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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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BUCURAȚI-VĂ DATORITĂ SALVĂRII SALE ! 
 ”Inima mea se va bucura datorită salvării tale” – Ps. 13:5 
 

1. Iehova este Atotputernicul, Stânca, Regele Etern, Fortăreața, Salvatorul, 
el are puterea salvării. Această salvare a lui este pentru cei drepți, adică cei care 
cred în El şi ascultă cu bucurie poruncile lui Dumnezeu. Sfârşitul celui care 
păcătuieşte cu bună ştiință este distrugerea. ”Salvarea celor drepți este de la 
Iehova, El este tăria lor în timp de necaz” (Ps. 37:39) Omul care caută salvarea în 
altă parte este un nebun şi, prin acțiunile sale, el declară că nu există 
Atotputernicul Iehova Dumnezeu. ”Nebunul spune în inima lui: Nu există 
Dumnezeu.” – Ps. 14:1 

2. Acestea sunt timpuri periculoase, în care cel rău încearcă să-i distrugă pe 
toți oamenii şi, acționând prin intermediul supuşilor săi de pe pământ, se 
străduieşte să-i distrugă mai ales pe cei care s-au consacrat lui Iehova. Mulțimea 
nenorocirilor care se abat asupra popoarelor de pe pământ, şi care se înmulțesc în 
continuu, i-au făcut pe mulți să dorească să găsească o cale de scăpare. Nu există 
decât o singură cale pentru a scăpa de dezastru, iar aceasta este cea pe care Iehova 
Dumnezeu a pregătit-o pentru cei care îl iubesc şi care dovedesc acest lucru 
servindu-i cu bucurie. Pe parcursul anului trecut, poporul lui Iehova a fost asaltat 
din toate părțile de duşmani. Fiind avertizați de Domnul că li se va arăta multă 
opoziție dacă îi vor servi şi că duşmanul îi va persecuta pe cei credincioşi, aceştia 
au găsit multă mângâiere în textul anului 1939: ”Ei nu te vor birui”. Pe măsură ce 
intrăm în următorul an, ne punem toată încrederea noastră în Iehova şi, din 
perspectiva pericolelor ce ne amenință, textul pentru anul acesta, către care li se 
atrage atenția celor care iubesc dreptatea, este: ”Inima mea se va bucura datorită 
salvării tale.” 

3. Ştiind că aceste şi alte versete din Scripturi au fost scrise cu mult timp 
înainte pentru a-i învăța, ajuta, mângâia şi pentru a le da speranță celor credincioşi 
de pe pământ înainte de distrugerea finală a organizației lui Satan (Rom. 15.4),este 
bine să păstrăm în vedere textul anului pentru ca, astfel, să primim mângâiere şi 
speranță. Fără îndoială  Psalmul 13  este o profeție consemnată spre mângâierea şi 
ajutorul poporului lui Iehova din prezent, iar această profeție este acum împlinită 
de cei care sunt complet devotați lui Iehova şi Regelui său. Aceasta este un cântec 
compus şi cântat de David, ”un om după inima lui (Dumnezeu)”, care l-a 
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simbolizat pe Marele David, Isus Cristos, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu (Isa. 
52:7). Psalmul pare să se aplice chiar experiențelor propriu-zise prin care a trecut 
regele David. El nu a fost scris de tânărul păstor, ci de bărbatul matur care a fost 
persecutat cu cruzime de oponentul pe care David îl numeşte ”duşmanul meu”. 
Trebuie că acest psalm a fost scris după ce David l-a omorât pe Goliat şi regele 
Saul devenise rău datorită laudei pe care femeile o aduceau mai mult lui David 
decât lui Saul, iar Ionatan a devenit prietenul adevărat şi iubit al lui David. După 
acel timp ”Saul a fost toată viața duşmanul lui David” (1 Sam.18:29). Saul l-a 
menționat pe David ca ”duşmanul meu” (1 Sam. 19:17).  Tovarăşii şi însoțitorii lui 
David se refereau la Saul ca ”duşmanul tău” (1 Sam. 24:4; 2 Sam. 4:8). Ionatan a 
declarat că duşmanul lui David urma să fie distrus; şi aceasta a fost o profeție (1 
Sam 20:15). Să observăm că versetul 4 al Psalmului 13 se referă la ”duşmanul 
meu”  şi la ”vrăjmaşii mei”, făcând probabil referire la cei care îl susțineau pe Saul 
în persecuția lui David, cum era Doeg, edomitul, căpetenia păstorilor lui Saul. – 1 
Sam. 19:19; 21:7; 22:6-10 

4. Persecuția pe care Saul a condus-o împotriva lui David l-a făcut pe 
David să pară că fusese uitat de Iehova, aşa cum spune el. (Ps 13:1).  Aceste 
experiențe i-au umplut de tristețe inima lui David, iar el a realizat că era în mare 
pericol. Această persecutare a lui David a fost o încercare răuvoitoare de a-l 
îndepărta pe David de la domnie. Şi acest lucru a fost profetic. Şi împotriva lui 
Isus Cristos, mai marele David, a început o persecuție aspră după ungerea sa. O 
persecuție asemănătoare a suferit şi poporul uns al lui Iehova, mai ales după 1922 
e.n. Saul era cel la care David s-a referit prin cuvintele ”duşmanul meu puternic” 
(2 Sam. 22:1-8; Ps. 18:17).  Aceste imagini profetice din vechime se împlinesc în 
prezent, iar cuvintele din Psalmi 18:17 se referă clar la salvarea clasei simbolice a 
lui David de clasa simbolică a lui Saul, ”duşmanul meu puternic”. Poporul uns al 
lui Iehova de astăzi cunosc pericolul în care se află şi, prin credință, ei adoptă şi 
spun cuvintele pe care David le-a spus: ”M-a scăpat de duşmanul meu puternic şi 
de cei ce mă urau, căci erau mai puternici decât mine.” (Ps.18:17) ”Ei au încercat 
să mă împiedice (să-i servesc lui Iehova) în ziua necazului meu, dar Domnul mi-a 
fost sprijin. El m-a scos la loc larg, m-a scăpat, fiindcă şi-a găsit plăcerea în mine” 
(Ps. 18:18,19). Aceste cuvinte consolatoare sunt acum o sursă de putere pe care 
Iehova le-o furnizează oamenilor credincioşi lui de pe pământ. 

5. Aici ar trebui să atragem atenția şi asupra celorlalți duşmani ai lui David 
din timpul domniei sale, deoarece şi ei sunt simbolici. Răscoala lui Absalom l-a 
obligat pe David să fugă din Ierusalim. Din nou, a apărut un simbol al trădătorului 
Iuda Iscarioteanul al cărui nume era Ahitofel, ghilonitul, care fusese pentru un 
timp consilierul şi sfătuitorul confidențial al lui David şi care a devenit 
necredincios, s-a dovedit trădător şi s-a implicat într-o conspirație împotriva 
regelui. (2 Sam. 15:12).  Cu privire la acel trădător, David a scris: ”În el sunt 
necazuri, iar asuprirea şi înşelătoria n-au fost îndepărtate din piața lui publică. 
Fiindcă nu un duşman m-a batjocorit,altminteri aş fi putut suporta. Nu cel ce mă 
urăşte cu înverşunare s-a îngâmfat împotriva mea, altminteri m-aş fi putut ascunde 
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de el. Ci tu, un om muritor care erai deopotrivă cu mine, un apropiat al meu şi 
cunoscutul meu, căci ne bucuram de o prietenie strânsă, mergeam cu mulțimea la 
casa lui Dumnezeu.” ”Omul acela şi-a întins mâinile împotriva celor ce erau în 
pace cu el, şi-a călcat legământul. Cuvintele gurii lui sunt mai moi decât untul, dar 
inima lui vrea luptă. Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât uleiul, dar sunt nişte 
săbii scoase.” (Ps. 55:11-14, 20,21).   Astfel sunt descrişi cei care sunt într-o relație 
apropiată de poporul Domnului şi apoi îi trădează duşmanului. 

6. Şi Psalmul 109 se aplică acestora. Evident, Domnul a făcut ca aceste 
lucruri să fie consemnate în Biblie ca un avertisment pentru membrii supuşi ai lui 
Cristos şi pentru a le aduce la cunoştință faptul că urmau să fie persecutați în 
acelaşi fel de duşmani în ultimele zile ale vieții lor pământeşti. 
 

Împlinirea profeției 
7. Iehova a făcut ca profeția să fie consemnată în Biblie de oameni sfinți 

din vechime, şi ea se va împlini la timpul stabilit al lui Dumnezeu. Împlinirea şi 
descoperirea acesteia pentru oameni este spre binele ”omului lui Dumnezeu”, 
pentru ca el să fie pe deplin pregătit pentru dificultățile pe care trebuie să le 
înfrunte. (2 Tim. 3:16,17; 2 Pet. 1:21; Rom. 15:4).  Când Dumnezeu face să li se 
întâmple oamenilor exact ceea ce li s-a întâmplat reprezentanților lor simbolici, 
atunci noi putem şti că profeția este în curs de împlinire. Astfel, în armonie cu 
evenimentele simbolice pe care le-a trăit David, împlinirea profeției din Psalmi 
13:5 se împlineşte după anul 1922 e.n. asupra celor unşi. În acel an, spiritul sfânt a 
fost turnat asupra tuturor celor credincioşi care trăiau în carne. (Ioel 2:28,29).  O 
împlinire a profeției a avut loc şi mai târziu, în 1929 e.n şi după aceea, când 
puterea inspiratoare de teamă a lui ”Goliat” din acele timpuri, care apăsa asupra 
rămăşiței unse a lui Dumnezeu, a fost distrusă de ”piatra” adevărului împărăției, 
care au arătat că ”Stăpânirile Înalte” erau Iehova şi Isus Cristos, şi după ce au fost 
turnate pe pământ ”cele şapte plăgi”. (1 Sam. 17:40-54; Apoc. 15:1, 16:1).  
Profeția din Psalmi 13:5 se aplică şi mai târziu , după 1931, când clasa simbolică 
Ionatan, care a fost prima identificată de ”rămăşiță” ca fiind prevestită de profeția 
din Ezechiel 9:4, identificare care a fost urmată de descoperirea aceleiaşi clase 
pământeşti ca Ionadabii moderni. (2 Regi 10:15-23).  Acea identificare a fost 
făcută completă în anul 1935 e.n. când Domnul le-a descoperit oamenilor şi i-a 
făcut să proclame faptul că ”marea mulțime” era un grup de pe pământ, ”celelalte 
oi” ale Domnului, care urmau să fie strânse înaintea lui înainte de Armaghedon. 
(Apoc. 7:9; Ioan 10:16).  În acelaşi timp, la un congres din Washington (D.C.), 
practica idolatră a salutului drapelului a fost dezbătută în public la o întrunire a 
poporului lui Dumnezeu ținută la 3 iunie 1935, ceea ce a cauzat şi mai multe 
necazuri. Prin aceasta, filistenii moderni au fost identificați și făcuți cunoscuți 
poporului lui Dumnezeu. Astfel, evenimentele fizice care s-au petrecut identifică 
începutul împlinirii profeției, iar evenimentele din prezent arată că profeția este 
încă în curs de împlinire. Drept urmare, profeția prezintă un interes deosebit pentru 
toți cei care s-au angajat prin legământ să împlinească voința lui Dumnezeu. 
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Pericole  
8. Dacă ne îndreptăm din nou atenția asupra evenimentelor profetice, 

putem observa că David era în pericol de a muri prin violență, nu de a adormi 
liniştit în moarte datorită condamnării moştenite prin păcatul lui Adam, ci era în 
pericol de moarte datorită duşmanilor săi, Saul şi aliații lui. (Ps. 13:3) Astfel David 
avea nevoie să fie protejat şi salvat pentru a nu fi îndepărtat de la tronul pentru 
care Iehova îl unsese.  

9. ”Picioarele lui”, adică a mai marelui David, Isus Cristos, sunt membrii 
rămăşiței unse, Martorii lui Iehova, care sunt însărcinați şi trimişi să proclame 
numele Atotputernicului Dumnezeu şi să vorbească despre Regele său ca o 
mărturie şi avertizare pentru toți oamenii. Datorită credincioşiei lor în îndeplinirea 
datoriei, aşa cum le-a fost încredințată ea de Domnul, Martorii lui Iehova sunt 
persecutați fără încetare de duşmanul lor de moarte, Diavolul, şi de supuşii lui răi 
de pe pământ, care conspiră pentru a îndepărta rămăşița de la domnie şi a o 
împiedica să devină o ”națiune sfântă” pentru Dumnezeu. (Ps. 83:1-4). Aceşti servi 
credincioşi au mare nevoie de ocrotire şi salvare în prezent, nu datorită morții ca 
rezultat al păcatului moştenit, ci din cauza distrugerii din mâinile duşmanilor. Ei 
au nevoie de o salvare de la distrugerea Martorilor credincioşi ai lui Iehova şi a 
colaboratorilor lor, Ionadabii, distrugere cu care sunt amenințați de forțele unite ale 
duşmanului, şi mai ales de elementul religios, care încearcă din răsputeri să îi 
nimicească. Textul pentru anul trecut îl asigura pe poporul lui Dumnezeu că 
duşmanul nu va putea să îl învingă, deşi va lupta împotriva lui. În timp ce 
persecuțiile se intensifică, cei care îi servesc cu adevărat Domnului pot să aştepte 
ocrotirea de la Dumnezeu şi, cu credință în el şi deplină încredere în Regele său, să 
spună: ”Inima mea se va bucura datorită salvării tale.” 
 

Duşmani 
10. Duşmanii invizibili ai celor care sunt devotați marelui Teocrat şi 

guvernului său condus de Isus Cristos sunt: Satan Diavolul, vicleanul duşman, şi o 
oştire de creaturi spirituale rele care complotează cu Satan împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva tuturor celor care îl iubesc şi îl ascultă. Aceşti duşmani 
invizibili au luptat şi împotriva lui David, folosindu-l pe Saul şi pe acoliții săi într-
o încercare de a-l distruge pe David. În acelaşi fel, şi în prezent, Satan şi demonii 
săi încearcă să-i distrugă pe Martorii lui Iehova şi pe colaboratorii lor, și în acest 
atac demonic, cei care fac voința Diavolului, clasa simbolică a lui Saul, iau parte la 
conspirația care încearcă să provoace distrugerea poporului credincios al lui 
Iehova. 

11. Clasa simbolică a lui Saul este ”omul fărădelegii”, ”fiul pierzării”, şi 
este compusă din Ierarhia Romano-catolică şi alți adepți răi ai religiei, inclusiv cei 
care trebuiau să primească împărăția cândva dar care acum constituie clasa 
”servului rău”„ . (2 Tes. 2:3, A.R.V.; Mat. 24:48-51). Toți aceştia care împreună 
constituie ”omul păcatului” şi ”fiul pierzării”, complotează pentru a-i face pe mulți 
oameni ignoranți, care sunt în prezent influențați şi controlați de demoni răi, să li 
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se alăture în această conspirația diabolică. Aceştia, care sunt conducătorii vizibili, 
se ascund după un ”refugiu de minciuni” şi recurg uneori la ”discursuri 
atrăgătoare” prin care îi înşeală pe oamenii simpli. Toți aceştia se tem de oameni, 
dar nu se tem de Dumnezeu. 

12. Păstorul edomit al lui Saul, Doeg, l-a spionat pe David şi le-a furnizat 
informații celor ce căutau să îl omoare. În acelaşi mod, clasa Saul din timpurile 
moderne îşi are spionii care caută informații pentru a cauza distrugerea servilor 
credincioşi ai lui Dumnezeu. Aceşti spioni se amestecă cu supuşii credincioşi ai lui 
Dumnezeu, prefăcându-se că le sunt prieteni, pentru a găsi ceva ce ar putea fi 
folosit împotriva celor credincioşi. Aceşti spioni, aşa cum se înțelege şi din 
traducerea numelui lui Doeg, sunt ”temători” de oameni, dar nu se tem de 
Dumnezeu. Ei se tem că oamenii s-ar putea să nu îi admire pe cât merită ei şi astfel 
ajung să facă unele lucruri, în prezența altor oameni, despre care cred că le vor 
aduce aprobare şi laudă din partea acestora. Aceşti spioni îi servesc Diavolului 
pentru câştiguri personale şi sunt ținuți sub control de către conducătorii lor din 
clasa lui Saul prin legături religioase. Altfel spus, ei sunt adepți ai religiei şi 
continuatori ai conducătorilor religioşi. Unele exemple clare de astfel de persoane 
sunt cei înșelați ai Ierarhiei Romano-catolice, care încearcă să interzică întrunirile 
poporului credincios al lui Dumnezeu, şi aceştia sunt ofițerii de poliție care 
acționează în numele Ierarhiei romano-catolice sau membrii ai acelei preoțimi, şi 
unele organizații cum ar fi ”Legiunea Americană”, ”Frontul Creştin”, 
”Mobilizatorii Creştini”, Coughliniții şi alți agenți neghiobi ai Ierarhiei. Putem 
observa că Domnul a prezis că aceste forțe unite ale duşmanilor vor conspira 
pentru a cauza distrugerea celor care îi servesc lui Dumnezeu, iar aceasta 
dovedeşte că aceşti duşmani sunt fiii Diavolului. – Ioan 8:44 

13. Şi cei rebeli care au fost simbolizați de Absalom complotează şi se 
supun agenților menționați mai sus ai Ierarhiei, şi de asemenea pretind că lor 
trebuie să li se dea tronul ceresc. Aceştia nu văd existența Împărăției Teocratice 
deoarece sunt orbiți de interesele lor şi sunt motivați de ambiția de a obține funcții 
mai favorabile pentru ei înşişi; şi astfel ei încearcă să îi discrediteze pe servii lui 
Iehova prin metode care speră că îi vor înălța pe ei înşişi în poziții mai favorabile 
decât cele pe care le ocupă acum. Absalomii moderni care se revoltă împotriva 
împărăției sunt susținuți în acțiunile lor de cei care încearcă să-i sfătuiască pe 
membrii clasei Împărăției. Aceşti falşi sfătuitori au fost simbolizați de Ahitofel, 
sfetnicul iudeu care şi-a trădat stăpânul. Numele Ahitofel înseamnă ”fratele 
prefăcătoriei” sau ”fățarnic”. Prin actul său de trădare împotriva regelui el l-a 
prevestit pe Iuda Iscarioteanul care l-a trădat pe Isus Cristos, mai marele David, şi 
de asemenea pe membrii clasei Iuda, sau trădătorii, din zilele noastre. Această 
concluzie este susținută în totalitate de cuvintele lui Isus consemnate în Ioan 
13:18,21, cuvinte care îi aplică profeția din Psalmi 55 lui Iuda şi celor pe care îi 
simbolizează el, trădătorii din timpurile noastre.  

14. Hoardele de duşmani ai lui Iehova şi ai Regelui şi Împărăției sale sunt 
mai departe simbolizați de Filisteni şi aliații lor. Uriaşul filistean Goliat a fost 
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printre alte monstruozități, şi anume (1) Işi-benob şi (2)Saf, alt uriaş; şi (3)fratele 
lui Goliat, şi (4) uriaşul cu doisprezece degete la mâini şi la picioare din Gat. (2 
Sam. 21:15-22). Toți acei uriaşi răi au fost ucişi de mâna lui David şi a tovarăşilor 
şi supuşilor săi. Toată această mulțimea rea simbolizează Ierarhia Romano-
catolică, naziştii, fasciştii, comuniştii, organizațiile monstruoase totalitare, care 
luptă în prezent împotriva Teocrației care este reprezentată în aceste timpuri pe 
pământ de Martorii lui Iehova şi ”colaboratorii” lor. Aceşti reprezentanți 
credincioşi ai Domnului au primit însărcinarea de a depune mărturie despre 
Guvernul Teocratic şi ei trebuie să se achite de această datorie; şi făcând aceasta ei 
atrag asupra lor persecuția şi atacurile din partea forțelor rele menționate mai sus. 
Astfel, profeția îi arată pe membrii clasei simbolice a lui David, ”picioarele lui 
(mai marele David, Isus Cristos)”, în acțiune alături de colaboratorii lor, şi afirmă 
că toți aceşti servi ai lui Iehova Dumnezeu sunt în mare pericol şi au nevoie de 
ocrotire şi salvare. Cei credincioşi pot acum să vadă şi să aprecieze această 
imagine profetică dată pentru avertizarea lor. Strigătul lui David către Iehova, 
prezentat în Psalmi 13 simbolizează strigătul servilor credincioşi ai lui Iehova şi al 
colaboratorilor lor care sunt astăzi pe pământ. În prezent, persecuția servilor lui 
Iehova este în creştere pe tot pământul. Aceasta este în mod clar împlinirea 
cuvintelor lui Isus Cristos cu privire la timpurile noastre: ”Şi veți fi urâți de toate 
popoarele din cauza numelui mei.” (Mat. 24:9).  Aceşti slujitori credincioşi ai lui 
Iehova sunt în prezent asaltați de forțele unite ale duşmanului şi sunt deseori 
arestați şi aruncați în închisori. Ei sunt tratați cu răutate şi abuzați și uneori chiar 
omorâți cu cruzime. Astăzi, duşmanul îi împresoară din toate părțile pe servii 
Domnului, care sunt în pericol mereu crescând cu toții. Unii dintre aceşti micuți ai 
Domnului aproape că ajung pe punctul de a-și pierde speranța, şi pentru 
mângâierea celor care sunt slabi în credință sunt consemnate aceste promisiuni 
prețioase în Scripturi. Acum este deci momentul ca toți servii Domnului să se 
încreadă cu totul în Iehova şi în Regele său. 

15. Toți supuşii lui Iehova privesc cu speranță spre Dumnezeu şi spre Isus 
Cristos pentru a primi ajutor, şi mulți dintre ei se întreabă cât timp mai trebuie să 
suporte atacurile pe care li le lansează duşmanul. Ei se roagă lui Dumnezeu astfel: 
”Priveşte-mă, răspunde-mi, o, Iehova, Dumnezeul meu! Fă să strălucească ochii 
mei, ca să nu adorm în moarte, ca duşmanul meu să nu spună: L-am învins! şi ca 
vrăjmaşii mei să nu se bucure pentru că mă  clatin.” – Ps. 13:3,4 

16. Experiențele pe care le-a avut David se potrivesc exact cu întâmplările 
care se petrec şi astăzi cu slujitorii credincioşi ai lui Iehova de pe pământ. Acei 
servi ai Domnului păstrează în minte cuvintele lui Isus, care li se aplică în aceste 
timpuri: ”Dar cel care va răbda până la sfârşit, acela va fi salvat” – Mat. 24:13. 

17. Aceste cuvinte au fost spuse de Maestru  pentru a-i ajuta şi mângâia pe 
care  trec prin încercări. Poporul lui Iehova este încercat în aceste timpuri. Isus a 
fost supus celui mai sever test şi s-a dovedit credincios. Servii săi, care sunt 
îndemnați să-i calce pe urme, trebuie să fie supuşi unui test asemănător; şi fiind 
astfel avertizați, ei sunt pregătiți pentru el şi se încred cu totul în Cel prea Înalt. 
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Îndurare  
18. Iehova a auzit strigătul pentru ajutor al lui David şi i-a arătat îndurare 

servului său, ”omul după inima lui”. David, în timp ce suferea datorită 
persecutorilor săi, i-a zis lui Iehova: ”Mi-am pus încrederea în îndurarea ta” (Ps. 
13:5). Servii Dumnezeului Atotputernic nu se încred în zadar în îndurarea lui, căci 
este scris: ”Îndurarea lui ține pentru totdeauna” pentru slujitorii lui (2 Cron. 
20:21). ”Tu ții legământul şi bunătatea iubitoare față de slujitorii tăi care umblă 
înaintea ta cu toată inima” (2 Cron. 6:14). O persoană care face un legământ pentru 
a împlini voința lui Dumnezeu şi care din cauza imperfecțiunilor cade, dar se 
ridică apoi, având astfel o inimă curată, poate să se aştepte cu încredere să 
primească îndurarea Domnului. ”Căci, pe cât sunt de înalte cerurile față de pământ, 
pe atât de mare este bunătatea sa iubitoare față de cei ce se tem de el. Aşa cum un 
tată arată îndurare față de fiii lui, tot aşa Iehova a arătat îndurare față de cei ce se 
tem de el. Căci el ştie bine din ce suntem făcuți, îşi aduce aminte că suntem țărână. 
Dar îndurarea lui Iehova este din veşnicie în veşnicie față de cei ce se tem de el şi 
dreptatea sa, față de fiii fiilor lor, față de cei ce respectă legământul său şi îşi aduc 
aminte de poruncile sale ca să le îndeplinească.” – Ps. 103: 11,13,14,17,18 
 19. Doar pentru că cineva pretinde că este un serv al lui Dumnezeu, aceasta 
nu înseamnă că el va obține îndurare de la Dumnezeu. Scripturile arată că 
îndurarea lui Dumnezeu o primesc cei care îi servesc cu credincioşie. ”A ta este, o, 
Iehova, şi îndurarea, căci tu îi răsplăteşti fiecăruia după faptele lui” (Ps. 62:12). 
Îndurarea lui Dumnezeu nu le este oferită şi celor răi, adică celor care continuă să 
păcătuiască cu bună ştiință. Dumnezeu pune în gura celor unşi rugăciunea, iar cei 
credincioşi spun cuvintele acestei rugăciuni cu privire la cei care îi persecută cu 
bună ştiință pe servii credincioşi ai lui Dumnezeu: „Nimeni să nu-i arate îndurare 
şi nimeni să nu le arate milă orfanilor lui de tată!”  - Ps. 109:12 
 20. O persoană care a promis să facă voința lui Dumnezeu şi care a primit o 
cunoştință a adevărului şi care comite apoi cu bună ştiință violență împotriva celor 
unşi ai lui Dumnezeu, nu se poate aştepta ca Domnul să-i arate îndurare. 
Scripturile arată clar acest lucru, referitor la cei care trebuiau cândva să primească 
împărăția şi care manifestă violență împotriva organizației lui Dumnezeu, deoarece 
comportându-se astfel, ei îl disprețuiesc pe Cristos şi sângele său. – Evr. 10:26-29 
 21. Iehova şi-a extins îndurarea pentru cei unşi. Omul David a fost supus 
slăbiciunii naturale, la fel ca şi ceilalți oameni, dar inima lui a fost întotdeauna 
dreaptă şi pură înaintea lui Dumnezeu. El a fost servul ales al lui Dumnezeu şi nu 
s-a îndepărtat niciodată de bunăvoie de calea dreptății. David s-a încrezut în mila 
lui Dumnezeu şi el a primit îndurarea de la El şi din acest motiv cuvintele lui 
David referitoare la îndurarea lui Dumnezeu li se aplică şi membrilor clasei pe care 
a simbolizat-o David, şi anume ”picioarele lui (Isus Cristos, mai marele David)” 
”El este turnul victoriei pentru regele său, şi îi arată îndurare unsului său, David, şi 
seminței sale, pe timp indefinit” – 2 Sam. 22:51 
 22. Iehova l-a salvat pe David de duşmanii lui, şi aceasta datorită îndurării. 
Au fost oameni care l-au părăsit pe Saul şi au luat poziție de partea lui David şi au 
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servit alături de el, iar aceştia au primit şi ei salvarea datorită îndurării. (1 Sam 
22:1,2; 1 Cron. 12:1-22).  În acelaşi fel, Iehova le promite îndurare şi salvare şi 
rămăşiței, care este clasa simbolică a lui David, şi ”colaboratorilor” acestei 
rămăşițe, care constituie clasa simbolică a lui Ionatan. Cei care fac parte din 
organizația lui Iehova şi cei care pun această organizație mai presus de ei înşişi şi 
care continuă să-i servească cu credincioşie lui Dumnezeu, pot să se aştepte cu 
toată încrederea să primească îndurarea Celui Prea Înalt. 
 23. Dar de ce i-a arătat Dumnezeu îndurare lui David şi l-a scăpat din mâna 
duşmanilor lui? Pentru acelaşi motiv pentru care, în marea lui îndurare şi bunătate 
iubitoare, el îi ocroteşte şi îi scapă şi pe membrii rămăşiței si pe colaboratorii lor: 
de dragul numelui Său. Numele lui Iehova le este dat rămăşiței unse, iar clasa lui 
Ionatan a devenit colaboratoare a rămăşiței în a proclama numele lui Iehova. 
Persoanele care alcătuiesc aceste clase nu sunt de importanță majoră. Dumnezeu 
face totul de dragul numelui Său. Mărețul său nume este implicat şi acesta trebuie 
justificat. Cuvintele lui Dumnezeu care s-au adresat inițial Israelului se aplică 
acum din plin celor care au făcut un legământ pentru a împlini voința lui 
Dumnezeu şi care se încred cu totul în îndurarea lui. Astfel, Iehova spune despre 
membrii Israelului spiritual şi despre colaboratorii lor, cărora le arată îndurare: 
”Însă voi arăta compasiune pentru sfântul meu nume, pe care casa lui Israel l-a 
profanat printre națiunile la care s-a dus. De aceea, spune casei lui Israel: Iată ce a 
zis Domnul Dumnezeu: Nu pentru voi fac lucrul acesta, casă a lui Israel, ci pentru 
sfântul meu nume, pe care voi l-ați profanat printre națiunile la care v-ați dus.” – 
Ezec. 36:21,22 
 24. Îndurarea lui Dumnezeu o primeşte astăzi şi rămăşița care, din cauza 
imperfecțiunii naturale comite şi greşeli neintenționate uneori, dar nu şi la cei care 
recurg la minciuni împotriva organizației lui Dumnezeu şi fac răul împotriva 
acesteia, iar apoi nu se căiesc şi nu se întorc de la faptele lor rele, dar caută iertarea 
de la Dumnezeu. David a spus: ”m-am încrezut în îndurarea ta”; şi în acelaşi fel 
cei care îi calcă pe urme mai marelui David, Isus Cristos, se încred în bunătatea 
nemeritată a lui Dumnezeu şi primesc ”îndurarea sigură pe care a primit-o David” 
(Isa. 55:3).  Ei au parte de îndurarea lui Dumnezeu deoarece ei perseverează cu o 
inimă devotată lui Iehova şi îşi continuă serviciul credincios adus marelui Teocrat 
şi Regelui său. Ei proclamă cu credință numele lui Dumnezeu, aşa cum li s-a 
poruncit şi ocrotesc cu credincioşie organizația lui Dumnezeu. 
 

Cel ce salvează  
25. Cei care practică religia se bazează pe organizațiile lor religioase pentru 

a fi ocrotiți şi salvați. Aceştia vor fi crunt dezamăgiți, iar sfârşitul lor va fi 
distrugerea. Membrii clasei ”servului său„ sunt şi ei adepți ai religiei, care se 
bazează pe propria lor capacitate de a-şi forma un caracter care să le asigure 
protecția şi salvarea de la Iehova Dumnezeu. Şi aceştia vor fi crunt dezamăgiți. 
Membrii clasei ”servului rău„   se auto amăgesc  deseori cu ”salvarea universală” 
susținând în mod fals că Dumnezeu, în iubirea sa, îl va salva chiar şi pe Diavol 
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însuşi, în ciuda declarației biblice conform căreia ”(Dumnezeu) îi va distruge pe 
toți cei răi”. 
 26. Iehova Dumnezeu este sursa vieții. El le dăruieşte salvarea numai celor 
ascultători prin Isus Cristos. ”Salvarea îi aparține lui Iehova” (Ps. 3:8, A.R.V.) 
Iehova ne dă salvarea prin intermediul lui Isus Cristos şi „nu există nici un alt 
nume sub ceruri prin care oamenii să poată fi salvați” – Fapte 4:12 
 27. Cei credincioşi lui Iehova, cu cuvintele profetului lui Dumnezeu, spun 
cu adevărat: ”Iată, Dumnezeu este salvarea mea.” (Isa. 12:2). ”Cu adevărat în 
Domnul Dumnezeul nostru este salvarea” (Ier. 3:23). ”Salvarea este a Domnului” 
(Iona 2:9). Dacă cineva crede că Biblia conține Cuvântul adevărat al lui 
Dumnezeu, atunci acea persoană trebuie cu siguranță să creadă că nu există cale de 
salvare decât de la Iehova. Isus Cristos este mai marele David, el a fost uns de 
Iehova Dumnezeu şi este mijlocul prin care Iehova ne dă salvarea şi îşi scapă 
poporul de la dezastrul pe care Armaghedonul îl va aduce asupra lumii. Celor care 
îi sunt credincioşi lui Iehova şi care perseverează în credincioşia pentru el şi pentru 
împărăția lui, el le spune: ”Iată că Regele tău vina la tine. El este drept, şi la el stă 
salvarea” – Zaharia 9:9 
 28. Salvarea nu le este destinată niciodată celor răi: ”Salvarea este departe 
de cei răi, căci ei nu caută să împlinească poruncile tale” (Ps. 119:155, Rotherham 
). Salvarea este doar în Guvernul Teocratic al lui Iehova, iar cei care se opun 
Teocrației nu o pot primi. Cei care nu sunt cu o inimă întreagă pentru Teocrație 
sunt împotriva lui Iehova şi a Regelui său. Cu siguranță, cei care au fost luminați 
cu înțelepciune de Dumnezeu în aceste timpuri, care se încred în Iehova şi în Isus 
Cristos, trebuie să vadă că Guvernul Teocratic este de o importanță extraordinară, 
deoarece acest guvern justifică numele Domnului şi mai trebuie să vadă şi că 
oamenii care susțin că sunt servii lui Iehova nu pot aştepta salvarea de groaza şi 
distrugerile de la Armaghedon, decât dacă susțin în totalitate Teocrația. Oamenii 
necredincioşi nu pot aştepta nici salvarea la o nouă viață. Justificarea numelui lui 
Iehova va fi dusă la îndeplinire, iar cel care va face acest lucru este guvernul său 
condus de Isus Cristos. Din acest motiv Iehova spune: ”Am adus aproape dreptatea 
mea (pentru justificarea numelui meu); ea nu este departe, iar salvarea mea nu va 
întârzia. Voi da salvare în Sion (organizația centrală a lui Dumnezeu) şi 
frumusețea mea în Israel” – Isa. 46:13 
 29. Adresând aceste cuvinte Sionului, Iehova spune: ”Vei numi pereții tăi 
Salvarea şi porțile tale Lauda„ (Isa. 60:18). Cei care doresc să fie salvați şi care şi-
au pus încrederea în sistemele religioase să asculte cuvintele Atotputernicului 
Dumnezeu şi să nu mai ia seamă la cuvintele oamenilor. Aceasta este ziua lui 
Iehova, şi despre ea El spune.”În acea zi se va cânta în țara lui Iuda (nu în Babilon 
sau în altă parte a sistemelor religioase ale lumii şi niciunde altundeva) cântecul 
acesta: Avem un oraş puternic. El pune salvarea drept ziduri şi metereze. 
Deschideți porțile, ca să intre națiunea cea dreaptă, care se poartă cu credincioşie! 
Tu îl vei ține într-o pace fără sfârşit pe cel cu inima statornică, pentru că îşi pune 
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încrederea în tine. Încredeți-vă în Iehova pentru totdeauna, căci Iehova este stânca 
pe timp indefinit!” – Isa. 26:1-4 
 30. Dumnezeu a creat ”oraşele de refugiu” în care ucigaşul fără voie putea 
să fugă pentru a fi protejat de răzbunător. (Num. 35:9-34).  Aceste oraşe de refugiu 
simbolizau salvarea pe care o pot primi cei care se refugiază în organizația lui 
Iehova, salvarea din dezastrul de la Armaghedon. În această organizație vor găsi 
adăpost şi protecție membrii marii mulțimi, fiind salvați de marele necaz al 
Armaghedonului. Şi arca pe care a construit-o Noe la porunca lui Iehova a 
simbolizat organizația lui Dumnezeu care furnizează ocrotire şi salvare celor care 
o pun mai presus de ei înşişi.  
 31. În prezent toate națiunile pământului sunt în necazuri şi dezorientate. Se 
poate vedea clar că demonii răi conduşi de Satan împresoară sau persecută şi iau 
controlul atât asupra minților celor care conduc cât şi a celor care sunt conduşi. 
Religia practicată de Ierarhia Romano-catolică şi alții e modul prin care demonii 
au luat controlul asupra minții oamenilor. Pe fețele mulțimilor se văd acum 
expresiile demonilor. Doar demonii pot să facă oameni care erau cândva persoane 
liniştite şi pline de compasiune să recurgă la fapte atât de rele precum cele comise 
de Ierarhia Romano-catolică şi supuşii ei fără minte în tentativele lor de a strica 
întruniri pacifiste ale unor oameni care se adună pentru a i se închina lui 
Dumnezeu în spirit şi adevăr. Persoanele curate şi blânde care cred că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu să păstreze în minte ceea ce le-a spus apostolul lui Isus 
celor care practică religia: ”Văd că în toate lucrurile sunteți foarte devotați 
închinării la demoni” (Fapte 17:22, Diaglott). Nu a mai fost o asemenea 
manifestare şi influență a demonilor exercitată asupra oamenilor, ca acum, încă din 
zilele de dinainte de potop. Chiar cu privire la acest timp a avertizat Isus: ”Aşa 
cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi cu venirea Fiului omului” (Mat. 24:37).  
Mari mulțimi de persoane sunt încă subjugate de sistemele religioase şi mai ales de 
acel sistem rău condus de Ierarhia Autorității Romano-catolice, sunt orbite de 
aceste religii şi nu ştiu ce cale trebuie să urmeze. Mulți dintre aceştia doresc 
ocrotire şi salvare. Toți aceştia să părăsească atunci învățăturile religioase ale 
oamenilor şi demonilor şi să caute să urmeze şi să asculte Cuvântul lui Iehova 
Dumnezeu, care este singurul ghid demn de încredere al oamenilor. (Ps. 119:105).  
Sistemele religioase nu pot oferi protecție şi nici nu pot salva pe nimeni de la 
terorile care sunt acum în lume sau de la dezastrul care va veni asupra lumii la 
Armaghedon. Iehova le spune acum celor cu inima sinceră care doresc cu adevărat 
salvarea sa: "Iată, servul meu pe care l-am ales, cel iubit de mine, pe care sufletul 
meu l-a aprobat: Voi pune spiritul meu peste el şi el va judeca națiunile. Şi 
națiunile vor spera în numele său.” – Mat. 12:18,21 
  

Când va veni salvarea?  
32. ”Salvarea” înseamnă a fi scăpați de dezastrul mondial al bătăliei de la 

Armaghedon şi primirea vieții veşnice de către cei ascultători, supuşi Împărăției lui 
Dumnezeu. Salvarea a fost ilustrată în mod profetic de ceea ce li s-a întâmplat lui 
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David şi tovarăşilor săi. Ei au fost scăpați din mâna regelui Saul, care simbolizează 
clasa ”omului fărădelegii”, ”fiul pierzării”, iar această salvare a lui David şi a 
tovarăşilor săi a venit la bătălia de la Ghilboa, care simbolizează Armaghedonul. 
(1 Sam. 31:1-10).  David şi însoțitorii săi au fost salvați de trădătorul Ahitofel; 
omul acela rău, când i s-a respins sfatul, s-a spânzurat la fel cum a făcut şi Iuda 
Iscarioteanul după ce la trădat pe Isus. (2 Sam. 17:1-23).  Ei au fost salvați şi de 
rebelul Absalom în bătălia din pădurea Efraimului, în care Absalom a fost ucis. (2 
Sam. 18:6-17).  David şi cei ce erau cu el au fost salvați de filisteni în bătăliile de 
la Perazim şi Ghibeon, în care Iehova a luptat pentru regele său uns şi armata 
acestuia. Bătălia de la Ghibeon a simbolizat în mod deosebit ”fapta nemaivăzută„ 
de justificare a lui Iehova a bătăliei de la Armaghedon, când cei care îi sunt 
devotați lui Dumnezeu vor fi ocrotiți şi salvați. În bătălia de la Armaghedon, 
salvarea o vor primi rămăşița unsă şi colaboratorii lor, şi toți duşmanii vor fi 
distruşi, până la cel mai umil membru pământesc al organizației Diavolului. Acea 
distrugere va avea loc imediat după ce reprezentanții de pe pământ ai lui Satan vor 
anunța ”pace şi siguranță” . Acea bătălie din marea zi a Domnului îi va pune la 
pământ pe toți duşmanii săi. Acea zi se apropie cu repeziciune. Se pare că în 
curând capii religioşii ai organizației pământeşti a lui Satan, crezând că Martorii 
lui Iehova sunt în sfârşit învinşi, vor proclama ”pace şi siguranță”.  Martorii, care 
s-ar putea simți uitați de Dumnezeu, ar putea să se întrebe cât mai durează până să 
vină sfârşitul şi să spună: ”Până când se va înălța duşmanul meu?...(şi va continua) 
să spună: L-am învins!; iar vrăjmaşii mei să se bucure pentru că mă clatin (sunt 
nimicit)”. (Ps. 13:2-4). Iehova îşi va exercita extraordinara putere prin Isus Cristos 
împotriva duşmanilor, dovedind că este suprem, imediat după ce proclamarea 
numelui şi împărăției lui Dumnezeu pe pământ va fi completă. (Ex. 9:16) şi dintr-o 
dată, după ce va fi făcută proclamația de ”pace şi siguranță”. – 1 Tes. 5:3. 
 

Acțiunile lui  
33. Acțiunea de salvare a lui Iehova va fi cu siguranță la timpul său stabilit, 

iar toți cei care îi vor rămâne credincioşi marelui Teocrat vor fi salvați. Cei drepți 
se pot baza cu încredere pe această salvare. Astfel ei nu vor fi descurajați de 
necazurile mereu crescânde care se abat asupra lumii şi de persecuții, ci îşi vor 
înălța capul cu bucurie datorită dovezilor copleşitoare că ziua salvării este aproape.  
 34. De dragul numelui său, Iehova îşi va salva poporul credincios. ”Când a 
văzut că nu este nici un om, s-a mirat că nu este nimeni să intervină; Atunci brațul 
său i-a adus salvarea (reprezentată de poporul său credincios de pe pământ de la 
Armaghedon) şi dreptatea sa (justificarea numelui său) l-a sprijinit. Şi s-a îmbrăcat 
cu dreptatea ca şi cu o cămaşă de zale şi şi-a pus pe cap coiful salvării.  S-a 
îmbrăcat cu veşmintele răzbunării ca şi cu o haină şi s-a înfăşurat cu zelul ca şi cu 
o mantie. El va răsplăti cum se cuvine după fapte: furie pentru vrăjmaşii săi, plata 
cuvenită pentru duşmanii săi. Le va da insulelor plata cuvenită.” – Isa. 59:16-18. 
 35. Descriindu-i acțiunea de justificare, profetul spune: ”Oare împotriva 
râurilor, o, Iehova, oare împotriva râurilor te-ai aprins de mânie sau împotriva 
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mării ți-ai vărsat furia? Căci ai încălecat pe caii tăi şi carele tale au fost salvare. 
Cutreierai pământul cu condamnările tale.  Treierai națiunile în mânia ta.” Iată ce 
face Iehova pentru poporul său credincios: ”Ai ieşit ca să-ți salvezi poporul, ca să-l 
salvezi pe unsul tău. Ai sfărâmat capul casei celui rău. Ai dărâmat casa de la 
acoperiş până la temelie. Sela” – Hab. 3:8,12,13 
 36. Trebuie ca necazurile lumii să crească până în punctul culminant de la 
Armaghedon. Se vede clar că duşmanul înconjoară poporul lui Iehova din toate 
părțile. Membrii acestui popor trebuie astfel să păstreze în minte cuvintele lui Isus 
cu privire la această perioadă: ”Dar, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, 
ridicați-vă şi înălțați-vă capul, pentru că eliberarea voastră se apropie!” – Luca 
21:28 
 37. Vine timpul când va fi un mare necaz pe pământ, iar mesajul nu va mai 
putea fi transmis oamenilor, dar, deoarece Iehova îşi va fi hrănit poporul cu hrană 
spirituală din abundență pentru a-i întări, ei pot să spună, aşa cum a consemnat 
profetul: ”Chiar dacă smochinul nu va înflori şi via nu va da rod, chiar dacă rodul 
măslinului va lipsi şi terasele nu vor da hrană, chiar dacă turma va pieri din țarc şi 
nu va mai fi nici o cireadă în ocol,eu tot mă voi bucura în Iehova, mă voi înveseli 
în Dumnezeul salvării mele!” (Hab. 3:17,18) (Vezi Turnul de Veghere din 1935, 
pagina 202). În timpul acela, cei care construiesc imagini, care se închină la idoli 
şi care se prosternează înaintea demonilor şi care susțin salutul drapelului, vor fi cu 
toții umiliți: ”Vor fi făcuți de ruşine şi vor fi umiliți cu toții. Făuritorii de chipuri 
idoleşti vor umbla cu toții în umilire. ” – Isa. 45:16 
 38. Profetul lui Iehova descrie în aceste cuvinte deznodământul dezastruos 
pe care îl vor suferi duşmanii săi: ”Ridicați-vă ochii spre ceruri şi priviți în jos spre 
pământ; Căci cerurile vor fi risipite ca fumul, pământul se va uza ca o haină, iar 
locuitorii lui vor muri ca țânțarii (traducerea Young: ca nişte insecte); dar salvarea 
mea va fi pentru veşnicie şi dreptatea mea (justificarea numelui lui Iehova) nu va fi 
distrusă” – Isa. 51:6 
 39. La acea măreață bătălie pentru justificarea numelui sfânt al lui Iehova li 
se spune celor care îi sunt credincioşi Guvernului Teocratic: ”De data aceasta nu 
va fi nevoie să luptați; Ocupați-vă pozițiile, stați liniştiți (după ce ați terminat 
”lucrarea extraordinară” a Domnului) şi veți vedea cum vă salvează Iehova!  O, 
Iuda şi Ierusalim, nu vă temeți şi nu vă îngroziți! Ieşiți mâine împotriva lor şi 
Iehova va fi cu voi!” – 2 Cron. 20:17 
 

Bucurați-vă  
40. Nu ştim ce ne va aduce şi acest an calendaristic. Pentru poporul lui 

Dumnezeu, timpul nu mai contează. Acest popor ştie, totuşi, că toate împrejurările 
din prezent îndreaptă atenția spre apropiatul Armaghedon, când marea problemă a 
supremației şi justificării numelui lui Iehova va fi rezolvată odată pentru 
totdeauna. Ei privesc spre Iehova cu încredere pentru a primi îndurarea şi salvarea 
lui şi ştiu că această salvare îi aparține numai lui Iehova şi că cei care se încred în 
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bunătatea lui şi continuă să-l asculte cu credincioşie vor primi ocrotire şi vor fi 
salvați. 
 41. Pentru o anumită perioadă de timp, Ierarhia Romano-catolică, 
conducându-i pe cei ce susțin religia, a depus cele mai asidue eforturi pentru a 
împiedica clasa Ionatan să audă adevărul. În acest efort răuvoitor, ei au fost ajutați 
şi de clasa ”servului rău”, care continuă să afirme cu sarcasm: ”unde este marea 
mulțime?”  Aceste forțe rele unite care constituie ”omul fărădelegii” şi ”fiul 
pierzării” continuă să  hulească  numele Atotputernicului  spunându-le oamenilor 
că salvarea o pot primi şi de la sistemele religioase şi dacă îşi instruiesc conştiința.  
Aceşti duşmani îi ridiculizează pe martorii credincioşi ai Celui Prea Înalt care duc 
mesajul despre Guvernul Teocratic oamenilor care îşi doresc salvarea. Duşmanul îi 
ia în derâdere pe martorii credincioşi ai Domnului şi aruncă dispreț asupra lor, 
făcând de ruşine în acelaşi timp sfatul care le este dat săracilor în spirit, clasa 
Ionadab, dintre care mulți sunt încă subjugați de sistemele religioase şi care plâng 
şi suspină din cauza nelegiuirilor care se fac acolo. Iehova îi spune duşmanului: 
”Ai făcut de ruşine sfatul dat săracilor, căci Iehova este refugiul lor.„ (Ps. 14:6) 
Poporul lui Iehova spune de un anumit timp încoace: ”O, de-ar veni din Sion 
salvarea lui Israel! (Israelul spiritual)” (Ps. 14:7). Toți aceia care au speranță şi 
care aşteaptă salvarea să se bucure, căci ziua salvării s-a apropiat!  Prin credință 
vedem Armaghedonul şi, la fel ca David, continuăm să spunem: ”M-am încrezut în 
îndurarea ta. Inima mea se va bucura datorită salvării tale” – Ps. 13:5 
 42.  Să păstrăm în  minte aceasta: cei salvați spun acum: ”Inima mea se va 
bucura” şi toți aceia care se încred astăzi în îndurarea lui Dumnezeu şi se bucură 
din inimă vorbind adevărul, căci ”din plinătatea inimii vorbeşte gura” (Mat. 
12:34). Deoarece apreciază din inimă salvarea care justifică numele lui Iehova şi 
dovedeşte că cuvintele sale sunt adevărate, rămăşița şi colaboratorii ei continuă să 
se bucure şi perseverează în a-i aduce laude lui Iehova şi guvernului său condus de 
Isus cu propriile lor guri. 
 43. Acest timp de bucurie a fost simbolizat de salvarea israeliților din 
Egipt. Având marea în fața lor şi uriaşa armată a Egiptului, slujitorul lui Satan, în 
spatele lor, situația părea disperată pentru Moise şi israeliții care erau cu el. Dar ei 
s-au încrezut în Iehova şi când mâna lui puternică i-a salvat, Moise şi cei care erau 
cu el au cântat cu multă bucurie acest cântec: ”Domnul este tăria mea şi cântecul 
meu. El a devenit salvarea mea.” (Ex. 14:30,31; 15:1,2). Şi astăzi poporul lui 
Iehova vede prin credință că ziua salvării este aproape şi la punctul culminant al 
bătăliei de la Armaghedon, acesta se va bucura mult şi va cânta: ”Domnul este 
tăria şi cântecul meu; el a devenit salvarea mea.” 
 44. Iehova s-a îngrijit să fie consemnate în Biblie multe ilustrații profetice 
pentru mângâierea şi speranța poporului său, dintre care unele sunt menționate 
aici. Când regele Iosafat şi tot poporul care era cu el au privit distrugerea lui 
Amon, Moab şi toată acea mulțime religioasă de pe muntele Seir, Domnul i-a făcut 
să se bucure: ”Apoi toți bărbații din Iuda şi din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, s-au 
întors la Ierusalim cu bucurie; căci Domnul îi făcuse să se bucure cu privire la 
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duşmanii lor. Astfel, au venit la Ierusalim, la casa Domnului, cu lire, cu harpe şi cu 
trompete.” (2 Cron. 20:27,28). În acelaşi fel, la Armaghedon, slujitorii Domnului 
vor fi martori ai distrugerii duşmanului: ”Într-un ceas a fost pustiită. Bucură-te de 
ce i s-a întâmplat, cerule, precum şi voi, sfinților, şi voi, apostolilor, fiindcă 
Domnul a pedepsit-o din cauza voastră!” (Apoc. 18:19,20).  Acela va fi un timp de 
mare bucurie, aşa cum a prezis Domnul Isus Cristos: ”Apoi am auzit ceva ca glasul 
puternic al unei mari mulțimi în cer. Şi ziceau: Lăudați-l pe Iehova! Salvarea, 
gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, pentru că judecățile sale sunt 
adevărate şi drepte. Căci el a executat judecata asupra marii curve, care a corupt 
pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele sclavilor săi din mâna ei. Şi am auzit 
ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca un vuiet de ape multe şi ca un zgomot de 
tunete puternice, care zicea: Lăudați-l pe Iehova, pentru că Domnul, Dumnezeul 
nostru, Cel Atotputernic şi-a început domnia ca Rege!” – Apoc. 19:1,2,6. 
  

Cine se bucură acum  
45. Acum nu este nici o bucurie în lume, şi aceasta din cauza celor care se 

împotrivesc Teocrației. Dimpotrivă, o mare beznă atârnă asupra pământului şi 
popoarele sunt ținute în întuneric deplin. Sistemele religioase nu le aduc nici 
mângâiere, nici bucurie națiunilor. Eforturile elementului comercial de a-i întoarce 
pe oameni spre religie nu aduc sprijin sau mângâiere omenirii ci, dimpotrivă, le 
intensifică necazurile. În tot acest întuneric, război, confuzie şi –activității 
crescânde a demonilor răi, poporul credincios al lui Iehova se încrede în îndurarea 
sa şi se bucură, căci au toate motivele să se bucure din ce în ce mai mult. Datorită 
credinței lui în Iehova, David scrie: ”Inima mea se va bucura datorită salvării tale”. 
El a scris aceste cuvinte ca profet al lui Dumnezeu spre ajutorul poporului 
credincios al lui Dumnezeu din zilele noastre. David a manifestat bucurie datorită 
salvării care urma să-i fie aduse de Iehova. În acelaşi fel, rămăşița martorilor lui 
Iehova şi colaboratorii lor văd acum prin credință dovezile tot mai multe care arată 
că salvarea este aproape, şi tot prin credință bucuria lor creşte în timp ce ei 
continuă să spună lumii cu curaj şi zel că salvarea o vor primi numai cei ce se 
încred în Iehova şi Regele său şi îl ascultă.  Cu privire la cei unşi şi credincioşi, s-a 
scris: ”Ei se bucură toată ziua în numele tău şi sunt înălțați în dreptatea ta” (Ps. 
89:16).  Să observăm că bucuria lor se datorează exclusiv ”salvării Tale”, adică 
salvării care îi aparține lui Iehova. Ca şi ”picioare” ale lui Isus Cristos, cel de viță 
regală, rămăşița credincioasă ”proclamă salvarea” în prezent (Isa. 52:7) şi cu 
bucurie şi deplină încredere în Guvernul Teocratic, ei le vestesc acum celor care îi 
ascultă: ”Oricine va chema numele Domnului va fi salvat” (Rom. 10:13; Ioel 
2:32). Cât despre colaboratorii lor, ”marea mulțime”,  aceştia se bucură şi ei şi se 
implică cu zel în proclamarea numelui lui Iehova şi a Guvernului său Teocratic 
drept singura cale de ocrotire şi salvare. Priviți-i acum venind din toate popoarele 
şi națiunile şi limbile şi ”strigă cu glas tare, spunând: Salvarea o datorăm 
Dumnezeului nostru, care stă pe tron, şi Mielului.” ”Ei sunt zi şi noapte înaintea 
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tronului lui Dumnezeu şi îndeplinesc pentru el un serviciu sacru în templul său. 
Cel ce stă pe tron îşi va întinde cortul peste ei.” – Apoc. 7:10,15 
 46. Indiferent ce va mai aduce acest an, şi ce poveri vor mai trebui să 
suporte cei ce sunt credincioşi lui Iehova, toți aceştia ar trebui să păstreze 
permanent în minte acest lucru: că salvarea este prin intermediul Guvernului 
Teocratic al lui Dumnezeu, iar acest guvern este aici şi Isus Cristos a luat controlul 
asupra lui şi domneşte. ”Acum a venit salvarea, şi puterea, şi împărăția 
Dumnezeului nostru, şi puterea Cristosului său.” – Apoc. 12:10 
 47. Cu multe secole în urmă, oamenii credincioşi asemenea lui David şi 
altor profeți şi-au pus încrederea în Guvernul Teocratic. Datorită credinței lor în 
acel guvern şi în Regele lui, şi iubirii lor pentru Iehova şi Mesia, acei oameni au 
suferit multe persecuții şi necazuri şi au murit în credință, aşteptând venirea 
Regelui. Regele este acum aici. Teocrația a început să funcționeze. Noi aşteptăm 
cu încredere întoarcerea acelor oameni credincioşi din vechime, când ei vor intra 
în serviciul şi bucuria Domnului cu totul. Cei care sunt acum pe pământ şi sunt 
complet credincioşi lui Iehova şi Regelui său mai au de aşteptat doar o scurtă 
perioadă de timp, dar în această perioadă, trebuie să îndure greutăți ca nişte soldați 
curajoşi ai Regelui.  Să păstrăm în minte avertizarea lui Cristos: ”Acela care 
suportă până la sfârşit va fi salvat”. Noi ştim că ziua salvării este aproape.  Ne 
încredem cu totul în îndurarea Domnului nostru şi depunem toate eforturile pentru 
a-i îndeplini poruncile şi pentru a-i proclama numele şi împărăția. Astfel, întregul 
popor al lui Iehova ar trebui ca, pe parcursul zilelor ce vor veni să aibă neîncetat în 
minte aceste cuvinte: ”Inima mea se va bucura din cauza salvării tale”. 
 

 
 

MOŞTENIRE 
 

În imaginea tipică realizată cu națiunea lui Israel preoții lui Iehova au 
ocupat o poziție de responsabilitate față de el. El se îngrijeşte prima dată de ei. 
Asigurarea lui Dumnezeu pentru ocuparea țării de către preoții lui, dar şi de cei 
care nu fac parte din preoțime, a fost ilustrată în viziunea pe care Iehova i-a dat-o 
profetului său Ezechiel cu privire la împărțirea țării şi aşezarea locuitorilor ei. – 
Capitolul 45. 

„Țara” de aici nu este întocmai pământul. Mai degrabă ilustrează poziția şi 
condiția în care sunt plasați membrii din organizația lui Dumnezeu. 

Isus le spune discipolilor lui: „Există multe locuințe în casa Tatălui meu 
[locuri de trăit]... Merg să pregătesc un loc pentru voi.” (Ioan 14:2). Alocarea 
pământului, aşa cum este descrisă în profeția lui Ezechiel, se referă clar la acelaşi 
lucru. Discipolii credincioși ai lui Cristos Isus sunt făcuți membri ai „preoțimii 
regale” a lui Iehova. – 1 Petru 2:9. 

Viziunea lui Ezechiel s-a referit la timpul în care martorii credincioși ai lui 
Iehova, poporul lui de pe pământ, vor fi eliberați din organizația religioasă 
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duşmană şi vor fi scăpați de puterea ei şi vor fi restabiliți în bunătatea lui 
Dumnezeu şi aduşi în organizația lui teocratică, primind acolo o parte. Guvernul 
sau Împărăția lui Iehova este o Teocrație. Organizația Teocrației, aşa cum este 
prezentată în Scripturi, poate fi descrisă astfel: Dumnezeul Atotputernic, „al cărui 
nume este Iehova”, şi care este Cel Suprem, este Creatorul şi Făuritorul şi 
Organizatorul. Singurul său Fiu preaiubit, Cristos Isus, este Reprezentantul 
Executiv al lui Iehova, pe care Iehova îl face Regele lumii. Prin bunătatea lui 
Iehova şi prin alegerea Lui în Împărăție, sunt asociați cu Isus Cristos, 144.000 care 
sunt luați dintre oameni şi creați din spiritul lui Dumnezeu, ca şi copii ai lui Iehova 
Dumnezeu. Aceştia sunt leviții corespondenți şi trebuie să îl slujească în templul 
său spiritual. Când sunt unşi prin spiritul lui pentru slujirea la templu ei se află la 
rând pentru „preoțimea regală” a lui Iehova şi, dacă se dovedesc credincioși, sunt 
făcuți „preoți ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos” şi „vor domni cu el o mie de ani”. 
(Vezi Apocalipsa 7:4; 14:1, 3; 1:6; 20:4, 6).  Cristos Isus este Căpetenia acestora, 
sau Marele Preot al lui Iehova Dumnezeu. Aceasta este o descriere succintă a 
organizației principale a lui Iehova Dumnezeu, căreia în Scripturi i se aplică 
numele de „Sion”. 

Organizația oficială sau principală Sion este noul paradis al dreptății. 
Acesta nu este vizibil pentru ochii oamenilor, iar rămăşița pământească ce se află 
încă pe pământ trebuie să fie transformată din om în spirit la prima înviere. 
Scripturile dezvăluie mai departe că Teocrația va avea reprezentanți vizibili pe 
pământ, care vor realiza îndatoririle guvernatorilor, sub îndrumarea şi 
supravegherea Regelui teocratic. În vechime aceşti oameni erau „strămoşii” 
poporului lui Dumnezeu. Ei şi-au dovedit credința față de Iehova Dumnezeu şi vor 
avea o „înviere mai bună” şi vor fi făcuți copiii lui Cristos şi reprezentanții lui pe 
pământ. Aceşti reprezentanți vizibili de-ai Regelui teocratic sunt numiți „prinți pe 
tot pământul”, potrivit Psalmului 45:16. „Prinți” înseamnă aici guvernatori, 
conducători sau supraveghetori. 

 
(Diagramă pentru alocările în „partea sfântă”, douăzeci şi cinci de mii, în formă de 
pătrat) 
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Ezechiel 45:1 spune: „Mai mult, când veți împărți pământul pentru 
moştenire, îi veți da o jertfă [lui Iehova], o parte sfântă din pământ; lungimea va fi 
de douăzeci şi cinci de mii de coți, iar lățimea va fi de zece mii. Această bucată va 
fi sfântă până la toate frontierele ei, de jur împrejur.” Această „parte sfântă a țării” 
ocupa poziția centrală din toată țara poporului refăcut al lui Dumnezeu, ilustrând 
astfel cum viețile şi interesele tuturor oamenilor se vor afla în jurul organizației lui 
Iehova, care este Sion, casa lui regală. Iehova Dumnezeu realizează alegerea; aşa 
cum este precizat în Deuteronomul 16:6: „Locul pe care [Iehova] Dumnezeul tău îl 
va alege, ca să îşi pună numele în el.” Despre împărțirea țării se vorbeşte şi în 
Ezechiel 47 (versetele treisprezece şi douăzeci şi doi) şi în capitolul 48 (versetele 
de la opt la douăzeci). 

Repartizarea persoanelor şi lucrurilor în locul sfânt este descrisă astfel; 
„Din aceasta [jertfa țării] se vor aloca pentru sanctuar cinci mii în lungime şi cinci 
mii în lățime, în formă de pătrat; şi cincizeci de coți de jur împrejur pentru 
cartierele din jur. Şi din această suprafață veți măsura lungimea de douăzeci şi 
cinci de mii şi lățimea de zece mii; şi acolo va fi sanctuarul şi locul cel mai sfânt.” 
(Ezechiel 45:2, 3). Aceasta a fost bucata de pământ pe care a stat templul lui 
Iehova, iar suprafața templului a ocupat centrul întinderii țării; deci, bucata de 
pământ descrisă mai sus este pentru preoți. „Partea sfântă de pământ va fi pentru 
preoții sanctuarului, slujitorii, care vor veni aproape ca să slujească pentru 
[Iehova]; şi va fi un loc pentru casele lor şi un loc sfânt pentru sanctuar.” – 
Ezechiel 45:4. 

Doar leviții din familia lui Aaron au fost preoți, toți ceilalți leviți au fost 
servitori sau slujitori la templul lui Iehova Dumnezeu. Iehova îi instalează pe 
leviții corespondenți într-un loc potrivit pentru slujire. „Şi [partea de pământ] cei 
douăzeci de mii în lungime şi zece mii în lățime [aflați imediat la nordul porțiunii 
alocate pentru sanctuar şi preoți] vor fi pentru leviți, slujitorii casei, cu o stăpânire 
de douăzeci de camere.” (Ezechiel 45:5) Iehova Dumnezeu a asigurat o locuință 
veşnică în organizația lui pentru creştinii ilustrați aici de leviți, care nu făceau 
parte din preoți. Multiplele prevederi şi înțelepciunea lui Iehova sunt 
extraordinare. Chiar şi cele mai mici lucruri pe care le-a asigurat. De exemplu, sub 
aranjamentul legii legământului încheiat cu națiunea lui Israel leviții au fost 
amplasați în patruzeci şi opt de oraşe diferite, dintre care şase au fost numite oraşe 
de refugiu. (Numeri 35:1-8). Trei dintre acele oraşe au fost pe o parte a râului 
Iordan, iar altele trei pe cealaltă parte. Era datoria leviților din oraşele de refugiu să 
ofere informații, ajutor şi alinare celor care ajungeau acolo în căutarea unui 
refugiu. În acelaşi fel este datoria leviților corespondenți, ai creştinilor, să ofere 
informații, ajutor şi alinare celor care caută acum organizația teocratică a lui 
Iehova. Ei trebuie să facă acest lucru oferindu-le un semn pe frunte, adică 
oferindu-le informații inteligente în legătură cu ceea ce trebuie să facă pentru a 
ajunge să se bucure de bunătatea lui Iehova. Prin profetul său Ezechiel, Dumnezeu 
le ordonă în special tuturor celor din clasa de leviți corespondenți să meargă prin 
țară să proclame mesajul Împărăției teocratice a lui Iehova sub Cristos şi să le 
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ofere astfel un semn pe frunte celor care au bunăvoință față de Dumnezeu şi care 
caută calea lui Iehova. Această clasă de persoane însemnate, care vin apoi şi 
locuiesc în oraş, vor fi cruțate în fața marelui necaz. – Ezechiel 9:6; Țefania 2:3. 

În curtea exterioară a templului văzut în viziunea lui Ezechiel (40:17) 
leviților le sunt acordate treizeci de camere. Totuşi, la alocarea teritoriului pentru 
leviți Dumnezeu menționează douăzeci de camere pentru ei, iar acest lucru pare să 
semnifice că Dumnezeu îi împarte pe leviți în douăzeci de cursuri de slujire la 
templu. Vor exista împărțiri sau cursuri de slujire, dar leviții vor fi toți pe un singur 
teritoriu şi nu vor mai fi împrăştiați în patruzeci şi opt de oraşe, ca înainte. La 
alocarea pământului, arătând condiția finală a locației lor, toți leviții corespondenți, 
cei chemați, cei aleşi şi cei credincioși, aleşi de Iehova dintre toate națiunile, 
popoarele, semințiile şi limbile ca popor pentru numele lui, vor fi adunați prin 
bunătatea lui şi duşi în oraşul său ceresc sau marea sa organizație. 

Se realizează alocarea pământului pentru „oraş”. „Veți stabili stăpânirea 
oraşului la o lățime de cinci mii şi o lungime de douăzeci de mii [de la est la vest], 
de cealaltă parte [(R.V.) alături] de jertfa părții sfinte [pentru templu]; va fi pentru 
toată casa lui Israel.” (Ezechiel 45:6).  Deci templul nu se afla în oraş, ci templul şi 
oraşul erau separate de aproximativ opt mii de coți. Din moment ce oraşul Sion nu 
este menționat în această viziune, se pare că „oraşul” descris aici nu este Sion, 
Împărăția invizibilă, ci se pare că ilustrează mai degrabă reprezentația pământească 
a guvernului ceresc invizibil al lui Dumnezeu. (Acest oraş este luat în considerare 
şi în capitolul 48:15-17, 30-35). Atât oraşul cât şi templul se aflau în „partea 
sfântă” a țării, templul aflându-se în partea de mai sus sau în partea nordică, iar 
oraşul în cea sudică. Întreaga „parte sfântă” din țară, douăzeci şi cinci de mii de 
coți, reprezintă organizația universală a lui Dumnezeu numită „Ierusalim”, în timp 
ce Sion, familia regală a lui Iehova, formată din Cristos Isus şi biserica lui, este 
ilustrată în țara alocată templului şi ocupată de acesta, ocupată de asemenea de 
preoți. Oraşul menționat în Ezechiel 45:6 se spune că este numit IEHOVA-
SHAMMAH, „minunea sau renumele lui Iehova”. – Vezi Ezechiel 48:35, margine. 

Reprezentanții pământeşti ai Împărăției lui Iehova vor fi profeții şi martorii 
credincioși înviați înainte de Cristos, iar aceştia sunt numiți în Psalmul 45:16 
„prinți pe tot pământul” şi poziția lor este arătată în organizația lui Dumnezeu. 
Ezechiel 45:7, 8 declară: „Şi o parte va fi pentru prinț pe o parte şi pe cealaltă parte 
a jertfei părții sfinte şi a stăpânirii oraşului, înaintea [în fața] jertfei părții sfinte şi 
înaintea [în fața] stăpânirii oraşului, de la vest înspre vest şi de la est înspre est; iar 
lungimea va fi de cealaltă parte a uneia dintre părți, de la frontiera vestică până la 
cea estică. Stăpânirea lui din Israel va fi în țară; iar prinții nu îmi vor mai persecuta 
poporul, iar restul țării o vor da casei lui Israel, potrivit semințiilor  lor.” În acest 
text cuvântul „prinț” se aplică în mod evident unei întregi tovărășii şi se referă la 
acei profeți credincioși înviați, care au fost martori credincioși înainte de ziua lui 
Cristos şi pe care, în calitate de tovarăși, Cristos îi va face conducători pe tot 
pământul. Cristos este Regele acestor reprezentanți pământeşti, iar Iehova 
Dumnezeu este marele Rege peste toți. Faptul că nu va mai exista asuprire, aşa 
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cum spun aceste versete, arată felul de oameni pe care Iehova îi va pune în funcție 
ca şi conducători ai pământului. Ei vor fi drepți şi conducerea lor va fi dreaptă. Se 
dau instrucțiuni cu privire la aceşti conducători pământeşti: „Aşa spune Domnul 
Dumnezeu, Să vă fie de ajuns, O prinți ai Israelului; înlăturați violența şi prădarea 
şi exercitați judecata şi dreptatea, opriți şantajul, spune Domnul Dumnezeu.” 
(Ezechiel 45:9) Această profeție indică ceea ce vor face „prinții pe tot pământul”. 
Dreptatea va fi menținută. 

Comerțul organizației lui Satan este dăunător şi asupritor. În Împărăția lui 
Dumnezeu totul trebuie făcut în dreptate. „Veți avea balanțe corecte şi o efă 
corectă şi un bat corect. Efa şi batul vor avea aceeaşi măsură, pentru ca batul să 
poate cuprinde a zecea parte dintr-un homer şi efa să cuprindă a zecea parte dintr-
un homer; măsura acestora se va face după homer. Iar siclul va avea douăzeci de 
ghere; douăzeci de sicli, douăzeci şi cinci de sicli, cincisprezece sicli vor fi 
manehul vostru.” (Ezechiel 45:10-12).  Nu se vor face înşelătorii cu schimbul şi 
nici cu măsurile. Marea Afacere, cu organizația ei militară pentru protecție şi 
pentru asuprirea oamenilor, nu va mai exista niciodată. Reprezentanții îndreptățiți 
ai Împărăției  de pe pământ vor instrui oamenii în dreptate şi le vor cere tuturor să 
acționeze în mod corect. Măsurile şi greutățile vor fi în armonie cu regula divină 
pe care a declarat-o Isus: „Măsură bună, presată şi scuturată şi care se revarsă.” – 
Luca 6:38. 

Guvernul drept al lui Iehova nu va tolera neascultarea din partea nimănui, 
ci toți trebuie să se supună Teocrației. Ezechiel 45:13-15 spune: „Aceasta este 
jertfa pe care voi [conducătorii pământului] i-o veți oferi [Domnului], a şasea parte 
dintr-o efă dintr-un homer de grâu, şi îi veți da a şasea parte dintr-o efă dintr-un 
homer de orz. Cât despre ulei, uleiul măsurat cu batul, veți oferi a zecea parte 
dintr-un bat din cor, care este un homer de zece bați; pentru că zece bați formează 
un homer; şi un miel din turmă, din două sute, de pe toată păşunea Israelului, ca 
jertfă [masă] de carne, şi ca jertfă arsă şi ca jertfă de pace, ca să se facă împăcarea 
pentru ei, spune Domnul Dumnezeu.” Aceste versete descriu cantitățile ce vor fi 
aduse pentru diferite jertfe, toate fiind realizate pentru „a face împăcarea pentru ei, 
spune Domnul”, adică împăcarea pentru oameni. Va trebui ca toți oamenii să 
recunoască Împărăția lui Dumnezeu şi să îi accepte pe aceşti profeți sau slujitori 
credincioși înviați ai lui Dumnezeu ca reprezentanți ai Împărăției pe pământ şi că 
prinții de pe pământ sunt reprezentanții lor, care să trateze cu preoțimea regală 
cerească şi în numele oamenilor care caută împăcarea cu Dumnezeu. Profeția mai 
arată că oamenilor li se va cere să contribuie cu ceva pentru a obține această 
împăcare, iar această contribuție constă în supunerea şi colaborarea lor deplină. 
Oamenii vor primi instrucțiunile de la prinții vizibili şi va trebui să se supună 
acestor instrucțiuni. 

Ezechiel capătă mai multe instrucțiuni cu privire la aceşti conducători: „Va 
fi datoria prințului să ofere jertfe arse, şi jertfă de carne [masă] şi jertfe de băutură 
la sărbători şi când este lună nouă şi de sabat şi la toate celebrările [la toate 
sărbătorile stabilite ( R. V.)] casei lui Israel; el va pregăti jertfa păcatului şi jertfe 
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de pace ca să realizeze împăcarea [(R.V.) ispăşirea] pentru casa lui Israel.” 
(Ezechiel 45:17).  Faptul că Iehova anunță instrucțiuni aşa de precise cu privire la 
îndatoririle prinților indică faptul că el, prin Cristos Isus, le oferă o recunoaştere 
specială acestor oameni credincioși care şi-au păstrat din vechime integritatea şi 
care au murit credincioși față de Dumnezeu, iar el îi va învia ca oameni perfecți şi 
îi va face reprezentanți ai Împărăției de pe pământ. Aceşti oameni vor fi 
reprezentanții vizibili de pe pământ ai Sionului, care este organizația lui 
Dumnezeu. (Isaia 32:1). Va trebui ca popoarele pământului să acționeze prin 
intermediul acestor reprezentanți pământeşti ai organizației lui Dumnezeu. Ce 
mare moştenire pentru aceşti prinți! 

Viziunea lui Ezechiel nu înseamnă deloc faptul că un templu pământesc va 
fi construit la Ierusalim în curând pentru a fi folosit de oameni. Nu există nici un 
motiv pentru ridicarea unei astfel de clădiri. Ceea ce înseamnă cu adevărat această 
viziune este că ea este de fapt o profeție, care va fi îndeplinită la timpul fixat al lui 
Iehova. Este o viziune a organizației lui Dumnezeu în acțiune, arătând pozițiile 
stabilite ale celor care au de-a face cu organizația. Ezechiel 45:18 arată că templul 
lui Dumnezeu este curat: „Astfel spune Domnul Dumnezeu, În prima lună, în 
prima zi a lunii, veți lua un tăuraş fără pată şi veți curăța sanctuarul.” Viziunea i-a 
fost dată lui Ezechiel în a zecea zi a lunii; această viziune transmite de fapt mesajul 
că acest templu invizibil va fi construit de Iehova pentru a începe operațiunile la 
timpul stabilit al lui Dumnezeu, după ce vor fi întruniți. Discipolii credincioși ai lui 
Cristos Isus sunt curățați datorită vărsării sângelui lui Cristos Isus şi sunt făcuți 
pietre vii pentru templul lui Iehova. (1 Petru 2:5) Toți cei care sunt aduşi la templu 
pentru a face parte din el trebuie să se afle în această condiție de curățenie. 

 
 

SCRISORI 
 

Cu cât e mai mare lupta, cu atât mai mare victoria 
 

Dragă frate Rutherford, 
 Reuniți la întrunirea de aici, din New Orleans, Louisiana, 225 dintre frații 
tăi, cu prilejul întrunirii noastre zonale, dorim să profităm de ocazie pentru a-ți 
trimite adânca noastră recunoștință și calda noastră dragoste creștină. 
 Suntem recunoscători Tatălui nostru ceresc pentru minunata și bogata 
provizie de hrană spirituală pe care ne-a oferit-o prin coloanele Turnului de 
Veghere, într-o vreme când întunericul acoperă pământul și oamenii rătăcesc în 
beznă, când e foamete peste pământ, dar nu foamete de pâine și apă, ci de auzul 
Cuvântului lui Dumnezeu, și când mulțimea totalitaristă a Diavolului caută cu 
disperare distrugerea tuturor carelor care sprijină Teocrația. 
 Credem că cu cât e mai mare lupta, cu atât mai mare e victoria; asta vedem 
în această parte înțesată de preoți din zona noastră. Cu șase luni în urmă, în Zona 
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Unu din Luisiana avem 142 de colaboratori regulați, 100 neregulați, 302 asociați și 
un maxim de 187 într-o lună. Acum sunt 197 de colaboratori regulați, 190 
neregulați, 500 asociați și un maxim de 260. Creșterea constă în mare parte din 
persoane oneste de bună credință care au părăsit sistemul catolic. 
 Poziția neînfricată împotriva mulțimii ticăloase a lui Satan îi îndeamnă pe 
frații voștri luptători să împlinească cu loialitate sarcina ce le stă în față. 
 Dorim să vă informăm că suntem cu totul, și fără rezerve, de partea 
Teocrației, și vom rămâne loiali în ciuda oricăror piedici. 
 Fie ca Iehova, Tatăl nostru ceresc, să continue să vă binecuvânteze din plin 
și să se îngrijească de voi; aceasta este rugăciunea noastră zilnică. 
 Au fost formate opt noi adunări din octombrie trecut. 

Ai voștri camarazi martori în Teocrație, 
Zona Unu Louisiana 

 
Bunătatea iubitoare a lui Iehova 

 
Dragă frate Rutherford, 
 Profit de acest prilej pentru a-mi exprima recunoștința și aprecierea față de 
bunătatea iubitoare a lui Iehova, pe care a arătat-o față de mine. Datorez această 
primului meu contact cu cineva care era cândva luminat de cunoașterea lui 
Dumnezeu dar care s-a alăturat deschis și fără rușine murdăriilor dina ceastă lume 
și a devenit o unealtă vrednică a lui Satan; motiv pentru care lucrarea de mărturie 
din casă în casă mi-a fost întrutotul străină. 
 Dar acum, văzând forțele lui Satan în întreaga lor alcătuire, și fiind izbăvit 
de Domnul de o asemenea unealtă a Diavolului, și un demon cu chip uman, care își 
direcționa acțiunile exclusiv spre a-l discredita și înfiera pe Domnul și pe poporul 
său, și metoda și mijloacele pe care Iehova le folosește pentru împlinirea 
neobișnuitei sale lucrări, îi mulțumesc acum lui Iehova că mă bucur de cel mai 
mare privilegiu, prin lucrarea pe teren alături de poporul său. 
 Articolul “Drama justificării”, relatând despre împlinirile profeției lui 
Iosua, care, prin voința Domnului, au fost discutate recent în șapte numere 
consecutive ale Turnului de Veghere, este, într-adevăr o binecuvântare permanentă 
de la Domnul și a permis poporului Domnului să poată localiza și identifica mai 
precis forțele lui Satan și clasa Acan. Cartea Salvarea este și ea un dar îmbelșugat 
de la Iehova. „Aceasta este lucrarea Domnului; și este minunată în ochii noștri”. 
 Și doresc să te asigur, dragă frate, că sunt acum pe deplin și din toată inima 
în unitate cu tine, cu Societatea, reprezentanta Domnului pe pământ, și alții cu 
credință la fel de puternică din fiecare țară, 
 Cu cele mai calde și fierbinți salutări, sunt 

Fratele tău în serviciul Lui, 
J.B. Egede, Nigeria 
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100% pentru canal 
 
Dragă frate Rutherford, 
 Salutări creștinești în numele Regelui nostru, Isus Cristos. Dorim să vă 
mulțumim că l-ați trimis pe Fratele Howlett să viziteze diferitele noastre adunări 
din această parte a țării. 
 Credem că vizita fratelui a fost la un moment oportun, pe deplin sub 
călăuzirea Domnului. A existat multă confuzie, multe nelămuriri generate de acele 
scrisori trimise de O.R. Moyle la diferiți frați din această regiune. 
 În plic veți găsi Jurământul de Loialitate față de Societatea Turnului de 
Veghere depus de adunarea din Waulegan, jurământ și în fața dvs., ca președinte al 
Societății. Adunarea noastră este 100% pentru Canal, care a fost folosit pentru a 
aduce „hrana” la timpul potrivit în casa noastră de credință. 
 

Jurământ de loialitate 
 

 Noi, subsemnații, dorim să ne exprimăm aprecierea și mulțumirea pentru 
aranjamentul Teocratic al lui Iehova de pe pământ, anume Societatea Turnului de 
Veghere. 
 Considerăm un privilegiu și o onoare să îl servim pe Iehova și să luăm 
parte la justificarea numelui său. 
 Ne declarăm din toată inima de partea lui Iehova și a regelui său, Isus 
Cristos, rămânând neclintiți în credința că Societatea Turnului de Veghere  este 
încă folosită pentru a clarifica pentru cei unși Adevărurile care sunt dezvăluite din 
marea lui Vistierie de Comori, Biblia. 
 [Semnat]  Edward J. Monahan Linus Holcomb 
    Esther Monahn  Dora Scheuermann 
    Zephyr Tuttle  Marge Monahan 
    Gladys Sabine  Bob Monahan 
    Michael J. Kohb Laura Monahan 
    Lula S. Harter  Jack Monahan 
    Fred Aebly  Betty Holcomb 
    Jessie Aebly  Agnes Anderson 
    Clara Holcomb 
 

 
Dușmanii făcuți de rușine 

Dragi Frați, 
 La sfârșitul ultimei lui decembrie, preotului Bisericii Anglicane responsabil 
de activitățile misiunii din Bonda, districtul Inyanga, Rodezia de Sud i s-a raportat 
despre activitățile martorilor lui Iehova. Preotul a fost atât de dornic să afle ce fel 
de mesaj transmit Martorii lui Iehova oamenilor din districtul său încât i-a chemat 
să-l viziteze la sediul misiunii duminică dimineață, pentru a afla el însuși ce se 
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petrece. Servul adunării, Fratele Johnson Chishaya, Noah Pomo și alții au acceptat 
invitația. 
 Duminică dimineața, acești frați au mers la sediul misiunii, luând un disc 
cu „Religia și Creștinătatea”, „Dușmanii” și alte înregistrări audio, precum și 
câteva cărți și broșuri în engleză. Preotul i-a primit cu bucurie; au fost duși într-o 
capelă privată; diaconii și surorile au fost chemați să-și salute vizitatorii. Acești 
frați au fost uimiți să vadă preoți europeni strângându-le mâinile, căci aceasta se 
întâmplă rareori în Rodezia de Sud. Li s-a pregătit mâncare și au fost făcuți să se 
simtă ca acasă. 
 Preotul i-a chemat pe toți fruntașii, bărbați și femei, albi și negri, să vină și 
să asculte ce au de zis prietenii lor. Cuvântând despre această întrunire foarte 
deosebită, a spus: „Frați, am auzit foarte puțin despre ce predicați, dar am dori să 
știm totul despre învățăturile voastre și ce este greșit la felul în care noi predicăm 
Biblia”. Fratele Johnson Chishaya a răspuns cu bucurie, întrebând: „Știați că există 
o diferență între religie și Creștinism?” Preotul: „Nu. Știm că sunt același lucru.” 
Chishaya: „Ați dori să auziți cuvântarea judecătorului Rutherford despre această 
problemă?” „Vă rog”, a răspuns preotul. După ce au fost ascultate înregistrările, 
Chishaya a prezentat preotului cartea Dușmanii și broșurile Siguranța și alte 
câteva. El le-a primit cu bucurie și Chishaya i-a cerut permisiunea de a pune câteva 
înregistrări. După ce acestea au fost ascultate, Fratele Chishaya a continuat să arate 
cum adepții religiilor îi jefuiesc pe oameni în numele lui Dumnezeu, și a citit din 
câteva capitole din Biblie: Isaia 55:1, 2; Mica 3:11; Ioan 10:11-13. Preotul și 
diaconul său au fost peste măsură de încântați atât de cele auzite din înregistrări, 
cât și de explicațiile lui Chishaya. 
 S-a aranjat o întrunire publică în biserică, și tuturor membrilor li s-a cerut 
să ia parte la ea. În această întrunire, preotul a vorbit puternic împotriva 
învățăturilor pe care le-au predicat până acum oamenilor și metodei pe care au 
folosit-o pentru a strânge bani de la localnicii care mergeau la biserică. Preotul a 
spus: „Nici unul dintre predicatori sau preoți nu va mai fi plătit lunar, așa cum s-a 
întâmplat până acum; și nu se vor mai face colecte de la oamenii care vin la 
biserică; va trebui să lucrăm noi înșine pentru bani; sunt multe moduri de a ne 
câștiga existența. Cei care vor mulți bani vor trebui să meargă să lucreze la oraș. 
Nu putem nega adevărul; vom încerca să facem precum ne învață cărțile Turnului 
de veghere.” Când s-au făcut aceste declarații de către preot, mulți dintre localnici, 
predicatori, diaconi etc. s-au retras din funcția lor în cadrul bisericii. Treizeci și 
șapte de oameni au părăsit lucrările misiunii. 
 În decurs de câteva zile, s-au petrecut schimbări mari la misiunea din 
Bonda. Cărțile Turnului de Veghere erau studiate în public în biserică, ca și la 
întrunirile publice ținute de slujbașii religioși europeni. Ei doreau ca Fratele 
Johnson Chishaya și alții să îi ajute să-i învețe adevărul pe oameni. Aceste lucruri 
au fost imediat raportate episcopului din Sashbury, capitala Rodeziei de sud. 
Atunci când a sosit la fața locului, a fost foarte pornit împotriva preotului european 
și a diaconilor care au permis și au primit literatura Turnului de Veghere în 
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misiune. A găsit lucrurile schimbate; și aceasta l-a iritat foarte tare. A convocat o 
întrunire publică mare în biserică, unde l-a chemat în fața locuitorilor (membrii ai 
bisericii) pe preotul european care a permis pătrunderea învățăturilor Turnului de 
Veghere. L-a mustrat și l-a insultat rușinos. Nefericitul preot a spus cu mult curaj: 
„Credem ce ne-au spus Martorii lui Iehova pentru că ne-am dovedit pentru noi 
lucrurile acelea atunci când le-am citit cărțile și am auzit câteva discursuri 
înregistrate. Aș dori ca episcopul să examineze cartea Dușmanii.” Auzind acestea, 
episcopul a devenit și mai furios și l-a amenințat cu linșajul pe preotul care i-a 
cerut să citească cartea Dușmanii. 
 Episcopul a început să-și reorganizeze misiunea de la zero, dar mulți 
oameni și-au pierdut încrederea în ei. Dar preotul curajos a refuzat să le mai 
urmeze învățăturile, și a plecat imediat, dorind să nu mai aibă nimic de-a face cu 
acea biserică. Episcopul i-a instruit pe toți membrii săi să linșeze sau să ucidă pe 
oricine vine la sediul misiunii ca martor al lui Iehova sau dacă le vizitează casele; 
spunându-le că, chiar dacă vor ucide pe unii dintre ei, el (episcopul) îi va apăra în 
tribunal sau va lua vina asupra lui. 
 Atunci când am vizitat adunarea din Inayanga, am ieșit cu frații pe tot 
întinsul acelui district, căci aveam prieteni care trăiau aproape de acel sediu de 
misiune. Am mers acolo să îi ajut să continue lupta împotriva dușmanului. Nu am 
înfruntat nici o rezistență, și, până acum nimeni din acel district nu ne-a pricinuit 
niciun necaz. Lucrarea pentru împărăția lui Dumnezeu sporește în fiecare colț al 
Rodeziei de Sud, cu puține împotriviri ici și colo. Curajul vestitorilor împărăției în 
această colonie face de rușine gloatele de dușmani. 
 Cu grația Domnului, frații sunt hotărâți să stea neclintiți de partea lui 
Iehova până la capăt. 

Al vostru în serviciul împărăției sale, 
O.M. Kabungo, Rodezia de Sud. 

 
 

Experiențe de pe teren 
 

Un pionier din Lancashire (Anglia) raportează: 
 „M-am întors la un om joia trecută, seara, și am pus înregistrarea „Guvern 
și Pace”. Era atât de încântat că nu-și mai încăpea în piele de bucurie și nu putea 
să-mi mulțumească îndeajuns. Mi-a dat să mănânc prăjiturele pentru ceai unse cu 
unt și m-am întors acasă încărcat cu roșii de casă și crizanteme aurii și de culoarea 
bronzului superbe. Am sunat dimineața următoare ca să îmi ridic fonograful și 
omul a spus că își va aminti acest mesaj până-n ziua morții și nu a putut adormi 
decât la trei noaptea după ce a parcurs din nou mesajul. A fost cel mai înălțător 
discurs pe care l-a auzit vreodată: „Bunul om, este adevărul, Dumnezeu chiar pune 
cuvintele sale în gura ta.” „Pe cuvântul meu, preoții și parohii l-ar ucide dacă ar 
putea.” „Pe cuvântul meu, băiete, sunt bucuros că ai venit și mi-ai deschis ochii cât 
nu este prea târziu, și Dumnezeu este cel care te-a purtat aici, și mă veselesc pentru 
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asta: m-ai făcut fericit.” Aseară, a ascultat „Victoria” și aproape că și-a pierdut 
cumpătul de bucurie și de recunoștință pentru că Iehova m-a trimis la el. M-am 
întors din nou acasă încărcat de roșii și flori, și de gândul că în seara asta omul a 
participat la studiul Salvarea și va veni duminică la sala Împărăției. A fost 
învățător la școala de duminică peste de ani, dar începând de acum am terminat-o 
pentru totdeauna cu religia. Sâmbătă dimineață am lucrat într-un teritoriu unde s-a 
răspândit mărturia doar cu două săptămâni în urmă și am plasat 3 cărți și 40 de 
broșuri, și am fixat programări ca să rulez înregistrarea „Guvern și Pace” la trei 
cămine. Aceasta este o dovadă că oamenii se gândesc și îi interesează adevărul. 
Sâmbătă după-amiaza am lucrat într-o clădire săracă și am auzit destul de clar o 
discuție aprinsă despre religie și Martorii lui Iehova. Un om îi spunea stăpânului 
casei că religia este o capcană și o înșelătorie și că judecătorul Rutherford este 
singurul om de pe pământ care spune adevărul lumii. Imaginați-vă cât de surprinși 
au fost când am ciocănit la ușă, prezentându-le mesajul, și omul care spunea 
adevărul a zis: „Intră, ești exact omul pe care îl dorim. Acum zi-le pentru ce 
milităm noi și unde religia e o înșelătorie.” L-am recunoscut ca fiind unul dintre 
cei cărora le-am dat broșuri. Nici măcar nu a participat la o întrunire, și totuși 
apăra adevărul.” 
 

Fonograf în districtul de afaceri din New York 
 „În cel mai mare oraș din țară, un pionier (surdo-mut) folosește acum 
metoda de aranjare a fonografului în pragul casei cu rezultate excelente. Recent, în 
timpul a doar trei ore de mărturie propriu-zisă din ușă în ușă în districtul de afaceri 
a avut 12 amplasări, un public de 30 de oameni, plasând 24 de broșuri și 2 cărți. 
„Cu siguranță că Iehova binecuvântează această metodă”, scrie el. „Lucrez mai 
ales în districtul de afaceri și încerc peste tot; reușesc 12 – 18 amplasări ale 
fonografului zilnic.” 
 

Răspuns de la un chinez născut în Canada în vârstă de 23 de ani 
 „Recent m-am întors la Dl. Suey. Era bucuros să ne vadă. „Oh”, a zis „am 
strâns niște bani. Aveți un fonograf pentru mine?” Am răspuns: „Desigur, vi-l dau 
pe al meu cu preț redus. L-am folosit șase luni, ca și discurile.” Dl. Suey a zis: 
„Știți, studiez ca să merg pe teren să fac lucrarea Domnului, de îndată ce tata vine 
aici (în Alberta) la ferma asta. Toamna viitoare, am să pot merge. Mi-au mai rămas 
niște bani. Pot să iau Turnul de Veghere și Mângâiere ?” Dl. Suey a adăugat: „Mi-
am împrumutat cărțile și mai am nevoie de câteva. Dă-mi două Mântuirea, o 
Iehova, patru broșuri. Mă bucur că ai venit. Acum îi pot vizita pe vecinii mei și 
înregistrările vor explica mai ușor.” 
 

Octogenari care nu au ieșit la pensie 
 Maryland: „La invitația fiicei noastre, eu și mama ei am venit aici pe 
timpul verii. După ce ne-am consultat cu servul local, am mers în lucrarea de 
mărturie. Rezultatele: zile (în special în septembrie și octombrie) – 57; ore – 156; 
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cărți – 112; broșuri – 464. Pe 10 septembrie, când ne aflam aici, mi-am sărbătorit a 
80-a zi de naștere. Am șase fii și fiice căsătorite. Am reușit patru campanii de 
informare pline de succes, urmate de cuvântări la Moose Hall.” 
 Cleveland, Ohio: „Iertați-mă că intru în timpul vostru prețios, dar nu mă 
pot abține să nu vă spun cât de mult apreciez fonograful care a ajuns la mine în 
dimineața de după ziua de 8, când a fost a 80-a mea aniversare. A fost într-adevăr 
un cadou de ziua mea de la Iehova, pentru a fi folosit la proclamarea numelui său. 
Mă rog să mi se dea grație și putere să împlinesc cu puterea mea lucrarea mâinilor 
mele. 
 Pennsylvania (Zona 4): „Un vestitor de 81 de ani conduce constat întreaga 
adunare în orele pe teren. El depășește mereu norma lunară de 60 de ore, și nu 
rareori a făcut chiar și 100 de ore pe teren. Recen, în timp ce participa la o lucrare 
informativă împreună cu alții, un ofițer de poliție rău intenționat și incompetent a 
smuls cu forța semnele de pe acest vestitor vârstnic, dar, puternic în Domnul, 
acesta s-a întors imediat la camionul unde se țineau mai multe pancarte, a pus pe el 
o pereche nouă și a mers pe stradă fluierând. Drept urmare, polițistul violent se 
află acum în arest, acuzat de abuz în sarcină, în timp ce credinciosul vestitor 
continuă să ducă bătălia până la porțile împărăției.” 
 

Catolică din Țara Galilor se întoarce la adevărata creștinătate 
 „Cu aproape două luni în urmă, am apelat la o femeie catolică. A fost atât 
de nesuferită atunci când a început să țipe și să facă scandal și mi-a spus să „mă 
duc în iad”; dar i-am lăsat totuși o broșură Confruntați-vă cu adevărul. M-am 
întors la ea săptămâna trecută. M-a întrebat dacă eu eram femeia de data trecută, și 
am spus că da. Mi-a spus cât de rău îi pare și dacă aveam mai multe cărți care să o 
lumineze. Așa că i-am lăsat Dușmanii și Bogățiile și acum o să mă întorc la ea cu 
înregistrări de fonograf.” 
 

Pe teritoriu mormon, tocmai în Utah 
 „Lucrez acum pe un teritoriu care a fost acoperit cu trei săptămâni în urmă, 
și, în 16 ore, timp de 3 zile, am plasat 22 de cărți și 36 de broșuri, cu un public de 
48 de ascultători. Am început în cele din urmă să folosesc cu adevărat metoda 
amplasamentului în pragul ușii, și mi se pare mult mai eficient să îi invit să asculte 
decât să-i întreb dacă doresc să pornesc discurile sau dacă vor să asculte, așa cum 
obișnuiam să fac. Chiar dacă ne simțim puțini jenați la început, s-a dovedit mereu 
că e cel mai bine să urmăm în fiecare detaliu instrucțiunile pe care le primit de la 
Guvernatorul Teocrației. S-au întâmplat multe lucruri în cursul acestor ultime 
câteva luni care dovedesc fără niciun dubiu că am ales drumul corect și că Iehova 
m-a ocrotit. Mormonii, în schimb – vor să mă convertească ei pe mine! Unul din ei 
a zis azi (arătând vreo 5 cm între degetul ei mare și arătător): „Ei bine, cunoști 
puțin din adevăr.” Coaja se curăță greu de pe acești mormoni, într-adevăr! Cred că 
am nevoie de o daltă.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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Batjocura  oamenilor 
„Ascultaţi-mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, popor în a cărui inimă este legea 
mea! Nu vă temeţi de dispreţul oamenilor muritori şi nu vă îngroziţi din cauza 
cuvintelor lor batjocoritoare. – Isa. 51:7” 
 

IEHOVA li se adresează celor care iubesc dreptatea şi ţin la ea şi care 
sunt ţinta dispreţului oamenilor pentru că o caută cu sârguinţă. Pentru a-i încuraja 
şi a-i mângâia pe aceşti oameni, el spune: ’’Ascultaţi-mă, voi, care cunoaşteţi 
dreptatea, popor în a cărui inimă este legea mea! Nu vă temeţi de dispreţul 
oamenilor muritori şi nu vă îngroziţi din cauza cuvintelor lor batjocoritoare.’’ (Isa. 
51:7.) Iniţial, aceste cuvinte i-au fost adresate poporului ales al lui Iehova. Mai 
târziu, ele au ajuns să li se aplice tuturor persoanelor consacrate lui Iehova, 
indiferent dacă acestea sunt dintre cei unşi sau din ’alte oi’. Timp de secole, 
Diavolul a batjocorit fără încetare numele lui Iehova şi orice creatură care a 
încercat să îl slujească cu devotament pe Dumnezeu a fost ţinta atacurilor lui 
Satan. Acum, Regele lui Iehova a fost întronat şi a început să domnească, iar Satan 
îşi concentrează toată furia şi toate eforturile asidue spre a-i rătăci pe oameni de la 
Dumnezeu. 

2. Teocraţia este singura speranţă a oamenilor. Nu mai este altă speranţă. 
Din cauza acestei speranţe şi a vestirii Teocraţiei, Martorii lui Iehova şi 
colaboratorii lor sunt urâţi de toate popoarele pământului. Ei acceptă cu bucurie 
opoziţia şi dispreţul care le sunt arătate. Ei se bucură să ia parte la justificarea 
numelui lui Iehova, fiind conştienţi de faptul că GUVERNUL TEOCRATIC va 
triumfa în curând, iar cei care stau ferm de partea marelui TEOCRAT şi a Regelui 
său, vor împărtăşi şi ei acea victorie şi vor rămâne pentru totdeauna în bucuria lui 
Dumnezeu.  

3. Opoziţia la scară mondială, îndreptată împotriva Guvernului Teocratic, 
nu îi descurajează pe cei care proclamă credincios numele Celui Prea Înalt. Pentru 
a le păstra curajul puternic şi speranţele vii, Domnul îşi hrăneşte poporul cu hrana 
spirituală de care ei au nevoie. Pentru o perioadă, numai cei unşi au avut 
privilegiul să beneficieze de o asemenea susţinere spirituală, dar acum şi cei care 
formează ’marea mulţime’(Apoc. 7:9-17) fug la turnul de refugiu, marea 
organizaţie a lui Iehova, şi este datoria şi privilegiul rămăşiţei să le dea tot ajutorul 
posibil pentru ca ei să înţeleagă care este voinţa Dumnezeului celui Atotputernic 
cu privire la ei. Dorinţa şi scopul publicaţiilor Turnul de Veghere este să îi ajute pe 
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cât posibil pe colaboratorii lor: ’Şi toţi cei care doresc să trăiască cu devoţiune 
sfântă în Isus Cristos vor fi persecutaţi. Dar oamenii nelegiuiţi şi impostorii vor 
merge din rău în mai rău, înşelând şi fiind înşelaţi.’ (2 Tim. 3:12,13) Colaboratorii 
celor unşi suferă şi ei în prezent alături de rămăşiţă. Ei suferă din cauza iubirii lor 
pentru dreptate şi deoarece le arată oamenilor diferenţa clară dintre religie şi 
creştinism.  

4. Cei care au făcut un legământ cu Dumnezeul Atotputernic pentru a-i face 
voinţa ştiu că trebuie să se aştepte la o opoziţie vehementă din partea puterilor 
acestei lumi. Regele Isus Cristos le-a spus discipolilor săi credincioşi: ’Şi veţi fi 
urâţi de toate naţiunile din cauza numelui meu.’ (Mat. 24:9)  Această declaraţie a 
Domnului a fost dovedită de toate evenimentele care au avut loc în ultimii ani. Din 
aceste cuvinte ale lui Isus reiese clar motivul pentru care există această ură din 
partea elementelor conducătoare ale naţiunilor acestei lumi. Ura nu este din cauză 
că Martorii lui Iehova şi colaboratorii lor ar fi oameni răi sau din cauză că ar atenta 
la proprietăţile sau drepturile personale ale oamenilor, sau din cauză că ar face 
ceva împotriva bunăstării generale a oamenilor, ci această ură este deoarece 
martorii şi colaboratorii lor proclamă cu zel şi fără teamă numele lui Iehova 
Dumnezeu şi pe Regele său, Isus Cristos. Domnul Isus a fost şi el urât şi persecutat 
atunci când a fost pe pământ. El a suferit deoarece era drept, deoarece era 
reprezentantul Tatălui său şi deoarece a proclamat numele lui Iehova şi împărăţia 
Sa ce urma să vină. Martorii Regelui care sunt acum pe pământ şi care, din acest 
motiv, au onoarea de a predica despre numele lui Iehova, au şi privilegiul de a lua 
asupra lor o parte din suferinţele pe care Isus Cristos le-a lăsat spre binele celor 
care se vor asocia cu el sub conducerea sa dreaptă. Apostolul, care a suferit de 
dragul numelui Său, spune: ’Acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi, la 
rândul meu, întregesc în carnea mea ce lipseşte din necazurile lui Cristos, spre 
folosul corpului său, care este biserica.’ (Col. 1:24) Ionadabii suferă în prezent 
alături de rămăşiţă deoarece ei sunt colaboratorii şi tovarăşii de serviciu ai acestora 
şi iau parte la ’lucrarea extraordinară’ a lui Dumnezeu. – Evrei 10:33. 

5. Nici o instituţie religioasă din zilele noastre şi nici vreunul dintre 
membrii acestora nu suferă aşa cum a făcut-o Cristos, şi nici pentru acelaşi motiv. 
De asemenea, nici o instituţie sau sistem şi nici membrii lor, din zilele noastre nu 
proclamă numele lui Iehova, marele Teocrat şi nu vestesc Guvernul său Teocratic 
prin Regele Cristos. Cât despre teocraţie, instituţiile religioase i se opun, fie tacit, 
fie în mod deschis; de aceea ele nu pot să sufere de dragul dreptăţii şi datorită 
proclamării numelui lui Iehova Dumnezeu. Cu toate acestea, se pare că sunt multe 
persoane în cadrul acestor sisteme religioase care nu au cunoscut adevărul, dar 
care iubesc dreptatea, şi acestor persoane sincere şi cu inima curată încearcă 
Martorii lui Iehova şi colaboratorii lor să le ofere mângâiere şi ajutor, astfel încât 
ele să cunoască calea cea dreaptă şi să ştie că Iehova este cel Atotputernic şi 
marele Teocrat, şi că Regele său, Isus Cristos, este Răscumpărătorul şi Acela care 
acordă viaţa veşnică celor care respectă legile Atotputernicului Dumnezeu. Este 
timpul ca numele lui Iehova să fie justificat, iar această mărturie trebuie să fie 
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depusă chiar înainte de justificarea completă. Aşa a poruncit Dumnezeu, şi aşa va 
fi. – Ex. 9:16 
 

Fără egoism 
6. Lucrarea pe care o fac Martorii lui Iehova şi colaboratorii săi , ’alte oi’ 

ale Domnului, nu este îndeplinită pentru motive egoiste şi cu siguranţă nu pentru 
vreun câştig bănesc sau vreun onor lumesc care le-ar putea fi acordat. Ei fac 
această lucrare la porunca lui Dumnezeu; şi deoarece ei îl iubesc şi se bucură că au 
ocazia de a-i asculta ordinele, ei se implică de bunăvoie în această lucrare, 
indiferent ce opoziţie trebuie să înfrunte. Ei ştiu că Dumnezeu este iubire şi din 
acest motiv în el nu este egoism şi că tot ce face el este făcut în mod dezinteresat. 
Ei ştiu că Dumnezeu este izvorul vieţii şi că lui îi aparţine salvarea, şi dorinţa lor 
este să primească aprobarea lui şi să fie salvaţi de el. Martorii lui Iehova nu duc o 
campanie pentru a adăuga membrii în rândurile lor. Ei nu sunt propagandişti. Ei nu 
sunt o sectă sau o confesiune. Ei sunt un grup de bărbaţi şi femei care au luat 
poziţie, individual, de partea Domnului şi care, împreună, merg înainte ascultând 
de porunca lui de a vesti guvernul teocratic şi de a le face cunoscut oamenilor 
sinceri de pe pământ aranjamentul îndurător al lui Dumnezeu pentru salvarea lor. 
Odată ce au îndeplinit porunca Domnului de a spune adevărul atâta timp cât au 
posibilitatea,  responsabilitatea lor ia sfârşit, deoarece de îndată ce lucrarea de 
depunere de mărturie este completă Dumnezeu îşi va exercita puterea nesfârşită 
pentru a-şi justifica numele. Atunci el le va da slujitorilor săi credincioşi alte 
sarcini de îndeplinit. Deoarece ei anunţă în prezent Teocraţia, celor ce ascultă 
mesajul le rămâne să aleagă dacă îi vor servi lui Dumnezeu şi vor trăi sau dacă vor 
respinge mesajul, rămânând aşa cum sunt, şi vor suferi moartea eternă. (Ioan 3:36) 
Martorii lui Iehova, după ce îşi vor fi îndeplinit datoria, se vor odihni, mulţumiţi, 
indiferent de ceea ce va urma. Ei nu cer să fie onoraţi de oameni, ci doar să le fie 
ascultat mesajul, drept reprezentanţi ai lui Dumnezeu. Ei ştiu că voinţa lui 
Dumnezeu va fi dusă la îndeplinire şi sunt mulţumiţi cu acest lucru.  
 

Dispreţ 
7. Puţini oameni înţeleg de ce această societate de creştini numiţi ’Martorii 

lui Iehova’ şi ’colaboratorii lor’ sunt atât de hotărâţi în eforturile lor de a asculta 
poruncile Atotputernicului Dumnezeu. În acelaşi fel, puţine persoane înţeleg de ce 
martorii lui Iehova şi colaboratorii lor sunt atât de dispreţuiţi de adepţi ai religiei.  
În revistele Turnul de Veghere este publicată dovada scripturală conform căreia 
unii oameni cu mintea deschisă vor ajunge să cunoască adevăratul motiv. 
Oponenţii religioşi şi cei care îi reprezintă încearcă să micşoreze importanţa 
eforturilor martorilor lui Iehova şi să îi clasifice drept o sectă de fanatici şi să 
interpreteze cu totul eronat lucrarea pe care o îndeplinesc ei. Cei care vor să afle 
adevărul să analizeze cu atenţie cele ce urmează. 
 8. Dumnezeu, ’al cărui nume este Iehova’, este creatorul cerurilor şi al 
pământului. (Ps 83:18) Lui îi aparţin cerul şi pământul şi tot ceea ce este între ele. 
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(Ps. 24:1) El a creat pământul şi apoi l-a făcut pe om creatura perfectă care să-l 
locuiască şi să-l umple cu urmaşi perfecţi şi drepţi. (Isa. 45 : 12, 18; Gen. 1: 28; 
2:7) Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer şi i-a dat funcţia de supraveghetor sau 
administrator al creaţiei pământului. Era datoria solemnă a lui Lucifer să lucreze în 
armonie cu Creatorul şi să onoreze numele lui Iehova, dar nu a făcut-o. El a râvnit 
la poziţia Creatorului şi la onoarea pe care i-o acorda întreaga creaţie, şi s-a hotărât 
să le întoarcă pe toate creaturile împotriva lui Dumnezeu. Din acest motiv el este 
numit în Scripturi, cel invidios. (Ier. 51:13)  În Scripturi se spune că Lucifer a spus 
în inima sa, adică şi-a spus:  ’Tu ai zis în inima ta: ’’Voi urca la ceruri. Îmi voi 
înălţa tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu şi voi sta pe muntele întâlnirii, în 
regiunile cele mai îndepărtate ale nordului. Voi urca mai presus de înălţimile 
norilor, mă voi face asemenea Celui Prea Înalt.’’ – Isa. 14:13,14 
 9. Lucifer s-a gândit că ar putea să-şi ducă la îndeplinire scopul nedrept şi 
profan şi să-şi satisfacă dorinţa pentru onoare şi laudă protestând împotriva 
modului lui Iehova Dumnezeu de a-şi duce la îndeplinire scopul. Acest protest a 
fost astfel o calomnie împotriva numelui Celui Prea Înalt. El a decis să îi 
otrăvească mintea omului perfect împotriva lui Dumnezeu şi din acest motiv el a 
recurs la minciuni astfel încât măreţul nume şi cuvânt al celui Atotputernic să fie 
defăimat. Lucifer s-a aşteptat ca acţiunea sa împotriva lui Dumnezeu să îi aducă lui 
succesul şi mărirea. Astfel el i-a minţit pe primul bărbat şi pe prima femeie şi i-a 
făcut să încalce legea lui Dumnezeu şi să-şi provoace propria moarte. (Gen. 3: 1-5 
; 2: 17 ; 3: 16,17) Datorită acţiunii sale vinovate de a asculta de marele duşman 
Lucifer, Adam a fost condamnat la moarte, scos afară din Eden şi dus pe pământul 
neterminat, înjosit şi supus unei morţi treptate. Adam nu a putut să îndeplinească 
porunca divină de a se înmulţi şi a umple pământul cu urmaşi drepţi, şi aceasta a 
fost datorită propriei sale greşeli. Toţi urmaşii lui au moştenit moartea şi din acest 
motiv a fost scris: ’De aceea, aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume 
şi prin păcat moartea, şi astfel moartea s-a extins la toţi oamenii, fiindcă toţi au 
păcătuit...’ – Rom. 5: 12. 
 10. După ce Lucifer s-a răzvrătit şi s-a opus lui Dumnezeu, numele lui s-a 
schimbat, şi din acea zi până în prezent el a fost cunoscut sub patru nume: Satan, 
Şarpele, Balaurul şi Diavolul. (Apoc. 20:1,2)  Deoarece el a încercat să se înalţe pe 
el însuşi, Lucifer şi-a cauzat propria cădere, iar Dumnezeu l-a coborât din poziţia 
lui înaltă şi l-a umilit, iar de atunci încoace Satan este imaginea exactă a răutăţii şi 
la timpul stabilit el va vi supus distrugerii complete. Despre cel rău este scris: ’Dar 
vei fi coborât în Şeol, în părţile cele mai adânci ale gropii. Cei care te vor vedea se 
vor uita ţintă la tine. Te vor cerceta cu atenţie spunând: ’’Oare acesta este cel care 
făcea să se cutremure pământul, care făcea să se zguduie împărăţiile, care a 
prefăcut pământul roditor în pustiu şi i-a distrus oraşele, care nu le-a deschis 
prizonierilor lui calea spre casă?’’ Toţi ceilalţi regi ai naţiunilor, da, toţi au adormit 
în glorie, fiecare în casa lui. Dar tu ai fost aruncat fără să ai un loc de 
înmormântare, ca un vlăstar detestat – acoperit cu oameni ucişi, străpunşi cu sabia, 
care coboară la pietrele gropii – ca un cadavru călcat în picioare. Nu vei fi 
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înmormântat cu regii, pentru că ţi-ai prefăcut ţara în ruină, ţi-ai omorât poporul. 
Niciodată nu va fi făcut cunoscut numele urmaşilor răufăcătorilor.’ – Isaia 14:15-
20 
 11. Diavolul este descris mai departe în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, 
Biblia: ’Tu eşti heruvimul uns, ocrotitor, eu te-am numit. Erai pe muntele sfânt al 
lui Dumnezeu. Umblai printre pietrele de foc. Ai fost ireproşabil în căile tale din 
ziua când ai fost creat până s-a găsit nedreptatea în tine. Pentru că ai făcut mult 
comerţ, te-ai umplut de violenţă şi ai început să păcătuieşti. Te voi alunga de pe 
muntele lui Dumnezeu fiindcă te-ai profanat şi te voi nimici din mijlocul pietrelor 
de foc, o, heruvim ocrotitor! Inima ta s-a umplut de trufie din cauza frumuseţii 
tale. Ţi-ai pierdut înţelepciunea din cauza splendorii şi strălucirii tale. Te voi 
arunca pe pământ. Te voi pune înaintea regilor să se uite la tine. Ţi-ai profanat 
sanctuarele cu multele tale nelegiuiri, din cauza nedreptăţii comerţului tău.  Voi 
face să iasă un foc din mijlocul tău şi te va mistui.  Te voi preface în cenuşă pe 
pământ, sub ochii tuturor celor ce te văd. Toţi cei care te cunosc printre popoare te 
vor privi înmărmuriţi. Vei ajunge o groază neaşteptată şi nu vei mai exista 
niciodată.’ – Ezec. 28:14-19. 
 12. În treacăt fie spus, de aici se poate observa şi că, în toţi anii care au 
trecut până acum, toţi oamenii care au încercat să se ridice într-o poziţie înaltă şi să 
îţi facă o reputaţie astfel încât să fie elogiaţi de ceilalţi, au urmat exemplul lui 
Satan protestând împotriva a ceea ce era drept şi recurgând la acte de răutate, 
sperând astfel să-şi îndeplinească propriul scop egoist. De fiecare dată s-a 
întâmplat, aşa cum au spus scripturile şi cum însăşi faptele au demonstrat, că 
fiecare om care a încercat să se preamărească pe el însuşi pe socoteala altora a fost 
în cele din urmă înjosit de Cel ce înalţă sau înjoseşte toate creaturile. Puţini oameni 
au învăţat această lege de nestrămutat din Scripturi. Cei care au apreciat 
însemnătatea acestei reguli s-au bucurat în Iehova şi au jubilat în înălţarea numelui 
Său. Aceste persoane au apreciat cuvintele scris în Scripturi, şi anume: ’Căci nici 
de la est, nici de la vest, nici de la sud nu vine înălţarea: fiindcă Dumnezeu este 
judecătorul; pe unul îl coboară iar pe altul îl înalţă.’ – Ps. 75:6,7 
 13. Profetul pune apoi aceste cuvinte în gura celor ce iubesc dreptatea: ’Dar 
eu voi vorbi despre aceasta pentru totdeauna. Îi voi cânta melodii Dumnezeului lui 
Iacob.’ (Ps. 75:9) Rămăşiţa credincioasă a Martorilor lui Iehova care este pe 
pământ în prezent şi colaboratorii săi, Ionadabii, ştiu că fiecare lucru bun şi perfect 
vine de la Iehova Dumnezeu şi se bucură să-i poată face voinţa, în timp ce privesc 
cu speranţă şi bucurie spre salvarea pe care el le-o va aduce. 
 14. Întorcându-ne acum la răzvrătirea din Eden: să ne amintim că Diavolul 
a reuşit să cauzeze moartea primului om Adam, creatura perfectă a lui Dumnezeu, 
şi apoi, plin de mândrie şi ură răuvoitoare, l-a sfidat în continuare pe 
Atotputernicul Dumnezeu spunând că el, Diavolul, putea să îl facă pe oricare om 
din lume să îl blesteme pe Dumnezeu în faţă şi că nici unul nu i-ar rămâne 
credincios lui Iehova şi că, astfel, Dumnezeu nu era cel suprem. (Iov 2:5) Astfel s-
a pus întrebarea cine era mai puternic: Satan Diavolul sau Iehova. Toată creaţia 
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urma să vadă care avea să fie răspunsul, inclusiv oştirile de îngeri din ceruri. 
Pentru ca toată creaţia să vadă că Iehova Dumnezeu este Cel Atotputernic şi că 
Satan este tatăl mincinoşilor, Iehova a acceptat provocarea Diavolului şi i-a permis 
să încerce cum putea el mai bine să îşi dovedească afirmaţiile. Deşi Satan fusese 
condamnat la moarte, Iehova a amânat în mod cinstit execuţia acelei condamnări 
până când Diavolul ar fi avut ocazia de a-şi demonstra spusele. Din acest motiv 
Iehova i s-a adresat Diavolului drept simbol al conducerii lumeşti astfel: ’Dar, de 
aceea te-am lăsat în viaţă, ca să-ţi arăt puterea mea, iar numele meu să fie 
proclamat pe tot pământul.’ – Ex. 9:16,Leeser 
 15. Această declaraţie a lui Dumnezeu arată că la timpul stabilit de el 
numele său va fi proclamat pe tot pământul şi că această lucrare trebuie să fie dusă 
la îndeplinire înainte ca Iehova să-şi exercite puterea sa nelimitată împotriva lui 
Satan şi a adepţilor lui. Din această declaraţie a lui Iehova mai reiese şi că oricine 
va proclama cu credincioşie numele marelui Teocrat şi a Regelui şi guvernului Său 
va fi ţinta unei puternice opoziţii din partea lui Satan şi a oştirilor sale rele. Toate 
întâmplările de până acum arată că această afirmaţie este adevărată, aşa cum au 
susţinut Scripturile. 
 16. După răzvrătirea lui Satan, Iehova Dumnezeu şi-a făcut public scopul 
de a crea o sămânţă regală, adică o putere măreaţă de care să domnească şi care va 
acţiona la ordinele lui Dumnezeu şi îl va distruge pe Satan şi toată puterea lui. 
Dumnezeu i-a spus în mod simbolic lui Satan: ’Voi pune duşmănie între tine şi 
femeie şi între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
zdrobi călcâiul.’ – Gen. 3:15 

17. ’Femeia’ menţionată aici este un simbol al prezisei organizaţii 
universale a lui Dumnezeu care urma să aducă pe lume ’sămânţa’ care avea să-i 
ducă la îndeplinire scopul, şi sămânţa acelei organizaţii universale este măreţul şi 
puternicul Rege al Guvernului Teocratic, care va conduce lumea cu dreptate. 
Această sămânţă, Regele Teocraţiei, este Isus Cristos. (Isa. 54:1-13; Gal. 4:26,29) 
A trecut o lungă perioadă de timp în care Diavolul a continuat să corupă omenirea 
şi să dezonoreze tot mai mult numele Celui Prea Înalt. Apoi Dumnezeu l-a trimis 
pe pământ pe preaiubitul său Fiu Isus pentru a fi un martor al adevărului despre 
numele şi scopul lui Iehova. (Ioan 18:37)  Isus s-a dovedit credincios lui Iehova şi 
a primit, pe bună dreptate, titlul de ’Martorul Credincios şi Adevărat.’ (Apoc. 1:5; 
3:14; 9:11) Orice om care e un adept credincios al lui Isus Cristos şi, deci, un 
creştin, trebuie să fie un martor pentru numele lui Iehova Dumnezeu. 
  

Teocraţia 
18. Marele Teocrat este Iehova Dumnezeu, Cel Atotputernic. Teocraţia este 

guvernul, sau guvernarea lui Iehova Dumnezeu care va conduce lumea cu dreptate 
spre lauda şi onoarea numelui lui Iehova şi care va justifica în totalitate acest 
nume. Regele marii teocraţii, sau cel care conduce sub ordinele directe ale marelui 
Teocrat, este Isus Cristos. Iehova Dumnezeu l-a trimis pe Isus pe pământ de dragul 
propriului Său nume. Scopul principal al venirii lui Isus pe pământ a fost să 
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justifice numele lui Iehova, şi chiar prin Împărăţia sau Guvernul lui Teocratic va 
avea loc acest lucru. Scopul secundar al venirii lui Isus şi al jertfirii vieţii sale a 
fost pentru a putea fi plătit preţul cu care să fie răscumpăraţi oamenii care urmau 
să se consacreze cu totul lui Dumnezeu şi Guvernului Său Teocratic. (Mat. 20:28; 
Ioan 3:16; Rom. 6:23) Isus a venit în numele Tatălui său. Lui Isus i s-a dat numele 
Tatălui său ca să-l reprezinte şi astfel toţi cei care îl dispreţuiau pe Iehova l-au urât 
şi pe Isus din cauza numelui său. Şi până în ziua de azi, toţi cei care îl reprezintă în 
mod credincios pe Domnul Isus sunt urâţi pentru numele lui. Această ură este 
manifestată în cel mai rău mod de adepţii ipocriți ai religiei . 

19. Teocraţia este ’împărăţia cerurilor’ pentru că este guvernul lui Iehova 
Dumnezeu condus din ceruri de reprezentantul său ales, Regele Isus Cristos. 
Atunci când s-a botezat în Iordan, Isus a fost uns de Iehova ca Rege. (Mat. 3:16) 
Apoi Isus şi-a început lucrarea de depunere de mărturie despre numele lui Iehova 
Dumnezeu. Chiar în primul discurs pe care l-a ţinut, şi în toate care au urmat după 
el, Isus a preamărit numele lui Iehova. Prima dată când le-a vorbit altora, după 
ungerea sa, el a spus: ’Împărăţia cerurilor s-a apropiat.’ (Mat. 4:17) Acest lucru era 
adevărat, la propriu, deoarece Isus, Regele, le vorbea atunci şi acolo celor care îl 
ascultau. Timp de trei ani şi jumătate după aceea, Isus s-a dus la oameni, 
vizitându-i din casă în casă în oraşe şi sate, spunându-le adevărul despre Tatăl, 
Iehova Dumnezeu, şi despre Împărăţia sa. De fiecare dată el a subliniat extrema 
importanţă a Împărăţiei, care este Teocraţia, şi le-a poruncit clar discipolilor lui să 
se roage întotdeauna lui Iehova Dumnezeu: ’Să vină împărăţia ta. Să se facă voinţa 
ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.’ – Mat. 6:10 

20. Isus le-a făcut cunoscut urmașilor săi că şi alţii trebuiau să se asocieze 
cu el în împărăţia lui şi că toţi aceştia trebuiau să fie testaţi. (Luca 22:28-30) El le-
a spus discipolilor  săi că toţi cei care vroiau să se asocieze cu el trebuiau să fie 
martori pentru numele lui Iehova şi pentru măreţul său guvern. (Mat. 28:19; Luca 
12:32) Li s-a spus atunci o altă condiţie pe care trebuiau s-o îndeplinească înainte 
de a fi cu Isus Cristos în împărăţia lui: ei trebuiau să sufere împreună cu Isus 
dispreţul care căzuse asupra lui din cauza numelui său şi numelui Tatălui său. Isus 
a fost ’Martorul Credincios şi Adevărat’ al lui Iehova Dumnezeu şi el şi-a păstrat 
întotdeauna această credincioşie, suportând opoziţia vehementă şi chiar 
supunându-se unei morţi înjositoare, ca şi cum ar fi fost un păcătos. El nu şi-a 
făcut o reputaţie printre oameni. Nu a căutat să fie onorat de ei şi niciodată nu a 
încercat să se înalţe pe el însuşi. În ochii conducătorilor din acele timpuri el ’avea 
un caracter rău’ deşi avea singurul caracter drept şi perfect care s-a găsit vreodată 
pe acest pământ. Credincioşia pe care a manifestat-o faţă de Dumnezeu 
îndeplinindu-şi datoria care i-a fost atribuită a meritat şi i-a adus aprobarea lui 
Dumnezeu, şi despre el este scris: ’Nu, ci s-a golit pe sine, a luat chip de sclav, 
ajungând la fel ca oamenii. Mai mult decât atât, când la înfăţişare s-a găsit ca om, 
s-a umilit şi a fost ascultător până la moarte, da, moarte pe un stâlp de tortură. De 
aceea, şi Dumnezeu l-a ridicat într-o poziţie înălţată şi i-a dat cu bunăvoinţă 
numele care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus să se 
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plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de sub 
pământ, şi orice limbă să recunoască deschis că Isus Cristos este Domn spre gloria 
lui Dumnezeu, Tatăl.’ (Fil. 2:7-11) ’Deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din lucrurile 
pe care le-a suferit şi, după ce a fost făcut perfect, a primit ca responsabilitate 
salvarea veşnică a tuturor celor care ascultă de el.’ – Evr. 5:8,9 
 

Credincioşia lui  
21. Credincioşia Domnului Isus chiar şi în faţa morţii a demonstrat că Satan 

este un mincinos şi că Iehova Dumnezeu este într-adevăr cel Atotputernic. 
Dumnezeu a acceptat ca sângele susţinător de viaţă al lui Isus Cristos să curgă 
asupra pământului şi l-a acceptat ca preţ de răscumpărare pentru oamenii păcătoşi 
care se căiesc, manifestă credinţă şi apoi ascultă cu credincioşie şi îi slujesc lui 
Iehova.  Dumnezeu l-a înviat apoi pe Isus din moarte. Isus a murit ca un om, dar a 
fost înviat din morţi ca şi creatură spirituală nemuritoare. Învierea lui a fost dovada 
incontestabilă a supremaţiei Celui Atotputernic  şi de asemenea răsplata 
credincioşiei lui Isus. Moartea şi învierea lui Isus le-au dat oamenilor care s-au 
născut în păcat posibilitatea să corespundă cerinţelor care le-au fost impuse de 
Domnul şi să fie salvaţi din păcat, devenind slujitori ai lui Iehova Dumnezeu şi 
primind de la el binecuvântări veşnice de viaţă eternă prin intermediul lui Isus 
Cristos. Creştinii cunosc aceste adevăruri măreţe, de necontestat, şi sunt fericiţi că 
li se permite să aparţină clasei lui Cristos drept martori pentru numele Celui Prea 
Înalt. 
 

Opoziţie  
22. În opoziţie cu Dumnezeu, şi pentru a-i defăima şi mai mult numele,  

Diavolul a încercat să provoace moartea nou-născutului Isus, dar a eşuat. (Mat. 
2:12-17) Diavolul a încercat să-l distrugă pe Isus încă din clipa când acesta a fost 
uns pentru a fi Rege. (Mat. 4:1-11) Satan a încercat să facă acest lucru în 
încercarea de a-şi susţine ticăloasa provocare la adresa lui Iehova şi pentru a 
calomnia şi mai mult numele Celui Prea Înalt. În timpul celor trei ani şi jumătate în 
care Isus a continuat să facă binele, să predea şi să înveţe oamenii despre împărăţia 
lui Iehova, Diavolul l-a denigrat  şi a încercat să îl omoare fără încetare. Datorită 
iubirii sale şi zelului său în îndeplinirea voinţei Tatălui său Iehova, Isus a suferit şi 
a fost batjocorit  încontinuu de Diavol şi supuşii acestuia din cauza numelui 
Tatălui său. Din acest motiv, despre Isus s-a scris: ’Am ajuns un necunoscut pentru 
fraţii mei şi un străin pentru fiii mamei mele. Căci zelul pentru casa ta m-a mistuit 
şi batjocurile aduse de cei ce te batjocoresc au căzut asupra mea.’ – (Ps. 69:8,9) 
 23. La începutul lucrării sale pământeşti, Dumnezeu i-a dat lui Isus 
doisprezece bărbaţi ca să-i fie discipoli şi colaboratori şi care să îl urmeze, să fie 
învăţaţi de el şi sub îndrumarea lui să-i înveţe şi să-i mângâie pe alţii. Toţi aceşti 
discipoli, în afară de unul singur, au trecut testul persecuţiei şi s-au dovedit  
credincioşi lui Dumnezeu şi conducătorului lor. Acea singură excepţie a fost Iuda 
Iscarioteanul care, din cauza egoismului său, a căzut în capcana Diavolului şi este 
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numit în Scripturi trădător, ’fiul pieirii’, şi este folosit ca un simbol pentru o clasă 
de persoane care devin necredinciose şi îi trădează pe cei care îi sunt credincioşi 
lui Dumnezeu şi lui Isus Cristos, şi care constituiesc clasa cunoscută drept ’omul 
păcatului’, ’fiul pieirii’ şi care include clerul necredincios şi pe aceia care sunt 
anume menţionaţi drept clasa ’servului rău’.  Cei unsprezece discipoli credincioşi 
ai Domnului au continuat, atâta timp cât au rămas pe pământ, să predice despre 
Isus Cristos, Regele, şi să laude numele lui Iehova şi măreţul său Guvern 
Teocratic.  Şi ei au pus accentul întotdeauna pe importanţa vitală a Teocraţiei şi 
din cauza credinţei lor au fost şi ei batjocoriţi şi asupriţi de Diavol. 
 24. În Israel era un om cunoscut drept Saul din Tars, un fariseu cu o 
reputaţie prestigioasă printre oameni, zelos în practicarea ’religiei iudeilor’ şi un 
persecutor al discipolilor lui Isus Cristos.  Deoarece el era sincer în ceea ce făcea şi 
Domnul ştia acest lucru, El i-a deschis ochii să înţeleagă adevărul. Saul s-a căit 
apoi, s-a schimbat în totalitate  şi a devenit un urmaș credincios şi serv al lui Isus 
Cristos şi numele lui a fost schimbat din Saul în Pavel, iar domnul Isus Cristos l-a 
făcut un apostol special şi slujitor pentru naţiunile pământului, în afara iudeilor.  
Acest apostol credincios, un creştin loial şi credincios a scris apoi o parte din 
Scripturi sub inspiraţia spiritului lui Dumnezeu.  El a fost aspru persecutat de 
adepţi ai religiei şi cu privire la acele persecuţii el a spus: ’Aşadar, acum că am 
fost declaraţi drepţi ca urmare a credinţei, să ne bucurăm de pace cu Dumnezeu 
prin Domnul nostru Isus Cristos, datorită căruia am dobândit, prin credinţă, cale 
liberă la această bunătate nemeritată în care ne aflăm acum! Să ne bucurăm, 
bizuindu-ne pe speranţa că vom primi glorie de la Dumnezeu! Şi nu numai atât, ci 
să ne bucurăm chiar dacă suntem în necazuri, fiindcă ştim că necazul aduce 
perseverenţă, iar perseverenţa, aprobarea lui Dumnezeu, iar aprobarea, speranţă, şi 
speranţa nu duce la dezamăgire, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile noastre prin spiritul sfânt care ne-a fost dat.’ (Rom. 5:1-5) Iarăşi, el le-a 
scris adepții săi creştini să nu îşi placă lor înşişi, ci întotdeauna să caute să îi placă 
lui Dumnezeu: ’Căci nici Cristos nu şi-a plăcut lui însuşi, ci, după cum este scris: 
’’Batjocurile celor ce te batjocoreau au căzut asupra mea.’’ (Rom. 15:3) El a fost 
de multe ori arestat şi târât prin tribunale pentru că predica vestea bună fără ca mai 
întâi să ceară un permis pentru aceasta de la unele  autorităţi  pământeşti, şi această 
regulă diabolică încă există în toate teritoriile din zilele noastre care aparţin 
’creştinătăţii’, în care unele autorităţi instituite de oameni încearcă să le interzică 
prin lege creştinilor să predice vestea bună fără ca mai întâi să obţină un permis de 
la un ofiţer de poliţie. 
 

Defăimători  
25. Toate persoanele care s-au implicat în defăimarea lui Iehova 

Dumnezeu, a lui Isus Cristos şi a discipolilor lui Isus Cristos cunoscuţi drept 
Martorii lui Iehova, au fost identificaţi de scripturi şi s-au identificat ei înşişi drept  
copiii sau urmaşii Diavolului.  Cu siguranţă că Satan şi-a ales cu grijă modalitatea 
de a defăima numele lui Iehova Dumnezeu precum şi pe slujitorii care i-ar servi 
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cel mai bine scopului său. După potop, Satan a adoptat religia ca o metodă de a-l 
defăima pe Dumnezeu. El a format organizaţii religioase şi de atunci încoace a 
folosit religia ca modul principal de a calomnia sfântul nume al lui Iehova.  Satan 
s-a folosit mai întâi de Nimrod şi l-a transformat într-un crud ucigaş de animale şi 
oameni;  iar prin aceasta Nimrod a devenit cunoscut printre oameni şi i s-a dat 
numele şi titlul de puternicul Nimrod ’înaintea (adică superior) Domnului)’ (Gen. 
10:9) Apoi Nimrod a creat o organizaţie politică cu el în frunte ca dictator. El a 
purtat războaie de cucerire împotriva altora. El le-a indus tuturor oamenilor o stare 
de teamă faţă de el şi de asociaţii lui şi i-a atras în capcana Diavolului, făcându-i să 
se lase implicaţi în închinarea la acesta şi la alţi demoni. (Prov. 29:25) Satan a 
început atunci, prin intermediul religiei, să îi întoarcă pe oameni de la şi împotriva 
Atotputernicului Dumnezeu, şi de atunci religia a rămas întotdeauna modalitatea 
lui de a calomnia sfântul nume al lui Dumnezeu. 
 26. Când Nimrod a murit, oamenii au fost făcuţi să creadă că el fusese un 
om bun care fusese înălţat la ceruri, şi astfel au fost înşelaţi să onoreze numele 
acelui om rău. Astfel Satan nu doar a organizat, ci a şi perpetuat religia, şi a 
folosit-o pentru a-şi duce la bun sfârşit ticăloasa provocare adresată lui Dumnezeu 
şi pentru a-i defăima sfântul nume. Acesta a fost întotdeauna cea mai eficientă 
metodă a sa de a înşela oamenii sinceri. Pe măsură ce s-au format şi alte naţiuni, 
urmând exemplul organizaţiei Babilonului, şi ele au fost înşelate să adopte şi să 
practice o formă sau alta de închinare  la Diavol sau de religie. Pentru a aduce pe 
lume ’sămânţa’ şi pentru a-şi organiza guvernul teocratic simbolic, astfel încât unii 
oameni să poată fi consideraţi drepţi şi să rămână în dreptate până la venirea 
Regelui, Iehova i-a organizat pe descendenţii credincioşi ai prietenului său Avraam 
într-o naţiune care este numită în Scripturi naţiunea Israelului. De asemenea, el a 
folosit acea naţiune pentru a transmite imagini sau vise profetice care să prezică 
scopul său de a forma un Guvern Teocratic. Naţiunea Israelului a fost de fapt o 
teocraţie simbolică, creată pentru a proteja oamenii de influenţa demonică a 
religiei lui Satan. Dumnezeu le-a poruncit să nu aibă nimic de a face cu acei 
oameni sau acele naţiuni care practicau închinarea la Diavol. El le-a dat israeliţilor  
teritoriul Palestinei. El i-a dat acelui popor legământul său şi le-a poruncit să 
împlinească legea cu zel şi să fie gata să-i servească. El şi-a trimis poporul pe 
teritoriul Palestinei pentru a-l cuceri şi a-i alunga pe închinătorii Diavolului care se 
aflau acolo şi care se opuneau guvernului teocratic şi defăimau numele lui Iehova. 
Astfel Dumnezeu le-a spus celor din poporul  Său credincios că nu numai că nu 
trebuiau să aibă nimic de a face cu religia, ci că trebuia să-i distrugă pe cei care 
practicau religia şi care stăpâneau în mod greşit pământul pe care Dumnezeu: ’Iar 
tu să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le dă Iehova, Dumnezeul tău. Ochiul tău 
să n-aibă milă de ele şi să nu le slujeşti dumnezeilor lor, fiindcă aceasta va fi o 
cursă pentru tine. Să ardeţi în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor. Să nu 
doreşti argintul şi aurul de pe ele, nici să nu-l iei pentru tine, ca nu cumva să fii 
prins în cursă, căci Iehova, Dumnezeul tău, detestă acest lucru.’ (Deut. 7:16,25) 
Astfel Dumnezeu i-a avertizat pe israeliţi că religia era o cursă pentru ei. (Jud. 
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2:2,3) Israeliţii au căzut sub influenţa Diavolului şi au adoptat religia lui şi au 
început astfel să se închine la idoli şi la imagini, primindu-şi apoi pedeapsa 
meritată de la Iehova: ’Ei n-au nimicit popoarele, aşa cum le spusese Iehova, ci s-
au amestecat cu naţiunile şi au învăţat faptele lor. Le-au slujit idolilor lor, iar 
aceştia au fost o cursă pentru ei. Şi-au adus fiii şi fiicele ca jertfă demonilor.’ – Ps. 
106:34-37. 
 27. Deoarece israeliţii au adoptat şi au practicat religia, Dumnezeu i-a 
părăsit. Când Domnul Isus a venit la israeliţi şi i-a întâlnit pe conducătorii lor, el i-
a numit ’farisei’, căci ei erau cei ce constituiau clerul din acele timpuri, învăţându-i 
pe oameni religia şi practici religioase bazate pe tradiţii şi învăţături ale oamenilor. 
Isus i-a mustrat pentru acest lucru şi le-a spus că au făcut legea lui Dumnezeu 
zadarnică şi au căzut în laţul Diavolului:  ’Atunci au venit la Isus nişte farisei şi 
nişte scribi din Ierusalim şi au zis: ’’De ce încalcă discipolii tăi tradiţia bătrânilor? 
De pildă, ei nu-şi spală mâinile înainte să mănânce.’’ Răspunzând, el le-a zis: 
’’Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre? 
Ipocriţilor! Bine a profeţit Isaia despre voi când a zis: Poporul acesta mă onorează 
cu buzele, dar inima lor este departe de mine. În zadar mi se închină ei, fiindcă îi 
învaţă pe oameni doctrine care sunt omeneşti.’’  - Mat. 15:1-3, 7-9 
 28. Acei conducători religioşi, fariseii, au fost cei mai aprigi persecutori ai 
lui Isus şi calomniatori ai numelui lui Iehova.  Deşi pretindeau că sunt slujitorii lui 
Dumnezeu, ei erau de fapt urmaşii Diavolului, pentru că respinseseră poruncile lui 
Dumnezeu şi practicau închinarea la Diavol.  Ei huleau mereu numele lui Iehova 
Dumnezeu. Din acest motiv Isus le-a zis: ’Dacă sunteţi copiii lui Avraam, faceţi 
faptele lui Avraam. Dar acum voi căutaţi să mă  omorâţi pe mine, un om care v-a 
spus adevărul pe care l-a auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aşa.  Voi faceţi 
faptele tatălui vostru.’’ Ei i-au zis: ’’Noi nu ne-am născut din curvie. Avem un 
singur tată, pe Dumnezeu.’’  Isus le-a zis: ’’Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-
aţi iubi, fiindcă de la Dumnezeu am ieşit şi sunt aici. N-am venit din proprie 
iniţiativă, ci El m-a trimis. De ce nu înţelegeţi ce vorbesc? Deoarece nu puteţi 
asculta cuvântul meu. Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul şi vreţi să împliniţi 
faptele tatălui vostru. El a fost un ucigaş când a început şi n-a rămas ferm în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Când spune o minciună, vorbeşte potrivit 
firii lui, pentru că este un mincinos şi tatăl minciunii.’’ – Ioan 8:39-44 
 29. Cu altă ocazie, Isus le-a spus aceloraşi conducători religioşi că erau 
ipocriţi şi o generaţie de vipere, care căutau să facă rău oricui încerca să-l onoreze 
şi să-i servească lui Iehova Dumnezeu. ’Vai de voi, scribi şi farisei, ipocriţilor! 
Pentru că voi închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intraţi şi 
nici pe cei ce se îndreaptă într-acolo nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi, scribi şi farisei, 
ipocriţilor! Pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar pe 
dinăuntru sunt pline de jaf şi necumpătare. Vai de voi, scribi şi farisei, ipocriţilor! 
Pentru că voi semănaţi cu mormintele văruite, care pe dinafară par frumoase, dar 
pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de tot felul de necurăţii. Vai de voi, 
scribi şi farisei, ipocriţilor! Pentru că voi zidiţi mormintele profeţilor, împodobiţi 
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mormintele de amintire ale celor drepţi. Astfel, voi mărturisiţi împotriva voastră că 
sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi. Voi umpleţi deci măsura strămoşilor 
voştri. Şerpi, pui de vipere, cum veţi fugi de judecata gheenei? - Mat. 23: 13, 25, 
27, 29, 31-33. 
 30. Iată deci ce paradox: tocmai conducătorii religioşi au fost cei care au 
calomniat numele lui Dumnezeu şi pe Isus Cristos şi l-au învinuit de tot felul de 
fapte rele făcând să fie acuzat de înaltă trădare şi răstignit ca şi cum ar fi fost o 
creatură detestabilă. Clerul religios a fost cel care a încercat să ţină oamenii în 
ignoranţă cu privire la faptul că Dumnezeu îl înviase pe Isus Cristos din morţi. Ei 
au încercat aceasta mituindu-i pe oameni cu bani şi făcându-i să comită o mărturie 
falsă cu privire la Învierea Domnului. Dar de ce l-au persecutat ei pe Isus şi au 
încercat să le ascundă oamenilor adevărul despre el? Deoarece ei erau servii lui 
Satan şi împlineau voinţa lui; pentru ca Satan să poată să îl calomnieze în 
continuare pe Iehova Dumnezeu.  
 

Martiri  
31. Diavolul a făcut în aşa fel încât toţi profeţii credincioşi care au vorbit 

despre Teocraţia care urma să vină să fie crunt persecutaţi. Ei au suferit tot felul de 
pedepse şi mulţi dintre ei au fost ucişi cu cruzime. De fiecare dată Diavolul a 
folosit adepţi ai religiei pentru a-şi duce la îndeplinire mârşava lucrare. În al 
unsprezecelea capitol al cărţii Evrei, scrisă sub inspiraţia spiritului sfânt, Pavel îi 
descrie pe unii dintre aceşti bărbaţi credincioşi. Şi el fusese un adept al religiei  
cândva, şi acum, după ce devenise un creştin adevărat, putea să înţeleagă în 
totalitate condiţiile şi împrejurările în care trăiseră acei oameni credincioşi când a 
spus: ’Au fost omorâţi cu pietre, au fost încercaţi, au fost tăiaţi în două cu 
ferăstrăul, au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi în piei de oaie şi în piei de 
capră, în timp ce erau în lipsuri, în necazuri, maltrataţi; şi lumea nu era demnă de 
ei. Au rătăcit prin locuri pustii, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile 
pământului. Şi totuşi, toţi aceştia, deşi au primit mărturie prin credinţa lor, n-au 
primit împlinirea promisiunii, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ceva mai bun 
pentru noi, ca ei să nu fie făcuţi perfecţi fără noi.’ – Evr. 11:37-40 
 32. Acei oameni credincioşi sunt menţionaţi în Scripturi drept exemple de 
credinţă şi loialitate pentru Iehova Dumnezeu şi pentru Guvernul Teocratic. 
’Astfel, pentru că suntem înconjuraţi de un nor aşa de mare de martori, să dăm şi 
noi la o parte orice fel de greutate şi păcatul care ne înfăşoară atât de uşor şi să 
alergăm cu perseverenţă cursa care ne este pusă înainte.’ – Evr. 12:1 
 33. Cuvântul  ’martori’ folosit în acest text este acelaşi cu cuvântul tradus 
prin ’martiri’.  Acei oameni credincioşi au depus mărturie despre numele Celui 
Prea Înalt prin însăşi sângele, sau viaţa lor. Scripturile îi dau ca exemple spre 
beneficiul altora care, ca martori ai Domnului, au urmat aceste cuvinte: ’Privind 
ţintă la reprezentantul principal al credinţei noastre şi Cel care o duce la 
perfecţiune, Isus. Pentru bucuria care îi era pusă înainte, el a suportat stâlpul de 
tortură, dispreţuind ruşinea, şi s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Într-
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adevăr, priviţi cu atenţie la cel care a suportat cuvinte atât de potrivnice, rostite de 
păcătoşi împotriva lui, ca să nu obosiţi şi să nu vă pierdeţi puterile în sufletele 
voastre.’ – Evr. 12:2,3 
 34. Adepţi ai religiei l-au persecutat pe Isus deoarece el vestea numele şi 
împărăţia lui Iehova. Ştiind că ei vor face acelaşi lucru cu toţi martorii lui Iehova, 
Isus i-a avertizat că vor suferi dispreţul şi ura oamenilor, iar această avertizare este 
cuprinsă în aceste cuvinte ale Stăpânului: ’Dacă lumea vă urăşte, ştiţi că pe mine 
m-a urât înainte să vă urască pe voi. Dacă aţi face parte din această lume, lumea ar 
iubii ceea ce este al ei, dar, fiindcă nu faceţi parte din lume, ci eu v-am ales din 
lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am 
spus: ’’Sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă m-au persecutat pe mine, 
vă vor persecuta şi pe voi; dacă au respectat cuvântul meu, îl vor respecta şi pe al  
vostru.’’ (Ioan 15:18-20) Aceste cuvinte profetice ale lui Isus Cristos s-au adeverit 
în persoana tuturor acelora care au anunţat cu credincioşie numele Marelui Teocrat 
şi Guvernul său Teocratic şi Regele său. Printre aceşti oameni credincioşi s-a aflat 
primul martir de după moartea lui Isus. A fost acel Ştefan, pe care adepţi ai religiei 
l-au acuzat de rebeliune. Ei l-au arestat şi l-au dus la tribunal. Ei i-au mituit pe 
nişte oameni să depună mărturie falsă împotriva lui Ştefan şi când el a vorbit la 
proces în numele lui şi, mai ales, în numele lui Iehova Dumnezeu şi al lui Isus 
Cristos, duşmanii săi s-au grăbit să îl ucidă. Fapte 6:9-15; 7:54-60 
 35. Sau din Tars, care era fariseu la vremea aceea, a stat şi l-a privit pe 
Ştefan murind din cauza credincioşiei lui faţă de Dumnezeu. Fără îndoială că el a 
revăzut de multe ori acea scenă în mintea lui, când a devenit creştin, şi când Pavel 
a suferit pentru dreptate, s-a bucurat că se afla în aceeaşi clasă în care era Ştefan, 
ca şi urmaș  al lui Isus Cristos. Toţi apostolii credincioşi ai Domnului Isus Cristos 
nu doar că au suferit ura şi dispreţul oamenilor, ci au fost persecutaţi de adepţii 
religiei până la moarte. Saul din Tars i-a persecutat pe mulţi adepți ai lui Isus 
Cristos. Când a aflat adevărul despre Guvernul Teocratic a abandonat imediat 
religia, a devenit creştin, şi după aceea a făcut un contrast izbitor între religie şi 
creştinism. El a fost un martor viu pentru numele lui Iehova Dumnezeu şi a murit 
tot ca martor pentru numele lui Celui Prea Înalt. La Galateni 1:1-16, în al nouălea 
capitol din Faptele apostolilor şi în al douăzeci şi şaselea capitol din Fapte, arată 
diferenţa copleşitoare dintre religie şi creştinism. Fiind persecutat dintr-un loc în 
altul, când le-a vorbit oamenilor din Atena, el le-a arătat cu claritate faptul că 
religia era demonism. (Fapte 17:22, Diaglott) Aceste lucruri sunt menţionate aici 
cu scopul de a le atrage atenţia altor persoane de bună credinţă asupra faptului că 
persecutarea Martorilor lui Iehova şi împotrivirea faţă de lucrarea lor de mărturie 
se datorează Diavolului şi supuşilor lui răi şi că scopul acestora este să susţină 
ticăloasa provocare pe care Satan i-a făcut-o lui Dumnezeu şi să împiedice, dacă e 
posibil, crearea marii Teocraţii şi justificarea numelui sfânt al lui Dumnezeu. – Ps. 
83:4 
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Împărăţia lui ce urmează să vină  
36. Isus i-a instruit în mod deosebit pe discipolii săi asupra faptului că el 

urma să plece de lângă ei şi că la timpul stabilit al lui Dumnezeu, urma să se 
întoarcă şi să primească înalta slujbă de Rege al Guvernului Teocratic: ’Să nu vi se 
tulbure inima. Manifestaţi credinţă în Dumnezeu, manifestaţi credinţă şi în mine. 
În casa Tatălui meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus, fiindcă mă 
duc să vă pregătesc un loc. Şi, dacă mă duc să vă pregătesc un loc, vin din nou şi 
vă voi primi acasă la mine, pentru ca, acolo unde sunt eu, să fiţi şi voi.’ – Ioan 14: 
1-3. 
 37. De asemenea, el i-a avertizat pe discipolii săi că adepţii religiei lui 
Satan urmau să îi persecute şi că ei trebuiau să se aştepte la aceasta şi să reziste 
ferm urii şi persecuţiilor din partea oamenilor. ’V-am spus aceste lucruri ca să nu 
vă poticniţi. Vă vor da afară din sinagogi. De fapt,, vine ceasul când oricine vă va 
omorî va crede că a îndeplinit un serviciu sacru pentru Dumnezeu. Dar vă vor face 
aceste lucruri pentru că n-au ajuns să-l cunoască nici pe Tatăl, nici pe mine.’ – 
Ioan 16:1-3 
 38. Discipolii lui Isus l-au întrebat cum vor şti când va fi timpul venirii sale 
şi a împărăţiei sale, iar el le-a dat o dovadă, o profeţie care a început să se 
împlinească în anul 1914 e.n., marcând sfârşitul domniei neîntrerupte a lui Satan în 
această lume şi începutul domniei lui Isus Cristos, Regele. – Mat. 24:3-46 
 

„Religia creştină”  
39. Satan recurge întotdeauna la minciuni şi la înşelătorie pentru a-şi atinge 

scopurile. El a întors naţiunea Israelului de la legământul lor cu Dumnezeu prin 
intermediul religiei. După moartea apostolilor, au apărut organizaţiile religioase, şi 
prima organizaţie religioasă s-a intitulat în scurt timp ’’religia creştină’’.  Alte 
sisteme religioase au procedat în acelaşi fel. O altă mare şi puternică organizaţie 
religioasă se numeşte ’Biserica romano-catolică’ şi e condusă de câţiva oameni 
numiţi ’Ierarhia autorităţii romano-catolice’ . Activitatea acelor religionişti 
dictatoriali este condusă sub numele de ’Acţiunea Catolică’, care este un alt nume 
pentru o mulţime de fraude, înşelătorii, ipocrizii şi manipulări politice împotriva 
bunăstării oamenilor.  Această organizaţie a hulit numele Atotputernicului 
Dumnezeu şi a lui Isus Cristos mai mult decât oricare altă organizaţie care a existat 
vreodată.  Proclamându-se pe ea însăşi şi pe conducătorii săi reprezentanţii lui 
Dumnezeu şi a lui Cristos, această organizaţie a fost întotdeauna împotriva 
Guvernului Teocratic al lui Iehova, condus de Isus Cristos; ei chiar susţin că 
oamenii vor conduce lumea ca viceregi alături de Cristos,  defăimând astfel nu 
doar numele lui Iehova, ci şi negându-i scopul de a stabili Măreţul Guvern 
Teocratic prin Cristos Regele. Pentru a înşela oamenii, organizaţie Romano-
catolică pretinde că Dumnezeu şi-a stabilit biserica începând cu apostolul Petru, 
care a fost primul papă, fiind apoi urmat de alţi bărbaţi în această funcţie.  Însăşi 
Petru neagă cu tărie această afirmaţie hulitoare, spunând că biserica lui Dumnezeu 
se bazează pe Isus Cristos, Prima Piatră din capul unghiului şi că toţi membrii 
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credincioşi de după el sunt pietre în această construcţie: ’Înlăturaţi, aşadar, orice 
răutate, orice înşelătorie, ipocrizie şi invidie şi orice fel de bârfeli şi, ca nişte 
prunci nou-născuţi, să doriţi cu ardoare laptele nefalsificat al cuvântului, pentru ca 
prin el să creşteţi spre salvare, dacă aţi gustat că Domnul este bun. Venind la el ca 
la o piatră vie, respinsă, într-adevăr, de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui 
Dumnezeu, şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi drept casă spirituală pentru o 
preoţie sfântă, ca să oferiţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos. 
Căci în Scriptură se spune: ’’Iată că pun în Sion o piatră, aleasă, o piatră 
unghiulară de temelie, preţioasă. Cine manifestă credinţă în ea nicidecum nu va fi 
dezamăgit. Pentru voi deci el este preţios, fiindcă sunteţi credincioşi.  Dar, pentru 
cei ce nu cred, ’’aceaşi piatră pe care au respins-o zidarii a devenit capul 
unghiului’’, ’’o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere’’. Ei se poticnesc pentru că 
nu ascultă de cuvânt. Şi tocmai pentru aceasta au fost desemnaţi. Dar voi sunteţi 
’’un neam ales, o preoţie regală, o naţiune sfântă, un popor care să fie o proprietate 
specială, ca să anunţaţi pretutindeni virtuţile celui care v-a chemat din întuneric la 
lumina sa minunată. Căci odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui 
Dumnezeu. Eraţi cei cărora nu li se arătase îndurare, dar acum sunteţi cei cărora li 
s-a arătat îndurare.’’ – 1 Pet. 2:1-10 
 40. Nu există nici cea mai mică dovadă care să susţină ideea că Petru a fost 
un papă sau că oricare dintre papii care au existat vreodată l-au reprezentat pe 
Iehova Dumnezeu şi împărăţia sa. Prin intermediul minciunilor şi înşelătoriei 
organizaţia romano-catolică a adus cea mai mare ruşine asupra numelui lui Iehova 
şi asupra Guvernului său Teocratic. Oamenii sinceri şi curaţi au fost făcuţi să 
creadă că papa îl reprezintă pe Cristos şi că organizaţia catolică este biserica lui 
Dumnezeu.; şi astfel Diavolul a hulit  numele Domnului şi a adus mai multă ruşine 
asupra lui decât oricând altcândva.  
 41. Organizaţia romano-catolică a promulgat şi încă predă doctrine 
înşelătoare care îi duc pe oameni în capcana Diavolului.  Printre aceste doctrine 
este şi cea a ’purgatoriului’. Organizaţia catolică pretinde că morţii sunt conştienţi 
în ’purgatoriu’ suferind durere fizică şi suferinţă mentală şi că, prin intermediul 
rugăciunilor preoţilor de pe pământ, această pedeapsă poate fi scurtată şi că dacă 
prietenii morţilor vor contribui cu bani la aşa-zisele ’rugăciuni’ aceasta îi va ajuta 
pe cei morţi. Nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr decât aceasta, deoarece 
Scripturile arată în mod clar că ’morţii nu ştiu nimic’, că sunt inconştienţi, ei nu 
mai există, decât dacă vor învia. Prin acest mijloc fraudulos al ’purgatoriului’, 
uriaşe sume de bani au fost luate în mod nedrept de la săraci pentru a construi 
gigantica organizaţie politică care a oprimat multe popoare şi a defăimat şi 
calomniat numele sfânt al lui Dumnezeu. 
 42. Prin intermediul Ierarhiei sale, organizaţia catolică îi conduce pe 
oameni direct în capcana lui Satan, făcându-i  să încalce porunca expresă a lui 
Dumnezeu cu privire la chipuri şi închinarea la Diavol. Nu a existat niciodată pe 
pământ o altă organizaţie care să înşele atâţia oameni şi care să îi întoarcă pe atât 
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de mulţi de la Dumnezeu şi de la Guvernul Teocratic, ca şi Ierarhia Romano-
catolică.   
 43. Şi acum să observăm că organizaţia autorităţii catolice, Ierarhia,  
constituie cel mai mare persecutor al tuturor creştinilor care sunt astăzi pe pământ.  
La ordinele conducătorilor acestei organizaţii persecuţia asupra Martorilor lui 
Iehova este condusă cu răutate şi cruzime în fiecare ţară de pe pământ. Bărbaţi şi 
femei credincioşi sunt persecutaţi cu cruzime, bătuţi, aruncaţi în închisori, iar unii 
dintre ei omorâţi, deoarece propovăduiesc numele lui Iehova şi Guvernul său 
Teocratic. Această organizaţie religioasă a fost aceea care a influenţat corpurile 
legislative să aplice legea cu scopul precis de a-i pedepsi pe cei care depun 
mărturie despre Guvernul  Teocratic al lui Iehova.  Această crudă organizaţie 
religioasă şi-a instalat reprezentanţii în toate părţile politice municipale ale tuturor 
guvernelor de pe pământ.  Ei aplică ordonanţe de lege care interzic predicarea 
veştii bune a împărăţiei din casă în casă, cum a făcut şi Isus şi apostolii săi, 
permiţând aceasta doar dacă cei ce predică obţin mai întâi un permis de la poliţie. 
Ei ştiu foarte bine că orice creştin adevărat nu va apela la nici o autoritate umană 
pentru a i se permite să facă ceea ce i-a cerut Atotputernicul Dumnezeu. Mai mult 
decât atât, ei sunt perfect conştienţi de faptul că, chiar şi dacă ar face cineva o 
cerere pentru un asemenea permis, acesta nu i-ar fi acordat.   
 44. Organizaţia religioasă romano-catolică pretinde că acea organizaţie a 
făcut un legământ cu iadul, şi foloseşte în mod frecvent expresia ’Porţile iadului nu 
ne vor birui’ . Prin aceasta ei se conving pe ei înşişi că li se cuvine să conducă 
lumea şi deseori spun ’proiectele catolice nu dau greş niciodată’. Dar să nu uităm 
că Iehova Dumnezeu a avut grijă să se scrie despre  această organizaţie religioasă 
creată de Diavol.  El le-a permis să meargă mai departe în răutatea lor, dar ne 
asigură că la timpul său stabilit îşi va răzbuna poporul, justificându-şi numele, şi 
ştergând cu totul această organizaţie religioasă demonică de pe faţa pământului. 
’Pentru că aţi spus: ’’Am încheiat un legământ cu Moartea şi am făcut un pact cu 
Şeolul. Puhoiul care se revarsă, dacă trece, nu va ajunge la noi, căci am făcut din 
minciună refugiul nostru şi ne-am ascuns în neadevăr’’, de aceea, aşa a spus 
Domnul Iehova : ’’Iată că pun ca temelie în Sion [Împărăţia lui Iehova, Teocraţia, 
cu Isus ca Piatră Unghiulară (1 Pet. 2:3-9)] o piatră, o piatră încercată, o piatră 
unghiulară preţioasă, ca temelie sigură. Cine manifestă credinţă în ea nu se va 
înspăimânta. Voi face din justiţie o sfoară de măsurat şi din dreptate o cumpănă. 
Grindina va mătura refugiul minciunii şi apele vor inunda ascunzătoarea. 
Legământul vostru cu Moartea va fi desfăcut şi pactul pe care l-aţi făcut cu Seolul 
nu va rămâne în picioare. Când va trece puhoiul care se revarsă, veţi ajunge pentru 
el un loc de călcat în picioare.’’ – Isa. 28:15-18. 
 45. Martorii lui Iehova, prin bunătatea lui nemeritată, au proclamat mesajul 
său de adevăr care demască minciunile teoriilor religioase şi arată că religia este a 
Diavolului. Ierarhia Romano-catolică pledează de mult ca religia să fie prezentă în 
mijlocul guvernelor, a şcolilor şi peste tot, până într-atât încât i-au făcut pe marii 
conducători politici să spună: ”Ceea ce avem nevoie este mai multă religie.” Ea le-
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a făcut pe  marile instituţii comerciale să spună: ”Avem nevoie de mai multă 
religie, căci fără ea guvernele vor eşua.” Dar să observăm brusca schimbare. 
 46. Pe parcursul anului care a trecut, Martorii lui Iehova, printr-o vastă 
proclamaţie de adevăr,  au avertizat lumea că religia este o capcană şi o decepţie şi 
că membrii Ierarhiei Autorităţii Romano-catolice sunt primii care întind capcanele 
şi cei mai mari escroci. Martorii lui Iehova nu au anunţat acest lucru fără nici o 
autoritate, ci au citat Scripturile pentru a dovedi fără nici o urmă de îndoială că 
religia îşi are originea în Diavol  şi  este principalul său instrument. Pentru a înşela 
oamenii şi mai mult, Ierarhia Romano-catolică schimbă dintr-o dată tactica. De 
aici propaganda răspândită prin presă pe tot pământul din septembrie  1939, 
apărută la cererea papei Pius al XII-lea anunţând ’un apel naţional la ajutorul 
fiecărui american catolic într-o cruciadă pentru ’’creştinism’’. Aceasta a constituit 
încă o defăimare a numelui lui Iehova şi a lui Isus Cristos.  Iehova nu a autorizat 
niciodată vreo creatură sau organizaţie de pe pământ să ducă o campanie naţională 
sau o cruciadă pentru creştinism. Din contră, Iehova le arată clar adevărul 
oamenilor, în contrast cu răutatea lui Satan, permiţându-le tuturor să aleagă în mod 
inteligent. Cei care doresc să rămână în organizaţia Diavolului sunt liberi să o facă; 
este scris că cei care cred în Dumnezeu şi îl servesc vor trăi, iar cei care nu o fac 
suferi moartea.  – Ioan 3:35,36 
 47. Acel anunţ pentru o campanie catolică la nivel naţional spune: 
’Creştinismul este cu certitudine în defensivă astăzi.’ Această afirmaţie este cu 
totul străină de adevăr, căci tocmai opusul este adevărat.  Creştinismul adevărat 
spune în prezent  întregii lumii că Împărăţia, Teocraţia, este aici şi că singura cale 
de salvare pentru oameni este prin intermediul Guvernului Teocratic al lui Iehova 
Dumnezeu.  Adevăratul creştinism avertizează oameni că în scurt timp Iehova 
Dumnezeu va distruge în totalitate toate guvernele şi sistemele acestei lumi,  
inclusiv Ierarhia Romano-catolică, prin intermediul lui Isus Cristos.  Adevăratul 
creştinism nu trebuie să fie niciodată în defensivă. Cristos nu poartă bătălii 
defensive. El va conduce în scurt timp marea bătălie a Armaghedonului, care va 
şterge vrăjmaşii de pe faţa pământului şi va justifica numele lui Iehova. 
 48. Campania menţionată mai sus este de fapt o parte din ’Acţiunea 
catolică’, a cărui scop este să obţină bani de la oameni şi să continue să dea 
oamenii în mâna duşmanului astfel încât naţiunea americană să complet dominată 
şi condusă de un dictator, aproape la fel cum se întâmplă în prezent cu Europa.  
Încă unul dintre scopurile acestei campanii este să propulseze Acţiunea Catolică 
astfel încât aceasta să ia controlul Americii. Să observăm următoarele, care sunt un 
citat din acelaşi anunţ făcut la cererea Papei: ’Ţările europene, care erau în trecut 
generoase, nu mai pot contribui cu fonduri, care au fost astfel reduse cu 50 până la 
85% în unele cazuri. Aşa cum a spus Sfântul Tată, speranţa misiunilor este în 
America acum. Catolicismul acestei ţări a fost un dar din partea Europei şi acum 
este timpul să plătim această datorie... Fiecare catolic american care câştigă un 
salariu îşi poate permite un dolar ca să facă parte din această Societate timp de un 
an. Cei care sunt interesaţi pot să obţină apartenenţa pe viaţă sau să obţină o 
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apartenenţă specială pentru întreaga familie. Aceste este foarte puţin pentru acei 
bărbaţi şi femei care îşi riscă vieţile în fiecare zi în zone de război şi în spitale de 
lepră pentru a apăra şi a susţine cauza creştinismului.’’ 
  49. Iată cum îi va ajuta această campanie: Credem că este un exces de 
treizeci de milioane de catolici în America. Un dolar de la fiecare dintre ei pentru o 
apartenenţă de un an la Societate ar fi o sumă confortabilă, iar o apartenenţă pe 
viaţă sau pentru un grup ar creşte suma la multe, multe milioane. Cu ce scop? 
Pentru a-i permite Acţiunii Catolice să preia controlul absolut asupra guvernului 
american şi să îl conducă printr-un dictator, aşa cum a făcut Nimrod când a fost 
fondat Babilonul. 

50. Să observăm mai îndeaproape acest citat de mai sus: ’Catolicismul 
acestei ţări a fost un dar din partea Europei’ nu din partea lui Cristos. Dacă 
Catolicismul ar fi fost Creştinism, acesta ar fi fost în favoarea Teocraţiei. În 
schimb, acesta este o aristocraţie stricată cu o organizare dictatorială, condusă de 
demagogi,bandiţi şi extorcatori ai Europei. 

51. Să mai observăm că această ’campanie’ citată mai spus afirmă: ’Prin 
aceasta facem puţin pentru cei care apără creştinismul implicându-se în războaiele 
din Europa.’ Cu alte cuvinte, criminalul Hitler luptă pentru creştinism. Această 
afirmaţie este cât se poate de departe de adevăr, precum ştie orice om sincer.  

52. Acestea sunt suficiente dovezi pentru a arăta că organizaţia catolică şi 
toate sistemele şi organizaţiile religioase asemănătoare sunt împotriva marelui 
Guvern Teocratic. Teocraţia va fi susţinută de Isus Cristos. Guvernul său este un 
guvern al dreptăţii, iar Ierarhia Autorităţii Romano-catolice nu va avea nimic de a 
face cu el. 

53. Martorii lui Iehova nu luptă cu creaturile umane şi cu siguranţă nu din 
cauză că acestea sunt catolice. Lupta lor este împotriva doctrinelor demonice care 
au fost folosite de atâta timp pentru a induce în eroare oamenii şi a defăima numele 
sfânt al lui Dumnezeu şi spre a-i conduce pe oameni în capcana Diavolului. 
Martorii lui Iehova nu luptă împotriva nici unei persoane din cauza a ceea ce crede 
sau a fost învăţată aceasta. Misiunea martorilor lui Iehova este să răspândească 
adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu privitor la marele Teocrat şi Regele său. 
Adevărul este cel care îl înfurie pe Diavol şi pe agenţii săi şi care îi face să lupte 
împotriva Martorilor lui Iehova. Cu privire la aceasta, iată ce spune Biblia: 
’Fiindcă avem de luptat nu împotriva sângelui şi a cărnii, ci împotriva 
guvernărilor, împotriva autorităţilor, împotriva conducătorilor mondiali ai acestui 
întuneric, împotriva forţelor spirituale rele din locurile cereşti.’ – Ef. 6:12 

54. Cristos şi discipolii săi sunt împotriva demonilor; creştinismul este 
împotriva demonismului şi susţine Guvernul Teocratic prin Isus Cristos. Religia 
este divinizarea şi închinarea la Diavol şi la supuşii săi demoni. Să observăm 
cuvintele Scripturilor cu privire la acest lucru: ’Pavel s-a ridicat în mijlocul 
Areopagului şi a zis: ”Bărbaţi din Atena, după câte văd, în toate lucrurile sunteţi 
foarte devotaţi închinării la demoni.” – Fapte 17:22, Diaglott 
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55. Religia este principalul factor care induce teama în mintea oamenilor şi 
îi împinge în capcana Diavolului. Oamenilor ignoranţi li se vorbeşte despre ”iad” 
şi ”purgatoriu” şi suferinţe de nedescris pentru a-i face să cadă în capcana 
Diavolului, iar Ierarhia Romano-catolică este principalul instrument folosit pentru 
acest scop diabolic. ’Frica de oameni întinde o cursă, dar cine se încrede în 
Domnul va fi ocrotit.’ (Prov. 29:25) ’Şi Domnul spune: ”Fiindcă poporul acesta se 
apropie cu gura şi mă glorifică doar cu buzele, fiindcă şi-a îndepărtat inima de 
mine şi teama de mine este o poruncă omenească, predată de oameni” – Isa. 29:13 

56. Cu adevărat putem spune deci că, aşa cum a fost scris ”religia este o 
capcană şi o înşelăciune”, folosită în mod greşit, pentru a-i prinde pe oameni în 
cursă şi pentru a obţine bani de la ei, pe baza unor relatări mincinoase. 

 
Adevărul vital  

57. Cuvântul lui Dumnezeu este consemnat în Biblie şi acesta este singurul 
ghid de încredere pentru oameni. ’Cuvântul tău este o lampă pentru piciorul meu şi 
o lumină pe calea mea.’ (Ps. 119:105) ’Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu 
şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie perfect, pe deplin pregătit pentru orice lucrare 
bună.’ – 2 Tim. 3:16,17 
 58. Martorii lui Iehova nu organizează campanii pentru a strânge adepţi 
niciunei organizaţii. Ei nu au fost însărcinaţi cu o asemenea lucrare. Lucrarea lor 
este pur şi simplu să predice adevărul, astfel încât oamenii să ştie care este calea 
cea dreaptă pe care trebuie să o urmeze. Ca şi urmași ai lui Cristos ei au datoria să 
vorbească adevărul şi chiar fac acest lucru. (Ioan 18:37) Din timpurile când Isus 
trăia ca om pe pământ şi până acum au existat puţine persoane care să cerceteze 
Scripturile pentru a afla adevărul, iar aceia au aşteptat şi au sperat în venirea lui 
Isus Cristos, pe care el a promis-o. Asemenea persoane au fost întotdeauna 
dispreţuite de adepţii religiei lui Satan şi obiectul persecuţiei acestora. În ciuda 
acelor persecuţii şi denaturări, aceşti creştini credincioşi au continuat în eforturile 
lor credincioase de a afla adevărul şi de a li-l face cunoscut şi altora. Nu ar fi logic 
să ne aşteptăm ca ei să fie oriunde altundeva decât alături de cei persecutaţi, aşa 
cum au fost persecutaţi şi Isus şi apostolii săi. 
 59. Martorii lui Iehova şi colaboratorii lor iubesc dreptatea şi urăsc 
fărădelegea, iar în inima fiecăruia dintre ei stă scrisă legea lui Dumnezeu. Astfel ei 
nu se tem de dispreţul şi ura oamenilor şi nici nu li-e frică de Diavol şi hoardele 
sale de susţinători înrăiţi. Ei se tem de Iehova Dumnezeu. Ştiind că Iehova 
Dumnezeu le-a promis viaţă eternă, ei se tem să nu eşueze în a respecta legământul 
pe care l-au făcut cu Iehova şi astfel să nu mai primească ceea ce le-a fost promis. 
Ei îşi găsesc plăcerea în a face voinţa lui Dumnezeu şi cu deplină încredere el, ei 
continuă să cânte din inimă: ”Inima ni se înveseleşte datorită salvării tale.” – Ps. 
13:5 
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Scrisori 
 

Rezoluție 
Dragă frate Rutherford: 

Ca vestitori pionieri din Wisconsin, Zona 1, adoptăm următoarea rezoluție: 
Îi aducem mulțumiri lui Iehova, Regele Veșnic, pentru privilegiul de a fi 

supuși ai guvernului său teocratic instituit acum pe pământ. Recunoaștem Turnul 
de Veghere ca fiind canalul pe care îl folosește Iehova pentru a ne furniza 
instruirea și încurajarea atât de necesare pentru bunăstarea noastră spirituală, și pe 
Societate ca fiind organizația vizibilă pe care o folosește Isus Cristos pentru a duce 
la îndeplinire scopurile lui Iehova de pe pământ. Ne bucurăm că Iehova te-a 
binecuvântat atât de bogat, frate Rutherford, și că te-a folosit și continuă să te 
folosească din plin datorită credinței și ascultării tale. Iehova știe că îndrăzneala ta 
în fața dușmanului și zelul tau pentru justificarea numelui său le umplu inimile 
micuților săi cu bucurie și îi ajută să se hotărască să facă și mai mult pentru 
onorarea numelui Celui Preaînalt. 

Aducem mulțumiri pentru că acuzațiile răutăcioase care circulă în teritoriu 
împotriva ta și a familiei Betel au fost folosite de Iehova pentru a-i atrage și mai 
aproape pe cei a căror inimi sunt devotate împărăției sale și pentru a-i face să 
decidă să fie pe deplin ascultători și credincioși față de el. Recunoaștem din toată 
inima că acuzațiile făcute nu ar fi putut avea scopul de a-i aduce onoare numelui 
lui Iehova și că scopul pentru care au pornit aceste acuzații, Moyle și alții,  cu 
permisiunea lui nu ar putea fi altul decât acela de a se justifica pe sine și de a 
produce dezbinări între frați. Suntem recunoscători în mod special pentru că, prin 
îndurarea lui Iehova, Ionadabii văd atât de clar problema și, înțelegând că aceasta 
este o încercare subtilă a Diavolului de a distruge moralitatea poporului Domnului, 
iau de îndată poziție de partea marii Teocrații.  

Vă suntem recunoscători ție și lui Iehova pentru că l-ați trimis pe fratele 
Howlett să viziteze diferitele adunări din acest teritoriu cu informații potrivite. 
Vizitele sale au ucis din fașă încercările de a-i deranja pe cei consacrați și au fost 
un puternic îndemn pentru toți iubitorii dreptății. Știm că Armaghedonul este 
aproape și hotărâm să ”ducem bătălia la porți” cu și mai multă forță. Decidem să 
continuăm să urmăm instrucțiunile organizației și să cooperăm cu oricine hotărăște 
Domnul să fie trimis în acest teritoriu pentru a reprezenta Societatea. 

 
Cu iubire creștină de la fratele și sora ta în serviciul Împărăției, 

Reginald A. Bourne 
D-na Reginald Bourne 
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IEHOVA ÎȘI DISTINGE ORGANIZAȚIA 
 

Dragă frate Rutherford: 
Lumina aruncată recent asupra chestiunii ”marii mulțimi” a lămurit pe deplin 

ceea ce în trecut era pentru toți un mister, iar de la ultimul tău discurs de anul 
trecut din Londra în care ai discutat acest subiect, misterul este cu totul dezlegat și 
toți pot vedea clar acum că scopul îndurător al Domnului este acela de a-și justifica  
numele și cuvântul înaintea întregii creații, vizibilă și invizibilă, prin faptul de a-și 
împlini scopul original prin intermediul ”altor oi” care să umple pământul cu 
urmașii lor. Cât de minunat este să știm că nerespectarea poruncii divine de către 
Lucifer și Adam va fi pe deplin compensată de fidelitatea Conducătorului cel 
Drept, Isus Cristos, care acționează în cooperare cu Ionadabii! Cu siguranță că 
putem să exclamăm odată cu autorul Apocalipsei: ’Mari și minunate sunt lucrările 
tale, o, rege al națiunilor; drepte și credincioase sunt toate căile tale’.  

Această descoperire care vine de la templu și care luminează acum întreaga 
lume a pus poporul Domnului într-o poziție unică și diferită de cea a oricărei 
organizații de pe pământ care pretinde că învață adevărurile divine, iar acest lucru 
se poate observa și mai clar aici în Franța.  

Mai mulți ani din trecut a fost activă în lucrarea sa de propagandă din Franța 
și alte țări europene o mișcare de opoziție care și-a împrumutat în mod evident o 
mare parte din informații din scrierile (Pastorului) Russell. Aceasta a distribuit o 
mare cantitate de literatură în care expune mai ales teoria umplerii pământului pe 
parcursul miei de ani cu milioanele de morți înviați, iar mulți oameni influențați de 
aceste învățături au devenit prozeliți.  

Această societate anume îi pune, prin literatura ei, pe martori în poziția de 
”ultima dintre secte” și nu ezită să se dea ca exemplu într-un mod modest ca fiind 
marea și singura instanță de descoperire divină directă. Aceasta și alte construcții 
asemănătoare de opoziție, mai subtile chiar și decât Ierarhia Romano-catolică 
deoarece ele sunt promovate sub o mască aparentă de adevăr, au fost de multă 
vreme mijlocul de a-i înșela pe mulți oameni sinceri care nu au putut să facă 
distincția între organizația Domnului și alte organizații. Acestea din urmă, totuși, 
au întotdeauna ca principal obiectiv preamărirea celui care le conduce (adorarea 
religioasă a creaturii), și aici sunt cazuri (după cum se vede și în avertismentul 
apostolului) în care Satan se transformă într-un înger de lumină pentru a-i induce 
în eroare pe mulți, iar în experiența zilnică a fiecăruia în serviciul împărăției, am 
simțit deseori efectele rele ale acestora și ne-am întrebat cum va demasca Domnul 
acest rău.  

În 1931, Iehova și-a pus sigiliul asupra poporului său dându-le numele său și 
separându-i astfel de orice alte aranjamente de pe pământ, iar acum el distinge și 
înalță și mai mult organizația care îi poartă numele prin minunata înțelegere a 
cuvântului său – adevăratul înțeles a poruncilor originale. 

Se pare că Domnul dezvăluie toate aceste lucruri – unul după celălalt (Pavel 
spune ”ziua va spune”) – precum și faptul că scopul său este să demaște în 
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totalitate fiecare secțiune a taberei de luptă a dușmanului și în același timp să arate 
lumii Sionul pentru ca toți să recunoască singurul loc de unde pot primi adevărul. – 
Isa. 19:19 

Ei bine, am simțit că trebuie să scriu aceste rânduri pentru a exprima 
binecuvântarea specială pe care a reprezentat-o pentru mine descoperirea acestei 
doctrine (pe care Domnul în înțelepciunea lui a găsit potrivit să o țină ascunsă până 
în ”acea zi”), și am cunoscut și multe alte persoane din poporul Domnului care și-
au exprimat aceeași bucurie.  Aceste mărețe și progresive adevăruri din Biblie ne 
ajută să ”bem din torent” pe parcursul marșului și să ”ne ridicăm capul”. – Psalmul 
110:7 

Adunarea noastră din Marseille îți trimite odată cu mine ție și fraților care 
sunt cu tine iubirea noastră în Domnul. Domnul aduce mereu ”alte oi” aici, în 
ciuda opoziției pe care o manifestă coaliția religiei împotriva mesajului împărăției. 

În concluzie, câteva cuvinte de apreciere pentru curajul și bunătatea dragului 
frate Harbeck și fraților de la filialele din Berna și Paris. Simțim că suntem o 
familie fericită în Domnul și ne bucurăm împreună de privilegiile noastre întru 
împărăție – văzându-i ”față în față” pe toți străjerii Sionului. 

Domnul să te binecuvânteze din abundență, frate Rutherford. 
Fratele tău prin îndurarea Sa, 

Ellis Houghton (pionier), Franța. 
 
 

APRECIERE ȘI MULȚUMIRI LUI IEHOVA 
  
Dragă frate Rutherford: 

Vreau să-ți transmit ție și lui Iehova, Dumnezeul meu, aprecierea și 
mulțumirile mele pentru minunatul adevăr și lumina și mai mare pe care le-am 
primit de când citesc publicațiile Turnul de Veghere. 

Acum doi ani eram un agent al Societății Biblice Britanice și Străine și 
deoarece clienții mei doreau învățători și Biblii de referință și alte traduceri, am 
fost nevoit să caut și în alte surse, deoarece firma noastră nu avea decât un număr 
limitat și în special versiunea King James. Din întâmplare, am auzit că Bibliile pe 
care le voiam puteau fi procurate local dacă apelam la martorii lui Iehova, 
deoarece ei aveau o mare rezervă de Biblii. Am descoperit că ei aveau exact 
Bibliile de care aveam nevoie și, mai mult decât atât, erau foarte ieftine. Am 
cumpărat de mai multe ori un număr de exemplare și, odată cu fiecare Biblie, am 
primit câte una dintre cărțile voastre legate și în acest fel aproape am completat 
setul întreg de șaisprezece. Eram pe cale de a termina de citit cartea Bogății când 
pastorul nostru, care, apropo, era din cadrul bisericii Apostolice și pretindea a fi un 
profet al lui Dumnezeu și că poate vorbi în limbi etc., a venit să mă viziteze și a 
spus că Domnul i-a descoperit că citeam literatură nesănătoasă și că trebuia să o 
strâng pe toată și să o ard. Fiindcă am refuzat să fac acest lucru, s-a înfuriat foarte 
tare și, în timp ce pleca val-vârtej, a spus să am grijă să nu ajung cumva într-un 
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spital de nebuni, dacă aveam să continui așa. La vremea aceea, mai mulți prieteni 
de-ai mei din cadrul bisericii mi-au trimis scrisori amenințătoare sugerând că 
aveau să mi se întâmple lucruri înfiorătoare dacă nu mă întorceam la ei. Mai mult, 
spiritele acestea îmi încurcaseră atât de mult mintea încât eram la capătul răbdării. 
Pot să spun că am avut o poziție de responsabilitate în cadrul bisericii și de multe 
ori vorbeam în alte limbi, iar până acum obișnuiam să petrec mai mult timp într-o 
căpiță de fân din apropiere rugându-mă pentru mai multă lumină, iar aceasta a 
venit, dar nu în felul în care mă așteptam, ci prin citirea cărților și revistelor 
voastre, iar când am luat poziție cu curaj, spiritele m-au lăsat în pace. 

Cu adevărat, ”Creștinătatea” este o capcană și o înșelătorie nelegiuită. Am 
pierdut patruzeci de ani în diferite biserici în căutarea adevărului, și spre 
surprinderea și supărarea mea am descoperit că religia și bisericile sunt o 
înșelăciune demonică. Îi mulțumesc acum lui Dumnezeu pentru că mi-a deschis 
ochii și m-a scos din casa închisorii. Singurul meu regret acum este că nu am văzut 
adevărul mai devreme. În timpul meu liber mă implic în lucrarea de predicare, mai 
ales duminicile când, prin îndurarea Domnului, pe parcursul ultimilor doi ani am 
reușit să ofer sute de publicații; iar o doamnă, luând cartea Dușmani și câteva 
broșuri, ar spus că ar vrea să facă o donație pentru lucrare; iar când am deschis 
plicul primit de la ea am văzut că conținea 146 de lire. Mai mult, lucrarea cu vizite 
ulterioare produce rezultate bune și acum ținem legătura cu mai multe familii. 

Fratele vostru și serv împreună cu voi, 
F. Smith, Noua Zeelandă 

 
BISERICA ROMEI – ÎNCHINARE LA BAAL 

 
Dragi prieteni: 

După cum știți deja, săptămâna trecută am făcut o vizită adunărilor voastre 
(Am venit fiindcă am promis că voi veni să vă văd). Îmi pare atât de ciudat că voi, 
un grup de oameni necunoscuți mie, m-ați primit în spiritul în care am fost primit, 
acela al unei prietenii pe care nu am mai simțit-o în nici unul dintre locurile în care 
am mai fost, căci eram un străin pentru voi. Învățătura voastră a fost bună și 
directă, deoarece a fost preluată din Biblie, pe care acum o recunosc ca fiind 
Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost învățat în toate artele credinței Romano-catolice 
pe care acum o resping și doresc să devin un martor și să mă alătur vouă în 
învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Potrivit capacității mele umile, doresc să vă 
ajut în ceea ce acum știu că este Adevărul. 

Nu pot să vin des la întâlnirile voastre din cauza serviciului meu, dar ori de 
câte ori pot, voi veni, dacă acceptați. 

Prieteni, în lupta împotriva Bisericii Romei, care pentru mine este închinare 
la Baal, voi sunteți confruntați cu o organizație foarte puternică. Veți întâlni multă 
asuprire. 

Prietenul vostru sincer și credincios și serv al Domnului nostru Isus Cristos, 
William Galloway, Anglia. 
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Experiențe de pe teren 
 
DEMASCÂND MINCIUNA ADEPȚILOR RELIGIEI (ZONA 28, SCOȚIA) 

 
Pentru a-i încuraja pe noii vestitori din Dumbarton, care include și 

Clydebank, o grupă nou-formată din adunarea din Glasgow, câțiva dintre noi au 
mers să lucreze în teritoriul catolic unde apar de obicei probleme. În scurt timp am 
descoperit că acestea vin sub forma amenințărilor și limbajului abuziv. În josul 
unei părți a străzii, unii au ieșit la porți și i-au interzis unui vestitor să intre și, ca 
de obicei, îl numeau comunist, deși unul sau doi au uitat ce trebuiau să zică și l-au 
numit fascist și l-au amenințat cu violență dacă îndrăznea să lucreze cealaltă parte 
a străzii. Invitând alți doi vestitori pentru a lucra acest teritoriu împreună cu el, s-a 
întors, oferind patru cărți Salvare cu broșuri și Consolare la numărul 516 de pe 
partea cealaltă a străzii (o carte Salvare unei catolice care era dezgustată de ceea ce 
văzuse), în timp ce aceia care amenințaseră erau nevoiți să privească de la 
ferestrele lor și să vadă cât de bine îl prezentaseră pe vestitor vecinilor lor. Numai 
în acea micuță secțiune catolică au fost oferite 40 de cărți Salvare și 200 de 
broșuri. În săptămâna următoare, o vestitoare mai nouă și slăbuță, după ce a lăsat 
un pliant în ușa unui catolic fascist, a observat o femeie care fugea după ea pe 
stradă și îi spunea să se oprească. Crezând că avea să apară o problemă, s-a oprit. 
Apropiindu-se, femeia a întrebat-o dacă ea lăsase pliantul. Când a fost informată 
că așa era, ea a răspuns: ”Este cel mai nemaipomenit lucru pe care l-am citit. 
Făceam cina când mi l-ați pus în ușă și, când am început să îl citesc, pur și simplu 
nu m-am putut opri până nu am terminat de citit. Ce mai aveți?” A luat de îndată 
cartea Salvare. Așadar, incitarea interesului aduce roade de fiecare dată. Aceasta 
numai că arde barierele celor cu inimi sincere pentru a scăpa.  

 
 

ZELUL IONADABILOR PENTRU SERVICIUL DE PIONIERAT 
 

Un serv de zonă din Dakota de Nord scrie: ”Veți găsi atașată acestei scrisori 
o cerere de începere a serviciului de pionierat pentru o persoană interesată. Eu și 
câțiva pionieri l-am abordat de curând pe tatăl său, al cărui nume îl aveam în 
notițele mele. Wallace a fost prezent în cea mai mare parte a timpului în care i-am 
reprodus discursul ’Victorie’ tatălui său. În Duminica următoare, când vestitorii au 
venit pentru a-l duce pe tată la o întrunire pentru a asculta ’Guvernare și pace’, 
acesta nu a putut veni. Wallace a spus: ”Voi veni eu”. Pionierii au vrut să lucreze 
în teritoriu pe calea de întoarcere cu intenția de a-i oferi lui Wallace ocazia de a-i 
însoți pe unul dintre ei. Însă când au ajuns într-un loc cu două case, Wallace a 
spus: ’Voi luați casa aceea, iar eu voi vorbi la aceasta.’ În ziua aceea, el a decis să 
devină pionier. L-am dus acasă, și-a luat hainele, și li s-a alăturat pionierilor fără să 
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stea pe gânduri. Depune mărturie de trei zile deja și se descurcă foarte bine. Atașez 
aici și o comandă de un fonograf pentru el.  

 
 

DESPRE DOUĂ ȘCOLĂRIȚE DIN ARKANSAS 
 

”Al dus la școală câteva broșuri Guvernare și Pace. Le-au oferit trei broșuri 
învățătoarelor lor și au făcut și lucrare din casă în casă după orele de școală. În 
următoarea zi, una dintre învățătoare a spus că o alta îi spusese să nu mai lase 
fetele să dea cărți prin școală, deoarece aceasta dăuna bisericilor. Cea mai mare 
dintre fete a spus: ’Ei bine, bisericile voastre se prăbușesc oricum.’ În ziua 
următoare, învățătoarea a vrut să primească cartea Salvare. Așa că fata i-a dat un 
exemplar.” 

 
 

UN PRIMAR NU SE LASĂ INTIMIDAT DE PREOT 
 

”La o întrunire din piața orașului Doyleston, Ohio, s-a strâns o gloată și doi 
oameni s-au apropiat de mașina cu portavoce și au încercat să oprească discursul. 
Nereușind să facă acest lucru, s-au retras și au ascultat o vreme iar apoi s-au 
apropiat de unul dintre martori și au spus că le pare rău pentru acțiunea lor și că 
fuseseră greșit informați cu privire la aceasta. La scurt timp după aceea, un grup de 
patru sau cinci tineri s-au apropiat de mașină, însă au fost întâmpinați de primii doi 
oameni care încercaseră să oprească discursul, iar după ce au discutat puțin, și 
aceștia din urmă au rămas cu grupul. Și mai târziu, un grup de tineri au început să 
întrerupă întrunirea claxonând, aruncând roșii și ouă, aruncând petarde etc. După 
discurs, în ziarul orașului Doyleston a apărut un articol care afirma că fusese 
retrasă permisiunea primarului de a se mai face și alte întruniri. Se pare că acesta a 
fost o încercare de a ne înșela, căci primarul nu numai că își manifestase dorința de 
a se ține întrunirile, dar fusese de acord chiar și să ne dea o permisiune scrisă. S-a 
mai zvonit și că urmau să sosească în oraș zece mașini cu Legionari Americani 
pentru a întrerupe întrunirile. Ieri, 7 octombrie, s-au strâns laolaltă aproximativ 
150 de martori. Bărbații au mers pe străzi, iar femeile au lucrat din casă în casă cu 
cărți și publicații. Au fost obținute un număr considerabil de vizite ulterioare. Un 
mare grup de oameni s-a strâns pentru a asculta discursul ’Victorie’, și întreaga 
întrunire s-a desfășurat fără nici o întrerupere. Aceasta s-a datorat unei frumoase 
cooperări cu primarul și șeful poliției. Aceștia au dat dovadă de cea mai bună 
cooperare cu noi. De mai multe ori, când câțiva vagabonzi tineri, fără îndoială 
trimiși de preotul catolic din oraș, au încercat să înăbușe discursul cu claxoane etc., 
polițiștii au acționat de îndată pentru a-i opri. Pe parcursul discursului, clopotele 
bisericii catolice au răsunat din răsputeri, însă erau atât de departe încât aceasta nu 
a afectat deloc întrunirea. Am fost informați că la o întâlnire a consiliului 
orășenesc din acea săptămână, primarul l-a chemat pe preotul catolic și l-a 
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informat că el își dăduse permisiunea pentru a se ține întrunirea noastră și că avea 
să se îngrijească personal ca lucrurile să se mențină astfel și în viitor, și l-a 
avertizat pe preot să nu încerce nimic. Nu suntem siguri, dar nu putem să nu ne 
întrebăm dacă primarul nu a fost ajutat să ia această poziție de mărturia depusă 
recent în Hubbard.” 

 
 

ÎN APROPIEREA UNUI SEMINAR DIN TEXAS 
 
”Un vestitor al împărăției, predicând aproape de un loc unde sunt instruiți 

preoți catolici, a depus mărturie numai 45 de minute și a oferit două cărți legate și 
13 broșuri în cinci case. M-am oprit la o casă albă micuță înainte să mă întorc la 
mașină pentru a lua mai multă  literatură și am fost primit de un domn bine făcut și 
cu un aspect plăcut. Ca răspuns la întrebarea lui referitoare la ce doream, am spus: 
’Sunt unul dintre vestitorii împărăției lui Iehova!’ Răspunsul lui imediat a fost: 
’Nu mă interesează religia!’ I-am spus că motivul pentru care venisem era să-i arăt 
din Biblie că religia este o capcană și o înșelătorie și că aveam un scurt discurs al 
judecătorului Rutherford pe care aș fi dorit să-l asculte. ’Ce ai spus?’ ’Am spus că 
religia este o înșelătorie.’ ’Băiete, nu ai idee cât de bine știu eu asta! Lucrez aici ca 
ofițer rutier și știu bine că religia este o mare înșelătorie. Cât ai spus că costă 
broșurile tale?’ ’Contribuiți cu 25 de cenți și luați-le pe acestea șase’. ’Uite 50 de 
cenți, păstrează restul și dă-mi numele și adresa ta, și o să își spun ce părere am 
despre ele după ce le citesc. Să te oprești pe la mine data viitoare când ești în 
zonă.’ ” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI       1 FEBRUARIE 1940                Nr. 3 
 
 

Puterea demonilor 
”Căci aşa cum a fost în zilele lui Noe, aşa  va fi şi cu venirea Fiului omului” – 
Mat.24:37 

 

Partea I 
1. Iehova l-a trimis pe Isus pe pământ pentru a proclama adevărul. Isus a 

fost foarte sârguincios în a le spune adevărul celor care îl ascultau. Toţi discipolii 
credincioşi ai lui Isus Cristos trebuie şi ei să fie acum sârguincioşi în a proclama 
adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul principal al venirii lui Isus pe pământ 
a fost şi este justificarea numelui lui Iehova prin vestirea adevărului; şi de aceasta 
putem fi siguri datorită cuvintelor sale: ”Pentru aceasta m-am născut şi pentru 
aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este de 
partea adevărului ascultă de glasul meu.” (Ioan 18:37) Tuturor creştinilor adevăraţi 
li se cere să calce pe urmele lui Isus Cristos, iar ei îşi dovedesc integritatea făcând 
acest lucru, aşa cum este scris: ”De fapt, la această cale aţi fost chemaţi, fiindcă şi 
Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcaţi cât mai exact pe 
urmele lui” (1 Pet. 2:21) Se pare că aceste cuvinte ale lui Isus au fost în 
conformitate cu voinţa lui Dumnezeu. ”Şi Tatăl care m-a trimis a depus el însuşi 
mărturie despre mine. Voi nu i-aţi auzit niciodată glasul, nici nu i-aţi văzut 
înfăţişarea, iar cuvântul său nu rămâne în voi, fiindcă nu-l credeţi pe cel pe care l-a 
trimis el.” – Ioan 5:37,38 

2. Revista Turnul de Veghere se dedică cu totul publicării adevărurilor din 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum sunt ele aşternute în Scripturi. Ignoranţa cu 
privire la pericolul iminent îi împiedică pe oameni să evite acest mare dezastru şi 
să găsească o cale de scăpare. Toţi oamenii sunt în prezent într-un mare pericol din 
cauza puterii demonilor. O cunoştinţă despre adevăr îi va ajuta pe cei care caută 
dreptatea să găsească singura cale de protecţie şi de scăpare din puterea demonilor. 
Tot ce am publicat aici este doar în scopul de a-i ajuta pe cei care doresc că 
cunoască, să înveţe şi să asculte de adevăr, iar cu ajutorul adevărului ei vor 
descoperi aranjamentul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru a-i proteja şi salva de la 
dezastrul care urmează să se abată asupra lumii. Nu este necesar şi nici nu este 
scopul Turnului de Veghere să ridiculizeze pe nimeni. Cu toate acestea, publicarea 
adevărurilor Scripturale, care dezvăluie cauza marilor necazuri din cauza cărora 
suferă oamenii în prezent, îi demască pe toţi lucrătorii nelegiuirii, ceea ce este 
necesar, şi îi înfurie pe toţi cei răi, spirite şi creaturi umane. Doar adevărul 
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prezentat în Biblie îi poate elibera pe oameni. (Ioan 8:32) Niciodată nu a fost aşa 
de important ca acum faptul ca oamenii de pe pământ să cunoască adevărul, 
deoarece acum este ”timpul sfârşitului”. – 1 Ioan 2:18 

3. Discipolii lui Isus i-au pus acestuia o importantă întrebare: care aveau să 
fie condiţiile din timpul celea de-a doua venire a sa şi naşterii Teocraţiei. 
Răspunsul lui Isus la întrebarea pusă, este adevărul, adevăr despre care i-a fost dată 
autoritatea să vorbească de însuşi Iehova Dumnezeu. Printre lucrurile pe care le-a 
spus Isus ca răspuns la întrebarea discipolilor, el a spus aceste cuvinte: ”Aşa cum a 
fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele venirii Fiului omului”. – Luca 17:26 

4. În zilele lui Noe, ceea ce era cel mai predominant  era influenţa şi 
puterea demonilor asupra popoarelor care se aflau la vremea aceea pe pământ. 
Cuvintele lui Isus arată că pe pământ vor fi unele împrejurări identice cu acestea la 
timpul celei de-a doua veniri a lui Cristos pe pământ, şi că aceste împrejurări nu se 
vor schimba până când va veni timpul stabilit al lui Dumnezeu pentru a-i distruge 
pe cei răi. Aşa cum arată Scripturile, cât şi evenimentele reale, Isus Cristos a fost 
întronat ca Rege în anul 1914.  Dovada scripturală a acestui lucru este aceea că el a 
venit la templul lui Dumnezeu în 1918 şi acolo a început să îi strângă şi să îi 
judece pe cei unşi. De atunci încoace, nenorocirile care s-au abătut asupra 
oamenilor s-au înmulţit încontinuu, iar astăzi popoarele de pe tot pământul sunt în 
cea mai deplorabilă condiţie în care au fost vreodată oamenii. Acestea sunt timpuri 
periculoase. Turnul de Veghere aduce dovezi Scripturale pentru a arăta de ce 
există aceste împrejurări teribile pe pământ şi apoi îndreaptă atenţia spre 
aranjamentele pe care le-a făcut Iehova Dumnezeu pentru protecţia şi salvarea de 
aceste orori, protecţie pe care o pot obţine doar cei care caută dreptatea şi 
blândeţea.  
 

Originea demonilor  
5. Dacă o persoană este orbită de cineva cu privire la un pericol iminent 

care o paşte, aceasta nu mai poate să se apere de acest pericol, până când orbirea 
aceea nu este înlăturată. Astfel este datoria fiecărei persoane de pe pământ să 
renunţe la prejudecăţi şi păreri preconcepute şi să caute cu sinceritate adevărul 
consemnat în Cuvântul lui Dumnezeu. Făcând aceasta, se va descoperi faptul că 
cel mai mare dintre demoni este Satan, „şarpele cel vechi”, Diavolul. Atunci când 
era un serv de încredere din organizaţia lui Dumnezeu, numele lui era Lucifer, care 
însemna „cel strălucitor”, o persoană cu autoritate. El s-a răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu şi, odată cu acel act de răzvrătire, a devenit cel rău, care este cunoscut 
în Scripturi drept ”prinţul diavolilor”, adică cel care conduce diavolii, sau demonii. 
(Mat. 12:24) Iehova i-a schimbat numele în Balaurul, Satan, Şarpele şi Diavolul. O 
parte dintre îngeri i s-au alăturat lui Satan în răzvrătirea lui împotriva lui 
Dumnezeu, devenind şi ei demoni, sau cei răi, sau diavoli, şi sunt numiţi în 
Scripturi ”uriaşi” (Versiunea Revizuită), ”nefilimi”. (Gen 6:4) Numele „nefilim” 
înseamnă bătăuş sau tiran, care este cu bună ştiinţă rău şi caută să facă nedreptatea 
şi să sfideze legea lui Dumnezeu. Numerele Turnului de Veghere din 1 şi 15 
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septembrie 1934 vorbesc mai detaliat, pe baza Scripturilor, despre aceşti demoni şi 
faptele lor din zilele lui Noe. 
 

Condamnarea la moarte  
6. Atunci când s-a răzvrătit, Satan a fost condamnat la moarte, iar această 

condamnare apare în Ezechiel 28:18,19. La fel, şi îngerii care i s-au alăturat 
Diavolului în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, au fost condamnaţi la 
moarte. Cu toate acestea, Dumnezeu a amânat executarea acestei pedepse cu 
moartea, până la timpul său stabilit, când ”toţi cei răi vor fi distruşi”. (Ps 145:20; 
37:20) Satan l-a provocat pe Dumnezeu să pună pe pământ oameni care să-şi 
menţină integritatea în faţa lui Iehova, în acelaşi timp în care a declarat că poate să 
îi facă pe toţi oamenii să îl blesteme pe Dumnezeu în faţă. (Iov 2:5) Această 
afirmaţie a lui Satan se baza pe teoria lui că avea suficientă putere şi influenţă 
asupra creaţiei încât să o întoarcă pe toată de la Creator. Pentru a le da lui Satan şi 
complicilor săi nelegiuiţi ocazia de a face cele mai bune încercări ale lor de a a-şi 
demonstra această afirmaţie arogantă, Dumnezeu a amânat execuţia pedepsei cu 
moartea asupra lor până la timpul lui stabilit de a-i distruge pe toţi cei răi. Eşecul 
lui Satan de a-şi demonstra declaraţia lăudăroasă va demonstra întregii creaţii 
supremaţia lui Iehova, singura sursă de viaţă, izvorul vieţii, şi Dătătorul oricărui 
bun şi al oricărui dar perfect. Ca dovadă a scopului său de a amâna execuţia 
judecăţii lui Satan, Iehova îi spune acestuia, aşa cum este citat în Scripturi: „Şi de 
aceea te-am lăsat în viaţă, ca să-ţi arăt puterea mea, iar numele meu să fie 
proclamat pe tot pământul.” (Ex. 9:16, Leeser) Scripturile arată că amânarea 
execuţiei pedepsei cu moartea li s-a aplicat şi celorlalţi rebeli numiţi „demoni”, 
despre care este scris: „Iar pe îngerii care nu şi-au păstrat locul iniţial,ci şi-au 
părăsit locuinţa potrivită pentru ei, i-a păstrat pentru judecata zilei celei mari, cu 
lanţuri veşnice, în întuneric dens.” (Iuda 6, Diaglott) „Dacă Dumnezeu nu s-a 
reţinut să-i pedepsească pe îngerii care au păcătuit, aruncându-i în Şeol, i-a dat 
unor gropi de întuneric dens, ca să fie păstraţi pentru judecată.” – 2 Pet. 2:4 
 7. Din clipa când cei răi s-au răzvrătit şi au primit pedeapsa cu moartea de 
la Iehova, Dumnezeu le-a permis să acţioneze atât cât puteau ei pentru a-i susţine 
provocarea ticăloasă a lui Satan. Dumnezeu i-a făcut pe servii săi să consemneze 
în Biblie faptul că, la venirea Domnului Isus şi la constituirea Guvernului 
Teocratic cu Isus ca rege, va veni sfârşitul conducerii lui Satan iar atunci îngerii 
răi, împreună cu Satan, iar sentinţa morţii nu va mai fi amânată. „Judecata din 
timpurile străvechi nu întârzie şi distrugerea lor nu dormitează” (2 Pet. 2.3, Diag.) 
Atunci nu va mai fi nici o amânare a judecăţii. Execuţia va avea loc. De la data 
judecăţii şi sentinţei asupra lui Satan şi a complicilor săi, cei răi au acţionat 
împotriva lui Dumnezeu în încercările lor de a demonstra adevărată provocarea 
Diavolului şi, până în momentul de faţă, ei au înşelat mulţimile de oameni de pe 
pământ şi i-au întors de la Iehova, dar mereu au fost unii care şi-au păstrat 
integritatea faţă de Iehova. 
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Zilele lui Noe  
8. Noe a fost un serv al Dumnezeului Atotputernic şi un om care a 

proclamat dreptatea. (2 Pet. 2:5) În zilele lui Noe, Satan şi demonii săi exercitau 
atâta putere şi influenţă asupra omenirii încât toate popoarele pământului erau 
corupte, în afară de Noe şi membrii apropiaţi ai familiei sale. ’Iehova a văzut că 
răutatea omului era foarte mare pe pământ şi că orice gând al inimii lui era tot 
timpul numai spre rău. Dar Noe a găsit favoare în ochii lui Iehova. Şi pământul s-a 
stricat sub privirile adevăratului Dumnezeu şi pământul s-a umplut de violenţă. 
Apoi Dumnezeu i-a zis lui Noe: ”A venit timpul să nimicesc orice carne, căci 
pământul s-a umplut de violenţă din cauza lor, şi iată că îi voi nimici împreună cu 
pământul” – Gen. 6:5,8,11,13 
 9. Din cauza acestei răutăţi şi violenţe, Dumnezeu a trimis revărsarea de 
ape, sau marele potop, în care întreaga omenire, în afară de Noe şi familia sa, a 
fost distrusă. (Geneza capitolele 6 şi 7) Cuvintele lui Isus, citate în textul care 
urmează (Mat. 24:37), împreună cu evenimentele reale care sunt binecunoscute 
acum, dovedesc că pe pământ în prezent există o situaţie identică cu cea de atunci 
şi că această situaţie va fi cel mai proeminentă înainte de bătălia din marea zi a 
adevăratului Dumnezeu, în care cei răi vor fi executaţi.  
 

Demonii şi Babilonul  
10. Să urmărim acum descrierea pe care o fac Scripturile activităţii lui 

Satan şi a hoardei lui de demoni răi începând din zilele lui Noe şi de la potop până 
în zilele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, consemnat în Biblie, este adevărul şi 
doar el îi poate lumina pe oameni şi le poate arăta calea cea dreaptă de urmat. (Ps. 
119:105; Ioan 17:17) Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzitorul 
după care se conduc toţi cei ce vor să găsească calea cea dreaptă şi să scape de 
dezastrul iminent. ”Dumnezeu este lumină şi în el nu este nicidecum întuneric” (1 
Ioan 1:5) ”Lumina străluceşte pentru cel drept” (Ps. 97:11) Aceasta înseamnă că o 
persoană, pentru a vedea şi beneficia de lumina din Cuvântul lui Dumnezeu, 
trebuie să caute dreptatea. Duşmanii lui Dumnezeu umblă în întuneric, iar Satan, 
conducătorul diavolilor şi al demonilor, îi înşeală şi îi ţine în întuneric, şi toţi 
demonii care conlucrează cu Diavolul sunt şi ei în întuneric şi sunt lucrători ai 
nelegiuirii şi ai răului. Ei acţionează cu toţii împotriva lui Iehova Dumnezeu şi a 
celor care îi servesc. Să observăm, deci, metoda pe care o folosesc lucrătorii 
nelegiuirii pentru a-i ţine pe oameni în întuneric şi departe de Dumnezeu. Scopul 
lui Satan şi al agenţilor săi este de a cauza distrugerea omenirii, şi din acest motiv 
ţin ei oamenii în orbire. 
 11. La scurt timp după potop, Babilonul s-a organizat, cu Nimrod drept 
dictator pământesc. (Gen. 10:8-11) Aceea a fost prima guvernare umană 
organizată. Din Babilon au răsărit toate guvernele politice ale lumii, trecute şi 
prezente. Deşi oraşul original Babilon a dispărut, toate guvernele de pe pământ 
poartă numele mamei lor, ”Babilon”, iar Diavolul şi demonii săi au exercitat şi 
continuă să exercite influenţă, putere şi control asupra acestor guverne. 
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Organizarea Babilonului de către Nimrod a unit religia, comerţul şi politica drept 
cale de a-i păstra pe oameni supuşi şi a-i conduce. Astăzi, toate guvernele, inclusiv 
ceea ce se numeşte ”creştinătatea”, păstrează şi duc mai departe aceste trei 
elemente care compuneau Babilonul, şi anume religia, comerţul şi politica. Miile 
de limbi care au apărut atunci când a avut loc încurcătura oamenilor din câmpia 
Şinar, de pe terenul Babilonului, şi vorbite de popoare din diferite părţi ale 
pământului, au păstrat vii şi au fost controlate de aceste trei elemente.  
 12. Babilonul a fost controlat de demoni, iar oamenii din el se închinau la 
aceştia. Religia lor era demonismul. Primul demon, Satan, a afirmat că Babilonul 
(inclusiv toate guvernele pământului) este al lui, de atunci şi până în zilele noastre, 
iar Isus nu a negat acest lucru, ba chiar l-a confirmat când era pe pământ. (Mat 
4:8,9) Scripturile arată că religia organizată provine de la Diavol, care a creat şi a 
pus în funcţiune religia în scopul însuşi de a-i întoarce pe oameni de la Dumnezeu. 
Scripturile mai arată în mod clar şi faptul că toate naţiunile, inclusiv aşa-numita 
”creştinătate” din prezent, constituie ”Babilonul” şi toate practică o religia a lui 
Satan deoarece el i-a înşelat pe oameni şi i-a făcut să adopte practici religioase, 
chiar în numele lui Dumnezeu şi al lui Isus Cristos. Iehova i se adresează prin 
profetul său ”creştinătăţii” de astăzi sau ”Babilonului”: ’ Coboară şi stai în ţărână, 
fecioară a Babilonului! Stai pe pământ, unde nu este nici un tron, fiică a 
caldeenilor! Căci nu vei mai fi numită blândă şi delicată. Rămâi deci cu farmecele 
tale şi cu multele tale vrăjitorii, cu care te-ai ocupat din tinereţea ta. Poate că vei 
avea vreun folos din ele, poate că îi vei umple pe oameni de frică. Te-ai istovit cu 
mulţimea sfătuitorilor tăi. Să se ridice acum şi să te salveze cei care se închină la 
ceruri, cei care cercetează stelele, cei care, în timpul lunilor noi, răspândesc 
cunoştinţa despre lucrurile care vor veni peste tine. Iată că au ajuns ca miriştea. Un 
foc îi va arde. Nu-şi vor scăpa sufletul din puterea flăcării. Nu va fi nici cărbune 
aprins la care să se încălzească, nici lumină de foc, la care să stea.” – Isa. 47:1, 12-
14 
 13. Satan, cel mai puternic demon, este numit în Scripturi ”dumnezeul 
acestei lumi” sau ”prinţul lumii acesteia”, însemnând că lumea este condusă şi 
influenţată de el. (2 Cor. 4:4; Ioan 14:30) Toate guvernele pământului constituie o 
parte a organizaţiei vizibile a lui Satan, fiind sub puterea şi controlul demonilor 
invizibili; deşi foarte puţine dintre ele, dacă nu chiar niciuna, ştiu acest lucru. 
Organizaţia este unită cu Satan aşa cum o femeie sau o soţie este unită cu un 
bărbat, iar organizaţia lui Satan este prezentată în Scripturi sub simbolul unei 
femei necurate, o femeie care practică vrăjitoria şi se închină la Diavol. (Isa. 47:1-
15; Ier. capitolele 50 şi 51; Apoc. 17:1-18) Organizaţia mondială a lui Satan este 
cunoscută că ”Babilonul cel mare” , şi toate părţile ei practică câte un fel de religie 
inventată de Satan cu scopul de a-i întoarce pe oameni de la adevăratul Dumnezeu. 
Din acest motiv, apostolul şi servul lui Isus Cristos a avertizat clar creştinii, adică 
adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos, că această lume este condusă şi 
controlată de demoni şi că toţi creştinii trebuie să evite religia şi îi informează că 
duşmanii lor, demonii, luptă împotriva celor care îi servesc lui Dumnezeu şi lui 
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Cristos. ”Fiindcă avem de luptat nu împotriva sângelui şi a cărnii, ci împotriva 
guvernărilor, împotriva autorităţilor, împotriva conducătorilor ai acestui întuneric, 
împotriva forţelor spirituale rele din locurile cereşti” – Ef 6:12 
 14. Înaintea ca vorbirea oamenilor să fie încurcată la turnul Babel, numele 
Babilon însemna ”poarta lui Dumnezeu”. Acesta era un nume religios, fără să 
precizeze la ce Dumnezeu se referea, dar care făcea de fapt referire la aşa-zisul 
dumnezeu Satan, adică dumnezeul sau conducătorul puternic invizibil al acestei 
lumi stricate. (2 Cor 4:4) În Babilon, religia avea cel mai proeminent loc. Nimrod a 
constituit religia cu el ca dumnezeu vizibil reprezentativ al lui Satan, şi a cerut ca 
oamenii să i se închine lui, Nimrod; şi din acest motiv el a devenit ”un om 
puternic”, şi se vorbeşte despre el în Scripturi ca: Nimrod, un om puternic pe 
pământ, un puternic vânător înaintea (adică superior) lui Iehova Dumnezeu” (Gen. 
10:8-10) (Pentru mai multe detalii vezi Cyclopedia de McClintock & Strong, la 
subtitlul Nimrod) 
 15. Profeţiile biblice au multe de spus despre Babilon şi distrugerea 
acestuia. Cartea Apocalipsa spune că distrugerea Babilonului va constitui 
principalul eveniment de interes atât pentru ceruri cât şi pentru pământ, iar această 
distrugere se referă la căderea în întregime a organizaţiei lui Satan, şi nu la 
distrugerea pământului literal. Distrugerea Babilonului, conform Scripturilor 
înseamnă sfârşitul final a lumii rele pe care au condus-o Satan şi demonii săi, iar 
aceasta va avea loc imediat după ce numele şi împărăţia lui Iehova vor fi 
proclamate în totalitate. Această proclamare are loc chiar şi în acest moment pe 
pământ. Această lucrare de mărturie este numită ”lucrarea neobişnuită” a lui 
Dumnezeu, care va fi urmată de ”fapta ciudată” a lui Dumnezeu. – Isa. 28:21 
 

”Creştinătatea” este ”Babilonul”  
16. Scripturile dezvăluie faptul că numele ”Şarpele” îi este dat lui Satan 

Diavolul pentru a arăta că el este cel mai mare înşelător, cel care practică frauda şi 
inducerea în eroare a întregii omeniri. Unul dintre cele mai folosite moduri ale lui 
de a înşela este acela de a-i ţine pe oameni în ignoranţă cu privire la adevărul 
despre organizaţia lui, şi mai ales despre Babilon. Scripturile afirmă cu certitudine 
că Babilonul trebuie să existe la sfârşitul lumii lui Satan, când trebuie să fie şi va fi 
distrus. ”Babilonul” nu se referă doar la ”păgânătate” şi religia acesteia, ci se 
aplică şi ”creştinătăţii” deoarece mai ales în ţările creştinătăţii, religia, comerţul şi 
politica se unesc pentru a controla lumea. Prin fraudă şi înşelăciune, aşa-numita 
”creştinătate” foloseşte numele lui Cristos, căci acest nume a fost special ales şi 
folosit de Diavol pentru a înşela şi induce în eroare oamenii şi pentru a-i întoarce 
de la Dumnezeu. ”Creştinătatea” este cea mai dezvoltată şi mai atrăgătoare formă a 
organizaţiei vizibile a lui Satan. Doctrina de bază a vechiului Babilon era 
învăţătura religioasă sau dogma ”nemuririi”, mai întâi cu privire la Diavol şi toţi 
demonii săi, iar apoi despre toate sufletele oamenilor care se supuneau demonilor. 
Această doctrină este contrară şi predată pentru a sfida adevărul Adevăratului 
Dumnezeu şi a sentinţei sale conform căruia cei răi vor fi distruşi. Aceasta 
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minciună a fost prima spusă vreodată, cea cu care i-a înşelat Satan pe Adam şi 
Eva. (Gen. 3:4,5) Această minciună a dus la moartea omului, făcându-l pe Satan 
atât un mincinos cât şi un ucigaş. ”Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul şi căutaţi 
să împliniţi dorinţele tatălui vostru. El a fost un ucigaş de la început şi nu a rămas 
în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Când spune o minciună, el vorbeşte 
potrivit inimii sale, căci e un mincinos şi tatăl minciunii.” – Ioan 8:44 
 17. Aceeaşi doctrină a Diavolului despre ”nemurirea tuturor sufletelor 
oamenilor”  este astăzi doctrina fundamentală a aşa-zisei ”creştinătăţi”, dovedind 
că aceasta este Babilonul modern. Această falsă doctrină a nemuririi oamenilor 
provine de la doctrina predată de mamă, sau Babilonul antic, ”femeia” sau 
organizaţia Diavolului, iar ”creştinătatea” este descrisă în Biblie ca fiind ”fiica 
Babilonului” (Apoc. 17:5) Prin această falsă doctrină, adepţii creştinătăţii au fost 
înşelaţi şi încă sunt înşelaţi astfel încât să se predea influenţei şi puterii demonilor 
şi astfel ei s-au lăsat să fie complet controlaţi de demoni. Creştinătatea nu le oferă 
oamenilor nici un fel de protecţie împotriva demonismului, ci mai degrabă îi atrage 
pe oameni exact în capcana lui Satan şi a demonilor săi şi din acest motiv este una 
dintre primele naţiuni ale pământului care vor fi distruse. Diavolul foloseşte multe 
feluri de manipulări şi înşelătorii. El a organizat cele mai mari sisteme religioase 
de pe pământ, sub conducerea Ierarhiei Romano-catolice, şi o identifică pe aceasta 
în mod mincinos ”religia creştină”. Chiar şi aşa-numitele sisteme religioase 
”protestante”, care pretind că se opun romanismului, colaborează cu acesta. Astfel 
Diavolul a organizat şi a pus în acţiune comunismul, care luptă pe faţă împotriva 
aşa-numitei creştinătăţi şi împotriva adevăratului creştinism. Acesta foloseşte 
ateişti pentru a lupta împotriva celor care îi servesc lui Dumnezeu, astfel Diavolul 
foloseşte toate aceste metode şi organizaţii pentru a i se opune lui Dumnezeu şi 
servilor săi credincioşi de pe pământ şi pentru a-i înşela pe oameni.  
 

Existenţa demonilor  
18. Conducătorii religioşi din zilele noastre pretind că demonii au fost 

distruşi cu toţii în potop, atrăgându-i prin această învăţătură pe oameni în capcana 
Diavolului. Oamenii sunt astfel înşelaţi şi fiind înşelaţi devin cu uşurinţă victimele 
lui Satan. Oamenilor li se inspiră teamă faţă de conducătorii lor religioşi, iar teama 
de oameni îi face sclavii Diavolului. Toate pasajele din Biblie care vorbesc despre 
acest lucru arată fără putinţă de tăgadă că demonii, numiţi în Scripturi şi ”nefilimi” 
(Gen. 6:4, R.V.), nu au fost distruşi în potop, ci au continuat să acţioneze după 
acesta şi încă acţionează împreună cu Diavolul şi în prezent. Pentru a evita 
confuzia trebuie observat că nefilimii, sau uriaşi demonici răi, şi ”spiritele din 
închisoare” despre care a predicat Isus (1 Pet. 3:19,20) sunt cu totul diferite şi 
separate unele de altele. Diavolul şi nefilimii au înşelat creaturile spirituale numite 
”fiii lui Dumnezeu” şi i-au făcut să se materializeze ca oameni şi să-şi ia femei 
umane ca să le fie soţii şi să aibă copii din această uniune, însă toţi acei copii au 
fost distruşi în potop. (Vezi Turnul de Veghere din 1934, pag 263-266) Acei ”fii ai 
lui Dumnezeu” care s-au materializat ca oameni au fost întemniţaţi de Satan atunci 
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când a avut loc potopul. (Vezi Turnul de Veghere  din 1934, pag 275) Cât despre 
nefilimi, creaturile spirituale rele, sau demonii, care i s-au alăturat lui Satan în 
răzvrătirea lui, ei au supravieţuit potopului şi există şi acum, ei fiind cei care, 
împreună cu Diavolul, exercită putere şi au controlul asupra popoarelor şi 
naţiunilor pământului. Scripturile afirmă cu tărie în următorul pasaj că nefilimii nu 
au fost distruşi în potop, dar au fost umiliţi, alături de Satan, cel mai mare demon, 
dar li s-a permis să încerce în continuare să-i întoarcă pe oameni împotriva lui 
Dumnezeu: ”Nefilimii erau pe pământ în acele zile, dar şi după aceea, când fii 
adevăratului Dumnezeu au început să aibă relaţii cu fiicele oamenilor şi ele le-au 
născut fii: aceştia sunt puternicii de altădată, bărbaţii cu renume.” – Gen. 6:4, 
A.R.V. 
 19. O altă traducere importantă a acestui text spune: ”Cei căzuţi erau pe 
pământ în acele zile şi chiar şi după ce fiii lui Dumnezeu le-au cunoscut pe fiicele 
oamenilor, iar acestea le-au născut fii; ei sunt eroii care, din vechime, sunt oameni 
cu renume” (Young). Urmaşii creaturilor spirituale care s-au materializat în oameni 
şi ai femeilor umane erau cunoscuţi pe pământ ca ”oameni cu renume”. Demonii, 
”cei căzuţi”, spiritele rebele, erau pe pământ atunci şi au fost şi după aceea, şi 
despre aceiaşi nefilimi răi sau demoni sunt scrise aceste versete: ”Dacă Dumnezeu 
nu s-a reţinut să-i pedepsească pe îngerii care au păcătuit, ci, aruncându-i în Tartar 
(greacă: Tartarus), i-a dat unor gropi de întuneric dens, ca să fie păstraţi pentru 
judecată, şi, dacă nu s-a reţinut să pedepsească o lume veche, ci l-a păstrat pe Noe, 
un predicator al dreptăţii, împreună cu alţi şapte, când a adus potopul peste o lume 
de oameni lipsiţi de pietate” – 2 Pet. 2:4,5, A.R.V. 
 20. Cuvântul Tartarus înseamnă o condiţie decăzută, o condiţie de 
întuneric fără speranţă sau posibilitate de a înţelege scopul lui Dumnezeu, care este 
dezvăluit în Scripturi, şi fără speranţa vieţii veşnice. Fiind în întuneric, sau 
decăzuţi, le este imposibil să înţeleagă scopul lui Dumnezeu cu privire la marele 
Guvern Teocratic. O condiţie asemănătoare este cea a clasei ”servului rău” 
descrisă de Domnul Isus, a căror membri au fost alungaţi din lumină şi aruncaţi în 
întuneric. (Mat. 25.30; 13:41,42) De îndată ce o persoană se întoarce împotriva 
organizaţiei lui Iehova Dumnezeu, ea devine oarbă fără nici o posibilitate de 
vindecare. Deşi li s-a negat favoarea luminii, sau înţelegerii scopului lui 
Dumnezeu, demonilor sau spiritelor rele li s-a permis să existe şi să comploteze cu 
conducătorul lor, Diavolul, pentru ca acesta să îşi poartă duce la îndeplinire 
provocarea făcută lui Dumnezeu. Acesta şi alte pasaje biblice care urmează arată 
că Dumnezeu a amânat executarea condamnării la moarte a celor răi până la 
Armaghedon, ziua răzbunării sale, şi că până atunci el îi ţine sub supraveghere pe 
cei răi şi îi ocroteşte pe oamenii credincioşi lui. Iehova îşi anunţa scopul de a le 
arăta la Armaghedon Diavolului şi adepţilor acestuia, că el, Iehova Dumnezeu, 
este Cel Suprem; iar această zi de încheiere a acestei probleme se apropie cu paşi 
repezi. – Ex. 9:16 
 21. Satan însuşi, cel mai mare dintre demoni, este decăzut şi înjosit fără să 
mai aibă nici o posibilitate de restabilire. El este depravat în totalitate. Îşi menţine 
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organizaţia doar cu ajutorul escrocheriilor, înşelăciunii, minciunilor şi a altor 
maşinaţii rele. Atât Scripturile cât şi faptele reale arată fără urmă de îndoială că 
Satan posedă şi menţine activă o organizaţie care operează împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva tuturor celor care îi servesc lui. De exemplu, în profeţia 
din (Dan. 2:30-34) apare o descrierea unei imagini teribile care dezvăluie faptul că 
Diavolul este conducătorul unei organizaţii rele de mari proporţii, şi că alături de 
el sunt prinţi şi conducători subordonaţi lui. În Daniel 10:13,20 se vorbeşte despre 
unii dintre aceşti demoni, cărora li s-a dat titlul de ”prinţi ai Persiei” şi ”prinţi ai 
Greciei„. Printre aceşti demoni este Gog, primul demon după Satan. (Ezec. 
38:3,16) Conform profeţiei lui Daniel, după aceşti prinţi se află o altă clasă de 
funcţionari răi, care ”domnesc peste tot pământul”. (Dan. 2:39) Aceasta arată trei 
categorii diferite din cadrul organizaţiei lui Satan: ”principatele” adică cea mai 
înaltă conducere, care are supremaţia printre cei răi, ”puterile”, adică funcţionari 
dintre cei răi care exercită putere şi au controlul şi a treia categorie, ”conducătorii”, 
creaturi invizibile rele, care au putere imediată sau influenţă asupra naţiunilor 
pământului sub conducerea puterii principale, Diavolul. Apostolul Pavel a 
consemnat o mărturie cu privire la cei răi, sub inspiraţie şi poruncă de la 
Dumnezeu, prin intermediul lui Isus Cristos, iar din această cauză mărturia lui are 
autoritate. Fără îndoială, el ştia despre creaturile spirituale rele, deoarece era 
familiarizat cu Scripturile scrise de profeţii sfinţi din vechime. Să avem în vedere, 
deci, că apostolul vorbeşte despre aceşti conducători invizibili răi care controlează 
şi exercită putere asupra naţiunilor pământului şi îi împarte, exact ca profetul, în 
trei clase: ”principate”, ”puteri” şi ”conducători”, şi toate sunt în opoziţie cu 
Dumnezeu şi cu cei care i se supun lui. (Ef. 6:12) El a construit astfel o 
organizaţie, care copiază organizaţia invizibilă a lui Dumnezeu. Satan încearcă să 
se înalţe într-o poziţie de supremaţie, ca şi cea a ”Celui Prea Înalt, Iehova”(Isaia 
14: 13,14)  De aceea el înființează o organizeție, care este o imitație a organizației 
nevăzute a lui Iehova Dumnezeu, Satan se înalță în poziția supremației, asemenea 
celei a Celui Prea Înalt, Iehova. Gog, primul-ministru al lui Satan, ia o poziţie 
similară celei pe care o are Isus Cristos, Prinţul sau Conducătorul, sau Regele 
marelui Guvern Teocratic. Îngerii răi, care au putere directă şi influenţă asupra 
popoarelor pământului, sunt făcuţi să corespundă îngerilor lui Isus Cristos, care îi 
servesc întotdeauna şi sunt sub comanda lui directă.  – Mat. 25:31 
 22. Aşa cum organizaţia invizibilă a Domnului Iehova are reprezentanţi 
pământeşti, la fel şi Diavolul a furnizat reprezentanţi pământeşti pentru organizaţia 
sa, aşa cum arată următoarele. Scopul acestei organizaţii rele a lui Satan este să-l 
sfideze pe Iehova Dumnezeu în încercarea de a întoarce toată creaţia împotriva lui 
şi de a o distruge. 
 

Activităţile celor răi  
23. După potop, sau revărsarea de ape, care a distrus toţi oamenii în afară 

de Noe şi familia sa, şi după ce creaturile umane s-au înmulţit şi au crescut foarte 
mult pe pământ, închinarea la Diavol, sau mai bine zis, religia lui a fost înfiinţată 
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cu Nimrod ca principal reprezentant vizibil şi folosită de Satan prin intermediul lui 
Nimrod pentru a înşela oamenii şi a-i face să ”se închine la creaturi mai degrabă 
decât la Creator” (Rom. 1:25, 30) Acesta a fost începutul religiei organizate. (Gen. 
10:8-10) Închinarea la Diavol, sau religia Diavolului, a fost apoi adoptată şi 
practicată în Egipt, unde ”magicienii„ , sau agenţii Diavolului, practicau înaintea 
oamenilor închinarea la Satan pentru a-i înşela şi pe conducători şi pe cei conduşi 
din acea ţară. ”Dar în acea dimineaţă, spiritul faraonului era tulburat. A trimis să 
fie chemaţi toţi cei care practicau magia şi toţi înţelepţii Egiptului, iar faraonul le-a 
povestit visele sale. Dar n-a fost nimeni care să i le interpreteze faraonului.” (Gen. 
41:8). – Ex. 7:11; 8:7,19; 9:11 
 

Israelul invadat  
24. Iehova i-a condus pe israeliţi afară din Egipt, prin intermediul servului 

său Moise, şi le-a anunţat legământul său la Muntele Sinai, transmiţându-le apoi 
legile şi poruncile sale. Israeliţii călătoriseră doar pe o mică distanţă când Diavolul 
şi religia sa a intrat în rândurile lor, le-a invadat poporul, într-o tentativă de a-i 
întoarce de la Dumnezeu şi a-i face să încalce legământul pe care îl făcuseră cu 
acesta. (Ex. 32:1-10) Când israeliţii au ajuns în ţara Moabului, au căzut din nou 
sub puterea şi influenţa demonilor şi au practicat religia satanică, care era 
cunoscută drept ”Baal-peor”, o ceremonie imorală dezgustătoare. (Num. 25:1-18) 
Din când în când, israeliţii s-au îndepărtat de Dumnezeu, încălcându-şi legământul, 
şi de fiecare dată au făcut-o sub influenţa religiei, pe care Diavolul a adus-o printre 
ei. ”I-au stârnit gelozia prin dumnezei străini, l-au provocat la mânie cu lucruri 
dezgustătoare. Au adus jertfe demonilor, nu lui Dumnezeu, unor dumnezei pe care 
nu-i cunoscuseră, unii noi, care au venit de curând, pe care strămoşii voştri nu-i 
cunoşteau”. – Deut. 32:16,17 
 25. Iehova i-a avertizat pe israeliţi în mod special asupra faptului că religia 
demonilor urma să fie o capcană pentru ei. Toţi canaaniţi şi popoarele din jur 
practicau religia demonilor, iar avertizarea despre aceste popoare şi practicile lor 
era în esenţă o avertizare despre religia demonilor. Dumnezeu le dăduse israeliţilor 
ca moştenire ţara Canaanului şi, deoarece acea ţară era locuită de oameni care 
practicau demonismul, Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor să îi alunge pe aceşti 
adepţi ai lui Satan: ”Iehova, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta, iar tu le vei 
înfrânge. Să le distrugi cu desăvârşire. Să nu închei nici un legământ cu ele şi să nu 
le arăţi bunăvoinţă. Să nu închei căsătorii cu ele. Să n-o dai pe fiica ta fiului lor şi 
să n-o iei pe fiica lor pentru fiul tău. Iar tu să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le 
dă Iehova, Dumnezeul tău. Ochiul tău să n-aibă milă de ele şi să nu le slujeşti 
dumnezeilor lor, căci aceasta (religia diavolului) va fi o cursă pentru tine” – Deut. 
7:2,3,16 
 26. Israeliţii fuseseră avertizaţi în mod clar că religia era o cursă în care 
puteau fi prinşi de Diavol. El şi nefilimii au fost cei care i-au prins în capcană pe 
israeliţi şi i-au făcut să practice religia demonilor pentru a sfida legea şi legământul 
lui Dumnezeu. ”Le-au slujit idolilor lor, iar aceştia au fost o capcană pentru ei. Şi-
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au adus fiii şi fiicele ca jertfă demonilor. Astfel, au vărsat sânge nevinovat, sângele 
fiilor lor şi fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Şi ţara a fost 
pângărită prin vărsare de sânge.” – Ps. 106:36-38 
 27. Ca o dovadă în plus a faptului că demonii i-au înşelat pe israeliţi, să 
observăm aceste versete: ”Ieroboam şi fiii săi îi înlăturaseră (pe leviţi) din serviciul 
de preoţi pentru Iehova. Şi el (Ieroboam) şi-a pus preoţi pentru locurile înalte, 
pentru demonii cu chip de ţap şi pentru viţeii pe care îi făcuse.” – 2 Cron. 11:14,15 
 28. Apostolul Pavel, care cunoştea ceea ce spuseseră Scripturile despre 
activităţile demonilor şi despre modul în care îi făceau ei pe oameni să practice 
religia lui Satan pentru a-l sfida pe Dumnezeu, a scris: ”Ce voi zice deci? Că ce se 
serveşte unui idol este ceva sau că un idol este ceva? Nu, ci zic că lucrurile pe care 
le jertfesc naţiunile (popoare care nu au fost incluse în legământ), le jertfesc 
diavolilor (A.R.V, demonilor), şi nu lui Dumnezeu, iar eu nu vreau ca voi să fiţi în 
părtăşie cu diavolii (demonii). Nu puteţi să beţi paharul lui Iehova şi paharul 
diavolilor (demonilor), nu puteţi să luaţi parte la masa lui Dumnezeu şi la masa 
diavolilor (demonilor).” – 1 Cor. 10:19-21 
 29. Când copilul Isus s-a născut la Betleem, Satan şi demonii săi au fost cei 
care i-au dat de veste despre acest lucru răului Irod, pentru ca acesta să ducă la 
îndeplinire planul Diavolului de a-l distruge pe pruncul Isus: ”După ce Isus s-a 
născut în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că nişte oameni înţelepţi 
(greceşte – magi) de la răsărit au venit la Ierusalim, zicând: ’ Unde este regele 
iudeilor, care s-a născut? Fiindcă am văzut steaua lui când eram în răsărit şi am 
venit să ne plecăm înaintea lui”. ”Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe înţelepţi 
(magicieni, adepţi ai religiei) şi a căutat să afle de la ei timpul exact când apăruse 
steaua.” – Mat. 2:1,2,7 A.R.V. 
 30. Magii, sau aşa-zişii ”oameni înţelepţi”, erau, bineînţeles, servii 
Diavolului. Acesta ar trebui să servească drept avertisment pentru toţi oamenii care 
vor să fie continuatori ai lui Isus Cristos şi care au fost înşelaţi de clerici şi făcuţi 
să ignore existenţa şi puterea demonilor. În loc să dea ascultare avertismentului din 
Scripturi, adepţii religiei cunoscuţi ca şi ”conducători” şi cei mai importanţi 
membri ai turmei lor îi înalţă pe aceşti închinători la demoni sau magicieni în 
cadrul unor ceremonii oficiate în aşa-numita ”perioadă a Crăciunului”. Fiecare 
dintre acei magi făcea parte din aceeaşi clasă în care se află şi cei numiţi în 
Scripturi ”vrăjitori”, şi pe care apostolul Pavel îi numeşte escroci, cum ar fi de 
exemplu magul Elima, care s-a opus veştii bune predicate de apostol şi pe care 
Pavel l-a numit ”fiu al diavolului” – Fapte 13:8-10, A.R.V.,nota de subsol. 
 

Demonismul interzis  
31. Dacă oamenii ar fi fost drepţi prin natura lor, ei nu ar mai fi avut nevoie 

de legea lui Dumnezeu, deoarece ar fi practicat din proprie iniţiativă dreptatea, 
care este în armonie cu Dumnezeu. ”Legea nu este făcută pentru cel drept, ci 
pentru nelegiuiţi şi nesupuşi” (1 Tim. 1:9) Iehova Dumnezeu i-a ales pe israeliţi 
drept poporul său simbolic şi i-a scos din ţara Egiptului. Acei oameni erau 
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imperfecţi şi din acest motiv aveau nevoie de o lege care să-i ghideze şi să le arate 
calea cea dreaptă şi să-i ţină pe ea. Astfel, Dumnezeu le-a dat legea sa, în care le 
spunea ce este drept şi interzicea ceea ce era greşit. Legea a fost dată cu acest scop, 
după acum afirmă versetele următoare: ”Legea a devenit îndrumătorul (pedagogul, 
sau învăţătorul) nostru care ne conduce la Cristos, ca să fim declaraţi drepţi 
datorită credinţei.” – Gal. 3:24 
 32. De la data când Dumnezeu a promis că îl va trimite pe Isus Cristos, 
Mesia pe pământ şi până la venirea propriu-zisă a acestuia a trecut o lungă 
perioadă de timp, iar israeliţilor li s-a dat legea divină, pentru a-i păstra pe calea 
cea dreaptă şi pentru a-i apăra şi ocroti de religia diavolului, până la venirea lui 
Isus Cristos. Una dintre poruncile exprese pe care le-a dat Iehova a fost aceea că 
israeliţii nu trebuiau să se complacă în nici un fel de practici religioase sau 
închinare la demoni. Să observăm acest fragment din lege: ”Ei să nu mai jertfească 
deci jertfe demonilor cu chip de ţap, cu care au relaţii imorale. Aceasta să fie 
pentru voi o lege pe timp indefinit, în toate generaţiile voastre.” – Lev. 17:7 
 33. Oferirea de jertfe demonilor era o faptă pasibilă de pedeapsa cu 
moartea. (Lev. 17:3,4; Gen. 9:5,6) În conformitate cu Versiunea Douay (Biblie 
Catolică), în Leveticul 19:31 se spune: ”Să nu vă îndreptaţi spre vrăjitori (oameni 
care vorbesc cu spiritele) şi nici să nu îi întrebaţi nimic pe prezicători, ca să nu 
deveniţi necuraţi prin ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. Conform aceleiaşi 
traduceri, sunt scrise următoarele: ”Dacă un suflet se îndreaptă spre magicieni şi 
spre prezicători ca să comită curvie cu ei, eu îmi voi întoarce faţa împotriva acelui 
suflet şi-l voi nimici din mijlocul poporului său. Dacă un bărbat sau o femeie are 
un spirit de ghicire sau prin care cheamă spiritele, să fie omorâţi negreşit. Să se 
arunce cu pietre în ei până vor muri. Sângele lor să fie asupra lor.” – Lev. 20:6,27, 
Douay. 
 34. Practicarea oricărui gen de vrăjitorie şi obiceiurile şi superstiţiile de 
felul Haloween-ului, vineri 13, ”Anul Sfânt” sunt un lucru dezgustător în ochii lui 
Dumnezeu, deoarece toate acestea au legătură cu demonii. ”Să nu se găsească la 
tine nimeni care îşi trece fiul sau fiica prin foc, nimeni care ghiceşte, nimeni care 
practică magia, nimeni care caută semne prevestitoare, nici un vrăjitor, nimeni care 
leagă cu farmece, nimeni care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care 
întreabă morţii. Fiindcă Domnul detestă pe oricine face aceste lucruri şi din cauza 
acestor lucruri dezgustătoare le alungă Iehova, Dumnezeul tău, dinaintea ta.” 
(Deut. 18:10-12) Exact acelaşi text este redat în versiunea Douay a Bibliei , care 
este folosită de catolici, astfel: ”Să nu se găsească printre voi vreun om care îşi 
foloseşte fiica sau fiul ca jertfă, trecându-i prin foc; sau cineva care consultă 
prezicători, sau interpretează visuri sau semne prevestitoare, sau vreun vrăjitor sau 
vreun om care face farmece, sau vreun om care întreabă spiritele, sau cei care 
prezic norocul, sau cei care caută adevărul la morţi. Căci Domnul urăşte aceste 
lucruri, şi el va distruge aceste lucruri dezgustătoare dinaintea ta.” 
 35. Când Isus a fost uns şi a început să-şi îndeplinească misiunea de a 
predica adevărul, demonii, conduşi de Satan, au început să îi îngreuneze lucrarea şi 
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să i se opună. Diavolul a căutat să îl facă pe Isus să încalce legământul pe care îl 
făcuse cu Iehova Dumnezeu şi astfel să fie distrus. La aceasta el a eşuat 
lamentabil. 
 36. Ceilalţi demoni, care lucrau alături de Satan, erau activi la data aceea, 
ceea ce dovedeşte că atunci judecata împotriva lor nu fusese executată încă, ci că 
aceasta a fost amânată de la data când a fost pronunţată până la timpul stabilit al 
lui Dumnezeu, la Armaghedon. Demonii mai sunt numiţi în Scripturi ”spirite rele” 
sau ”spirite stricate”, iar aceste spirite au încercat pe timpul lui Isus să ia controlul 
asupra minţilor oamenilor şi astfel să îi ţină sub puterea lor, şi aşa este şi astăzi. La 
începutul activităţii lui Isus, când acesta era om şi predica vestea bună, demonii au 
început să arate că erau în opoziţie cu el. Isus era în sinagoga din Capernaum, 
învăţându-i adevărul pe oameni, iar învăţăturile lui îi uimeau pe toţi. ”Chiar atunci, 
în sinagoga lor era un om stăpânit de un spirit necurat, care a strigat, zicând: ’ Ce 
avem noi de a face cu tine, Isus, Nazarineanule? Ai venit să ne distrugi? Ştiu sigur 
cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!’ Dar Isus l-a mustrat, zicând: ’ Taci şi ieşi din el!’ 
Şi spiritul necurat, după ce i-a provocat convulsii şi a urlat cât a putut de tare, a 
ieşit din el.” (Marcu 1:23-26) A fost unul dintre spiritele rele, sau nefilimi, cel care 
şi-a arătat puterea asupra omului descris în textul de mai sus. 
 37. Se întâmplă uneori ca mai mulţi demoni, acţionând împreună, să ia 
controlul asupra unei creaturi umane şi să folosească acea creatură pentru a face 
lucruri neobişnuite. Versetele Bibliei povestesc despre un om sărac, care locuia în 
cavourile din cimitire, şi care avea o putere mare, neobişnuită. Când a fost legat cu 
obezi şi lanţuri, acesta le-a rupt imediat. Puterea necesară pentru a rupe acele 
lanţuri era mai mare decât puterea oricărui om obişnuit. Demonii au fost cei care 
au luat controlul asupra acelui om sărac şi care au avut forţa de a rupe obezile şi 
lanţurile, făcând să pară că omul însuşi putea să o facă. Demonii ştiu că Isus este 
Fiul lui Dumnezeu, că judecata lui Dumnezeu a fost scrisă împotriva lor şi că 
această judecată enunţă distrugerea lor finală. Când purtătorul de cuvânt al acelor 
demoni care au luat controlul asupra omului sărac l-a văzut pe Isus, se spune în 
Biblie: ”zărindu-l de departe pe Isus, a alergat şi s-a plecat înaintea lui şi, după ce a 
strigat cu glas tare, a zis: ’ Ce am eu de-a face cu tine, Isus, Fiul Dumnezeului Prea 
Înalt? Te pun să juri pe Dumnezeu că nu mă vei chinui.’ Căci îi spusese: ’ Ieşi din 
omul acesta, spirit necurat!’ Şi l-a întrebat: ’ Care îţi este numele?’, iar el a 
răspuns: ’ Numele meu este Legiune, pentru că suntem mulţi’. Şi l-a implorat de 
multe ori să nu trimită spiritele afară din ţinutul acela. Şi acolo, pe munte, păştea o 
turmă mare de porci. Astfel, l-au implorat zicând: ’ Trimite-ne în porci, ca să 
intrăm în ei’ Şi el le-a lăsat. Atunci spiritele necurate au ieşit şi au intrat în porci, 
iar turma (căci erau cam două mii de porci), s-a repezit peste povârniş în mare, şi 
s-au înecat în mare.” – Marcu 5:6-13 
 38. Demonii lucrează în diverse moduri pentru a-i controla pe oameni. Ei 
iau controlul asupra minţilor oamenilor şi îi folosesc pentru a face lucruri ciudate 
şi a-i face să creadă că aud vocile prietenilor lor care sunt morţi. Sunt multe 
exemple consemnate în Scripturi care arată modul în care au acţionat demonii când 
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Isus era pe pământ. Doar câteva dintre acestea sunt citate aici, şi ele sunt citate 
pentru a demonstra faptul că demonii, în timpul când Isus era pe pământ, erau în 
viaţă şi nu fuseseră distruşi în potop aşa cum susţin clericii. În cele ce urmează 
găsim încă un astfel de exemplu: Mulţi oameni săraci căutau să afle mai multe 
lucruri de la Isus, iar următorul eveniment a fost consemnat, atunci când s-a 
întâmplat aceasta: ”Un om din mulţime striga, zicând: Învăţătorule, te rog, uită-te 
la fiul meu, pentru că este singurul meu fiu. Iată că un spirit îl apucă şi deodată el 
ţipă, iar spiritul îi provoacă convulsii cu spume la gură şi, după ce-l învineţeşte, cu 
greu pleacă de la el”. ”Dar, chiar în timp ce se apropia, demonul l-a trântit la 
pământ şi i-a provocat convulsii violente. Totuşi, Isus a mustrat spiritul necurat, l-a 
vindecat pe băiat şi i l-a dat tatălui său.” – Luca 9:38,39,42. 
 39. Ca o dovadă în plus că demonii existau (şi încă există), în aşteptarea 
timpului execuţiei lor finale, să observăm următorul citat, în care demonii i-au 
vorbit lui Isus: ”Şi iată că ei strigau, zicând: ’ Ce avem noi de-a face cu tine, Fiul 
lui Dumnezeu? Ai venit aici ca să ne chinuieşti înainte de vreme?” – Mat. 8:29 
 40. Diavolul şi hoardele lui de demoni au o modalitate mai subtilă de a lua 
controlul asupra celor mai sus-puşi dintre oameni. Teama de oameni îi prinde pe 
aceştia în capcana lui Satan. Evreii se temeau că nu vor fi la fel de înălţaţi printre 
naţiuni dacă nu vor avea un rege. La cererea lor, Dumnezeu a permis ca regele 
Saul să le fie rege. Saul a căzut apoi sub completa influenţă şi sub controlul 
demonilor. (1 Sam. 28:7,8) Mai apoi, conducătorii evreilor, temându-se că ar putea 
fi ridiculizaţi din cauză că nu aveau nici o organizaţie oficială ca ”religie”, au 
adoptat şi au practicat închinarea la idoli şi la imagini. Când Isus a venit la iudei, el 
i-a găsit pe conducătorii lor predând şi practicând religia, arătând astfel că deja 
căzuseră sub influenţa demonilor. Aceşti conducători, numiţi ”farisei”, se temeau 
că nu îşi vor putea păstra controlul asupra oamenilor şi că oamenii nu îi vor onora, 
nu vor vorbi despre ei ca ” rabi „ şi că nu îi vor aclama în pieţele publice, dacă nu 
vor avea ceva oficial şi formal ca să practice şi astfel să îi facă pe oameni să creadă 
că ei erau mai presus decât oameni obişnuiţi şi că li se dăduse putere şi autoritate 
specială de la însuşi Dumnezeu. Această teamă i-a făcut pe acei conducători să 
cadă în plasa lui Satan. (Prov. 29:25) Ei nu s-au încrezut în Dumnezeu şi nu au 
ascultat legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu naţiunea lor, deşi fuseseră 
avertizaţi în repetate rânduri de Iehova. Pentru câştiguri personale, atât bani cât 
aprobarea oamenilor, acei clerici erau dispuşi să folosească templul lui Iehova 
pentru a vinde diverse mărfuri, şi în acest fel ei au transformat templul lui 
Dumnezeu într-o ”peşteră de hoţi”, iar toate acestea au fost rezultatul maşinaţiilor 
lui Satan şi a demonilor săi. (Mat. 21:12,13) Isus, văzând cum conducătorii 
Israelului căzuseră sub influenţa demonilor şi adoptaseră şi îi învăţau pe oameni 
doctrine contrare Cuvântului lui Dumnezeu, i-a mustrat aspru, folosind un limbaj 
foarte dur. Lăsându-se influenţaţi de demoni şi învăţându-i pe oameni doctrine 
contrare Cuvântului lui Dumnezeu, acei clerici, aduseseră o mare ocară asupra 
templului şi numelui lui Iehova Dumnezeu şi i-au făcut Cuvântul de niciun folos 
printre oameni, şi din acest motiv Isus le-a zis: ”Vai de voi, scribi şi farisei, 
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ipocriţilor! Pentru că voi închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi 
nu intraţi şi nici pe cei ce se îndreaptă într-acolo nu-i lăsaţi să intre” – Mat. 23:13 
 41. Cu privire la formalităţile fără sens pe care fariseii le foloseau în cadrul 
practicilor lor religioase, Isus a spus: ”Vai de voi, scribi şi farisei, ipocriţilor! 
Pentru că voi daţi zeciuială din mentă, din mărar şi din chimen, dar neglijaţi 
lucrurile mai importante ale Legii: dreptatea, îndurarea şi credincioşia. Pe acestea 
trebuia să le faceţi, însă fără să le neglijaţi pe celelalte. Călăuze oarbe, care 
strecuraţi ţânţarul, dar înghiţiţi cămila!” ”Şerpi, pui de vipere, cum veţi fugi de 
judecata Gheenei?” – Mat. 23:23,24,33 
 42. Acei farisei, care erau conducătorii religioşi, nu îi învăţau pe oameni 
cuvântul lui Dumnezeu, şi îl înlocuiau cu tradiţii omeneşti, iar aceasta din cauză că 
au căzut sub influenţa şi puterea demonilor, iar despre ei, Isus a zis: ”Atunci au 
venit la Isus nişte farisei şi nişte scribi din Ierusalim şi i-au zis: ’ De ce încalcă 
discipolii tăi tradiţia bătrânilor? De pildă, ei nu-şi spală mâinile înainte să 
mănânce.’ Răspunzând, el le-a zis: ’ Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu 
din cauza tradiţiei voastre?”. ”Ipocriţilor, bine a profeţit Isaia despre voi când a zis: 
’ Poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lor este departe de mine. În 
zadar mi se închină ei, fiindcă îi învaţă pe oameni doctrine care sunt porunci 
omeneşti.” - Mat. 15:1-3, 7-9. 
 43. Conducătorii religioşi, fariseii, erau orbi cu privire la adevărul din 
cuvântul lui Dumnezeu, deoarece se predaseră Diavolului şi adoptaseră religia lui, 
şi din acest motiv Isus le-a spus că erau orbi. (Mat. 23:19,24) Aceşti farisei nu au 
vrut să accepte adevărul pe care li l-a spus Domnul Isus Cristos, şi încercau să îi 
împiedice şi pe oameni să îl audă şi să îl înţeleagă: toate acestea ei le-au făcut sub 
influenţa demonilor. Ei fuseseră orbiţi de Satan şi de supuşii lui şi îndepărtaţi de 
Dumnezeu. Adevărul pe care I-il spunea Isus îi înţepa pe acei clerici şi îi deranja, 
iar singurul lor răspuns ca apărare a fost violenţa împotriva lui Isus, violenţă dată 
de demoni. Să observăm această parte a relatării biblice, care arată că acei clerici 
erau sub influenţa, puterea şi controlul Diavolului, şi din acest motiv au încercat ei 
să îl distrugă pe Isus: ”Dar acum voi căutaţi să mă omorâţi pe mine, un om care v-
a spus adevărul pe care l-a auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aşa. Voi faceţi 
faptele tatălui vostru. Ei i-au zis: ’ Noi nu ne-am născut din curvie. Avem un 
singur Tată, pe Dumnezeu.’ Isus le-a zis: ’ Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi 
iubi, fiindcă de la Dumnezeu am ieşit şi sunt aici. N-am venit din proprie iniţiativă, 
ci El m-a trimis. De ce nu înţelegeţi ce vorbesc? Deoarece nu puteţi asculta 
cuvântul meu! Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul şi vreţi să împliniţi dorinţele 
tatălui vostru. El a fost un ucigaş când a început şi n-a rămas ferm în adevăr, 
pentru că în el nu este adevăr. Când spune o minciună, vorbeşte potrivit firii lui, 
pentru că este un mincinos şi tatăl minciunii.” – Ioan 8:40-44 
 44. După răstignirea lui Isus, apostolii lui au continuat să proclame vestea 
bună despre împărăţia lui Dumnezeu, şi demonii li s-au opus vehement în lucrarea 
lor. Apostolii, prin puterea care le fusese dată de Domnul, au vindecat şi au scos 
demoni, şi datorită lucrării lor bune au fost condamnaţi de adepţii religiei. (Fap. 
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5:16-18; 8:5-7) Văzând că Pavel, unul dintre apostoli, avea putere asupra 
demonilor, unii dintre iudei au încercat să facă la fel, în acelaşi fel în care unii 
clerici de astăzi pretind că îl reprezintă pe Domnul, iar cu privire la aceasta este 
scris: ”Dar unii dintre iudeii exorcişti care umblau din loc în loc încercau şi ei să 
cheme numele Domnului Isus peste cei care aveau spirite rele, zicând: ’ Vă 
poruncesc solemn prin Isus, pe care îl predică Pavel!’ Şi acolo erau şapte fii ai lui 
Sceva, un mare preot iudeu, care făcea lucrul acesta. Dar, răspunzând, spiritul rău 
le-a zis: ’ Pe Isus îl cunosc şi ştiu şi cine este Pavel. Dar voi cine sunteţi?’ Atunci 
omul în care era spiritul rău a sărit asupra lor, i-a învins pe toţi, fiind mai tare decât 
ei, astfel că ei au fugit din casa aceea goi şi răniţi.” (Fapte 19:13-16) Aici vedem 
dovada clară că acei oameni erau sub influenţa demonilor, iar aceasta este încă o 
dovadă că demonii erau în viaţă la vremea aceea. Această reprezentare frauduloasă 
a Domnului Isus de către marele preot al organizaţiei lor religioase îşi găseşte 
paralela identică printre mulţi dintre preoţii de astăzi, care pretind în mod mincinos 
că îl reprezintă pe Domnul şi care pot să se aştepte ca în curând să le fie sfâşiate 
veşmintele şi să rămână goi şi dezgoliţi.  
 45. În vremea apostolilor, acei demoni răi au încercat să inducă în eroare şi 
ei încearcă şi în prezent să îi inducă în eroare pe unii care pretind că sunt servii lui 
Dumnezeu. Ei erau vii şi activi atunci, şi şi în prezent aceste creaturi spirituale rele 
sunt în viaţă şi active şi, în acelaşi fel, îi înşeală pe mulţi care cred că îi slujesc lui 
Dumnezeu. Mărturia de încredere a apostolilor, consemnată în Biblie, dovedeşte că 
în perioada de sfârşit al lumii, unde ne aflăm noi acum, clericii care pretind că îi 
servesc lui Dumnezeu vor cădea sub influenţa demonilor. Iată ce se spune despre 
aceştia: ”Cuvintele inspirate spun clar că, în timpurile care vor veni, unii vor 
renunţa la credinţă, dând atenţie unor cuvinte inspirate care induc în eroare şi unor 
învăţături ale demonilor, prin ipocrizia oamenilor care spun minciuni şi care sunt 
însemnaţi cu fierul roşu în conştiinţa lor.” – 1 Tim. 4.1,2 
 46. În zilele apostolilor, atât neevreii cât şi evreii ofereau jertfe imaginilor 
sau idolilor, jertfe despre care se spune: ”Ce voi zice deci? Că ceea ce se jertfeşte 
unui idol este ceva sau că un idol este ceva? Nu, ci zic că lucrurile pe care le 
jertfesc naţiunile, le jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu: iar eu nu vreau ca voi 
să fiţi în părtăşie cu demonii.” – 1 Cor. 10:19,20 
 47. Aceasta dovedeşte încă o dată că Diavolul foloseşte religia şi 
ceremoniile religioase ca un mod de a-i înşela pe oameni şi a-i întoarce de la 
Dumnezeu. Satan a folosit religia din zilele lui Nimrod până în zilele apostolilor, şi 
ceea ce urmează dovedeşte fără nici o urmă de îndoială că demonii sunt chiar şi în 
ziua de astăzi neobişnuit de activi, folosind religia pentru a-i îndepărta pe oameni 
de Dumnezeu. Aceia care vor să fie în siguranţă ar trebui să studieze şi să 
analizeze ceea ce urmează. Se va descoperi din Scripturi că păcatul chinuitor al 
tuturor celor care pretind că îi servesc lui Dumnezeu este influenţa demonilor, 
exercitată asupra lor prin religie, şi că, pentru a se păzi, trebuie să evite cu hotărâre 
religia şi pentru siguranţa lor trebuie să respecte cu promptitudine Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
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CÂND IEHOVA A FOST SINGUR 
 

 
Există o singură Primă Cauză: Cel care este din veşnicie în veşnicie. 

Adresându-I-se, Psalmul 90:1, 2 spune: „Dumnezeule, tu ai fost locuinţa noastră 
de-a lungul tuturor generaţiilor. Înainte ca munţii să fie formaţi sau înainte ca tu să 
formezi pământul şi lumea, chiar din veşnicie în veşnicie, tu ești Dumnezeu.” El 
declară: „Înaintea mea nu a mai existat alt Dumnezeu, şi nici nu va mai fi altul 
după mine. Eu, chiar eu, sunt Iehova; nu mai este alt salvator în afară de mine.” 
(Isaia 43:10, 11,ARV.) Creaturile lui I se închină acum „spunând, Îţi mulţumim, O 
Domnul Dumnezeul nostru Atotputernic, care eşti şi care ai fost.” (Apocalipsa 
11:17) „Bunăvoinţa să fie cu tine şi pacea, de la el care este şi care a fost şi care va 
veni.” (Apocalipsa 4:1) El este „binecuvântatul şi singurul Suveran, Regele regilor 
şi Domnul domnilor; singurul care este nemuritor, locuind în lumina de care nu se 
poate apropia nici un om; pe care nici un om nu l-a văzut şi nici nu îl poate vedea; 
căruia îi sunt atribuite onoarea şi puterea veşnică. Amin.” – 1 Timotei 6:15, 16. 

„Ascultă, O Israele: Iehova Dumnezeul nostru [Elohim] este un singur 
Iehova.” (Deuteronomul 6:4, ARV) Trebuie să fi fost o vreme când Dumnezeul 
măreţ era singur. Trebuie să fi existat un timp când el, Prima Cauză, şi-a început 
creaţia. Dezvăluie Biblia care a fost începutul creaţiei lui Dumnezeu? Da. Timpul 
începutului nu este dezvăluit; adică, nu apare nici o dată pentru acest eveniment, 
printre datele oferite de Biblie. Indiferent dacă acea dată a fost în urmă cu un 
milion sau zece milioane de ani nu este un lucru important pentru om. Omul caută 
să afle modul în care a fost începută creaţia. Putem şti că Cel Etern şi puternic, 
care a creat toate lucrurile potrivit voinţei lui supreme şi care a cauzat înregistrarea 
acestora, a făcut să fie scrise întocmai cum s-au întâmplat. 

Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu şi-a început creaţia cu mult 
timp înainte de crearea pământului, când nu era nici o mare şi nici un izvor şi nici 
un lac, înainte să existe munţi sau dealuri, da, înainte ca soarele şi luna şi stelele să 
fie create; iar începutul creaţiei lui a fost Cel preaiubit al său, cunoscut în sfânta 
scriere ca şi „Cuvântul” (Ho Logos, în textul grecesc); „iar numele lui este 
Cuvântul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 19:13) Cuvântul Logos este unul dintre 
numele sau titlurile date preaiubitului Fiu al lui Dumnezeu, „singurul său Fiu”, şi 
poartă o mare semnificaţie. Când Dumnezeu îi acordă unei creaturi sau unui lucru 
un nume, acel nume are o mare însemnătate. Logos înseamnă reprezentantul sau 
purtătorul de cuvânt al marelui Creator. Titlul este aşadar tradus prin „Cuvânt” în 
Ioan 1:1, 14 şi 1 Ioan 5:7 (Versiunea Autorizată) şi Apocalipsa 19:13, pentru că cel 
care este Logos este Cuvântul exact al Celui pe care îl reprezintă. 

I-a făcut mare plăcere lui Dumnezeu să vorbească prin Logos, pentru ca 
mesajul Lui să fie transmis şi altora din creaţia lui inteligentă. (Evrei 1:2) Prin 
urmare, este foarte potrivit ca acest Fiu preaiubit şi măreţ să fie numit „Cuvântul 
lui Dumnezeu”. În Ioan 1:1, 2 este scris despre el, potrivit citirii interliniare a The 
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Emphatic Diaglott: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, iar 
Cuvântul era un dumnezeu. Acesta era la început cu Dumnezeu.” Potrivit voinţei 
lui Dumnezeu el este cel „în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi 
cunoaşterii” (Coloseni 2:3); el este cel „care din Dumnezeu este făcut pentru noi 
înţelepciune şi dreptate şi sfinţenie şi ispăşire”. (1 Corinteni 1:30) Această fiinţă 
dumnezeiască, Logos, vorbind ca întruchipare a înţelepciunii şi ca reprezentantul 
autorizat al marelui Iehova Dumnezeu, a spus cu privire la întrebarea despre 
începutul creaţiei: 

„Iehova m-a stăpânit [(citire marginală) Iehova m-a creat] la începutul căii 
sale, înainte de lucrările lui din vechime am fost format din veşnicie, din început, 
înainte ca pământul să existe. Am fost creat când nu existau adâncimi, când nu 
existau izvoare pline de apă. Înainte ca munţii să fie întemeiaţi, înainte de dealuri 
am fost creat; când încă nu făcuse pământul, nici câmpiile, nici începutul prafului 
lumii. Când a întemeiat cerurile eu am fost acolo; când a trasat un cerc pe faţa 
adâncimii, când a instalat cerurile de deasupra, când izvoarele adânci au devenit 
puternice, când a hotărât limitele mării, pentru ca apele să nu îi încalce poruncile, 
când a însemnat bazele pământului; atunci eram lângă el, ca un muncitor priceput; 
şi eram bucuria lui zilnică, veselindu-mă tot timpul înaintea lui.” – Proverbele 
8:22-30, ARV. 

Acest preaiubit, începutul creaţiei lui Dumnezeu, a fost bucuria marelui 
Dumnezeu; şi Tatăl, Creatorul, l-a luat pe Fiul său preaiubit să îl sfătuiască şi apoi 
a operat prin el pentru realizarea tuturor lucrurilor care au fost create. „Toate 
lucrurile au fost realizate de el; şi fără el nu s-a făcut nimic.” (Ioan 1:3) „Cine este 
imaginea Dumnezeului invizibil, PRIMUL NĂSCUT DIN FIECARE 
CREATURĂ [primul născut, nu ca rang sau poziţie, ci ca ordine în care a fost 
creat]; pentru că prin el au fost create toate lucrurile care sunt în cer şi pe pământ, 
vizibile şi invizibile, fie ele tronuri sau stăpâniri sau principate sau puteri; toate 
lucrurile au fost create de el şi pentru el; iar el este înainte de toate lucrurile şi toate 
lucrurile au fost create de el.” (Coloseni 1:15-17) Ca altă dovadă că Logos a fost 
Cel adevărat şi de nădejde al lui Dumnezeu, Efeseni 3:9 declară: „Dumnezeu... a 
creat toate lucrurile prin Isus Cristos.” Acest lucru nu înseamnă că el a fost Isus 
Cristos atunci când au fost create toate lucrurile, dar că Acesta puternic, care acum 
poartă numele şi titlul de Isus Cristos, precum şi alte titluri, a fost Cel care a creat 
toate lucrurile, în afară de el însuşi. Nimic nu a fost creat de Dumnezeul 
Atotputernic după crearea lui Logos, decât prin Acest preaiubit al său. 

La timpul stabilit al lui Dumnezeu această creatură, Logos, a fost 
transferată din cer pe pământ şi a fost făcută după asemănarea omului. „Cuvântul 
[Ho Logos] a fost transformat în carne şi a trăit printre noi.” (Ioan 1:14) Apoi, a 
fost cunoscut sub numele pe care i l-a dat Dumnezeu, „Isus”, pentru că numele 
„Isus” înseamnă că el este Salvatorul. (Vezi Matei 1:21) În vremea începutului 
slujirii lui pe pământ a fost uns prin spiritul sfânt al lui Dumnezeu. (Matei 3:16, 
17); şi de atunci înainte a fost cunoscut sub numele de „Cristos”, pentru că Cristos 
înseamnă Cel Uns. (Matei 1:16) După ce l-a reprezentat cu fidelitate pe Iehova pe 
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pământ a primit pe lângă celelalte titluri şi titlul de „Credincios şi Adevărat”. – 
Apocalipsa 19:11. 

În Apocalipsa 3:14 se afirmă că Logos a fost „începutul creaţiei lui 
Dumnezeu”: „Amin, martorul credincios şi adevărat, începutul creaţiei lui 
Dumnezeu, spune aceste lucruri.” După crearea lui Dumnezeu l-a făcut pe Logos 
agentul său activ pentru crearea a tot ceea ce a fost creat. Marele Dumnezeu l-a 
pus pe Cel preaiubit al său, pe Logos, într-o poziţie de încredere şi nădejde. Se 
sfătuia cu el; şi toate lucrurile au fost create sub îndrumarea Dumnezeului cel 
Atotputernic, prin lucrarea Celui preaiubit al său, Logos. În Biblie se află dovada 
autoritară că stelele şi toate lucrurile vizibile şi invizibile au fost create de Iehova 
Dumnezeu prin Agentul său activ, Logos. În realizarea acestor lucruri Logos a fost 
tot timpul devotat şi credincios, ca reprezentant al lui Iehova Dumnezeu. 

Când a fost transformat în carne Logos a spus: „Dumnezeu este un Spirit”. 
(Ioan 4:24) Iehova este „Dumnezeul invizibil”, invizibil pentru om şi aşa va fi 
întotdeauna. „Cel care este nemuritor, locuind în lumina de care nici un om nu se 
poate apropia, pe care nici un om nu l-a văzut şi nici nu îl poate vedea; căruia îi 
sunt atribuite onoarea şi puterea veşnică. Amin.” (1 Timotei 6:16) Cuvântul 
„spirit” este tradus din cuvântul pneuma din textul original grecesc al Scripturilor, 
cuvânt care în altă parte din Biblia în limba engleză este tradus prin vânt. Vântul 
este invizibil pentru om, dar este puternic. Dumnezeu este invizibil pentru om şi 
posedă o putere nemărginită. Prin urmare, este potrivit să vorbim despre 
Dumnezeu ca Spirit; pentru că el este şi va fi întotdeauna invizibil pentru om şi în 
el stă toată puterea. 

Iehova Dumnezeu nu este o creatură spirit, ci este Fiinţa Spirit, pentru că 
este „din veşnicie în veşnicie”. Logos este o creatură spirit şi a fost creat de Marele 
Spirit, Iehova. De când a fost creat Logos a fost „cu Dumnezeu”, în prezenţa lui şi 
întotdeauna pe placul lui. Potrivit Scripturilor este aşadar potrivit să afirmăm că 
Logos, acum cunoscut ca şi Cristos Isus, măreţul Fiu al lui Dumnezeu, este o 
creatură spirit şi este prima creatură din toată creaţia lui Dumnezeu. 

Nici o creatură nu poate exista fără formă sau organism. Fiecare creatură 
trebuie să aibă un corp potrivit ei. „Există un corp natural şi există un corp spiritual 
[pneumatikon].” (1 Corinteni 15:44) Corpul natural este din carne şi sânge şi oase. 
Un corp spirit nu are nimic dintre acestea; „pentru că un spirit nu are carne sau 
oase”, le-a spus Cristos Isus discipolilor lui după învierea lui, când le-a apărut într-
un corp din carne creat special. (Luca 24:39) „Carnea şi sângele nu pot moşteni 
Împărăția lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 15:50) Omul nu poate descrie înfăţişarea 
unui corp spirit pentru că această cunoaştere nu i-a fost dată sau dezvăluită. 
Apostolul Ioan le-a scris creştinilor creaţi prin spirit: „Nu trebuie încă să se 
dezvăluie ce vom fi noi [fiii spirituali ai lui Dumnezeu]”, adică felul în care este o 
creatură spirit. – 1 Ioan 3:2. 

Printre spiritele create de Iehova prin Cel preaiubit al său, Logos, a fost şi 
Lucifer. Numele lui înseamnă „steaua dimineţii” sau „cel care poartă lumină”. 
(Vezi Isaia 14:12, citire marginală) Mai este scris despre el: „Tu ai fost pe muntele 
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sfânt al lui Dumnezeu; tu ai urcat şi ai coborât printre pietrele de foc.” (Ezechiel 
28:14) Expresia „pietre de foc” pare să se refere aici în mod simbolic la alte 
creaturi spirite care emană o lumină puternică. (Evrei 1:7; Psalmul 104:4) Într-un 
limbaj simbolic „stelele” sunt folosite pentru a reprezenta creaturi spirite. (Vezi 
Numeri 24:17; Iov 38:7; Psalmul 148:3; Daniel 12:3; Apocalipsa 2:28; 22:16) Aşa 
cum stelele pe care le vedem emană lumină, reflectând gloria marelui Creator, aşa 
şi creaturile spirit sunt purtătoare de lumină pentru numele Lui şi pentru gloria Lui, 
pe tărâmul marelui Dumnezeu. 

O clasă de creaturi, creată de marele Dumnezeu prin Logos, este descrisă în 
Scripturi ca o clasă de „heruvimi”. Eternul Iehova este reprezentat ca locuind 
printre heruvimi. (Vezi 1 Samuel 4:4; 2 Samuel 6:2; Psalmul 99:1) Deci, 
Scripturile indică faptul că heruvimii ocupă o poziţie de onoare şi încredere pe 
lângă marele Iehova Dumnezeu. 

„Serafimi” este numele dat altor creaturi din tărâmul spiritelor. Ei au fost 
creaţi de Logos, acţionând în numele şi sub îndrumarea marelui Iehova Dumnezeu. 
Acestea creaturi sunt purtătoare de lumină ce reflectă gloria Lui. – Isaia 6:2-4, 6. 

„Arhanghel” este numele dat unora dintre creaturile spirite ale lui 
Dumnezeu, nume care înseamnă „primul ca rang” dintre îngeri. (1 Tesaloniceni 
4:16) Titlul sau numele de „arhanghel” i s-a aplicat uneori şi lui Logos, când îi 
slujea lui Iehova cu un scop anume. 

Îngerii sunt alte creaturi cereşti sau spirite de-ale lui Dumnezeu, create de 
el prin Cel preaiubit al său, Logos. „Care îi face pe îngerii săi spirite: din slujitorii 
săi un foc arzător.” (Psalmul 104:4; Evrei 1:7) „Îngeri” înseamnă „mesageri”, 
trimişi ca delegaţi sau reprezentanţi să realizeze o anumită însărcinare. În 
realizarea scopului divin aceşti mesageri sau îngeri au fost întotdeauna însărcinaţi 
de Iehova să îi îndeplinească ordinele. Aceşti îngeri sunt creaturi spirite şi sunt 
aşadar invizibile pentru om. Din când în când li s-a permis să apară înaintea 
oamenilor în corpuri materiale şi apoi, la timpul potrivit, să dispară sau să se 
dematerializeze. Sunt înregistrate multe cazuri în Biblie în care îngerii au apărut 
sub formă umană pentru a îndeplini anumite sarcini acordate de Iehova. Aceste 
creaturi spirite au fost trimise de multe ori de către Domnul Dumnezeu ca 
mesageri de război, să execute ordine împotriva duşmanilor poporului său. Despre 
aceşti îngeri se spune că sunt oștirile lui Iehova Dumnezeu. Sunt numiţi şi 
„legiuni”, indicând astfel că sunt organizaţi în grupuri mari pentru a îndeplini 
scopurile lui Iehova. Când Logos, pe vremea aceea Cristos Isus, era pe pământ şi 
urma să fie omorât de duşmanii săi i-a spus discipolului său: „Crezi că nu mă pot 
ruga acum Tatălui meu şi nu îmi va trimite el oare numaidecât mai mult de 
doisprezece legiuni de îngeri?” (Matei 26:53) Dumnezeu a creat aceste puternice 
creaturi spirite pentru scopurile şi plăcerea lui. Nu este nici o îndoială că sunt 
frumoase şi glorioase mai presus de cuvinte. Când unele dintre acestea au apărut 
sub formă umană au fost frumoase şi glorioase. Prin urmare, în corpurile lor spirite 
sunt mult mai frumoase şi mai glorioase. Acum multe secole, înainte ca timpul pe 
pământ să înceapă, marele Iehova Dumnezeu a avut o organizaţie minunată şi 
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puternică, formată dintr-o armată de creaturi spirite printre care frumoşii îngeri, 
arhanghelii, serafimii, heruvimii, Lucifer şi măreţul Logos, cei doi din urmă fiind 
denumiţi „stelele dimineţii”. (Iov 38:7; Isaia 14:12; Apocalipsa 22:16) Putem fi 
siguri că marele Creator nu ar fi creat aceste creaturi măreţe în zadar; aşadar, 
trebuie să ştim că fiecăreia i-a fost acordată o însărcinare importantă. Când au fost 
create au fost toate sfinte deoarece îi erau toate devotate lui Dumnezeu. Aceste 
creaturi spirite glorioase, toate în armonie cu Dumnezeu, constituie ceea ce se 
numesc „cerurile”. 

Mai mare şi mai presus de toate era, bineînţeles, Iehova Dumnezeu; şi toate 
creaturile lui sfinte îi aduceau laude şi se bucurau înaintea Celui Etern. Psalmul 68, 
4, 33: „Cântaţi-i lui Dumnezeu, aduceţi laude numelui lui; preamăriţi-l pe cel care 
călăreşte cerurile, cu numele său IAH [abreviere de la ‘ Iehova ’] şi veseliţi-vă 
înaintea lui. Celui care călăreşte cerurile, care era din vechime, iată, îşi face vocea 
să răsune, o voce puternică.” Toate aceste creaturi din tărâmul spiritelor i s-au 
supus, l-au susţinut, l-au încurajat, l-au tratat cu respect şi l-au lăudat pe marele 
DUMNEZEU, aşadar este scris că Iehova călăreşte deasupra cerurilor. Toate 
cerurile i-au declarat gloria şi i-au adus laudă. 

Până la perioada de timp descrisă până acum în timpul creaţiei lui 
Dumnezeu nu a existat nici un pământ şi, bineînţeles, nici un om. Până acum nu se 
afla nimic în cer care să îi strice pacea, frumuseţea şi fericirea. Noi ştim acest lucru 
pentru că Dumnezeu crease totul acolo, şi toate lucrările lui Iehova sunt perfecte, 
aşa cum spune Deuteronomul 32:4. În măsura în care dezvăluie înscrierea divină, 
nu s-a întâmplat nimic până acum care să cauzeze abaterea vreuneia dintre 
creaturile spirite. Ca o armată puternică, condusă de Logos şi de alţi purtători de 
lumină măreţi care umblau alături de el, au declarat laudele pentru El, „Cel măreţ 
şi superior care locuieşte în veşnicie, al cărui nume este Sfânt”. – Isaia 57:15. 
 
 

Scrisori 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

DRAGĂ FRATE RUTHERFORD, 
 Adunarea din Rockford, aflând despre activităţile clasei „servului rău” din 
vecinătatea sa, doreşte să vă asigure pe dvs. şi pe toţi fraţii de la Bethel de 
stăruitoarea şi neclintita noastră dragoste şi încredere. 
 Vedem clar că se poate trage o paralelă exactă între această încercare de 
perturbare şi întrerupere a muncii de mărturisire chiar de la izvoarele sale din 
Brooklyn şi încercarea lui Satan din 1917, când clasa „servului rău” s-a manifestat 
atât de clar şi ticălos. 
 Ştiind că acest atac denotă încercări tot mai disperate ale lui Satan de a-şi 
păstra puterea şi de a distruge Teocraţia, suntem cu atât mai treji în a veghea la 
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respectarea poruncilor teocratice, din moment ce chiar vieţile noastre depind de 
ascultarea lor. 
 Ne hotărâm deci ca în continuare să dăm ascultare anunţului din Turnul de 
Veghere  şi să nu intrăm în discuţii sau corespondenţă cu cei care sunt puşi pe a se 
justifica „defăimând fiul mamei lor”. 
 Rugându-ne ca actualele  condiţii să rezulte doar în sporită bucurie atunci 
când se va da Strigătul de Victorie, suntem, 

Fraţii voştri şi tovarăşi vestitori ai Împărăţiei, 
ADUNAREA DIN ROCKFORD, ILLINOIS ZONA 3. 

 
 

DECLARAŢIE ŞI HOTĂRÂRE 
 

 Noi, adunarea de martori ai lui Iehova din Janesville, Winsconsin, Zona 1, 
am participat la întrunirea fratelui Howlett din Beloit, Wisconsit, şi dorim să facem 
următoarea declaraţie şi hotărâre: 
 Declarăm că rămânem fermi de partea lui Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos, 
şi pentru Guvernul Teocratic, despre care ştim, din profeţia revelată, că este acum 
stabilit pe pământ. Recunoaştem că Turnul de Vehere  este mijlocul folosit pentru 
a aduce la iveală aceste adevăruri pentru cei binevoitori. Hotărâm să ne supunem 
tuturor îndrumărilor primite de la Turnul de Veghere, ştiind că acestea vin de la 
puteri mai înalte, Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos. Hotărâm să fim pe deplin 
supuşi Societăţii, în calitatea ei de parte văzută a Marii Teocraţii. 
 
 

DE PARTEA LUI IEHOVA DUMNEZEU 
 

DRAGĂ FRATE RUTHERFORD, 
 Sunt pacientă într-un spital şi am fost internată de ceva vreme. Ambii mei 
plămâni sunt bolnavi, şi cu patru ani în urmă medicul meu de familie m-a sfătuit să 
vin aici să mă tratez. 
 Când am intrat prima dată în clinica Sea View am devenit interesată de 
Adventiştii de Ziua a Şaptea şi le-am citit materialele şi am făcut studii cu ei. Chiar 
începusem să accept ziua a şaptea, sau sâmbăta, ca Ziua de odihnă a Domnului şi 
am încercat să o comemorez pe cât de bine puteam aici. Dar, se pare că Dumnezeu 
a intervenit. 
 Într-o zi, din greşeală, colega mea de pat a schimbat radio-ul pe frecvenţa 
1300, când Turnul de Veghere îşi emitea lectura 15 minute. Nu am înţeles ce 
„biserică” emitea, dar îmi suna bine, aşa că am trimis după broşura pe care o 
ofereau. Curând după aceea, Fratele Shutter şi Sora Miller m-au chemat şi au vrut 
să afle dacă mi-a plăcut să citesc broşura. Am răspuns afirmativ, dar că eram 
interesată totuşi de Adventiştii de Ziua a Şaptea. Devenisem destul de convinsă că 
sabatul trebuie ţinut, şi le-am spus asta. Ei m-au contrazis în această privinţă, dar 
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eram puţin încăpăţânată şi le-am spus ca va trebui să mi-o dovedească pe baza 
Bibliei. Sora Miller a spus că ar fi bucuroasă să îmi ofere nişte materiale de citit pe 
acest subiect, ceea ce a şi făcut, şi am început să citesc cu o minte deschisă şi 
rugându-mă să pot vedea adevărul. Pe măsură ce citeam versetele din scriptură, am 
început să am nişte dubii în mintea mea, şi studiul mai aprofundat mi-a arătat că 
legea sabatului era menită doar pentru evrei, şi doar până când va sosi 
răscumpărătorul promis pentru a împlini legea. 
 Curând după aceea, Sora Sexton a început să vină să mă vadă regulat şi mi-
a adus materiale ajutătoare pentru studiul Bibliei şi alte materiale scrise. Uneori mă 
uimea să văd cât de diferit explicau aceste cărţi lucrurile în comparaţie cu ce se 
învaţă în biserici, şi am început să înţeleg motivul pentru condiţiile actuale. Starea 
de moarte era un alt lucru care nu mi-a fost niciodată explicat într-un mod 
satisfăcător înainte să citesc aceste cărţi. 
 Sunt foarte norocoasă că am acum micul meu radio, cu căşti, şi că pot 
asculta aproape zilnic prelegerile voastre înregistrate şi studiile emise pe postul 
WBBR. De asemeni, am avut privilegiul de a asculta mesajul dvs. internaţional 
„Guvern şi Pace” din Madison Square Garden, pe 25 iunie anul acesta. A fost un 
mesaj foarte mişcător, şi mă bucur că nu l-am ratat. 
 Am dorit de ceva vreme să pot participa la una dintre întâlnirile de studiu 
biblic de duminică seara, de aici, de pe insulă, iar sâmbătă, 20 august, a fost 
posibil. Sora Sexton şi Sora Miller au aranjat astfel încât să mă poată aduce înapoi 
la spital la timp. A fost bine să fiu între oameni bun şi să văd cum se ţine un studiu 
din Turnul de Veghere. Răspunsurile promte pentru întrebările adresate despre 
studiu au fost interesant de observat. Toate acestea m-au convins că martorii lui 
Iehova sunt unşii lui Dumnezeu, care îşi împlinesc lucrarea de apărare a numelui 
său. 
 Mi-ar plăcea să fiu considerată una dintre aceşti oameni binevoitori care 
aşteaptă cu nerăbdare împărăţia drepţilor, sub Regele Isus Cristos. Am luat poziţie 
de partea lui Iehova Dumnezeu şi mă supun voinţei sale. 

Cu drag, 
THERESA ERUST. 

 
 

SURSĂ DE BUCURIE ŞI MÂNGÂIERE 
 

DRAGĂ FRATE, 
 Îţi scriu ca să îţi spun cât de încântat sunt că toate cărţile pe care le am, 
inclusiv Salvare mi-au dezvăluit adevărul Bibliei, Cuvântul lui Iehova, atât de viu 
în lumina evenimentelor de săptămâna trecută. Scripturile dezvăluie cu siguranţă 
purul adevăr, şi deja fascismul loveşte populaţia civilă a Angliei. 
 Sunt încântat de aceste adevăruri, şi găsesc în citirea Bibliei o sursă de 
bucurie şi mângâiere. Sunt de vârstă aptă pentru serviciul militar (32) dar îmi voi 
înainta obiecţia de onoare, căci Biblia spune „Să nu ucizi.”. Oh, dacă toate 
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popoarele acestui pământ ar fi martore  ale lui Iehova, aşa cum sunt eu, în ce 
paradis minunat am trăi! 
 Trebuie să închei acum şi să mă grăbesc să postez această scrisoare, căci se 
întunecă şi oprirea permanentă a iluminatului va începe în câteva minute, şi trebuie 
să găsesc cutia poştală până atunci. 

Martor al lui Iehova, 
CHRISTOPHER SHELMERDINE, Anglia. 

 
Experienţe de pe teren 

 
LUPTÂND CU INVADAREA LIBERTĂŢILOR DOMICILIULUI 

(ANGLIA) 
 

 „Ascultasem două dintre discurile (patru părţi) mele la gramofon şi îl 
ascultam pe al treilea la ora 5 p.m. în sufrageria casei mele, duminică 20 august, 
când am auzit sunând şi un ciocănit puternic în uşă. M-am dus să deschis, să văd 
cine era, şi, când am deschis, doi poliţişti au intrat înăuntru. I-am privit înaintând 
nepoftiţi pe hol, cu braţele întinse. Unul dintre poliţişti, cu marca C15 a spus apoi: 
„Dacă nu opreşti nenorocirea aia, o fac eu!” L-am întrebat la ce se referă, iar el a 
spus: „Acel gramofon sau ce-o fi. Deranjează întregul cartier. Mă deranjează şi pe 
mine. L-am auzit de la un kilometru.” I-am spus că e un gramofon şi că nu ştiam 
că deranjează pe cineva, căci nu am avut plângeri, şi că nu credeam că e posibil să 
fie auzit, decât dacă cineva se apropie foarte mult de casă. Apoi au plecat. Am pus 
din nou discul, căci nu îl ascultasem cum trebuie, şi în cinci minute cei 2 poliţişti, 
C15 şi C67 au revenit, şi de data asta mi-au spus că trebuie să îmi dau numele, 
adresa, vârsta, etc. C15 mi-a spus: „Zarva a devenit mai mare, ai să mai auzi 
despre asta.” I-am răspuns că nu am făcut nici un rău, nu am deranjat pe nimeni, şi 
că nu puteam fi acuzat de ceva ce nu am făcut. Am spus că oricine i-a făcut (pe 
poliţişti) să vină ar fi trebuit să vină întâi la mine şi deranjul, dacă exista,a r fi 
încetat. C15 a spus apoi, după ce C67 a notat toate datele personale: „Ştii foarte 
bine că lucrurile de pe discurile astea îi supără pe toţi catolicii; chiar eu sunt 
irlandez, deci stai fără grijă, te prind eu.” Poliţiştii au plecat apoi, după ce s-a 
adunat fără nici un rost o gloată de copii în faţa casei mele. M-am uitat afară şi am 
văzut trei femei râzând, zeflemisind şi bătându-şi joc triumfător de toată păţania.” 
 
 

CREŞTERE LA DUCKENSFIELD, ST. THOMAS, INSULELE VIRGINE 
 

 „În luna februarie a acestui an (1939), un vestitor a părăsit grupul ca să 
lucreze pe un domeniu, şi şi-a luat cu el fonograful şi câteva publicaţii. Acolo a 
întâlnit o doamnă interesată de Turnul de Veghere. Au început să studieze ca grup 
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de 2, şi acum au deveni tun grup de 7, cu încă alţi câţiva participând la întrunirea 
de studiu.” 
 

CUM I-AM FĂCUT SĂ CITEASCĂ „VEŞTILE ÎMPĂRĂŢIEI NR. 5” 
 

 „Am reuşit să fac câţiva catolici să ia Veştile Împărăţiei spunându-le: „E un 
ziar mic. Sigur preoţii voştri nu vă vor împiedica să citiţi ziare.” Replica lor a fost, 
de obicei: „O, nu, ne vor lăsa să citim asta”. 
 

ÎNVĂŢÂND SĂ SE FOLOSEASCĂ DE „VITA DE POVARĂ” 
 

 „O vestitoare cu sănătatea şubredă a spus că ar dori să folosească 
fonograful, dar că îi e prea greu să îl care. Am întrebat-o dacă a încercat vreodată 
„metoda amplasării în prag”, iar ea a zis „nu”. Apoi am întrebat-o dacă ar dori să 
vină cu mine pe la case ca să vadă cum se face asta; ceea ce a şi făcut. După 
aproape o oră jumătate a remarcat că este într-adevăr minunat cum fonograful ne 
deschide uşile caselor, şi a spus că stătea jos majoritatea timpului, şi mai degrabă 
se odihnea în loc să muncească, lăsând aparatul să facă treaba. După trei zile de 
folosire a metodei acesteia, a spus că nu va mai lucra altfel, căci a lucrat cu mult 
mai puţin şi a obţinut rezultate mult mai bune, şi mai multe apeluri returnate. A 
spus, de asemeni, că nu trebuie nici să îl care foarte departe, căci stă pe podea 
făcând munca majoritatea timpului, cât ea se odihneşte.” 
 

PORTIŢA DE INTRARE PENTRU ÎNTOARCEREA APELURILOR 
 

„Dacă doresc să ia literatură, întrebaţi-i: „Dacă revin în două săptămâni, 
îmi veţi spune ce credeţi despre broşura Guvern şi Pace şi să-mi spuneţi opinia 
dvs. sinceră despre ea? Dacă nu primesc nimic, oferiţi-le o broşură şi puneţi-le 
aceeaşi întrebare, luaţi-le numele şi întoarceţi-vă în 2 săptămâni. Am reuşit să am 
în acest fel chiar şi 10 apeluri pe zi.” 
 

FONOGRAFUL ESTE MAI EFICIENT DECÂT RADIOUL ÎN 
CALIFORNIA 

 
 „Mama mi-a spus că era o catolică adevărată. Totuşi, după nişte discuţii, a 
început să studieze Biblia, şi, la un moment dat s-a întors spre fiica ei, spunând: 
„Vezi, tocmai despre asta vorbeam”. A luat Salvarea, Bogăţiile şi Duşmanii, 
remarcând din nou, către fiică: „Mă întreb ce ar zice părintele dacă ar vedea că am 
luat astea.” S-a decis apoi să ascultăm prelegerea „ Avertisment ”. Aproape de 
sfârşit, o maşină a intrat pe alee, iar ea a zis: „Aceia sunt cei doi fraţi ai mei; au 
fost la liturghie.” Atunci când au intrat bărbaţii, doamnele le-au arătat scaunele şi 
le-au spus: „Şşşşt! Ascultaţi!” La încheiere, oamenii nu aveau prea multe de spus, 
şi, pentru că era amiază, am plecat şi mi-am mâncat prânzul în maşina de lângă. La 



84 
 

puţin timp după asta, doamna a venit la maşină şi a spus că fratele ei vrea câteva 
cărţi, inclusiv Deznodământ; cu asta, am plasat încă 6 cărţi şi am aranjat o 
întoarcere pentru următoarea vineri seara; când i-am găsit citind şi aşteptându-ne. 
Între timp, au citit Dezvăluiri iar doamna mai în vârstă se delecta cu Duşmani. Am 
pus discul „Guvern şi pace”. Pe când tulburarea de la Madison Square Garden, 
înregistrată pe disc, a izbucnit, stăteau aproape pe marginile scaunelor. Atunci 
când judecătorul a zis „Fără îndoială nici unul din ei nu a fost educat într-un 
colegiu parohial.”, bărbatul a exclamat şi a râs atunci când colegiul a fost pomenit 
a doua oară. În discuţia care a urmat, doamna a întrebat de imagini. Cunoştea 
destul de bine cele 10 porunci, şi prima poruncă a făcut-o să se gândească despre 
folosirea imaginilor. După o vreme a zis: „Nu voi merge la liturghie duminică. Va 
fi greu, căci nu am lipsit de ani de zile, şi am să scap de crucifixele astea de aici, 
chiar dacă îmi place micul meu altar, am să-l las deoparte şi am să încetez să repet 
rugăciunile.” În loc de slujbă, duminica va asculta discursul „Victoria”. De 
asemeni, vom începe un studiu vineri seara.” 
 
 

PRECUM LĂCUSTELE, CE ÎŞI LASĂ COADA ÎN URMĂ 
 

 „Pe când lucram în districtul de afaceri i-a dat pliantul Salvarea unui bărbat 
dintr-un garaj care „nu credea că va lua vreuna din cărţi.” Înainte să termin să 
mărturisesc tuturor celor din garaj, omul a venit la mine şi mi-a spus „Cred totuşi 
că voi lua aceste cărţi, pe amândouă.” Următoarea zi, nişte vestitori lucrau cu 
sătenii de lângă acest oraş din Oklahoma. Atunci când s-a terminat înregistrarea 
„Capcană şi înşelătorie”, o doamnă care îşi vizita prietena de la ţară a spus „Ieri 
am fost plecată de acasă, dar când m-am întors am găsit un fluturaş sub ușă despre 
o carte numită Salvare. Am vrut să o cer prin poştă dar, dacă aveţi cartea asta, aş 
vrea să o iau acum.” Câteva săptămâni mai târziu, un bărbat m-a căutat de la 
câteva case în josul străzii, cu pliantul în mână. A decis, după ce l-a citit, că ar vrea 
cartea.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI              15  Februarie 1940    Nr. 4 
 
 

Puterea demonilor  
”Frica de oameni întinde o cursă, dar cine se teme de Domnul va fi ocrotit” 

– Prov. 29:25 
 

Partea a II - a 
Iehova şi-a instruit poporul simbolic cu privire la capcanele întinse lor de 

către demoni, arătându-le în acelaşi timp singura cale de scăpare în locul unde 
aveau să fie în siguranţă. Textul care urmează vorbeşte întocmai despre acest 
lucru. Această avertizare şi instruire li se aplică acum tuturor celor care au făcut un 
legământ pentru a împlini voinţa lui Dumnezeu. Toţi demonii au fost aruncaţi din 
ceruri pe pământ, ştiind că se apropie cu rapiditate timpul în care va avea loc 
bătălia finală şi ei se află acum sub conducerea lui Satan, primul demon, lucrând 
cu disperare pentru a-i prinde în capcană pe cei aleşi şi a face să fie distruşi pentru 
totdeauna. (Apoc. 12:7-12) De la Geneza până la Apocalipsa, Scripturile oferă 
nenumărate avertismente despre influenţa şi puterea demonilor asupra oamenilor. 
Numeroasele modalităţi subtile cu care Diavolul încearcă să îi prindă în capcană 
pe oameni sunt dezvăluite în Biblie, care a fost dată poporului lui Dumnezeu 
pentru ca aceştia să fie complet pregătiţi pentru a servi dreptăţii. Doar cei care îl 
iubesc pe Iehova Dumnezeu şi îi servesc în spirit şi adevăr vor da ascultare acestor 
avertizări; astfel, aceste adevăruri sunt făcute publice pentru binele celor unşi şi al 
Ionadabilor. Religia este de multă vreme principalul mod de a-i face pe oameni să 
se lase influenţaţi de alţi oameni. Persoanele religioase se tem de pastori, clerici 
sau conducătorii religioşi ai sistemelor lor religioase, lăsându-se conduşi de 
învăţăturile acestor oameni, iar astfel demonii îi prind în capcană pe cei care nu 
sunt atenţi. Oamenii se tem că nu vor avea aprobarea celor din jurul lor, mai ales a 
conducătorilor religioşi, şi astfel sunt prinşi în cursa duşmanului. Fie ca acest mare 
adevăr să fie adânc întipărit în mintea celor consacraţi: singurul loc sigur este 
alături de Domnul şi doar cei care se încred în Iehova Dumnezeu şi sunt zeloşi în a 
asculta pot fi în siguranţă în aceste timpuri rele. Fiecare persoană consacrată 
trebuie să evite cu desăvârşire influenţa ispititoare a creaturilor. Oricine doreşte să 
fie aprobat de Dumnezeu trebuie să aibă grijă să nu se încreadă în oameni, 
deoarece oamenii sunt imperfecţi. Trebuie să urmăm oameni doar dacă acei 
oameni îl urmează pe Cristos. ”Cine îşi pune încrederea în Domnul va fi ocrotit” 
Nota de subsol a acestui text este: ”Cine îşi pune încrederea în Domnul va fi 
înălţat”. Aceasta înseamnă că cei unşi vor fi înălţaţi alături de Isus Cristos doar 
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dacă se încred numai în Domnul şi îi ascultă poruncile. Ionadabii vor fi aprobaţi de 
Dumnezeu şi vor găsi calea spre viaţă dacă vor îndeplini aceeaşi condiţie. Fie ca 
Iehova Dumnezeu să fie cel de care ne temem, să căutăm aprobarea lui şi nu pe cea 
a oamenilor. – Isa. 8:13 

2. Creştinismul şi religia sunt două lucruri separate şi distincte, şi în 
completă opoziţie unul cu celălalt. Cei care practică religia sunt numeroşi; cei care 
sunt creştini adevăraţi sunt foarte puţini. Vom vedea că adepţii religiei sunt sub 
influenţa şi puterea demonilor, indiferent că sunt conştienţi de acest lucru sau nu. 
Diavolul şi hoardele sale de demoni luptă cu disperare împotriva creştinilor şi 
orice persoană care încearcă să îl urmeze pe Domnul trebuie să fie trează şi 
permanent vigilentă şi activă în devoţiunea sa pentru Adevăratul Dumnezeu. 
Trebuie păstrat în minte mereu faptul că nu există decât un singur loc sigur şi acela 
este în sau sub conducerea lui Isus Cristos, care este capul organizaţiei principale a 
lui Iehova, care le oferă protecţie celor care fug la Domnul în aceste timpuri. Toţi 
aceştia trebuie să se încreadă cu totul în Iehova Dumnezeu şi să fie devotaţi marii 
Teocraţii.  

3.O scurtă referinţă la evenimentele istorice va arăta că adepţii religiei sunt 
cu totul în întuneric. Scripturile (Apoc. 7:4-8; 14:1,3) arată în mod clar că vor fi 
doar 144000 de membrii ai ”corpului lui Cristos” şi că cei care vor fi salvaţi la 
Armaghedon vor fi puţini în comparaţie cu numărul mare de oameni de pe pământ. 
Calendarul mondial pe anul 1939, publicat la New York, face următoarea 
afirmaţie: se crede că pe pământ sunt 682.400.000 de persoane cunoscute ca şi 
creştini, dintre care 331.500.000 sunt romano-catolici, 140.000.000 ortodocşi-
catolici şi 206.900.000 protestanţi. Aceste cifre, estimate de publicaţiile lumeşti, 
afirmă că există milioane de creştini, ceea ce e, desigur, nescriptural. Se afirmă că 
numai în Statele Unite sunt 64.000.000 de aşa-zişi ”creştini”. Desigur, aceste cifre 
nu sunt în concordanţă cu ceea ce afirmă Biblia. Ele sunt probabil corecte dacă 
sunt aplicate la ceea ce se cunoaşte şi se practică sub numele aşa-numitei ”religii 
creştine”. Dintre milioanele de oameni care sunt consideraţi creştini, doar puţini 
sunt cei care într-adevăr îşi pun încrederea în Dumnezeu şi în Isus Cristos. Adepţii 
şi practicanţii religiei şi adepții lor au căzut în plasa Diavolului. 

4.Profeţia biblică ce este acum în curs de împlinire dovedeşte că, în foarte 
scurt timp, autenticitatea afirmaţiilor tuturor acestor adepţi ai religiei va fi pusă la 
încercare. La această încercare crucială trec în prezent cei unşi, dar când aceasta va 
fi aplicată „creştinătăţii” va arăta că marea majoritate a oamenilor nu au deloc 
credinţă în Dumnezeu şi se opun marelui Guvern Teocratic, al cărui Rege şi 
Conducător este Isus Christos. Majoritatea oamenilor consideraţi creştini efectiv îi 
refuză pe Dumnezeu şi pe Cristos şi datorită temerii de oameni îi fac să se supună 
unei ”forme de evlavie” şi fac voinţa lui Satan şi a altor demoni. Prin acţiunile lui 
Iehova Dumnezeu, pe care Scripturile o numesc ”fapta sa ciudată” (Isa. 28:21), 
aşa-numita ”religie creştină organizată” va fi distrusă în totalitate, fără posibilitatea 
de a se mai restabili vreodată. Acestea sunt timpuri periculoase, aşa cum arată 
Scripturile, şi aşa cum au demonstrat şi evenimentele reale. Situaţia ”creştinătăţii” 
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din timpurile de dinaintea Armaghedonului este descrisă în aceste cuvinte 
profetice: ”Dar să ştii că în zilele din urmă vor fi timpuri critice cărora cu greu li se 
va face faţă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, 
hulitori, neascultători de părinţi, nerecunoscători, neloiali, fără afecţiune naturală, 
refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de 
bine, trădători, încăpăţânaţi, umflaţi de mândrie, mai degrabă iubitori de plăceri 
decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de devoţiune sfântă dar negându-i 
puterea; şi de aceştia depărtează-te.” – 2 Tim. 3:1-5 

5.Profeţia citată mai sus se aplică în mod special timpurilor prezente şi cu 
privire la punctul culminant al acestora, scripturile profetice afirmă: ”Da, toţi cei 
care doresc să trăiască cu evlavie sfântă în Cristos Isus vor fi şi ei persecutaţi. Dar 
oamenii nelegiuiţi şi impostorii vor merge din rău în mai rău înşelând şi fiind 
înşelaţi” – 2 Tim. 3: 12,13 

6.Din anul 1918, şi mai ales din anul 1933 încoace, persecuţia celor 
consacraţi lui Dumnezeu şi împărăţiei sale a crescut continuu, iar oamenii răi, mai 
ales adepţii religiei, au devenit din ce în ce mai stricaţi. Fiind ei înşişi înşelaţi de 
demoni, ei au înşelat şi continuă să înşele mari mulţimi de oameni. Comunismul, 
nazismul şi fascismul, şi conducătorii religioşi asociaţi cu ei fac din ce în ce mai 
mult rău împotriva oamenilor. Masele de oameni sunt sub conducerea acestor 
lideri răi, îi persecută pe cei care susţin Guvernul Teocratic. Este necesar ca 
poporul de legământ a lui Dumnezeu să dispună de aceste scripturi şi să le păstreze 
mereu în minte pentru a putea scăpa de capcanele Diavolului. 

7.Toate persoanele vigilente pot să vadă că condiţiile existente acum pe 
pământ au devenit din ce în ce mai rele în ultimii câţiva ani şi că oamenii continuă 
să se înrăiască, precum au prezis scripturile. Cu privire la această teribilă situaţie 
existentă în prezent, are o mare importanţă profetică faptul că, în timpul prezenţei 
lui Cristos pe pământ, cu peste nouăsprezece secole în urmă, atunci când el a 
predicat fără încetare adevărul timp de trei ani şi jumătate, doar un mic număr de 
persoane s-au întors la el cu credinţă. Isus Cristos, Regele este prezent acum, fiind 
întronat şi puţini oameni îi sunt complet devotaţi, şi chiar cu privire la acest timp, 
Isus a spus: ”Când va sosi Fiul omului, va găsi el credinţă pe pământ?” (Luca 
18:8) Evenimentele din prezent se potrivesc perfect cuvintelor profetice ale 
Domnului. Toate persoanele care doresc să obţină viaţa trebuie să fie complet 
conștienți cu privire la situaţia actuală şi să conştientizeze pericolele care îi pasc în 
aceste timpuri şi să descopere care este singura cale de a fi în siguranţă. O analiză 
sinceră şi corectă a Scripturilor, împreună cu evenimentele care au loc vor 
demonstra, spre bucuria persoanelor sincere, şi fără putinţă de îndoială, că 
influenţa şi puterea demonilor asupra oamenilor este cauza principală a acestor 
timpuri periculoase şi că Satan, cel mai mare dintre demoni, împreună cu armata 
lui de spirite necurate, grăbeşte lumea ca pe un râu repede spre moartea eternă, aşa 
cum este ilustrat acest lucru de râul Iordan, care se varsă în Marea Moartă. 
Demonii au folosit religia pentru a crea această situaţie teribilă şi prin intermediul 
religiei au înşelat mulţimi de oameni şi încă îi înşeală şi îi îndepărtează de 
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Dumnezeu. Atât liderii politici cât şi conducătorii din instituţiile religioase au fost 
făcuţi să creadă, prin influenţa demonilor, că religia şi creştinismul sunt unul şi 
acelaşi lucru, când, de fapt, religia este adversarul declarat şi învrăjbit al tuturor 
creştinilor. Religia şi practicile acesteia sunt consecinţele influenţei şi puterii 
demonilor. Adevăratul creştinism susţine adevărul şi completa supunere în faţa 
legii Adevăratului Dumnezeu. Religia este închinarea la demoni. Creştinismul este 
închinarea la Iehova Dumnezeu în spirit şi adevăr. Persoanele sincere ar trebui să 
ia în considerare, cu seriozitate, poruncile pe care Adevăratul Dumnezeu le-a dat 
poporului său simbolic cu privire la religie, porunci care se aplică cu şi mai multă 
forţă toţi celor care caută astăzi calea dreptăţii.  
 

Închinarea la demoni interzisă 
 8.Din timpul lui Nimrod încoace, toate naţiunile păgâne au practicat 
închinarea la demoni, sau religia, oferind jertfe demonilor. Israeliţii, poporul ales 
al lui Iehova Dumnezeu, erau în mare pericol de a cădea în capcana religiei 
demonilor. Din acest motiv, Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor să evite 
demonismul, sau religia. Iehova i-a ordonat poporului său simbolic sa-i ofere 
anumite animale drept sacrificii, care trebuiau să fie oferite aşa cum cerea 
Dumnezeu; iar aceste sacrificii erau imaginea profetică ce simboliza marele 
sacrificiu al lui Isus Cristos. Pentru a-şi bate joc de Dumnezeu şi pentru a-i face pe 
oameni să se poticnească şi să se îndepărteze de el, religia demonilor le-a cerut 
practicanţilor ei să ofere animale ca jertfă demonilor, sau diavolilor. Poporul  lui 
Israel a fost subjugat de influenţa demonilor de mai multe ori. Legea pe care le-a 
dat Iehova poporului arăta clar că oferirea de sacrificii animale demonilor era o 
încălcare a ”legământului veşnic” (Gen. 9:5-17) şi pedepsea cu moartea pe 
oamenii care făceau astfel de jertfe. Prin urmare, Iehova le-a dat o poruncă precisă 
israeliţilor cu privire la acest fel de sacrificii: ”Ei să nu mai jertfească deci jertfe 
demonilor cu care comit curvie. Aceasta să fie pentru voi o lege pe timp indefinit, 
în toate generaţiile voastre. Şi să le zici: ’Dacă vreun om din casa lui Israel sau 
vreun locuitor străin care va locui printre voi oferă o ofrandă arsă sau o jertfă şi n-
o aduce la intrarea cortului întâlnirii ca să i-o ofere Domnului, omul acesta trebuie 
nimicit din poporul său” – Lev. 17:7-9 
 9.Iehova i-a avertizat pe israeliţi că religia, practicată de păgâni, putea să 
fie o capcană pentru ei. Adepţii religiei le slujeau demonilor, constituind o 
ameninţare pentru poporul de legământ al lui Dumnezeu. Drept urmare, Iehova i-a 
poruncit poporului său, cu privire la păgâni sau la închinătorii la demoni, după 
cum urmează: ”Iar tu să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le dă Iehova, 
Dumnezeul tău. Ochiul tău să n-aibă milă de ele şi să nu le slujeşti dumnezeilor 
lor, fiindcă aceasta va fi o cursă pentru tine. Dacă zici în inima ta: ’Aceste naţiuni 
sunt prea mari pentru mine. Cum voi putea să le alung?’, să nu te temi de ele. Să-ţi 
aduci neapărat aminte de ceea ce i-a făcut Iehova, Dumnezeul tău, faraonului şi 
întregului Egipt, de marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi, de mâna tare şi de 
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braţul întins cu care te-a scos Iehova, Dumnezeul tău. Aşa le va face Iehova, 
Dumnezeul tău, tuturor popoarelor de care te temi.”  - Deut. 7:16-19 
 10.Israeliţii nu au dat ascultare avertismentului lui Dumnezeu cu privire la 
religie, sau închinarea la demoni. Dumnezeu îi alesese pe israeliţi ca popor al lui 
de dragul numelui său şi, datorită necredinţei lor şi faptului că s-au lăsat influenţaţi 
de demoni, Iehova le zice: ”Dintre toate familiile pământului, numai pe voi v-am 
cunoscut.  De aceea, vă voi cere socoteală pentru toate nelegiuirile voastre” – 
Amos 3:2 
 11.Scripturile ne arată cu claritate în ce constituiau nelegiuirile israeliţilor 
pentru care i-a pedepsit Dumnezeu: idolatria şi închinarea la demoni: ”Toţi 
dumnezeii oamenilor sunt idoli” (1 Cron. 16:26; Ps. 96:5; 97:7) ”Ci s-au amestecat 
cu naţiunile şi au învăţat faptele lor. Le-au slujit idolilor lor, iar aceştia au fost o 
cursă pentru ei. Şi-au adus fiii şi fiicele ca jertfă demonilor. Astfel, au vărsat sânge 
nevinovat, sângele fiilor şi al fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Şi 
ţara a fost pângărită prin vărsare de sânge. Ei au ajuns necuraţi prin lucrările lor şi 
au avut relaţii imorale. Atunci Iehova s-a aprins de mânie împotriva poporului său 
şi a ajuns să-şi urască moştenirea. De repetate ori i-a dat în mâna naţiunilor, pentru 
ca aceia care-i urau să stăpânească peste ei.” (Ps. 106:35-41) „Nu, ci zic că 
lucrurile pe care le jertfesc naţiunile le jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu, iar 
eu nu vreau ca voi să fiţi în părtăşie cu demonii. Nu puteţi să beţi paharul lui 
Iehova şi paharul demonilor; nu puteţi să luaţi parte la masa lui Iehova şi la masa 
demonilor.” (1 Cor. 10:20,21) Aceste versete arată cu un adept al religiei nu poate 
fi un creştin adevărat, decât dacă abandonează religia şi se dedică necondiţionat lui 
Dumnezeu şi lui Cristos şi le serveşte.  

12.Biblia pe care o foloseşte organizaţia catolică cel mai des este cunoscută 
drept Versiunea Douay. Următoarele versete sunt citate tocmai din această 
versiune a Bibliei, pentru a arăta faptul că liderii catolici nu au nici un motiv să fie 
în ignoranţă cu privire la porunca Domnului cu privire la religia demonilor: ”Să nu 
vă îndreptaţi spre mediumuri ( care se ocupă de spirite şi paranormal, practicanţii 
religiei demonilor) şi să nu-i întrebaţi pe prezicători, ca să nu deveniţi necuraţi prin 
ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” – Lev. 19:31 
 13.”Dacă un suflet se îndreaptă spre mediumuri (practicanţii 
demonismului) şi spre prezicători ca să aibă relaţii imorale cu ei, eu îmi voi 
întoarce faţa împotriva acelui suflet şi-l voi nimici din mijlocul poporului său.” – 
Lev. 20:6 
 14.Un alt text cu privire la acest subiect afirmă: ”Dacă un bărbat sau o 
femeie are un spirit prin care cheamă spiritele sau un spirit de ghicire (Versiunea 
Autorizată, care are un spirit de medium, sau care este un vrăjitor), să fie omorâţi 
negreşit. Să se arunce cu pietre în ei până vor muri. Sângele lor să fie asupra lor.” 
(Lev. 20:27, Versiunea Douay) ”Să nu se găsească la tine nimeni care îşi trece fiul 
sau fiica prin foc, nimeni care ghiceşte, nimeni care practică magia, nimeni care 
caută semne prevestitoare, nici un vrăjitor, nimeni care leagă cu farmece, nimeni 
care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care întreabă morţii. Fiindcă 
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Domnul detestă pe oricine face aceste lucruri şi din cauza acestor lucruri 
dezgustătoare le alungă Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta.” – Deut. 18:10-12, 
Versiunea Douay 
 

Demonismul religiei catolice 
 15.Sistemul religios catolic se proclamă pe el însuşi şi practicile sale 
”religia creştină”. Fără îndoială că au fost mulţi oameni sinceri printre cei care au 
constituit această organizaţie la început, şi care au căzut apoi în capcana 
demonismului, fiind ei înşişi înşelaţi şi, ca conducători, înşelându-i pe mulţi alţii. 
Informaţiile publicate în această revistă nu au scopul de a critica, ci de a-i face pe 
oamenii sinceri din organizaţia catolică să vadă şi să înţeleagă situaţia periculoasă 
în care au fost puşi de clericii lor, sau conducătorii organizaţiei catolice. 
Dumnezeu porunceşte clar ca cei care vor să i se închine aşa cum trebuie să o facă 
în adevăr şi să evite orice fel de închinare la demoni. ”Să nu ai alţi dumnezei în 
afară de mine. Să nu-ţi faci chip cioplit sau imaginea vreunui lucru care este sus în 
ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor şi 
să nu te laşi convins să le slujeşti, fiindcă eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un 
dumnezeu gelos, care aduce pedeapsa pentru nelegiuirea taţilor asupra fiilor, 
asupra celei de-a treia generaţii şi asupra celei de-a patra generaţii a celor ce mă 
urăsc.” – Ex. 20:3-5 
 16.Păgânismul înseamnă practicarea idolatriei, sau religiei demonilor, şi 
este de fapt închinarea la demoni. (Vezi Cyclopaedia de McClintock & Strong) 
Roma păgână i s-a opus vehement lui Isus Cristos şi adevărului pe care îl predica 
acesta. Păgânismul este deci anti-creştin, deoarece este demonism. Cu privire la 
faptul că sistemul religios catolic a adoptat religia păgână, să observăm ce 
afirmaţie demnă de luat în considerare a făcut una dintre cele mai înalte autorităţi 
catolice. Ierarhia Romano-catolică continuă să hulească Turnul de Veghere, în 
timp ce ignoră faptele reale, pentru faptul că susţine că religia catolică este 
demonism. Pentru a vedea dacă Turnul de Veghere  spune adevărul, cei sinceri pot 
să ia în considerare aici mărturiei propriei autorităţi a organizaţiei catolice, şi apoi 
să hotărască ce curs de acţiune vor lua. John Henry Cardinal Newman a scris, în 
1878, Un eseu asupra dezvoltării doctrinei creştine. Acest material a fost publicat 
la Londra, Anglia, de către Pickering & Co, în 1881. Următoarele cuvinte sunt un 
citat din articolul 8 al publicaţiei lui Cardinal Newman, începând de la pagina 355:  

”Capitolul 8. Aplicarea celea de-a Treia Note de subsol despre o Adevărată 
Dezvoltare.  
 (Pagina 355) ”...dacă ar fi avut (biserica romano-catolică) puterea de a-şi 
acapara adversarii păgâni, păstrându-şi în acelaşi timp identitatea, la fel cum 
toiagul lui Aron a înghiţit toiegele vrăjitorilor Egiptului, conform ilustraţiei lui St. 
Jerome. I-a încorporat pe aceştia în ea însăşi, sau a fost dizolvată în ei? Oare i-a 
asimilat în propria ei substanţă sau, păstrându-şi numele, a fost pur şi simplu 
infectată de aceştia?”  
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 (Pag 371) ”5. Secţiunea 1.2 Încrezându-se în puterea creştinismului 
(biserica romano-catolică) de a rezista infestării cu răul, şi de a transforma însăşi 
instrumentele şi anexele închinării la demoni într-un ritual evanghelic, şi crezând 
de asemenea că această utilizare a acestor instrumente a provenit din revelaţii 
primitive şi din instinctul naturii, cu toate că erau corupte; şi că trebuie să 
inventeze lucrurile de care au nevoie, dacă nu folosesc ceea ce au descoperit; şi că 
au fost mai apoi stăpâniţi de însăşi modelul păgânismului; conducătorii Bisericii 
(romano-catolice) au fost gata, de timpuriu, dacă s-ar fi ivit ocazia, să adopte, să 
imite sau să sancţioneze ritualurile şi obiceiurile existente ale populaţiei, precum şi 
filozofia clasei educate” 
 (Pag 373) ”6...folosirea templelor, dedicate anumitor sfinţi şi împodobite, 
cu unele ocazii, cu ramuri de copaci; candele şi lumânările cu tămâie; ofrandele 
date pentru a fi vindecaţi de boală; apa sfinţită; caracterul de sanctuar al bisericii, 
unde oricine e protejat; sărbătorile şi vacanţele; folosirea calendarelor; 
procesiunile; binecuvântarea câmpurilor; veşmintele preoţeşti; inelul în cadrul 
căsătoriei; îndreptarea cu faţa spre Est; poate chiar imnul ecleziastic şi Kyrie 
Eleison, sunt toate de origine păgână şi sanctificate prin adoptarea lor de către 
Biserică (romano-catolică)” 
 17.Newman a fost făcut cardinal de către Papa Leo al XIII-lea în anul 1879. 
Nu putem să ne îndoim de cunoştinţa lui Newman, şi din cuvintele sale citate mai 
sus reiese clar faptul că ceremoniile practicate de sistemul religios romano-catolic 
provin de la demoni şi au fost practicate de Roma păgână, fiind apoi adoptate de 
aşa-zisa organizaţie religioasă ”creştină” romano-catolică.  
 18.Cardinalul  James  Gibbons, altă persoană catolică cu autoritate, explică 
în cartea sa Credinţa Părinţilor noştri doctrina ”purgatoriului” pe care o învaţă 
organizaţia catolică, iar apoi spune: ”Această interpretare nu îmi aparţine. Ea este 
vocea unanimă a Părinţilor Creştinătăţii”; ceea ce dovedeşte că doctrina 
”purgatoriului” este o parte a învăţăturilor provenite de la demoni. Această 
doctrină nu îşi găseşte nicio bază în Biblie. Din contră, Biblia contrazice cu 
claritate doctrina ”purgatoriului”, aşa cum este predată de către organizaţia 
catolică; iar aceasta este dovada vie a faptului că această doctrină are origini 
demonice. Doctrina catolică diavolească a ”purgatoriului” este, în esenţă, aceasta: 
”că omul are un suflet nemuritor; că la timpul încetării vieţii, doar corpul moare, 
iar acel suflet trăieşte pentru totdeauna; că toate sufletele petrec în purgatoriu, un 
loc despre care se crede că se găseşte între rai şi iad, un timp infinit şi că în 
purgatoriu sufletul este conştient dar total incapabil de a acţiona sau de a se apăra; 
şi că, prin intermediul rugăciunilor celor de pe pământ, sufletul poate fi, în timp, 
salvat” (Vezi Credinţa Părinţilor noştri, capitolul 16, 205-209) Artistul Dore a 
făcut mai multe desene, despre care se presupune că reprezintă ”purgatoriul”, 
desene care ar fi putut fi concepute doar de mintea unei persoane aflată sub puterea 
şi influenţa demonilor. În Scripturi se afirmă clar faptul că doctrina ”purgatoriului” 
provine de la Satan, cel mai mare dintre demoni. Biblia relatează minciuna pe care 
Satan i-a spus-o Evei: ”Cu siguranţă nu veţi muri. Căci Dumnezeu ştie că în ziua 
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când veţi mânca din el, ochii vi se vor deschide şi veţi fi ca nişte dumnezei, 
cunoscând binele şi răul” (Gen. 3:1-5) Satan a făcut această afirmaţie ca răspuns la 
cuvintele Evei, conform cărora Dumnezeu, Creatorul, le poruncise să nu mănânce 
dintr-un anumit fruct. Atunci, Satan i-a spus minciuna de mai sus, afirmând că, 
dacă ar fi mâncat, urmau să devină ”ca nişte dumnezei”, adică demoni, aceasta 
fiind începutul religiei în rândul creației umane. Consecinţa faptului că Eva a dat 
crezare acelei minciuni a fost aceea că atât ea, cât şi Adam, au fost condamnaţi la 
moarte. Scripturile arată că Satan le-a provocat moartea prin această modalitate 
religioasă. – Rom. 5:12; Ioan 8:43,44 
 19.Satan, primul demon, este adversarul lui Dumnezeu. Biblia conţine 
cuvântul Adevăratului Dumnezeu, care este un cuvânt adevărului. (Ioan 17:17; Ps. 
119:105) Orice doctrină predată de oameni care contrazice cuvântul lui Dumnezeu 
este o minciună, iar orice astfel de doctrină sau minciună provine de fapt de la cel 
rău, Diavolul, şi de la demonii lui. Doctrinele şi practicile organizaţiei religioase 
romano-catolice sunt contrazise în mod direct de Biblie. Acest lucru se aplică mai 
ales cu privire la doctrina purgatoriului, la supremaţia papei, la credinţa că cei 
morţi sunt de fapt mai vii ca niciodată şi că trebuie spuse rugăciuni  pentru ei, la 
teoria conform căreia biserica lui Dumnezeu a fost fondată prin intermediul lui 
Petru, la apa sfinţită, la imagini şi venerarea lor şi la multe alte doctrine; iar acestea 
dovedesc că religia catolică este demonism, şi prin acesta, oamenii sunt atraşi în 
capcana lui Satan şi îndreptaţi spre distrugere. 
 

Politica, spiritismul şi demonismul 
 20.Politicienii au avut întotdeauna nevoie de religie şi au folosit-o ca pe 
instrumentul lor. Din timpul anticului Babilon şi al Egiptului şi până în prezent, 
elementele conducătoare vizibile ale tuturor naţiunilor şi-au avut ”magii” lor, 
astrologii, prezicătorii şi alţi adepţi ai religiei controlaţi de demoni, la îndemână 
pentru a se sfătui şi a cere sfaturi. Aceşti conducători au vrut întotdeauna ”mai 
multă religie”, şi continuă să susţină nevoia de mai multă religie şi în ziua de 
astăzi, spunând că ”puteţi să aveţi orice religie vă place, fie că sunteţi catolic,  
protestant, evreu sau mahomedan”. ”Oricare dintre acestea”, spun politicienii 
”îndeplineşte cerinţele”. Aceasta se aplică mai ales guvernelor dictatoriale, dar 
chiar şi în cadrul democraţiilor, cum ar fi guvernul Statelor Unite, preşedinţii şi 
guvernatorii de stat spun: ”Trebuie să avem mai multă religie; altfel guvernul 
Statelor Unite nu va rezista”.  Fără nici o excepţie, adepţii religiei s-au opus 
întotdeauna adevăraţilor servi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, iar această opoziţie 
arată o dată în plus că religia îşi are originea în Satan şi în ceilalţi demoni, care 
sunt duşmanii lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi ai tuturor celor care îl urmează pe 
Cristos. 
 21.Să observăm unele argumente scripturale cu privire la aceasta. 
Fondatorul Babilonului, conducătorul dictator, a făcut religia principalul factor al 
guvernului său. (Gen. 10:9,10) Cât despre anticul Egipt, Faraonul s-a proclamat pe 
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el însuşi ca un om foarte puternic şi în deplină opoziţie cu servii Adevăratului 
Dumnezeu. Moise şi Aron s-au prezentat înaintea faraonului şi i-au transmis 
mesajul lui Iehova Dumnezeu, făcând şi unele miracole. ”Faraonul însă a chemat 
şi el înţelepţii şi vrăjitorii, iar preoţii Egiptului care practicau magia au făcut şi ei 
acelaşi lucru prin magia lor. Fiecare şi-a aruncat toiagul şi ele s-au făcut şerpi 
mari, dar toiagul lui Aron a înghiţit toiegele lor” – Ex. 7:11,12 
 22.Acei magicieni sau vrăjitori erau reprezentanţi în trup  ai demonilor 
influenţându-l şi făcându-l pe faraon să se afirme ca opozant direct al lui 
Dumnezeu. De fiecare dată când servul lui Dumnezeu a apărut înaintea faraonului, 
acesta i-a chemat pe vrăjitori, magicieni şi pe toţi reprezentanţii demonilor care 
practicau religia pentru a se prezenta înaintea lui şi a conduce diverse ceremonii – 
Ex.8:7,18,19; 9:11 

23.Nebucadneţar, regele Babilonului, a avut întotdeauna vrăjitori sau 
reprezentanţi demonici care să îl sfătuiască cu privire la politică şi modul de a 
conduce. (Vezi Daniel 1:20; 2:2) Acei reprezentanţi ai demonilor, practicanţi ai 
religiei, erau în totală opoziţie cu Iehova Dumnezeu şi cu servii săi: şi aceasta 
reiese din faptul că Iehova Dumnezeu i-a dat servului său Daniel înţelepciunea şi 
puterea de a-i spune regelui visul pe care acesta îl avusese şi de a-i explica 
semnificaţia lui. ”Răspunzând, Daniel i-a spus regelui: ’Secretul pe care-l cere 
regele nu pot să i-l arate regelui nici înţelepţii, nici cei ce cheamă spiritele, nici 
preoţii care practică magia, nici astrologii. Dar există în ceruri un Dumnezeu care 
este descoperitorul secretelor şi el i-a făcut cunoscut regelui Nebucadneţar ce se va 
întâmpla la sfârşitul zilelor. Iată visul tău şi viziunile pe care le-ai avut în patul tău: 
Pe când erai în patul tău, o, rege, ţi-au venit gânduri cu privire la ce se va întâmpla 
după aceasta şi descoperitorul secretelor ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Iar 
mie, acest secret îmi este dezvăluit nu pentru că aş avea mai multă înţelepciune 
decât toţi cei vii, ci doar pentru ca regelui să-i fie făcută cunoscută interpretarea  şi 
tu să-ţi cunoşti gândurile inimii.” – Dan. 2:27-30; 4:7 

24. Israeliţii ar fi fost cu totul feriţi de influenţa şi puterea demonilor dacă 
ar fi ascultat porunca lui Dumnezeu, respectând legământul pe care îl făcuseră cu 
El şi dacă ar fi evitat religia. În schimb, ei au cerut să aibă un rege, şi Dumnezeu 
le-a permis acest lucru, iar la scurt timp după aceea, regele pe care l-au ales ei a 
adoptat religia demonilor şi, fiind influenţat de aceasta, el a încălcat porunca lui 
Dumnezeu şi s-a răzvrătit împotriva Celui Prea Înalt. Profetul şi purtătorul de 
cuvânt al lui Iehova, Samuel, i-a transmis regelui Saul acest mesaj din partea Celui 
Prea Înalt: ”Iată că ascultarea este mai bună decât jertfele şi luarea aminte, mai 
bună decât grăsimea berbecilor, căci spiritul de răzvrătire este la fel ca păcatul 
ghicitoriei şi încăpăţânarea este la fel ca nelegiuirea şi idolatria” (1 Sam 15:22,23) 
Mai apoi, Saul, care a continuat în poziţia de rege, s-a făcut şi mai nelegiuit 
înaintea lui Dumnezeu cerând sfaturi de la un medium al demonilor, vrăjitoarea 
din Endor, care l-a minţit pe Saul şi l-a adâncit şi mai tare în capcana demonilor. (1 
Sam. 28:7,8). Saul, aflându-se sub influenţa demonilor, l-a persecutat fără încetare 
pe David, servul lui Dumnezeu, încercând în acelaşi timp să pară că îl asculta pe 
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Dumnezeu; în aceste fel politicianul Saul avea o formă aparentă de devoţiune însă 
el nega puterea supremă a Atotputernicului Dumnezeu, la fel cum fac şi adepţii 
religiei de astăzi. Deoarece a adoptat religia demonilor, Saul a ajuns în întuneric cu 
privire la scopul lui Dumnezeu şi a rămas în întuneric de atunci şi până la sfârşitul 
vieţii sale fără să mai aibă adevărul lui Dumnezeu şi fără să mai primească vreo 
revelaţie din partea acestuia. (Vezi Exod 22:18; 1 Samuel 28: 6-18) Acţiunile lui 
Saul au fost o violare directă a legii lui Dumnezeu în ce priveşte religia demonilor 
şi practicarea acesteia. ”Să nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu căutaţi semne 
prevestitoare şi să nu practicaţi magia. Să nu vă îndreptaţi spre mediumuri şi să nu-
i întrebaţi pe prezicători, ca să nu deveniţi necuraţi prin ei. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.” – Lev. 19:26, 31;  Ex. 22.18 

25. Moartea lui Saul s-a datorat faptului că el s-a răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu într-un mod asemănător celui în care a făcut-o Diavolul, şi Saul a 
căutat sfaturi de la o persoană care era un medium al demonilor, sau vrăjitor: 
 ”Astfel, Saul a murit din cauza neascultării lui, fiindcă se purtase 
necredincios faţă de Iehova, şi fiindcă se dusese să întrebe un medium şi nu-l 
întrebase pe Iehova. De aceea, el l-a omorât, iar domnia i-a dat-o lui David, fiul lui 
Iese.” (1 Cron. 10:13,14) Aceasta ar trebui să servească drept avertisment pentru 
toţi clericii şi pentru toţi cei din turma lor şi anume politicienii şi comercianţii, care 
continuă să le spună oamenilor: ”Ceea ce avem noi nevoie est şi mai multă 
religie”. 

26. Aici putem compara modul de a acţiona al lui Saul şi cauza morţii sale 
cu cea a conducătorilor religioşii, sau clerici, atât cei din poporul Israel cât şi cei 
din aşa-numita ”Creştinătate”. Saul, instalat într-o poziţie favorizată de către 
Dumnezeu, a trecut de partea demonismului, căci asta este de fapt religia şi astfel 
i-a simbolizat pe membrii clerului ”Creştinătăţii” şi modul în care acţionează 
aceştia şi chiar sfârşitul pe care îl vor avea ei. Cu privire la cei care pretind că îl 
servesc pe Dumnezeu şi care acţionează ca şi clerici şi conducători religioşi ai 
acestui popor numit ”Creştinătatea”, care practică religia, este scris: ”Conducătorii 
duc în rătăcire acest popor şi cei pe care îi conduc sunt conduşi spre distrugere.” 
(Isa. 9:16) Aceşti conducători religioşi care afirmă că îi învaţă pe oameni devin, 
prin practicarea religiei sau demonismului, orbi cu privire la adevăr şi îi fac şi pe 
alţii să orbească, iar cu privire la aceştia Domnul Isus declară: ”Lăsaţi-i! Sunt nişte 
călăuze oarbe şi, dacă un orb călăuzeşte alt orb, amândoi văr cădea în groapă.” 
(Mat. 15:14) Ierarhia Romano-catolică este la conducere astăzi printre toţi adepţii 
religiei de pe pământ şi îi învaţă pe oameni să se implice în afacerile politice ale 
naţiunilor, precum şi în comerţ, şi sfătuiesc popoarele şi pe conducătorii lor politici 
în ce mod să acţioneze. Organizaţiile religioase se implică în politică în toate 
naţiunile de pe pământ. Membrii Ierarhiei îi fac pe oameni să rătăcească şi se 
îndreaptă cu toţii spre distrugere, aşa cum arată în mod clar versetele citate mai 
sus. Toţi cei care le dau ascultare învăţătorilor religioşi şi îi urmează orbeşte sunt, 
ca urmare a acestui fapt, ţinuţi sub influenţa şi controlul demonilor şi sunt 
condamnaţi să sfârşească în acelaşi fel, dacă nu se vor trezi şi nu vor vedea marele 
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pericol care îi paşte şi nu se vor întoarce îndată la Iehova Dumnezeu, încrezându-
se cu totul în el. 
 

Prinşi în capcană 
27.Deoarece politicienii şi conducătorii comerciali sunt făcuţi să creadă că 

membrii clerului sunt investiţi cu o putere invizibilă, aceşti politicieni şi 
conducători comerciali se tem de conducătorii lor religioşi şi astfel sunt prinşi în 
capcană de către demoni. Politicienii şi agenţii comerciali le cer sfatul clericilor iar 
aceştia, fiind sub influenţa demonilor, le dau sfaturi rele. O anumită relatare biblică 
este potrivită în această situaţie. Ahab, regele Israelului, a strâns la el 400 de aşa-
zişi „profeţi” care erau profeţi falşi, desigur, şi care practicau religia Diavolului, iar 
ei l-au sfătuit rău pe Ahab: ”Astfel, regele lui Israel i-a adunat pe profeţi, cam 
patru sute de oameni, şi le-a zis: ’Să merg la război împotriva Ramot-Galaadului 
sau să renunţ?’ Şi ei au spus: ’Urcă şi Iehova îl va da în mâna regelui!” – 1 Regi 
22:6 

 28. Mica, adevăratul profet al Dumnezeului Atotputernic, a fost şi el 
chemat înaintea regelui Ahab, care vroia să îi ceară şi lui sfatul, şi deoarece el i-a 
dat un sfat bun regelui, Mica a fost întemniţat, fiind acuzat că împiedica reuşita 
războiului. Regele Ahab a plecat la război şi a fost ucis. Astfel s-a prezis că liderii 
religioşi din zilele noastre îi sfătuiesc pe politicieni contrar Cuvântului lui 
Dumnezeu, iar deznodământul pentru aceştia va fi cu siguranţă dezastruos. Un sfat 
asemănător i s-a dat şi regelui din zilele lui Ieremia şi cu consecinţe la fel de 
nefaste. (Ier. 27:9,10) Mai sunt multe alte relatări biblice despre conducători 
religioşi care i-au sfătuit pe regi şi împăraţi, şi care s-au dovedit a avea rezultate 
dezastruoase pentru aceştia. – Gen. 41:1-24; Dan. 2:1-13; Ex. 7:11; 8:19; 9:11. 

29. Scripturile fac referire la zilele din prezent ca fiind ”zilele din urmă„ , 
şi în acelaşi context se referă şi la clericii din timpurile noastre, care îi sfătuiesc pe 
politicieni, spunând despre aceştia: ”Având o formă de devoţiune, dar negându-i 
puterea... care învaţă mereu, dar nu sunt niciodată în stare să ajungă la cunoştinţa 
exactă a adevărului.” (1 Tim. 3.5,7) În zilele noastre, conducătorii religioşi pretind 
că sunt învăţaţi şi că învaţă neîncetat, dar modul lor de a acţiona arată că nu au nici 
cunoştinţa şi nici aprecierea pentru adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, iar 
aceasta se datorează faptului că ei sunt înrobiţi de influenţa demonilor. Prin 
urmare, ei sunt în întuneric în ceea ce priveşte scopul lui Dumnezeu şi nu primesc 
nici o descoperire de la El cu privire la acesta şi, fiind orbiţi cu privire la adevăr, ei 
îi conduc pe ceilalţi, orbiţi şi ei, spre distrugere. Ei încearcă să îi sfătuiască pe 
politicieni şi pe comercianţi şi în acelaşi timp se opun pe faţă celor care proclamă 
Cuvântul de adevăr al lui Dumnezeu oamenilor. Trebuie admis că opoziţia pe care 
i-o arată ei Teocraţiei se datorează ignoranţei. Aceasta susţine şi mai mult 
concluzia că ei sunt influenţaţi şi controlaţi de demoni din cauza orbirii lor 
spirituale. Continuând, Scripturile arată de ce aparţin aceşti oameni organizaţiei lui 
Satan, fiind din acest motiv orbi: ”Şi, aşa cum Iane şi Iambre i s-au împotrivit lui 
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Moise, tot aşa şi aceştia se împotrivesc mereu adevărului, fiind oameni cu mintea 
coruptă, dezaprobaţi în ce priveşte credinţa. Totuşi, ei nu vor mai face progrese, 
căci nebunia lor va fi foarte clară pentru toţi, aşa cum a fost şi nebunia celor doi 
oameni.„ (2 Tim. 3:8,9) 

30. Acei conducători şi sfătuitori religioşi sunt asemănaţi cu profeţii falşi 
din Israel şi în special cu profetul Balaam, care pretindea că îl serveşte pe 
Dumnezeu, dar era un prezicător, adică se afla sub influenţa demonilor, şi acţiona 
în consecinţa acestui fapt. (Iosua 13:22) El s-a angajat să le facă unele servicii unor 
politicieni şi a încercat să folosească religia împotriva poporului lui Dumnezeu, 
însă eforturile sale au fost în zadar. – Num. 22:1-41; 23:1-30 

31. Magul, sau vrăjitorul, Elima i-a sfătuit pe conducătorii politici 
împotriva apostolului creştin Pavel, dar acele sfaturi proveneau de la demoni şi nu 
au dus la nimic bun. (Fap. 13:6-12) În zilele noastre, clerul care conduce practica 
aşa-zisei ”religii creştine” le dau sfaturi politicienilor şi oamenilor de afaceri 
puternici, sfaturi care îi fac pe oameni să cadă în capcanele lui Satan. Conducătorii 
religioşi intră într-o conspiraţie unii cu alţii şi, alături de oamenii politici, judiciare 
şi cei ce activează în domeniul comercial, depun eforturi pentru a le face rău 
Martorilor lui Iehova şi pentru a se opune Guvernului Teocratic şi făcând astfel, 
aşa cum arată şi Scripturile, aceşti conspiratori se lasă influenţaţi de demoni şi 
acţionează în consecinţă. Următoarele versete din Biblia Catolică, Versiunea 
Douay, care se adresează celor care se încred în Dumnezeu, susţin acest lucru: ”Şi 
dacă vă vor spune: ’Întrebaţi mediumurile [(A.V.) ghicitori, mediumuri ale 
demonilor] sau prezicătorii, care şoptesc şi şuşotesc, oare nu pe Dumnezeul său 
(Iehova) trebuie să îl întrebe orice popor? Să fie întrebaţi cei morţi pentru cei vii? 
Întrebaţi legea şi mărturia! Într-adevăr, ei vor vorbi potrivit acestei afirmaţii, dar 
nu vor avea lumina zorilor.” – Isa. 8:12,13,19,20, Versiunea Douay. 

32. Adepţii religiei au aprobat conspiraţia politicienilor prin care încearcă 
să conducă lumea prin intermediul unor dictatori umani în locul marii Teocraţii. 
Papa încheie o alianţă cu conducătorii politici pentru ca aceştia să reuşească să 
conducă lumea prin dictatori şi, de fapt, toţi conducătorii religioşi se opun 
Teocraţiei; şi atât cei ce dau sfaturi, şi anume conducătorii religioşi, cât şi 
politicienii şi ceilalţi care urmează aceste sfaturi sunt prinţi în cursă de Satan şi vor 
fi distruşi. Fasciştii, Comuniştii şi Naziştii, de fapt toate ”statele corporatiste” îşi 
au sfătuitorii lor religioşi, iar primii dintre aceşti sfetnici sau sfătuitori sunt 
membrii Ierarhiei Romano-catolice condusă de la Vatican de către politicianul 
religios Pacelli. 

33. ”Egiptul” simbolizează lumea rea peste care a condus Satan multă 
vreme, iar Scripturile spun că Egiptul simbolic a fost locul în care a fost răstignit 
Domnul Isus Cristos. (Apoc. 11:8).  Aşadar, Egiptul antic, cu guvernul său 
dictatorial şi elementele sale religioase, comerciale şi militare, au simbolizat 
domnia nelegiuită din prezent a lui Satan şi a hoardei lui de demoni, mai ales în 
naţiunile totalitare sau ”statele corporatiste”. Să observăm cu privire la aceasta 
profeţia lui Dumnezeu care prezice că religia, şi anume demonismul, a fost primul 
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mod prin care au fost atraşi politicienii în capcana Diavolului: ”Judecată împotriva 
Egiptului. Iată că Domnul (Iehova) călăreşte pe un nor iute (deci invizibil ochilor 
umani, iar norul simbolizează o furtună de necazuri pentru opozanţii săi) şi vine în 
Egipt. Dumnezeii fără valoare vor tremura din cauza lui, iar inima Egiptului se va 
topi de frică înăuntrul lui. Îi voi întărâta pe egipteni împotriva egiptenilor, iar ei 
vor lupta fiecare împotriva fratelui său şi fiecare împotriva tovarăşului său, oraş 
contra oraş şi împărăţie contra împărăţie. Spiritul Egiptului se va tulbura înăuntrul 
lui şi eu îi voi încurca planul. Ei vor apela la dumnezei fără valoare, la 
descântători, la mediumuri şi la prezicători. Voi da Egiptul în mâna unui stăpân 
aspru (Ofiţerul Executiv al lui Dumnezeu, Isus Cristos, care este aspru cu cei ce i 
se opun lui Dumnezeu) iar peste ei va guverna un rege puternic (care este, iarăşi, 
răutatea) zice adevăratul Domn, Domnul oştirilor.” (Isa. 19:1-4) Prin urmare, 
Domnul prezice influenţa demonilor asupra naţiunilor, şi în special asupra 
conducătorilor politici cât şi deznodământul la care vor ajunge toţi aceştia. 

34. Capitolul 16 al cărţii Apocalipsa arată că furia lui Dumnezeu este 
îndreptată împotriva conducătorilor politici ai pământului şi că sfârşitul lor va fi 
distrugerea. Conducătorii religioşi, şi mai ales Ierarhia Romano-catolică nu i-au 
informat pe conducătorii politici cu privire la scopul lui Dumnezeu de a-i distruge, 
iar aceasta mai ales deoarece adepţii religiei sunt aliaţi ai conducătorilor politici şi, 
fiind sub influenţa şi puterea demonilor, sunt orbi cu privire la scopul lui 
Dumnezeu. Toţi dictatorii lumii au personaje religioase care îi sfătuiesc. 
Conducătorul Germaniei este catolic şi este sfătuit întotdeauna de Vatican. El se 
consultă de asemenea cu demonii prin intermediul reprezentanţilor lor vizibili. Alţi 
conducători politici acţionează la fel. Chiar şi în cadrul sistemelor democratice, 
politicienii care sunt la conducere fac acelaşi lucru; iar de aici putem să ne dăm 
seama că toţi aceştia sunt în întuneric şi orbi cu privire la scopul lui Dumnezeu, 
fiind împinşi să îi abuzeze şi să îi persecute pe servii lui Dumnezeu care le vorbesc 
mesajul adevărului. Este voinţa lui Dumnezeu ca avertisment lui să fie 
propovăduită şi numai cei care sunt cu totul devotaţi marelui Teocrat vor predica 
acest avertisment; iar când acesta va fi predicat, elementele religioase, politice şi 
comerciale şi publicaţiilor lor îi vor ridiculiza pe Martorii lui Iehova. Spre 
exemplu, publicaţie The New York World din data de luni, 5 iulie, 1927, a scris 
următoarele:  

 
Uriaş lanţ radio ascultă cuvântarea lui Rutherford 

PRIN CEL MAI MARE LANŢ RADIO  
S-A TRANSMIS ÎN TOATĂ LUMEA  

DISCURSUL CE CONDAMNĂ CLERUL ORGANIZAT 
 

”Prin intermediul celui mai mare lanţ radio din istorie, Joseph F. Rutherford 
a transmis ieri lumii civilizate provocarea sa către clerul ortodox, marii politicieni 
şi marii oameni de afaceri, ca fiind agenţi ai lui Satan. Lanţul s-a compus dintr-un 
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număr cu două staţii mai mare decât prin care s-a transmis lupta Dempsey-
Sharkey, emisiunea anterioară şi cu trei mai multe decât cele prin care s-a transmis 
vestea primirii lui Lindberg în Washington. ”Părăsiţi creştinismul organizat!” tună 
Rutherford. ”Acesta nu este decât o alianţă necurată împotriva popoarelor 
pământului.” 

35. Discursul de la congresul din Toronto al Martorilor lui Iehova a iscat o 
mare indignare din partea adepţilor religiilor. Un alt discurs care a fost rostit la 
acelaşi congres şi care a purtat titlul ”Sfârşitul puterilor lumeşti” a fost transmis 
unui public larg şi a stârnit şi el furia conducătorilor religioşi şi a susţinătorilor 
acestora, demonstrând că aceşti adepţi ai religiei sunt împotriva Împărăţiei lui 
Dumnezeu, condusă de Cristos. Mesajul acelor cuvântări nu a fost făcut de 
oameni, ci au fost cuvinte luate din Biblie şi aplicate unor evenimente şi fapte pe 
care toţi le cunoaştem. Din cauza acestei opoziţii faţă de mesajul său, furia lui 
Dumnezeu este îndreptată împotriva sistemului Babilonului, ”Creştinătatea”, şi 
anume, combinaţia dintre sistemul religios şi cel politic, care domneşte şi conduce 
opresiv apele Eufratului modern, şi anume poporul de rând, care îi susţin pe 
conducători. Rezoluţia care a fost adoptată în unanimitate de poporul lui 
Dumnezeu care s-a întrunit cu acea ocazie, legată de cuvântările menţionate mai 
înainte, constituie al  şaselea ”potir” dintr-o serie de şapte potire care sunt 
transmise în fiecare an popoarelor ”creştinătăţii”. Să observăm cuvintele profetice 
care se aplică aici şi care au fost consemnate în Apocalipsa 16:12-16 : ”Al şaselea 
şi-a vărsat potirul peste marele fluviu Eufrat, iar apa lui a secat, ca să fie pregătită 
calea pentru regii de la răsăritul soarelui (Iehova şi Isus Cristos). Apoi am văzut 
ieşind din gura balaurului (organizaţia lui Satan, reprezentată mai ales de 
elementul religios), din gura fiarei (statul) şi din gura profetului fals (anti-
Teocraţia, compusă din elementele combinate ale organizaţiei lui Satan) trei 
declaraţii inspirate şi necurate, care semănau cu nişte broaşte (care orăcăie 
zgomotos). Acestea sunt, de fapt declaraţii inspirate de demoni (provin de la 
reprezentanţii vizibili ai demonilor) şi fac semne şi se duc la regii întregului 
pământ locuit ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului 
Atotputernic. (Iată, eu vin ca un hoţ. Ferice de acela care veghează şi îşi păzeşte 
veşmintele, ca să nu umble gol şi toţi să îi vadă goliciunea) Şi ele (armatele de 
demoni) i-au adunat (pe reprezentanţii pământeşti ai demonilor) într-un loc care în 
ebraică se numeşte Har-Maghedon.” (Pentru mai multe detalii vezi Turnul de 
Veghere din 1 octombrie, 1927, pagina 297; şi Lumină, Volumul al doilea) 
Această mişcare a demonilor împotriva poporului lui Dumnezeu simbolizează 
mişcarea internaţională împotriva acelora care susţin Guvernul Teocratic descris în 
profeţia din Ezechiel, capitolele 38 şi 39, mişcare ce este condusă de Gog, 
reprezentantul principal al Diavolului, şi cu privire la aceasta Domnul spune: ”Iată 
că sunt împotriva ta, Gog, mare căpetenie a Meşecului şi Tubalului...Şi vei urca 
împotriva poporului meu Israel (poporul devotat al lui Dumnezeu; martorii săi), ca 
nişte nori care acoperă ţara. Lucrul acesta se va întâmpla la sfârşitul zilelor; da, te 
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voi aduce împotriva ţării mele, ca să mă cunoască naţiunile (popoarele care nu se 
închină la Dumnezeu) când mă voi sfinţi prin tine înaintea ochilor lor, Gog!” 

 
Demonismul  democraţiei 

36. O conducere sau o tentativă de conducere cu ajutorul violenţei este o 
domnie aflată sub puterea şi influenţa demonilor. În zilele lui Noe, demonii erau 
nestăpâniţi, şi umpleau pământul de violenţă: ”Uriaşii (demoni) erau pe pământ în 
acele zile; şi... pământul sa stricat sub privirile lui Dumnezeu şi pământul s-a 
umplut de violenţă” (Gen. 6:4,11) ”Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la 
venirea Fiului omului.” (Mat. 24:37) Aşa a spus Isus cu privire la sfârşitul lumii lui 
Satan. ”Uriaşii”, nefilimii (adică demoni) sunt încă în întuneric cu privire la scopul 
lui Dumnezeu, în prezent, continuând să exercite putere şi influenţă asupra 
oamenilor şi umplând pământul de violenţă. Cu privire la aceste timpuri şi la 
activităţile lui Satan din această perioadă, este scris: ”Vai de voi, pământ şi mare, 
căci Diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, ştiind că nu mai are decât 
puţin timp!” (Apoc. 12:12) Toată lumea ştie cu certitudine acum că, începând din 
anul 1914, şi mai ales din 1918, necazurile şi nenorocirile popoarelor au crescut 
continuu, iar astăzi violenţa predomină în toate naţiunile, umplând întregul 
pământ, mai ales în zonele care aparţine aşa-numitei ”creştinătăţi”. Teama 
controlează efectiv toate popoarele şi naţiunile, excepţie făcând doare cei care se 
încred cu totul în Dumnezeu şi în Isus Cristos, cu privire la care chiar este scris: 
”Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de teamă, ci unul de putere, de iubire şi 
de judecată sănătoasă” – 2 Tim. 1:7 

37. Să facem o recapitulare scurtă a timpurilor din vechime şi a celor 
moderne, cu privire la practicile violente întreprinse de adepţii religiei. În timpurile 
din vechime ale Sodomei o gloată violentă a luat cu asalt casa ”dreptului Lot”, 
urlând ca să primească trupurile vizitatorilor lui Lot, pentru ca să poată comite 
sodomie cu ei, iar acea gloată a încercat să aplice violenţa şi asupra lui Lot. Nu 
încape nici o îndoială că acea mulţime era sub influenţa şi controlul demonilor. – 
Gen. 19:1-11; 2 Pet. 2:7,8 

38. O mulţime care era compusă din adepţi ai religiei iudei l-a denunţat pe 
Isus, care fusese trimis de Dumnezeu, votând apoi şi alegându-l pe conducătorul 
totalitar Cezar ca şi rege al lor şi au strigat că vor să primească sângele lui Isus; şi 
acea mulţime a fost controlată şi împinsă la fapte de către demoni. – Ioan. 19:5,6, 
12-16 

39. Mişcarea în masă a turmei de porci care s-au aruncat în mare a fost o 
acţiune a unei „legiuni„ de demoni. (Mat. 8:28-33; Marcu 5:1-16) Porcii 
simbolizau creatura care este acum sub controlul demonilor; iar faptul că au fugit 
să se arunce în mare simbolizează graba spre distrugere. Cu fiecare ocazie, au fost 
adepţii religiei, influenţaţi de demoni, care au căutat să-l ucidă pe Isus. – Ioan. 
8:40,42; 15:18-21 
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40. Deoarece apostolul Pavel a scos demonii dintr-o sclavă, pe care stăpânii 
ei controlaţi de demoni o foloseau ca să câştige bani, demonii au adunat o gloată 
de oameni şi au încercat să îl omoare pe Pavel. – Fapte 16:22-24. 

41. Mulţimea strânsă de idolatrul adept al religiei demonilor (şi controlat de 
demoni) Demetrius a încercat să îl atace pe Pavel deoarece acesta predica 
adevărul, dezvăluindu-le oamenilor faptul că în mijlocul lor se practica religia 
demonilor. – Fapte 19:24-34. 

42. Cu altă ocazie, când Pavel era la Ierusalim, evreii religioşi aflaţi sub 
influenţa demonilor, au încercat să îl omoare pe Pavel. (Fapte 21:27-36) La Listra, 
unde Pavel şi colaboratorii săi le vorbeau oamenilor ignoranţi despre Iehova 
Dumnezeu şi despre împărăţia sa, un grup de oameni religioşi controlaţi de demoni 
au făcut o mulţime să îl atace pe Pavel cu pietre şi aproape că l-au ucis. – Fapte. 
14: 8-20 

43. Conform Scripturilor, se pare că apostolul Pavel a fost atacat de mulţimi 
posedate de demoni mai mult decât oricare alţi apostoli. Scripturile ne dau dovezi 
asupra motivului pentru care s-a întâmplat acest lucru. Să nu uităm că Pavel însuşi 
(conform propriilor sale afirmaţii) era un adept al religiei înainte ca Domnul să-i 
deschidă ochii asupra adevărului, atunci când a devenit creştin. (Fapte. 9:1-16) 
Pavel declară că era un adept zelos al religiei  ”peste măsură de zelos cu privire la 
tradiţiile străbunilor mei” şi că ”era recunoscut în religie evreilor” şi că a 
persecutat şi chinuit biserica lui Dumnezeu. El a stat cu mulţimea care l-a ucis pe 
Ştefan, mulţime aflată sub influenţa demonilor, participând la uciderea acestuia. 
(Gal. 11:1-16; Fapte 7:54-58) Când a devenit creştin, el a părăsit religia, 
demascându-i pe demoni şi spunându-le tuturor celor care practicau religia că de 
fapt ei practicau demonismul. (Fapte. 17:22, Diaglott) Devotamentul lui credincios 
faţă de Dumnezeu şi de împărăţia lui i-a înfuriat pe Diavol şi pe alţi demoni, şi 
astfel ei i-au făcut pe adepţii religiilor să strângă mulţimi şi să îl atace pe apostol. 
De fiecare dată când o persoană care era înainte orbită de demoni devine un creştin 
şi este luminată de Domnul şi începe să-i servească lui cu credinţă, demonii sunt 
înnebuniţi de furie împotriva acelei persoane şi încearcă să o distrugă. Din toate 
aceste versete putem vedea clar că nimeni care se consacrează lui Dumnezeu 
pentru a-i împlini voinţa nu poate să-şi dovedească integritatea decât dacă renunţă 
la religie şi îi serveşte lui Iehova Dumnezeu şi este urmaș al lui Isus Cristos. Mai 
mult decât atât, Scripturile arată că, atunci când o persoană devine un creştin şi 
apoi cade de la credinţă, el devine un instrument uşor de folosit pentru demoni şi el 
nu se mai poate îndrepta deoarece a păcătuit împotriva luminii. – Luca. 11:24-26; 
12:10; Mat. 12:43-45. 

44. Să comparăm aceste evenimente din istoria biblică cu faptele din zilele 
noastre, făcute de Ierarhia Romano-catolică şi de susţinătorii lor care, influenţaţi 
de demoni, încearcă să îi distrugă pe Martorii lui Iehova şi pe ”colaboratorii” lor 
adunând gloate înfuriate care îi atacă pe servii lui Iehova Dumnezeu. Astfel de 
atacuri nelegiuite asupra Martori lor lui Iehova au fost frecvent instigate de 
Ierarhie şi de susţinătorii lor demonizaţi în ultimele luni, peste tot în Statele Unite. 
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45. În Germania, în prima jumătate a anului 1921, preoţii romano-catolici au 
răspândit zvonuri mincinoase despre Martorii lui Iehova, spunând că sunt finanţaţi 
de evrei  şi că vor să răstoarne guvernul, aceste acuzaţii continuând până în 
1933, când Ierarhia Romano-catolică a reuşit să îi convingă pe conducătorii 
politici să îi persecute cu cruzime pe Martorii lui Iehova şi să le confişte 
proprietăţile doar pentru că aceştia predicau adevărul despre Împărăţia lui 
Dumnezeu. Consecinţa acelei campanii mincinoase şi a persecuţiei instigată de 
religioasa Ierarhie a fost încarcerarea în închisori infecte a multora dintre martorii 
lui Iehova. 

 
Care va fi sfârşitul? 

46. Satan şi toţi demonii lui luptă împotriva lui Iehova Dumnezeu şi 
împotriva Împărăţiei sale şi, aşadar, împotriva intereselor tuturor oamenilor 
sinceri. Demonii folosesc religia pentru a-i orbi pe oameni astfel încât aceştia să nu 
vadă adevărul şi îi persecută pe toţi cei care predică adevărul din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Scripturile şi însăşi evenimentele reale arată fără nici o urmă de 
îndoială că, de când Cain l-a ucis pe Abel şi până în zilele noastre, practicanţii 
religiei orbiţi de demoni au persecutat cu răutate şi au cauzat morţile a nenumărate 
mulţimi de persoane nevinovate. Iehova Dumnezeu le spune prin profetul său 
preoţilor practicanţi ai religiei, care au condus aceste persecuţii şi crime: ”Pe 
poalele hainelor tale s-au găsit urmele de sânge ale sufletelor sărmanilor 
nevinovaţi”. (Ier. 2:34) Religia i-a orbit pe conducători cu privire la adevăr şi de 
asemenea şi pe toţi cei care i-au urmat pe aceşti conducători religioşi.  Aceasta este 
de necontestat istoria lumii şi mai ales a ”creştinătăţii”.  În ciuda acestor dovezi, 
conducătorii politici şi comerciali ai acestei lumi continuă să spună ”avem nevoie 
de religie”. Astfel, cuvintele inspirate din Biblie ”întreaga lume zace în puterea 
celui său” sunt apreciate acum la întreaga lor valoare de către cei care se bazează 
pe Cuvântul lui Dumnezeu în prezent mai mult ca niciodată. – 1 Ioan. 5:19 

47. Satan şi demonii săi controlează toate popoarele şi naţiunile pământului 
care nu îşi pun încrederea în Dumnezeu şi în împărăţia sa. 

48. Care va fi, atunci, sfârşitul demonismului, sau al religiei? La această 
întrebare se răspunde cu claritate de către cuvintele lui Iehova Dumnezeu, 
transmise prin profetul său Ioel. Toţi oamenii care doresc să evite capcanele 
demonilor nelegiuiţi trebuie să ştie Iehova Dumnezeu li se dezvăluie celor care 
iubesc dreptatea şi caută să fie umili. 
 

 
„CARE ESTE NUMELE LUI?” 

 
„Şi Moise i-a spus lui Dumnezeu, Iată, când voi veni peste copiii lui Israel 

şi le voi spune, Dumnezeul strămoşilor voştri m-a trimis la voi, iar ei îmi vor 
spune, Care este numele lui? ce să le spun? Iar Dumnezeu i-a spus lui Moise, EU 
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SUNT CEEA CE SUNT; iar el a spus, Aşa să le spui copiilor lui Israel, EU SUNT 
m-a trimis la voi. Şi Dumnezeu i-a mai spus lui Moise, Aşa le vei spune copiilor 
lui Israel, Iehova, Dumnezeul strămoşilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi: acesta este numele 
meu pentru totdeauna şi aceasta este amintirea mea pentru toate generaţiile.” – 
Exodul 3:13-15, ARV 

„O rugăciune de-a lui Moise, omul lui Dumnezeu” este conţinută de 
Psalmul 90, iar Psalmul care urmează, Psalmul 91, a fost cauzat de acea rugăciune 
inspirată. Primele două versete ale Psalmului 91 spun: „Cel care locuieşte în locul 
ascuns al CELUI PREAÎNALT va sta sub umbra celui ATOTPUTERNIC. Voi 
spune despre IEHOVA, El este refugiul meu şi fortăreaţa mea; DUMNEZEUL 
meu, în care am încredere.” (ARV) Profetul lui Dumnezeu a folosit patru nume 
diferite pentru a-l descrie pe Cel Adevărat. Cele patru nume folosite sunt Preaînalt, 
Atotputernic, Iehova şi Dumnezeu. (Scripturile evreieşti nu folosesc cuvântul 
„titlu” cu privire la Iehova Dumnezeu) 

PREAÎNALT. Acesta este numele care apare în Psalmul 91:1 în poziţia cea 
mai importantă: este în locul secret al celui „Prea Înalt”, unde există siguranţă. Se 
pare că de fiecare dată când Cel Veşnic începe vreo acţiune specifică el îşi acordă 
un nume potrivit pentru acea acţiune. Se prezintă următoarea dovadă pentru a 
susţine aceasta afirmaţie. 

Când Dumnezeu l-a îndrumat pe Moise să meargă la Israeliţi în Egipt, 
Moise a întrebat despre numele cu care Domnul este cunoscut de ei. El a vrut să 
ştie ce să le răspundă israeliţilor când aceştia îl vor întreba cine l-a trimis. 
Răspunsul Domnului a fost: „Aşa le vei spune copiilor lui Israel, EU SUNT m-a 
trimis la voi.” (Exodul 3:14) Potrivit traducerii lui Rotherham a Exodul 3:14: „Şi 
Dumnezeu i-a spus lui Moise: Eu Voi Deveni ceea ce vreau, Şi el a spus: Aşa le 
vei spune fiilor lui Israel: Eu Voi Deveni m-a trimis la voi.” Acest lucru indică 
faptul că lui Dumnezeu îi face plăcere să îşi acorde câte un anumit nume în diferite 
momente şi cu diferite ocazii. Profetul lui vorbeşte într-un loc despre Împărăția  lui 
Dumnezeu, ceea ce ar însemna că EU SUNT este Împăratul. El vorbeşte despre 
Dumnezeu ca „Domnul oștirilor”, ceea ce presupune o oștire şi că Domnul este 
Comandantul acelei oștiri. – Vezi Psalmul 24:10. 

Când Isus a venit pe pământ a fost prima dată când Iehova s-a făcut 
cunoscut cu numele de „Tatăl”. Acel nume, „Tatăl”, înseamnă creatorul sau 
dătătorul de viaţă al copiilor. Acel eveniment marchează începutul „noii creaţii” a 
lui Dumnezeu, „biserica Dumnezeului celui viu.” (2 Corinteni 5:17, traducerea 
Emphatic Diaglott) Isus a fost începutul sau Primul creat al lui Dumnezeu, Tatăl. 
La Ioan 3:35 el a spus: „Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi i-a dat toate lucrurile lui.” 
Dumnezeu îi creează pe toţi membrii „noii creaţii” spirituale, dar face acest lucru 
prin singurul său Fiu preaiubit. (Vezi Iacov 1:18; 1 Petru 1:1-3; Ioan 5:26; 6:27, 
57) Atunci a fost momentul când Isus i-a învăţat pe discipolii lui să se roage: 
‘Tatăl nostru, care eşti în cer’. (Matei 6:9) Cei care fuseseră aduşi în „corpul lui 
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Cristos” au devenit o parte din noua creaţie şi au devenit copiii lui Dumnezeu şi, 
deci, i se adresează cu numele de Tatăl. – Romani 8:15. 

„Prea Înalt” este un nume ce semnifică relaţia Creatorului cu toată creaţia. 
Se referă la el ca şi Conducător Suprem peste toate puterile şi principatele. În el stă 
toată puterea şi autoritatea. Tot ce se află în posesia vreunei creaturi este de la cel 
Prea Înalt şi totul este supus voinţei lui. El este mai presus de tot şi de toate. Nu 
este nici unul ca el şi nici o putere nu îl poate împiedica să continue cu voinţa lui. 
Numele „Prea Înalt” indică supremaţia peste tot; Cel faţă de care trebuie să fie 
supuse toate guvernele, puterile şi creaturile. El şi Fiul său înălţat, Cristos Isus, 
sunt „Înaltele Stăpâniri”: „Fiecare suflet să fie supus înaltelor stăpâniri. Pentru că 
nu există altă putere decât cea a lui Dumnezeu; puterile [Teocraţia lui Iehova sub 
Regele său, Cristos Isus] sunt stabilite de Dumnezeu.” (Romani 13:1) El este 
Autorul, Creatorul, Executantul şi Desăvârșitorul marelui scop divin. 

Domnul i-a permis lui Solomon, fiul lui David, să construiască o casă sau 
un templu în Ierusalim şi Şi-a pus numele acolo. (2 Cronici 7:16) Martorul creştin 
Ştefan, fiind îndrumat de spiritul Domnului, a spus despre acel templu: „Solomon 
i-a construit o casă. Cu toate acestea, cel Prea Înalt nu locuieşte în temple 
construite de mâini; aşa cum spune profetul, Cerul este tronul meu, iar pământul 
este scăunelul pentru picioarele mele; ce casă îmi veţi construi? spune Domnul? 
sau care este locul meu de odihnă?” (Faptele 7:47-49) Acea casă sau templu din 
Ierusalim a prefigurat „noua creaţie” a lui Dumnezeu sub Cristos Isus, Căpetenia, 
şi pare aşadar logic că numele „Prea Înalt” i se aplică, în mod specific, noii creaţii. 
„Locul ascuns al celui Prea Înalt”, condiţia de siguranţă din aceste „vremuri 
primejdioase”, este asigurat pentru binele noii creaţii. 

ATOTPUTERNIC. Acesta este numele Celui Veşnic şi este menţionat 
prima dată în Geneza 17:1: „Şi când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani Domnul 
i-a apărut lui Avram şi i-a spus, Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; umblă 
înaintea mea şi fi perfect.” La acea vreme Domnul era pe punctul de a încheia un 
legământ cu Avraam şi a chiar încheiat un legământ cu el. Atunci a fost numele 
„Avram” schimbat în Avraam. Cel Atotputernic i-a spus de fapt lui Avraam: ‘Am 
încheiat şi închei acum un legământ cu tine, ca să fii părintele multor naţiuni şi 
acest lucru va fi făcut cunoscut prin numele tău, care de acum înainte este Avraam, 
care înseamnă tată a multor naţiuni’. Apoi i-a spus lui Avraam: „Eu sunt 
Dumnezeul cel Atotputernic.” 

Care a fost scopul anunţării acestui nume? Domnul i-a spus lui Avraam 
prin aceasta: ‘Numele Dumnezeu Atotputernic este o garanţie sigură pentru tine a 
capacităţii mele de îndeplinire şi a faptului că voi şi îndeplini legământul pe care îl 
închei acum cu tine.’ Fusese ca şi cum Dumnezeu ar fi spus acest lucru: ‘Avraame, 
chiar dacă eşti un om în vârstă, la fel ca soţia ta, eu pot şi vă voi înmulţi foarte tare, 
din voi vor ieşi regi, iar numele meu, ATOTPUTERNIC, este o garanţie că acest 
lucru se va îndeplini.’ Apoi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: ‘Avraame, fi cinstit, 
fără pată, fidel şi devotat mie şi îndeplineşte partea ta de legământ şi poţi fi sigur 
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că şi eu îmi voi îndeplini partea mea de legământ, pentru că eu sunt cel 
Atotputernic şi puterea mea nu are limite. – Citiţi Geneza 17:1-21. 

Avraam a avut nevoie de asigurare din partea lui Dumnezeu pentru a avea 
o credinţă deplină. Atunci avea aproape o sută de ani şi soţia lui era o femeie în 
vârstă. Avraam ştia că în mod normal nu ar fi putut să aibă un fiu cu soţia lui. Din 
punct de vedere omenesc, pentru el părea imposibil să devină părintele multor 
naţiuni. Dar atunci Dumnezeu avea să îi consolideze credinţa. Domnul era acolo 
pornind o acţiune cu servitorul său, pe care avea să îl folosească pe post de părinte 
a multor naţiuni, şi a garantat rezultatul acelei acţiuni cu propriul său nume, 
„Dumnezeu cel Atotputernic”. 

Avraam a avut încredere în Dumnezeu, iar credinţa lui a fost întărită prin 
neprihănire. El a crezut că cel Atotputernic putea să realizeze orice lucru i-a 
promis şi că va şi îndeplini acel lucru. „Fiind tare în credinţă nu a considerat că 
trupul lui este prea bătrân, acum la o sută de ani, sau că pântecele Sarei era mort; 
nu a ezitat din cauza necredinţei faţă de promisiunea lui Dumnezeu, ci şi-a păstrat 
credinţa puternică, i-a adus glorie lui Dumnezeu şi a fost convins că ceea ce a 
promis va şi putea îndeplini.” – Romani 4:19-21. 

Credinţa lui Avraam a rămas în puterea nemărginită a lui Dumnezeu, aşa 
cum a indicat numele Lui – ATOTPUTERNIC. Când Isaac, fiul lui Avraam, s-a 
născut, aceea a fost o dovadă fizică a faptului că el avea o credinţă puternică. Apoi 
a venit vremea ca Dumnezeu să îi ceară lui Avraam să îşi sacrifice singurul său fiu. 
Credinţa lui Avraam a fost astfel supusă la cel mai dur test din cauză că acest fiu 
era „sămânţa” prin care el se aştepta ca promisiunea lui Dumnezeu să se 
îndeplinească. Dar, având credinţa că Dumnezeu are o putere fără limite, a fost 
convins că Dumnezeu poate şi că îl va şi învia pe Isaac din morţi, după ce Avraam 
îl va sacrifica. Când Avraam şi-a dovedit credinţa deplină, atunci Dumnezeul cel 
Atotputernic l-a chemat pe Avraam prin îngerul său şi i-a spus: 

‘Pentru că nu l-ai reţinut pe fiul tău te voi binecuvânta şi voi înmulţi 
sămânţa ta precum stelele de pe cer şi nisipurile de pe ţărm. Prin sămânţa ta se vor 
binecuvânta toate naţiunile pământului.’ Acest lucru este încă o dovadă că numele 
„Atotputernic” a marcat începutul credinţei celui pe care Dumnezeu l-a folosit 
pentru a prevesti „noua creaţie” şi credinţa necesară din partea noii creaţii, pentru 
că Isaac, fiul lui Avraam, l-a ilustrat în mod profetic pe Cristos Isus, fiul Marelui 
Tată, Iehova, împreună cu membrii corpului lui, discipolii lui fideli. Acest lucru ne 
învaţă clar că membrii „noii creaţii” a lui Dumnezeu vor rămâne, prin credinţă, în 
siguranţă în promisiunile lui pentru că el este cel Atotputernic, iar promisiunile lui 
sunt absolut sigure şi vor fi îndeplinite. Acesta este motivul pentru care, atunci 
când a venit timpul pentru alegerea membrilor „corpului lui Cristos”, cei care au 
credinţa lui Avraam au fost aleşi. (Galateni 3:6-9) Aceştia sunt prin aprobare făcuţi 
parte din „sămânţa lui Avraam”. – Evrei 2:16, Emphatic Diaglott. 

DUMNEZEU. Acesta este numele prin care Cel Veşnic se face cunoscut în 
Biblie chiar la începutul creaţiei. Geneza 1:1 spune: „La început Dumnezeu 
[(ebraică) Elohim] a creat.” Numele DUMNEZEU (Elohim) pare aşadar să se 
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refere, în mod precis, la el ca şi Creator al cerului şi al pământului, şi Dătătorul 
suflării pentru întreaga creaţie. În acelaşi sens profetul (Isaia 42:5) spune: „Astfel 
spune  Iehova Dumnezeu , cel care a creat cerurile şi le-a întins; cel care a făcut 
pământul şi ceea ce vine de pe el; cel care le-a dat suflare oamenilor de pe el şi 
spirit celor care umblă pe el.” (ARV) Numele „Dumnezeu” este numele care i se 
aplică lui ca Cel Suprem, Creatorul şi Dătătorul vieţii, şi este legat de 
responsabilitatea lui pentru toată creaţia. Aşadar, termenul „Dumnezeu” se aplică 
în mod specific noii creaţii, pentru că este creaţia lui Dumnezeu şi cea mai mare 
parte a creaţiei lui şi singura creaţie căreia Dumnezeu îi oferă nemurirea, Cristos 
Isus fiind Conducătorul noii creaţii. (1 Corinteni 15:53, 54) În ultimii ani Domnul 
asociază însoţitorii pământeşti cu rămăşiţa noii creaţii de pe pământ, iar aceşti 
„însoţitori” sau „celelalte oi” ale Domnului, „marea mulţime” de oameni 
binevoitori faţă de Dumnezeu şi Împărăția sa, vor primi la timpul potrivit viaţă 
veşnică de la Dumnezeu, prin Cristos Isus, dacă rămân în continuare fideli, şi vor 
locui pe pământ pentru totdeauna, în pace şi binecuvântare, în regatul teocratic al 
lui Dumnezeu. 

IEHOVA. Acesta este numele pe care Domnul şi-l acordă lui însuşi şi prin 
care este cunoscut de oamenii din Israelul spiritual şi de „însoţitorii” lor de pe 
pământ. Isaia 42:8 spune: „Eu sunt Iehova, acesta este numele meu.” Traducătorii 
au interpretat numele „Iehova” ca „Cel care există în Sine”. Numele înseamnă 
acest lucru, dar înseamnă mult mai mult. În Exodul 6:3 este scris: „Şi i-am apărut 
lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob sub numele de Dumnezeu cel Atotputernic, dar 
nu m-au cunoscut şi sub numele de IEHOVA.” Dumnezeu i-a adresat aceste 
cuvinte lui Moise. 

Numele „Iehova” semnifică în special scopurile lui faţă de poporul lui ales. 
Dumnezeu îi alesese pe israeliţi ca poporul său tipic. El l-a informat pe Moise că 
acel popor îl va cunoaşte sub numele de Iehova şi că numele „Iehova” va însemna 
pentru ei scopurile lui cu privire la poporul său ales. Apoi l-a îndrumat pe Moise să 
meargă la israeliţi şi să le spună că cel Atotputernic este IEHOVA şi apoi să le 
explice care sunt scopurile lui faţă de ei. „De aceea spune-le copiilor lui Israel, Eu 
sunt Iehova şi vă voi scoate de sub poverile egiptenilor şi vă voi scăpa de robia lor 
şi vă voi scăpa cu un braţ întins şi cu mari hotărâri judecătoreşti; şi voi fi pentru 
voi un Dumnezeu; iar voi veţi şti că eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru, care vă 
scoate de sub poverile egiptenilor. Şi vă voi aduce în ţara pe care i-am promis-o lui 
Avraam, lui Isaac şi lui Iacob; şi vă voi da-o vouă, ca moştenire. Eu sunt Iehova.” 
– Exodul 6:6-8. ARV 

De fapt, Iehova le-a spus prin aceasta israeliţilor că el îi făcuse o 
promisiune lui Avraam şi că acum i-a ales pe israeliţi ca poporul său şi că scopul 
lui faţă de ei era să îşi îndeplinească promisiunea făcută lui Avraam. Israeliţii au 
prefigurat aici noua creaţie a lui Dumnezeu, „naţiunea sfântă” a israeliţilor 
spirituali. (1 Petru 2:9, 10) Aşadar, numele Iehova înseamnă pentru noua creaţie 
scopurile lui Dumnezeu pentru ei şi declară că noua creaţie este clasa specială, 
care va primi marea lui bunăvoinţă. Ce semnificaţie minunată şi frumoasă are 
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numele Iehova pentru cei fideli ai lui din „locul ascuns al celui Prea Înalt”. Când 
Dumnezeu le-a apărut israeliţilor din vechime cu numele Iehova, el i-a zis lui 
Moise: „Eu Voi Deveni orice doresc.” (Exodul 3:14, Rotherham) Adică: ‘Voi fi 
pentru poporul meu tot ce voi fi’. Apoi Iehova şi-a declarat scopurile faţă de 
israeliţi, scopuri care au o semnificaţie datorită numelui IEHOVA. Când Iehova i-a 
scos pe israeliţi din robia Egiptului, „o mulţime amestecată a mers cu ei, şi turme 
şi cirezi şi chiar şi multe vite.” (Exodul 12:38) Această „mulţime amestecată” de 
oameni cu bunăvoinţă faţă de Iehova şi organizaţia lui a ilustrat „marea mulţime” 
din prezent sau persoanele cu bunăvoinţă faţă de Iehova şi guvernul lui teocratic 
sub Cristos, şi au luat parte la unele dintre avantajele oferite de scopul lui 
Dumnezeu faţă de poporul său, reprezentat de numele său „Iehova”. 

Timp de şase mii de ani numele lui Dumnezeu a fost prezentat într-o 
lumină falsă, a fost batjocorit, calomniat şi bârfit de Satan şi de organizaţia lui, mai 
ales de „religia creştină”, care face parte din acea organizaţie. Dumnezeu îşi va 
justifica numele. El va face acest lucru printr-o demonstraţie a puterii lui, astfel 
încât toţi vor şti că el este Atotputernicul. În momente declarate din trecut el şi-a 
făcut un nume pentru el, printre necazurile organizaţiei lui Satan şi a oamenilor din 
acea organizaţie. „De aceea tu esti măreţ. O Iehova Dumnezeu, pentru că nu mai 
este altul ca tine, şi nici nu există alt Dumnezeu în afară de tine, potrivit a tot ceea 
ce am auzit noi cu urechile noastre. Şi care naţiune de pe pământ mai este ca 
poporul tău, Israel, pe care Dumnezeu s-a dus să îl salveze ca popor pentru el şi să 
ÎŞI FACĂ UN NUME PENTRU EL, şi să facă lucruri măreţe pentru voi şi lucruri 
groaznice pentru ţara voastră, înaintea poporului vostru, pe care tu l-ai salvat din 
Egipt pentru tine, de naţiuni şi de dumnezeii lor [religie]? Şi ţi-ai stabilit pentru 
tine poporul tău Israel, să fie un popor pentru tine pentru totdeauna, iar tu, Iehova, 
ai devenit Dumnezeul lui.” (2 Samuel 7:22-24, ARV) Scripturile declară că, în 
curând, Iehova îşi va face pentru el un nume, printre cele mai mari necazuri care s-
au abătut asupra lumii sau care se vor abate vreodată. (Matei 24:21, 22) El 
înştiinţează acum lumea, atât conducătorii cât şi popoarele. El a vizitat naţiunile, 
„să ia dintre ele un popor pentru numele lui” (Faptele 15:14), şi îi porunceşte 
acestui „popor pentru numele lui” să fie martorul lui de pe pământ, acum că el este 
Dumnezeu şi că numele lui va fi înălţat. – Isaia 43:10, 12; 44:8. 
 
 

REZOLUȚIE 
 

DRAGĂ FRATE RUTHERFORD 
 Unitatea centrală din Chicago, ce funcţionează ca parte a adunării din 
Chicago, sub coordonarea zonei Illinois nr. 1, s-a aduna azi, 8 octombrie 1939, 
pentru a adopta următoarea rezoluție: 

1. Recunoaştem că Iehova este Marele Teocrat, că Isus Cristos este 
Regele uns şi Reprezentantul Principal, instaurat pe tronul său, şi că 
Guvernul lui Iehova este o teocraţie şi acum operează. 
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2. Recunoaştem SOCIETATEA WATCHTOWER BIBLE AND TRACT 
ca agenţia vizibilă a lui Iehova pe pământ, prin care se trimit 
instrucţiuni martorilor săi, care sunt implicaţi acum în deosebita sa 
lucrare şi au privilegiul de a se bucura de hrana spirituală conţinută de 
coloanele Turnului de Veghere. 

3. Conştientizăm şi apreciem faptul că aceasta este o vreme de război, un 
război dintre Teocraţie şi coaliţia falsă, totalitar-religioasă a lui Satan. 
Că lupta noastră nu este împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
duşmanilor nevăzuţi şi răutăţii spirituale în poziţii înalte. 
Că Satan, principalul adversar, îi foloseşte pe oameni ca instrumente 
ale sale în lupta împotriva poporului lui Dumnezeu, fie că aceşti 
oameni operează dinafara sau dinăuntrul organizaţiei. 

4. Apreciem mult privilegiul de a ne fi adunat cu Fratele Howlett, pe 1 
octombrie 1939, pentru a fi mai departe luminaţi despre pericolele din 
ziua de azi şi încercările făcute de a crea dezbinare în mijlocul 
oamenilor Domnului. 

5. Suntem pe deplin de acord cu cuvintele apostolului Pavel, din Romani 
8:38, 39: 

„Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngeri, nici 
guvernări, nici lucruri prezente, nici lucruri viitoare, nici puteri, nici 
înălţime, nici adâncime şi nici o altă creaţie nu ne va putea separa 
de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru.” 

6. Că dorim şi suntem hotărâţi să ducem lupta până la porţile duşmanului, 
să apărăm interesele Împărăţiei în Unitatea Centrală, adunarea din 
Chicago, şi să facem totul spre onoarea lui Iehova Dumnezeu. 

7. Profităm de această oportunitate pentru a vă transmite, dragă frate 
Rutherford, dragostea noastră creştinească şi salutările noastre, şi 
aprecierea şi recunoştinţa noastră pentru Iehova, căci binevoieşte să vă 
folosească într-o asemenea măsură la proclamarea mesajului Împărăţiei 
şi în lucrul pentru poporul său. Fiţi sigur deci de cooperarea noastră şi 
rugăciunile în numele dvs. 

Această rezoluție a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi. 
 
 

Experienţe de pe teren 
 
 

UN FIU DĂ ÎN VILEAG DUPLICITATEA „TATĂLUI” SĂU 
 

 „Multe dintre aceste „alte oi” au devenit acum vestitori activi ai Împărăţiei, 
care îşi împlinesc cu prisosinţă norma lunară de ore, ba chiar o depăşesc, la fel şi 
cu întoarcerile la persoanele contactate. Unii, care au plecat la mânăstire cu doar 
câteva luni în urmă pentru a-şi îndeplini „misiunea”, au depăşit 100 de ore de 
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serviciu în fiecare lună. Unul dintre aceştia a mers la preotul paroh cu câteva luni 
în urmă, când a auzit prima dată adevărul, şi a cerut o Biblie. I s-a dat una 
(versiunea Douay), şi i-a cerut preotului să i-o semneze. Aici au început toate 
necazurile (pentru preot). Acest vestitor avea să viziteze mulţi dintre enoriaşii 
preotului, şi, câştigându-le astfel încrederea şi credinţa, avea să le arate că lucrurile 
pe care le învaţă biserica catolică nu găsesc temei nici măcar în propria lor Biblie. 
Auzind multele poveşti, preotul a fost foarte tulburat, şi a încercat să recapete 
controlul acelei Biblii, chiar ameninţând că o va obţine cu forţa. Toate acestea 
dând greş, a încercat cu viclenia, spunându-i unuia dintre enoriaşi care participă la 
studii biblice şi nu avea slujbă că dacă îi va face rost de Biblie înapoi îi va plăti 
chiria pe o lună, etc. Casa unde am întreprins studiul seara trecută (în număr de 
vreo 25) fusese catolică şi, fireşte, avea câteva gravuri. Am considerat de folos 
deci să aprofundăm a doua poruncă, şi, cu ajutorul Mângâierii nr. 480, cu multe 
versete, am arătat cât de dezgustătoare sunt aceste imagini în ochii lui Dumnezeu. 
Fără să ezite sau să spună vreun cuvânt, şi în mijlocul celor 25 de oameni prezenţi, 
stăpânul acelei case, s-a dus în cealaltă cameră şi a luat un crucifix uriaş, cu 
frunzele de anul trecut încă pe el, şi, mergând pe veranda din spate al celui de-al 
treilea etaj l-a aruncat cu putere la pământ, şi s-a întors destul de vesel, scuturându-
şi praful de pe mâni şi spunând: „Ei, gata cu el!” – Isaia 2:20”. 
 
 

NIMENI NU E PREA BĂTRÂN SĂ SE URCE ÎN CARUL LUI IEHU 
 

 „După ce am pus înregistrarea discursului „Victoria” în casa unei persoane 
interesate, un bărbat din Kentucky de 74 de ai, acesta a zis: „Prima dată când am 
auzit prelegerile voastre, aparţineam bisericii creştine, dar acesta e adevărul. 
Recunosc adevărul atunci când îl aud. O să mor pentru adevăr.” L-am întrebat: „V-
ar plăcea să mergeţi în mărturie cu noi duminica viitoare?” A spus: „Voi merge”. 
Duminica următoare, am mers după el. Găsindu-l în pat, l-am întrebat dacă era 
gata. „Voi fi gata în câteva minute”. Fără să aşteptăm micul dejun, am plecat în 10 
minute pe teren. Primul lucru după ce am ajuns pe teren a fost să stabilim o dată 
pentru studiul din Salvarea la casa unei persoane interesate, pentru ora 2 p.m. 
După 7 ore de muncă în care am plasat câteva cărţi şi broşuri, ne-am întâlnit la 
locul nostru de studiu – surprinşi că suntem invitaţi la o casă parohială de un om 
care deţinea clădirea, pe motiv că erau destule locuri. Am acceptat oferta şi am 
rulat înregistrarea „Guvern şi Pace”, cu un public de 38 de oameni înăuntru şi 
câţiva afară., cu un cleric într-un ungher întunecos care părea să se bucure de ea 
fără nici o ofensă. Toţi ceilalţi s-au bucurat de prelegere zâmbind şi ne-au invitat 
să revenim oricând dorim. După ce mi-am dus companionul acasă, a spus că 
doreşte să lucreze în teritoriul din jurul casei sale şi să folosească mărturia cu 
fonograful. I-am spus că îl va primi.” 
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PIONIERI CU MAŞINI CU STAŢII DE SUNET ÎN CALIFORNIA 
 

 „Într-o după-amiază de duminică, în marile amfiteatre de corturi ale uneia 
dintre taberele de migraţie din SUA, ocupată în mare parte de culegătorii de 
bumbac de aici, din Imperial Valley, am avut şansa de a prezenta înregistrarea 
discursului „Guvern şi pace” unui public de aproape 50 de persoane. Joia 
următoare, ne-am întors acolo pentru a termina lucrarea de mărturie, dar am fost 
întrerupţi de director şi două dintre ajutoarele lui. Ne-au spus să plecăm, şi unul 
dintre ei a încercat să-l escorteze pe unul din vestitori afară, apucându-l de braţ. 
Am plecat, dar ne-am întors cu mai mulţi lucrători duminica dimineaţă, şi am 
terminat de mărturisit taberei fără vreo plângere sau vreun murmur de la cineva. 
Toţi patru am plasat în rândul acestor oameni săraci 8 cărţi legate, 55 de broşuri iar 
100 au ascultat înregistrările la fonograf. Am primit comenzi pentru mai multă 
literatură, am făcut aranjamente pentru câteva întoarceri la oameni, şi am întâlnit 3 
persoane care lucrau ca şi noi şi pe care le-am încurajat să continue să 
răspândească vestea bună. Cu siguranţă că Dumnezeu ne-a binecuvântat eforturile 
de a ne întoarce la oameni, unde ne aşteptam să înfruntăm opoziţie. Noi, pionierii 
din maşina cu staţie de sunet a Societăţii am parcat într-un camping de rulote de pe 
marginea unei autostrăzi mari. Maşina era astfel poziţionată încât cuvintele 
„Prelegeri de judecătorul Rutherford” şi „Mesajul Împărăţiei” să se vadă pentru tot 
cei din traficul aglomerat. Aceasta a dus la câteva întrebări de la trecători. Un 
cuplu dintr-un oraş apropiat s-a oprit şi a întrebat, apoi a luat cartea Salvarea şi a 
spus că atunci când vom ajunge cu lucrarea în oraşul lor, casa lor va fi deschisă 
pentru un studiu din Salvarea.” 
 
 
SCRISOARE PRIMITĂ DE LA ST. AGATHE DES MONTS, PROVINCIA 

QUEBEC 
 

 „Dragă Domnule: În aceste ultime săptămâni am dat peste una dintre 
publicaţiile care m-au inspirat cel mai mult, şi anume jurnalul intitulat La Tour de 
Garde (în franceză) publicat de WATCHTOWER. Niciodată în viaţa mea nu am 
găsit învăţături biblice care să arunce o lumină atât de clară şi puternică peste 
trecutul şi viitorul omenirii. Aş dori acum să îmi fac un abonament de un an la 
acest jurnal. Cu frăţie, fratele vostru ce are nevoie de lumină. [semnat] Leo 
(indescifrabil).” 
 
 

NU DIFERIT DE IONA CÂND A FOST TREZIT DIN SOMN 
 

 „Într-o zi, pe când mergeam din casă-n casă, am intrat într-un cămin şi am 
pus înregistrarea pentru o doamnă. Casa fiind foarte caldă, am aţipit şi am adormit 
de-a binelea pe când înregistrarea rula. Când înregistrarea se terminase, am fost 
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trezit şi întrebat de unde se pot obţine acele cărţi. Doamna a luat literatură şi a 
contribuit cu 80 de cenţi, şi am aranjat o întoarcere. Fonograful a făcut toată 
munca, pe când eu dormeam.” 
 

INTERES STÂRNIT PENTRU MESAJUL ÎMPĂRĂŢIEI 
 

 „Cineva i-a telefonat preotului şi i-a spus că lucrarea martorilor se 
desfăşura.” „Da”, a ţipat preotul, „aruncaţi cu ghivece şi tigăi, şi orice vă vine în 
mână, atunci când au tupeul să se înfăţişeze.” În aceeaşi după-amiază, oamenii îmi 
spuneau tot ce le-a zis preotul să facă. A doua zi, mi-am continuat serviciul şi am 
fost întâmpinat de un poliţist, care, desigur, mi-a cerut să mă opresc. I-am vorbit, şi 
nu după mult timp a început chiar şi el să asculte fonograful. Când mi-am terminat 
lucrul în sat, am constatat că am plasat trei reviste Mângâierea, 14 cărţi mari şi cel 
puţin 125 de broşuri, şi am folosit fonograful de mai bine de 20 de ori. Acest sat 
din New York are cam 1000 de locuitori.” 
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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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Puterea demonilor  
”Şi el a strigat cu glas tare, zicând: A căzut! A căzut Babilonul cel Mare şi a ajuns 
locuinţa demonilor şi ascunzătoarea oricăror duhuri necurate şi ascunzătoarea 
oricăror păsări necurate şi  urâte” – Apoc. 18:2, A.R.V. 
 

Partea a III - a 
Iehova, prin intermediul Marelui său Mesager şi Reprezentant, le vorbeşte în 

textele anterioare tuturor persoanelor de pe pământ care sunt considerate bune în 
faţa lui Dumnezeu. Organizaţia lui Satan a ajuns la apogeul răutăţii. Separarea 
celor buni în ochii lui Dumnezeu de cei care susţin lumea controlată de demoni are 
loc cu mare rapiditate în prezent, iar sistemul acestei lumi degenerează mai repede 
ca niciodată, de la potop încoace. Aşa-numita ”creştinătate” împreună cu religia să 
demonică, este cea mai culpabilă din toată lumea, deoarece conducătorii ei au 
pretins în mod fraudulos şi hulitor că ar fi reprezentanţii Adevăratului Dumnezeu, 
acţionând, în acelaşi timp, cu totul împotriva Teocraţiei. ”Creştinătatea” se implică 
în anumite formalisme fixe prin care pretinde că ascultă de Dumnezeu, şi afirmă că 
le aparţin oamenilor unele lucruri care, de fapt îi aparţin numai lui Dumnezeu. 
Toate dovezile scripturale arată cu certitudine faptul că ”creştinătatea” şi controlul 
ei demonic asupra oamenilor, este Babilonul modern, care s-a îndepărtat cu totul 
de Dumnezeu şi este supus în totalitate Diavolului. Fiecare politician corupt, 
fiecare om de afaceri lacom şi fiecare cleric lipsit de conştiinţă îşi au locul în 
Babilonul modern. Deoarece ei sunt controlaţi de spiritele necurate ale demonilor, 
Domnul îi descrie pe aceşti oameni nelegiuiţi ca ”păsări necurate şi urâte”. Cu 
mult timp în urmă, Iehova Dumnezeu și-a dat cuvântul lui Satan şi demonilor săi 
că le va permite să rămână în viaţă şi să continue să i se opună lui, pentru o 
anumită perioadă de timp; şi că la sfârşitul acestui timp numele lui Iehova trebuie 
să fie proclamat pe tot pământul, iar imediat după aceasta se va vedea puterea 
supremă a lui Iehova împotriva celor răi. Această limită de timp a sosit şi din acest 
motiv sunt avertizate în prezent toate naţiunile pământului. – Ex. 9.16 

2. Isus Cristos, Oficialul Executiv al Teocraţiei, este întronat ca Rege. 
Demonii au fost alungaţi din ceruri şi aruncaţi pe pământ, iar Diavolul le provoacă 
din ce în ce mai multe nenorociri popoarelor de pe pământ. (Apoc. 12:1-12) Iehova 
le transmite prin Isus Cristos acest mesaj tuturor oamenilor de pe pământ care i se 
supun lui: ”Ieşiţi din ea (Babilonul, organizaţie lui Satan, ”creştinătatea” modernă), 
poporul meu, dacă nu vreţi să fiţi părtaşi la păcatele ei şi dacă nu vreţi să primiţi o 



116 
 

parte din plăgile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer şi Dumnezeu 
şi-a amintit de nedreptăţile ei!” – Apoc. 18:4,5, A.R.V. 

3. Această avertizare înseamnă că fiecare persoană care îşi va păstra 
integritatea faţă de Iehova Dumnezeu şi va primi aprobarea finală a acestuia prin 
intermediul lui Isus Cristos trebuie să se separe de toate lucrurile care au vreo 
legătură cu demonismul. Prin urmare, ei trebuie să evite religia şi orice este legat 
de aceasta şi să îşi pună toată încrederea în marele TEOCRAT şi în împărăţia lui. 
Această avertizare nu provine de la oameni, ci de la însăşi Atotputernicul 
Dumnezeu. Scripturile, asupra cărora ni s-a atras atenţia în numerele anterioare din 
Turnul de Veghere, dovedesc că lumea este în prezent controlată de demoni şi se 
află în cea mai rea stare imaginabilă. (1 Ioan. 5:19) Fără îndoială că Domnul a 
făcut în aceste ultime zile ca poporul său să înţeleagă clar că religia aparţine 
Diavolului şi că este în opoziţie violentă cu creştinismul, pentru ca ei să scape de 
puterea şi influenţa demonilor, care sunt ca un văl uriaş asupra omenirii. Din acest 
motiv, poporul Adevăratului Dumnezeu apreciază avertizarea lui Dumnezeu 
consemnată în Biblie, şi anume: ”Închinarea curată şi neîntinată în ochii 
Dumnezeului şi Tatălui nostru este aceasta: să te îngrijeşti de orfani şi de văduve 
în necazul lor şi să te păstrezi nepătat de lume.” – Iac. 1.27, Versiunea Syriac 

4. Satan a obţinut controlul asupra lumii prin intermediul religiei şi singura 
excepţie la acest control demonic sunt acele persoane care i se închină 
Atotputernicului Dumnezeu în spirit şi adevăr. Fie ca toate persoanele care iubesc 
dreptatea să dea ascultare avertizării pe care o face Domnul. Este un mare pericol 
pe calea celor consacraţi, iar unii dintre aceştia ar putea chiar să fie îndepărtaţi de 
la calea dreptăţii şi să piardă totul. Aceste zile sunt ”zilele din urmă” care sunt 
menţionate în Biblie, iar despre acestea se spune: ”Totuşi cuvintele inspirate spun 
clar că, în timpurile care vor veni, unii vor renunţa la credinţă (ajungând să fie 
subjugaţi de religie), dând atenţie unor cuvinte inspirate care induc în eroare şi 
unor învăţături ale oamenilor, prin ipocrizia oamenilor care spun minciuni şi care 
sunt însemnaţi cu fierul roşu în conştiinţa lor (fiind astfel marcaţi ca aflându-se sub 
influenţa demonilor, devenind deci instrumente ale Diavolului) (1 Tim. 4:1,2) În 
trecut, multe persoane au pretins că sunt adepții lui Isus Cristos, spunând 
rugăciunea pe care Isus i-a învăţat pe urmașii săi să o spună, şi anume: ”Vie 
împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”, dar ei nu au spus 
această rugăciune cu sinceritate. Aceste persoane, după ce s-au îndepărtat de la 
adevăr, refuză să asculte mesajul lui Dumnezeu: ”Căci va fi un timp când nu vor 
suporta învăţătura sănătoasă, ci, potrivit dorinţelor lor, îşi vor strânge învăţători 
care să le gâdile urechile şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr, îndreptându-se 
spre istorisiri neadevărate (doctrine ale demonilor)” (2 Tim. 4:3,4, A.R.V.) Mulţi 
clerici ai sistemului protestant aparţin în prezent acestei clase menţionate aici de 
apostol. Ei urmează înţelepciunea ”creştinătăţii” care provine de la oameni, şi nu 
înţelepciunea din Cuvântul lui Dumnezeu. 

5. Sub conducerea Ierarhiei Romano-catolice, şi impulsionaţi de demoni, 
mulţi aşa-numiţi clerici ”protestanţi” au inimile pline de amărăciune şi au arătat 
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invidie faţă de adevăraţii servi ai lui Dumnezeu, urmând în aceasta ”înţelepciunea” 
religioasă a ”creştinătăţii”. Lor li se aplică următoarele versete: ”Dar, dacă aveţi în 
inima voastră gelozie amară şi spirit de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi 
împotriva adevărului. Aceasta nu este înţelepciunea care vine de sus, ci este 
pământească, este carnală demonică.” – Iac. 3:14,15 

6. La fel ca oamenii din Atena, religia ”creştinătăţii” este demonismul, care 
provine din teama de oameni şi din influenţa demonilor. Să observăm aici 
cuvintele servului inspirat al Domnului: ”Pavel s-a ridicat în mijlocul Areopagului 
şi a zis: Bărbaţi din Atena, văd că în toate lucrurile sunteţi peste măsură de 
superstiţioşi.” (Fapte 17:22) ”Şi Pavel, ridicându-se în mijlocul Areopagului, a 
spus: Atenieni, văd că în toate lucrurile sunteţi extrem de devotaţi închinării la 
demoni” (Fapte 17:22, Diaglott) ”Şi Pavel, ridicându-se în picioare în mijlocul 
acelui loc de pe Dealul lui Marte, a spus: Oameni din Atena, în toate lucrurile, văd 
cât de neobişnuit de supuşi demonilor sunteţi.” (Fapte 17:22, Rotherham) Demonii 
îi controlau pe aceşti oameni. 

7. Evreii religioşi au căutat să îl omoare pe Pavel, care abandonase religia şi 
devenise serv al lui Cristos, iar ei îl acuzau pe Pavel din cauza ”închinării lor la 
demoni”, aşa cum a declarat Festus. (Fapte 25:14,18,19, Rotherham).  Din acele 
zile şi până în prezent, evreii nu si-au schimbat poziţia faţă de Isus Cristos şi din 
acest motiv religia lor este aceeaşi astăzi, şi anume demonismul. În aceste zile din 
urmă, conducătorii religioşi, catolici, protestanţi şi evrei, aflându-se sub influenţa 
şi puterea demonilor, încearcă să conducă lumea pe o cale demonică, diametral 
opusă Guvernului Teocratic. Toate naţiunile de pe pământ sunt astăzi într-o stare 
de teamă, şi nu teamă de Dumnezeu ci teamă de creaturi, care este indusă de 
demoni, fiind în contrast cu teama de Atotputernicul Dumnezeu. (2 Tim. 1:7) Din 
acest motiv, practicanţii religiei sunt aceia descrişi în capitolul optsprezece ai cărţii 
Apocalipsei ca fiind locuitori ai Babilonului, păsări necurate şi detestate, care îşi 
mânjesc propriul cuib şi orice altceva se mai găseşte în jurul lor. 

 
Potire 

8. Cartea Bibliei cunoscută ca Apocalipsa este profeţia lui Dumnezeu 
transmisă de Domnul Isus Cristos sub formă de simboluri şi consemnată de servul 
său Ioan, iar aceasta dezvăluie ce se va întâmpla după venirea lui Isus Cristos ca 
rege al Guvernului Teocratic. (Apoc. 1:1,2).  Ioan, ca serv şi mesager al Domnului, 
vorbeşte despre cei credincioşi care îi servesc cu credincioşie lui Dumnezeu şi lui 
Cristos, fiind aprobaţi de Domnul şi aduşi în templul său pentru a fi făcuţi servi şi 
purtători ai mesajului lui Iehova. Domnul Isus este însoţit în templu de oştirile sale 
de îngeri care îi îndeplinesc poruncile şi care, sub conducerea Domnului, îi fac pe 
servii credincioşi ai lui Dumnezeu de pe pământ să îndeplinească anumite sarcini. 
La timpul său stabilit, Domnul a făcut ca aceste şapte ”potire” sau mesaje ale 
mâniei lui să fie ”vărsate” sau transmise ca avertisment. Prin aceasta este împlinită 
profeţia enunţată de Isus Cristos. O analiză detaliată a acesteia este consemnată în 
Lumină, Volumele I şi II, şi analizează în special capitolele nouă şi şaisprezece din 
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Apocalipsa. Îngerii care îi servesc Domnului Isus acţionează la comanda sa, aşa 
cum este scris: ”Și am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor şapte 
îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” 
– Apoc. 16:1 

9. Şi martorii credincioşi ai lui Iehova de pe pământ iau parte la vărsarea 
acestor potire, şi anume, anunţarea mesajului de mânie al lui Dumnezeu. Cu 
privire la al şaselea potir a mâniei lui Dumnezeu se spune: ”Al şaselea înger şi-a 
vărsat potirul peste marele fluviu Eufrat, iar apa lui a secat, ca să fie pregătită calea 
pentru regii de la răsăritul soarelui.” (Apoc. 16:12) Marele fluviu Eufrat 
simbolizează popoarele pământului, iar al şaselea potir vărsat este de fapt un 
avertisment de la Dumnezeu adresat oamenilor buni ca aceştia să fugă din Babilon, 
organizaţia Diavolului, şi să se întoarcă la organizaţia lui Iehova condusă de 
Cristos, regele marelui Guvern Teocratic. ”Regii estului” sau ”de la răsărit” îi 
simbolizează pe Iehova, Marele TEOCRAT şi pe Cristosul, Capul şi corpul. (Col. 
1:18; Apoc. 5:10; 1:5,6) Adepții  credincioşi de pe pământ ai lui Isus Cristos îşi fac 
partea ca martori sau purtători ai mesajului mâniei lui Dumnezeu către popoare. 
”Secarea apelor marelui fluviu Eufrat” simbolizează întoarcerea oamenilor sinceri 
de la organizaţia lui Satan, sistemele religioase, lucru care îi înfurie pe toţi demonii 
şi şi pe oamenii care practică religia demonilor. Acest lucru este demonstrat în 
mod simbolic de cele ce urmează, despre care a depus mărturie Ioan, şi pe care le 
discern în prezent clasa Ioan, şi anume Martorii credincioşi ai lui Iehova de pe 
pământ. Aceşti urmași credincioşi ai lui Cristos văd cum organizaţia lui Satan 
înaintează spre marele apogeu, iar ce văd ei este reprezentat de cuvintele lui Ioan: 
”Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, din gura fiarei şi din gura profetului 
fals trei declaraţii inspirate şi necurate, care semănau cu nişte broaşte.” – Apoc. 
16:13, A.R.V. 

10. ”Balaurul” este unul din numele date Diavolului şi înseamnă devorator şi 
se referă la organizaţia lui, în special elementul religios, care se opune cu 
vehemenţă lui Iehova Dumnezeu şi Teocraţiei sale: ”Balaurul s-a mâniat pe femeie 
şi s-a dus să facă război cu cei rămaşi din sămânţa ei (organizaţia lui Dumnezeu), 
care respectă poruncile lui Dumnezeu şi au lucrarea de depunere a mărturie despre 
Isus.” – Apoc. 12:17 

11. ”Femeia” menţionată în versetul şaptesprezece reprezintă în mod 
simbolic organizaţia lui Dumnezeu: Diavolul merge să facă război împotriva 
servilor lui Dumnezeu, care sunt descrişi aici ca ”cei care au rămas din sămânţa 
ei”. Satan poartă război împotriva lor deoarece ei ”respectă poruncile lui 
Dumnezeu şi au lucrarea de depunere de mărturie despre Isus”. ”Fiara” este un 
simbol al organizaţiei lui Satan de pe pământ, vizibilă oamenilor şi compusă din 
elementele religioase, politice şi comerciale. ”Profetul fals” este purtătorul de 
cuvânt al organizaţiei lui Satan, care vorbeşte cel mai mult în numele acelei 
organizaţii nelegiuite, făcând mai ales multe declaraţii arogante, cu voce tare, 
despre ce vor face în curând conducătorii vizibili ai pământului. ”Profetul fals” 
apare în rolul unui element politic ce încearcă să prezică sau să proclame ce va 
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face organizaţia demonilor pentru popoarele de pe pământ. Se va observa în toate 
aceste preziceri ale ”falsului profet” că niciodată nu i se atribuie meritul lui Iehova 
Dumnezeu şi lui Isus Cristos pentru ce se va face pentru naţiuni. 

12. Al şaselea potir al mâniei lui Iehova, menţionat mai sus, corespunde celei 
de-a şasea trâmbiţă, descrisă în Apocalipsa 9:13-21. Vărsarea potirelor şi sunetul 
trâmbiţelor indică un timp de necazuri pentru organizaţia lui Satan, în timp ce 
pentru poporul lui Iehova de pe pământ înseamnă o perioadă de întâmpinare a 
TEOCRATULUI şi a lui Cristos, regele său, fiind deci un timp de bucurie şi 
victorie pentru cei credincioşi lui Dumnezeu. Semnifică apropierea zilei de bătălie 
a marii zile a Adevăratului Dumnezeu şi victoria completă în această bătălie a lui 
Isus Cristos, marele Războinic. Potirele şi trâmbiţele constituie astfel mesaje de 
avertizare despre care Dumnezeu a poruncit că trebuie să fie transmise popoarelor. 
La 24 iulie 1924, au început vărsarea celei de-a şasea potire şi sunetul celei de-a 
şasea trâmbiţă, iar acestea continuă şi acum. La 5 august 1928 a început vărsarea 
celui de-al şaptelea potir şi sunetul celei de-a şaptea trâmbiţă şi acestea, de 
asemenea continuă şi acum. Al şaptelea potir vărsat de Domnul prin intermediul 
îngerilor săi, a fost ”vărsată în aer”, adică anume împotriva demonilor, mai exact a 
Diavolului şi organizaţiei sale. Al şaptelea potir constituie declaraţia Domnului în 
favoarea Guvernului Teocratic şi împotriva dominării lumii de către Diavol şi de 
către agenţii săi lumeşti. Mesajele Domnului simbolizate de al şaselea şi al 
şaptelea potir, sau trâmbiţă, au înfuriat la culme demonii în acel moment şi de 
atunci încoace aceşti demoni au luptat continuu împotriva Martorilor lui Iehova şi 
i-au pus în acţiune pe conducătorii religioşi politici şi comerciali ai pământului, 
împreună cu toţi susţinătorii lor, împotriva celor care i se supun Domnului. 

 
Problema 

13. Problema esenţială  este, pe scurt, aceasta: Va continua lumea să fie 
condusă de oameni egoişti, aflaţi sub puterea invizibilă şi controlul demonilor, sau 
la conducerea lumii se va afla Marele Teocrat prin intermediul Regelui său înălţat 
şi întronat, Isus Cristos? De la data vărsării celui de-al şaselea şi al şaptelea potir 
oamenii drepţi în fața lui Dumnezeu de pe pământ s-au întors de la religie deoarece 
şi-au dat seama că religia este o capcană a Diavolului şi a supuşilor săi şi este 
folosită pentru a-i înşela pe oameni. Acest lucru i-a înfuriat pe Diavol şi pe 
demonii săi şi pe reprezentanţii lor astfel încât Diavolul s-a grăbit să-şi adune toate 
forţele sale rele în bătălia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu, care se apropie 
în viteză de punctul său culminant. – Apoc. 16:13,14. 

14. După proclamarea făcută de a şasea trâmbiţă, ”trei spirite necurate”, 
menţionate în versetul treisprezece, au început să fie foarte active, făcând mult 
zgomot şi exercitând multă putere şi influenţă. Aceste spirite nu puteau în nici un 
caz să fie reprezentanţi ai lui Dumnezeu, deoarece în Scripturi se spune că sunt 
necurate: ”Căci acestea sunt spiritele demonilor” (A.R.V.) Şi care sunt acţiunile 
acestor demoni necuraţi? Scripturile răspund: ei încearcă să-i adune pe 
conducătorii pământului şi pe susţinătorii acestora, adică întreaga lume, în bătălia 
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marii zile a Adevăratului Dumnezeu. Diavolul ştie că timpul său este limitat 
(Apoc. 12:12) şi că acum este timpul să îşi ducă la îndeplinire provocarea făcută 
lui Iehova distrugând toate popoarele şi toate naţiunile de pe pământ.  

15. Niciodată nu au fost, de la începuturile lumii, atâtea necazuri şi probleme 
ca acum pe pământ. Teama a adus toate popoarele în pragul disperării. Războaiele 
sunt începute şi conduse fără a se face nici o avertizare sau declaraţie înainte. 
Răutatea este mai mare ca niciodată atât în locuri înalte cât şi în cele mai de jos. 
Nimic nu se compară cu răutatea din aceste timpuri, cu excepţia celei care a 
simbolizat-o, şi anume situaţia din timpul lui Noe, când demonii conduceau 
pământul şi Dumnezeu a distrus lumea vizibilă prin marele Potop. Conducătorii 
lumeşti simt apropierea marelui apogeu, dezastrul, şi astfel ei declară că, dacă nu 
se va stabili în curând pacea printre naţiuni, rasa umană va pieri în curând. În loc 
să se întoarcă la Dumnezeu, dând ascultare instruirii din Cuvântul său şi 
recunoscând adevărata cauză a necazurilor şi soluţia la acestea, conducătorii lumii 
se îndreaptă spre Diavol şi spre demonii şi reprezentanţii săi. Religia, politica şi 
comerţul, cele trei elemente conducătoare vizibile ale acestei lumi le spun 
oamenilor: ”Avem nevoie de mai multă religie, căci fără ea, civilizaţia noastră va 
dispărea în curând.” Astfel, ei acţionează ca purtători de cuvânt ai acestor demoni, 
sau diavoli, pentru a-i forţa pe toţi oamenii să adopte religia, deoarece Diavolul 
ştie că pentru aceasta ei vor fi distruşi. Putem vedea cum se împlineşte profeţia în 
zilele noastre. Doar cei drepţi în faţa lui Dumnezeu pot aprecia şi da ascultare 
Cuvântului Celui Atotputernic. 

 
Mărturie doveditoare 

16. Preşedintele Statelor Unite a anunţat în 23 Decembrie 1939, însărcinarea 
unui ambasador de a face o vizită Vaticanului, care este sediul mondial al religiei 
de pe pământ. Acest ambasador este trimis Papei, aşa cum declară preşedintele, 
drept ”reprezentantul meu personal pentru ca să putem depune împreună eforturi 
pentru pace şi pentru alinarea suferinţei” (Desigur, actul este semnat de guvernul 
Statelor Unite şi, fără consimţământul oamenilor, ei sunt obligaţi să îl recunoască 
pe Papă ca şi conducător religios al pământului, el fiind acum în alianţă cu 
guvernul Statelor Unite). Continuând, scrisoarea preşedintelui către Papă spune: 
”Când va veni timpul restabilirii păcii mondiale, este de o importanţă vitală pentru 
omenire şi pentru religie să existe idealuri şi exprimări comune... Eu am încredere 
că toate bisericile din lume care cred într-un Dumnezeu comun (nu Iehova 
Dumnezeu, deoarece el nu este dumnezeul comun al religiei şi al politicii, pentru 
că ele nu se tem de Dumnezeu şi nu îi dau ascultare, ci i se opun guvernului său) 
vor influenţa foarte mult această cauză.”  

17. Ca o dovadă în plus a faptului că preşedintele, ca putere politică şi unul 
dintre conducătorii lumii, îl ignoră pe Creator şi se bazează pe oameni, să 
observăm această parte a scrisorii sale către Papă: ”Această lume şi-a creat o 
civilizaţie capabilă de a-i furniza omenirii pace şi securitate, ancorate în fundaţia 



121 
 

învăţăturilor religioase. Şi totuşi, deşi a cucerit pământul, marea şi chiar aerul, 
civilizaţia trece astăzi prin necazuri şi război.” 

18. Să observăm limbajul arogant, asurzitor şi asemănător orăcăitului unei 
broaşte, şi anume: ” Această lume şi-a creat o civilizaţie capabilă de a-i furniza 
omenirii pace şi securitate, ancorate în fundaţia învăţăturilor religioase.” 
Ambasadorul trimis la Vatican este Myron C. Taylor, un fost conducător al 
Corporaţiei Oţelului a Statelor Unite, una dintre cele mai mari corporaţii de pe 
pământ, care îşi dedică energia şi banii în special construirii de echipament de 
război, care este folosit pentru a distruge vieţi umane. Cu siguranţă că nici o 
persoană care are înţelepciune nu ar spune vreodată că un asemenea om ar putea 
să-l reprezinte pe marele ”Prinţ al Păcii”, Isus Cristos. În acelaşi timp, preşedintele 
anunţă că l-a invitat pe preşedintele Consiliului Federal al Bisericilor, care în ochii 
lumii se declară protestant, şi pe preşedintele Seminarului Teologic Evreiesc al 
Americii, care practică religia ebraică, pentru a se consulta cu el şi ca acesta să 
acţioneze ca purtător de cuvânt pentru Protestantismul American şi pentru 
Societatea Evreiască din America, în cauza comună a acestor trei ”credinţe„ , 
propunând astfel o relaţie mai apropiată, dacă se poate, între religie, politică şi 
finanţe pentru a guverna pământul în opoziţie cu Atotputernicul Dumnezeu şi 
regele Său, Isus Cristos. 

19. Iată un exemplu concret, şi cea mai convingătoare dovadă că religia, 
politica şi comerţul sunt în strânsă legătură cu scopul de stabili pacea, organizând 
popoarele şi conducând pământul, şi care este de fapt o declaraţie a omului că 
poate face ceea ce stă numai în puterea Atotputernicului Dumnezeu. Aceasta, 
alături de laudele cu care se mândreşte lumea, îşi asumă că va face ceea ce le este 
imposibil oamenilor să facă. ”Blasfemia„ este definită în mod potrivit ca fiind 
afirmaţia unui om că poate face ceea ce numai Dumnezeu poate face. Combinaţia 
dintre religie, politică şi comerţ se opune pe faţă Guvernului Teocratic şi din acest 
motiv cuvintele lăudăroase ale acestora sunt în mod clar o blasfemie. Isus, regele 
Teocraţiei, spune: ”Cine nu este de partea mea, este împotriva mea şi cine nu 
strânge cu mine risipeşte.” (Mat. 12:30) Este clar, astfel, că religia, politica şi 
comerţul nu sunt alături de Regele Cristos, ci i se opun; care este încă o dovadă a 
faptului că Satan le foloseşte pentru a-i înşela pe oameni şi a-i îndrepta spre 
distrugere. 

20. Trebuie totuşi recunoscut că scopul acestor persoane de a restabili pacea 
este sincer; dar totuşi aceasta nu schimbă deloc problema, deoarece scopul lor 
anunţat public este exact contrar scopului anunţat al Marelui Teocrat şi sfidează 
Cuvântul Său, dovedind astfel că ei sunt reprezentanţii demonilor. Timp de mai 
mulţi ani, Turnul de Veghere a atras atenţia asupra faptului că alianţa dintre religie, 
politică şi comerţ este împotriva împărăţiei lui Iehova. În trecut au existat multe 
dovezi care susţin acest lucru. Dovezile enunţate aici ar trebui să le convingă pe 
toate persoanele care cred în Iehova Dumnezeu şi în Isus Cristos că prin 
intermediul religiei, Diavolul conduce toate naţiunile pământului spre nimicire. 
Declaraţia făcută acum de reprezentanţii religiei, politicieni şi marii oameni de 
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afaceri este îndreptată anume împotriva Adevăratului Dumnezeu şi a regelui său, 
sfidându-i cuvintele sale, şi anume: ”Iată! Slujitorul meu pe care l-am ales, cel 
iubit de mine, pe care sufletul meu l-a aprobat! Voi pune spiritul meu peste el şi el 
va face naţiunile să înţeleagă ce este dreptatea... Şi naţiunile vor spera în numele 
său.” (Mat. 12:18,21, A.R.V.) Scopul declarat al lui Dumnezeu trebuie şi va fi 
îndeplinit, deoarece aşa a promis el. – Isa. 46:11 

 
Alte dovezi 

21. Papa a primit mesajul preşedintelui Roosevelt cu multă satisfacţie şi l-a 
anunţat pe preşedinte că ambasadorul său va fi primit cu bucurie. Apoi, la 28 
Decembrie 1939, Papa a făcut un apel personal la regele Italiei, despre care Presa 
Asociată spune: ”Papa Pius al XII-lea i-a chemat astăzi în vizită pe regele şi regina 
Italiei. Aceasta este prima oară, în şaptezeci de ani când un prinţ temporar îi face o 
vizită Papei... Papa a plecat la palatul Quirinal cu mare pompă, într-o fastuoasă 
ceremonie religioasă”. Făcând acest lucru, cu siguranţa că Papa nu a urmat 
exemplul de umilinţă şi modestie a lui Isus Cristos, pe care acesta le-a arătat când 
a fost pe pământ. Raportul de presă afirmă mai departe: „Papa Pius a spus astăzi 
într-un scurt discurs, după întâlnirea ceremonială cu regele şi regina că ”vizita a 
resigilat fericitul acord dintre biserică şi stat”. Aceste fapte dovedesc o dată în plus 
că există o alianţă între religie şi politică, susţinută de egoistul comerţ, pentru a 
restabili aşa-zisa ”pace mondială” şi pentru a conduce pământul în completă 
sfidare a Cuvântului Atotputernicului Dumnezeu. Vor reuşi eforturile acestor 
oameni? Iehova spune, adresându-se acestei alianţe necurate: ”Încercaţi să le faceţi 
rău, popoare, şi veţi fi făcute bucăţi! Plecaţi-vă urechea, voi toţi cei din părţile 
îndepărtate ale pământului! Încingeţi-vă şi veţi fi făcuţi bucăţi! Încingeţi-vă şi veţi 
fi făcuţi bucăţi! Faceţi un plan şi va fi zădărnicit! Spuneţi un cuvânt şi nu se va 
împlini, căci Dumnezeu este cu noi!” (Isa. 8:9,10) Dumnezeu este cu Isus Cristos 
şi cu toţi cei care susţin Teocraţia împotriva oricărei alianţe care sfidează Cuvântul 
Său. 

22. Presa catolică şi toate celelalte publicaţii controlate de religie vor susţine 
în întregime eforturile unite ale alianţei religioase, politice şi comerciale de a 
restabili pacea mondială, aşa cum a sugerat preşedintele Statelor Unite. De ceva 
timp încoace, presa publică a susţinut cu curaj reprezentanţii religioşi deoarece 
Ierarhia Romano-catolică şi-a infiltrat câte un reprezentant de încredere în fiecare 
organizaţie de presă. Presa catolică a devenit un factor foarte important în 
influenţarea acestor oameni şi în întoarcerea lor la demonism. Acea organizaţie 
religioasă se implică în politica lumii pe o scară foarte largă. Numărul din 16 
Decembrie 1939 al The Nation  publică un articol cu titlul ”Presa Catolică” care 
spune în mod foarte potrivit: ”Presa Catolică americană este o parte vitală a 
maşinaţiilor politice ale bisericii şi a fost intens încurajată de Papa Pius al XI-lea, 
care a văzut-o ca un puternic agent al Acţiunii Catolice, adică cooperarea dintre 
laici şi ierarhie pentru atingerea scopurilor Bisericii Catolice... Cu privire la 
problemele internaţionale, presa catolică a susţinut întotdeauna orice mod de a 
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acţiona adoptat de politicieni care îi conferea bisericii putere. S-a opus intervenţiei 
străine Americane pentru a-l susţine pe maghiarul Kossuth, un protestant; a 
favorizat intervenţia în favoarea catolicilor din Irlanda şi Mexico. S-a opus 
extinderii spiritului de ”bun vecin” din America Latină, de teama ca 
protestantismul să nu se răspândească.” ”Aceste mişcări fasciste catolice au înflorit 
în perioada în care diplomaţia papală se afla în mâinile Papei actual.”  ”Judecând 
prin oricare standard de jurnalism modern, reportajele despre războiul din Spania, 
făcute de către agenţia de ştiri catolică oficială, trebuie considerate unele dintre 
cele mai nesincere eforturi din această epocă.” 

23. Se poate observa clar că principalul scop al Ierarhiei Romano-catolice 
este acela de a conduce pământul împotriva poruncilor lui Dumnezeu, care 
dovedeşte încă o dată că această instituţie religioasă este principalul instrument 
pământesc pe care îl folosesc demonii pentru a-i înşela pe oameni şi a le cauza 
distrugerea. 

24. Profeţia divină care este acum în curs de împlinire arată cu certitudine că 
sfârşitul domniei neîntrerupte a lui Satan este aproape şi că apogeul va avea loc în 
curând sub forma bătăliei din marea zi a Atotputernicului Dumnezeu. În ciuda 
tuturor acestor dovezi indiscutabile, adepţii religiei iau astăzi conducerea în efortul 
unit de a conduce lumea de către oameni, contrar scopului declarat al lui 
Dumnezeu. În eforturile lor de a-şi îndeplini acest scop, adepţii religiei ignoră 
adevărul şi recurg la minciuni. Ştiind că aceştia vor recurge la minciuni, 
Dumnezeu a prezis prin profetul său că aceşti reprezentanţi ai religiei vor spune, 
mai ales în aceste ultime zile, pentru a-şi justifica faptele: ”Am făcut din minciună 
refugiul nostru şi ne-am ascuns în neadevăr.” (Isa. 28:15) Aceasta este exact ceea 
ce face astăzi presa catolică, neezitând să recurgă la tot felul de minciuni pentru a-i 
înşela pe oameni. Presa, sub controlul Ierarhiei, susţine orice mişcare politică care 
serveşte intereselor Ierarhiei, şi nu ezită să recurgă la orice fel de minciuni pentru 
a-şi ascunde faptele greşite şi pentru a-şi scuza conştiinţa. Faptul că Ierarhia şi 
susţinătorii ei recurg la minciuni este încă o dovadă că ei vin de la Diavol şi de la 
demonii săi, care sunt în spatele mişcării mondiale a religiei, politicii şi comerţului 
de a restabili pacea şi conducerea lumii. Satan este cel mai mare dintre mincinoşi. 
El este tatăl minciunii şi în el nu este adevăr, iar supuşii săi îi urmează exemplul. 
(Ioan 8:44) Religia este principalul instrument de pe pământ al Diavolului, iar 
faptul că politicienii cer ”şi mai multă religie” este încă o dovadă că Diavolul 
încearcă să conducă lumea spre distrugere. – Apoc. 16:14,16 

 
Urmează Armaghedonul 

25. Scrisoarea preşedintelui Roosevelt către Papă, însărcinarea unui 
ambasador de a merge la Vatican şi apelul la conducătorii religioşi protestanţi şi 
evrei spre a i se alătura în efortul de a stabili pacea mondială, sunt lăudate foarte 
mult de către presă ca fiind cea mai minunată veste din aceste timpuri. Va reuşi 
acest plan, provenit de la cel mai mare dintre demoni, să restabilească pacea 
printre naţiuni? Doar pentru o scurtă perioadă de timp; iar acest lucru este susţinut 



124 
 

de Scripturi. Ne putem aştepta ca în curând naţiunile să ajungă la o înţelegere de 
pace, iar apoi conducătorii religioşi şi politici vor fi lăudaţi şi onoraţi de masele de 
oameni înşelaţi. Scripturile arată că atunci, cei care au dat ascultare religiei şi care 
au ajuns sub influenţa şi puterea demonilor vor spune, cu privire la conducerea 
lumii de către religie, politică şi comerţ, ”fiara” simbolică: ”Cine este ca fiara şi 
cine poate lupta împotriva ei?” (Apoc. 13:4) Apoi, necurata alianţă, acţionând ca 
reprezentanţi vizibili ai Diavolului, vor spune lumii: ”Am restabilit pacea 
mondială” şi vor striga ”Pace şi securitate!” Dar apoi ce se va întâmpla? Scripturile 
răspund: ”Când vor zice: Pace şi securitate! atunci o distrugere neaşteptată va veni 
brusc peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de 
scăpare.” – 1 Tes. 5:3 

 
Respingând adevărul 

26. Adepţii religiei, induşi în eroare, refuză cu încăpăţânare adevărul din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Regele Israelului, Saul, a refuzat şi el cu încăpăţânare să 
audă şi să asculte de adevăr. Atunci Iehova i-a spus prin profetul său lui Saul: 
”Ascultarea este mai bună decât jertfele... căci neascultarea este ca şi păcatul 
vrăjitoriei şi încăpăţânarea ca şi necurăţia şi idolatria” (1 Sam. 15:23, Lesser) 
Persoana care refuză cu bună ştiinţă să audă şi să dea ascultare adevărului din 
Cuvântul lui Dumnezeu când acesta îi este prezentat le deschide, practic, uşa 
demonilor şi îi invită înăuntru. Demonii o obsedează apoi, adică îi umplu mintea şi 
o aduc sub controlul lor. Multe persoane care se cred servii lui Dumnezeu sunt 
încăpăţânate şi răzvrătite, refuzând să dea ascultare Cuvântului lui Dumnezeu şi 
lăsându-se astfel pradă influenţei demonilor. Prin urmare, Iehova îi avertizează pe 
cei care vor să fie în siguranţă în ziua mâniei lui să ”caute dreptatea, să caute 
supunerea”, înaintea acelei mari şi groaznice zile. (Ţef. 2:1-3) Altfel spus, cei care 
doresc cu sinceritate siguranţă si protecţie trebuie să caute cu zel să facă ce este 
drept şi să afle din Cuvântul lui Dumnezeu care este modul potrivit de a acţiona şi 
să fie dispuşi şi doritori să dea ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece 
ascultarea lor este mai preţioasă decât orice jertfă pe care ar putea-o face ei. 
Ierarhia Romano-catolică şi alţi asemenea conducători religioşi îi îndeamnă pe 
oameni să refuze să dea ascultare mesajului din Cuvântul lui Dumnezeu când 
acesta le este transmis de Martorii lui Iehova, şi din acest motiv clerul este vinovat 
de faptul că îi ajută pe demoni să-i inducă în eroare şi să îi orbească pe oameni. 
Cei înşelaţi, de teama clerului, cad în capcana Diavolului. Persoanele sincere şi 
bune, care dau ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, caută dreptatea şi supunerea, şi 
doar ei vor găsi o cale de scăpare şi siguranţă la Armaghedon. Cei încăpăţânaţi şi 
răzvrătiţi vor pieri la Armaghedon.  

 
Şi mai multe dovezi despre influenţa demonilor 

27. Următoarele versete sunt citate pentru a arăta metodele pe care le 
folosesc demonii pentru a îndepărta omenirea de Dumnezeu. Cei care se lasă pradă 
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influenţei demonilor sunt cei care practică religia, supuşi emoţiilor. Aceştia sunt 
victime uşoare ale demonilor şi prin urmare sunt ţinuţi în orbire. Asediul mintal al 
demonilor sau obsedarea minţii, obţinând astfel controlul asupra creaturii umane, 
făcând-o pe acea creatură să se implice în multe lucruri nerezonabile, cum ar fi să 
alerge fără sens urlând, să se auto-tortureze şi să îşi murdărească propriile 
organisme în diverse feluri. Mulţimea acestor persoane fără minte sunt victime ale 
demonilor, aflându-se sub puterea şi influenţa lor. Putem găsi dovezi scripturale 
despre acest lucru în următoarele citate biblice: Matei 8:28,29, Matei 17:15; Marcu 
5:2-5; Luca 8:27-36; Ieremia 7:31; Ieremia 19:5; Psalmi 106 : 37, 38. 

28. O altă metodă folosită de demoni este să îşi chinuie şi să îşi supună 
victimele astfel încât creaturile să nu mai aibă nici un control asupra lor însele sau 
asupra acţiunilor lor. (Mat. 4: 24; 8: 16; 15: 22; Mar. 1:32; Luca 6: 18; Fapte 5: 16) 
Este citat în Scripturi un caz anume în care şapte demoni au posedat o persoană, 
creând o mare confuzie şi nebunie. (Luca 8:2) Demonii au puterea de a paraliza (şi 
chiar o fac) creaturile umane şi de a le cauza muţenie şi handicapuri fizice. (Luca 
9:38-42; 11:14, Mat. 9:32,33) De asemenea, ei îi fac pe oameni să îşi piardă văzul 
sau auzul. (Mat. 12:22) De asemenea, au puterea de a ţine creaturile umane pentru 
multă vreme într-o poziţie ghemuită sau plecată, fără ca ele să se poată îndrepta.  – 
Luca 13:11-13,16. 

29. Adepţii religiei care cred că prietenii lor morţi sunt de fapt vii în 
”purgatoriu” sunt victimele influenţei şi puterii demonilor. Scripturile arată, fără a 
se contrazice, că cei morţi sunt inconştienţi şi nu mai există. – Ecl. 9:5,6; Ps. 
115:17 

30. Victimele demonilor, fiind influenţate de religia demonilor, deseori aud 
voci, despre care cred că aparţin unor persoane moarte de mult timp. Aceste voci 
sunt de fapt vocile demonilor, care îi imită pe cei care au murit pentru a-I înşela pe 
cei vii. Un exemplu grăitor despre aceasta se găseşte la 1 Samuel 28: 7-15. 

 
Tortură 

31.Întemniţarea şi tortura provin de la Diavol şi sunt practicate doar de cei 
care sunt subjugaţi de religia lui Satan, sau religia demonilor. Prima relatare despre 
tortură din Biblie îi este atribuită prinţului demonilor, şi arată că adepţii religiei au 
fost folosiţi de Diavol pentru a-l tortura pe Iov. Scripturile arată că Satan şi 
demonii săi au cauzat moartea copiilor lui Iov şi distrugerea bunurilor sale, făcând-
o apoi pe soţia lui să îl chinuie, iar apoi trei reprezentanţi religioşi au venit şi i-au 
ţinut un lung discurs chinuitor, toate cu scopul de a-l întoarce pe Iov de la 
Dumnezeu şi a-l distruge. Eforturile lor au eşuat. – Vezi Iov, capitolele 1 la 3. 

32. Aceia care se află sub influenţa demonilor găsesc plăcere în a tortura alte 
creaturi umane, şi mai ales pe acelea care depun mărturie curajoasă despre 
numele şi împărăţia lui Iehova Dumnezeu. Să luăm în considerare multele acte de 
abuz şi tortură făcute Martorilor credincioşi ai lui Iehova de către Ierarhia 
Romano-catolică şi aliaţii lor, naziştii, fasciştii şi alte regimuri totalitare religioase. 
Închisorile şi lagărele de concentrare au devenit în ultimele luni locuri de torturare 
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a Martorilor lui Iehova şi a altora. Toate aceste întemniţări şi torturi se datorează 
influenţei şi puterii demonilor, exercitate asupra oamenilor prin practicarea 
religiei. 

33. Legea lui Dumnezeu, dată poporului său prin Moise, nu făcea nici o 
indicaţie asupra faptului de a pedepsi creaturile prin închisori şi tortură în lagăre de 
concentrare. Prima menţiune din Biblie despre asemenea locuri de tortură şi 
detenţie le este atribuită egiptenilor religioşi, închinători la demoni, şi care au fost 
folosite asupra servului nevinovat al lui Dumnezeu, Iosif. (Gen. 40:15; 41:14; Ps. 
105:17,18) Egiptul a ţinut mulţi captivi în „temniţă” sau în ”groapa închisorii”. 
(Exod 12:29, nota de subsol) Aceste metode de detenţie şi tortură au provenit de la 
Satan, prinţul demonilor, aşa cum se arată în Geneza 6:1-4 şi 1 Petru 3:19,20. 

34. Adepţii religiei demonilor, filistenii, l-au aruncat pe servul lui Dumnezeu, 
Samson, în închisoare şi l-au forţat la munci silnice. (Jud. 16:21-25) Cele zece 
seminţii necredincioase ale Israelului s-au îndepărtat de la Dumnezeu din cauza 
influenţei religioase, devenind victimele demonilor, şi urmându-I apoi pe Diavol 
prin construirea şi menţinerea de închisori în care i-au aruncat pe servii şi profeţii 
credincioşi ai lui Iehova. (1 Regi 22:26,27) Este scris: ”Asa (regele necredincios şi 
închinător la demoni al Israelului) s-a mâniat pe văzător (profet; unul din martorii 
lui Iehova) şi l-a pus în casa butucilor (de tortură, Traducerea Young), fiindcă era 
mânios pe el. Tot în timpul acela, Asa a început să-i asuprească şi pe alţi oameni 
din popor.” – 2 Cron. 16:10 

35. Duşmanii închinători la demoni i-au aruncat pe oamenii lui Dumnezeu în 
temniţe şi închisori. (Isa. 24.22, nota de subsol; Zah. 9:11) Regele Asiriei, şi el un 
adept al religiei demonice, l-a aruncat pe regale Israelului într-o închisoare de stat. 
(2 Regi 17:4) Conducătorul Babilonului i-a întemniţat pe evrei (2 Regi 25:27-30) 
Zedechia, necredinciosul rege religios, a întreţinut locuri de tortură, sau ”butuci” în 
Ierusalim, şi l-a închis în aceste locuri pe profetul Ieremia. (Ier. 20:2,3) Acelaşi 
rege închinător la demoni l-a aruncat pe credinciosul profet al lui Dumnezeu într-o 
temniţă mizerabilă şi plină de noroi. – Ier. 37:16; 38:6-13. 

36. Isus Cristos, cel sfânt şi nevinovat, a fost, cu o anumită ocazie, aruncat 
într-o închisoare de către reprezentanţii religioşi, torturat şi umilit. – Isa. 53:8 

37. Evreii religioşi şi controlaţi de demoni au menţinut închisori şi i-au pus 
pe servii credincioşi ai lui Dumnezeu în acest închisori şi locuri de tortură. (Fapte 
5:17-25; 8:3; 22:4,19; 26:10) Odată, apostolul Pavel a fost pus şi el în lanţuri de 
către conducătorii religioşi, şi păzit de gardieni. 

38. Toate statele totalitare se află sub controlul demonilor şi practică religia 
acestora, iar din cauza lor, Martorii lui Iehova suferă în prezent multe umiliri, 
întemniţări şi torturi. Unele exemple specific de asemenea practice demonice 
religioase şi întemniţări ale Martorilor lui Iehova se găsesc în statul New Jersey, 
S.U.A, în Germania, în Quebec şi în alte locuri asemănătoare. 

39. Practicanţii religiei demonilor înalţă statul politic de astăzi aşa cum au 
făcut-o şi în trecut, când politicienii şi capii religioşi acţionau împreună pentru a-I 
pedepsi pe servii credincioşi ai lui Iehova. (Dan. 3:8-27) Adepţii religiei de astăzi, 
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conduşi de Ierarhia Romano-catolică influenţează sistemele care produc legile şi 
pe cele executive să impună salutul obligatoriu al drapelului, repetarea unor imnuri 
naţionale, şi aclamarea unor oameni, toate la îndemnul Diavolului şi a demonilor 
săi. În timp ce aceşti conducători religioşi şi politici spun cu gurile lor rugăciunea 
pe care Isus i-a învăţat pe adepții lui să o spună, cu privire la venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu şi la a fi feriţi de ispite, totuşi nici unul dintre ei nu face acest lucru cu 
sinceritate cu o inimă întreagă şi nu au o dorinţă reală de a li se răspunde la această 
rugăciune. Ei sunt orbiţi, în întuneric în ce priveşte scopul lui Dumnezeu, şi sunt 
supuşi influenţei şi puterii demonilor. 

40. Mulţimea de dovezi scriptural de mai sus, şi care nu se contrazic, arată 
fără urmă de îndoială că religia a provenit de la Diavol şi el îi forţează pe oameni 
să o adopte, cu scopul de a-I întoarce de la Dumnezeu şi a-I distruge complet. În 
aceste ultime zile, chiar înainte de Armaghedon, Dumnezeu le transmite prin Isus 
Cristos oamenilor aceste adevăruri cu privire la religie şi demonism. Acesta este 
un avertisment. Toate persoanele care aud acum acest mesaj de avertizare 
vor arăta prin acţiunile lor de partea cui sunt. Domnul îi separă pe oamenii buni, 
oile sale de cei controlaţi de demoni, capre. (Mat. 25:31-46) Toţi cei care vor auzi 
acest avertisment şi îi vor da ascultare, vor fugi de religie într-un loc sigur din 
cadrul organizaţiei lui Dumnezeu. Toţi aceia care refuză să asculte vor avea 
aceeaşi soartă ca şi Diavolul şi toţi îngerii săi. – Mat. 24:16; 25:41. 

 
Ocrotire 

41. Din nou, oamenii să îşi amintească faptul că religia este o capcană şi o 
înşelătorie, care provine de la Satan, conducătorul demonilor, şi el îi forţează pe 
oameni să o adopte: capcana în care să îi prindă Diavolul pe oameni şi înşelătoria 
cu ajutorul căreia conducătorii religioşi să îi jefuiască pe oameni. Nici unul dintre 
practicanţii religiei şi adepţii lor nu vor găsi un loc de scăpare în ziua 
Armaghedonului. (1 Tes. 5:3) Singurul loc de ocrotire şi siguranţă este pentru 
aceia care îşi pun întreaga încredere în Dumnezeu şi în Cristos, Regele său. Toţi 
aceia care vor să găsească acest refugiu, să îşi amintească aceste cuvinte: ”Cine îşi 
pune încrederea în Iehova va fi ocrotit.” – Prov.  29:25, A.R 
 
 
 

VA MURI OMUL DE PE PĂMÂNT? 
 

Mulţi au acceptat, fără nici o cercetare, ceea ce i-a învăţat religia, şi anume: 
„Dumnezeu va distruge pământul; şi apoi, toţi cei care trăiesc vor pieri în acelaşi 
timp cu distrugerea lumii şi vor fi apoi judecaţi. ‘Morţii’ înseamnă, aşadar, toţi cei 
care au murit înainte de distrugerea lumii, iar ‘viii’, toţi cei care se aflau pe pământ 
când a venit momentul distrugerii. ‘Viii’ poate însemna şi cei care sunt într-o stare 
de graţie, iar ‘morţii’, cei care au căzut în păcatul mortal; pentru că Dumnezeu va 
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judeca ambele clase.” – Citat din Explanation of the Baltimore Catechism 
(Explicaţie a Catehismului din Baltimore), Ediţia 1921, Imprimatur a 
Arhiepiscopului din New York, pagina 22, sub „Cei vii şi cei morţi”. 

Ce spune Dumnezeu, însuşi Creatorul, despre pământ şi despre omul care 
trăieşte pe pământ? Scopul lui Dumnezeu este ca pământul să nu fie niciodată 
distrus. „Pământul rămâne pentru totdeauna.” (Eclesiastul 1:4) Din moment ce 
pământul va rămâne pentru totdeauna, este logic că este scopul lui Dumnezeu să 
fie folosit pentru totdeauna. Nu există nici cea mai mică îndoială că omul a fost 
creat pentru pământ, iar pământul pentru om. Voia lui Dumnezeu, cu privire la 
acest lucru, este exprimată în Isaia 45:12, 18: „Pentru că aşa a spus Domnul, care a 
creat cerurile; Dumnezeu însuşi, care a format pământul şi l-a creat; el l-a 
întemeiat şi nu l-a creat în zadar, l-a format ca să fie locuit, Eu sunt Domnul, şi nu 
mai este altul. Eu am făcut pământul şi l-am creat pe om pe el; Eu, cu mâinile 
mele, am întins cerurile şi am poruncit toată armata lor.” Din moment ce 
stăpânirea tuturor lucrurilor stă în Iehova, el o poate oferi oricui doreşte. Este scris 
în Psalmul 24:1: „Pământul şi tot ce este pe el sunt ale Domnului; lumea şi cei care 
locuiesc în ea.” Psalmul 115:16: „Cerul, chiar cerurile, sunt ale Domnului, dar 
pământul l-a dat copiilor oamenilor.” 

Omul şi pământul îi aparţin lui Iehova Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a 
creat pe om. Pentru că autoritatea omului de a avea stăpânire asupra pământului i-a 
fost conferită de Iehova, omul trebuie să exercite acea autoritate şi stăpânire în 
armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Când lui Adam i-a fost oferită stăpânirea şi a fost 
făcut prinţ pe pământ, ca fiu al marelui Teocrat şi Rege al Eternităţii, datoria şi 
obligaţia de a exercita acea autoritate în armonie cu Creatorul său a căzut în seama 
lui Adam. Adam a fost pus în Eden ca şi îngrijitorul lui. (Geneza 2:8, 15) Nu i s-a 
cerut să depună eforturi mari pentru a produce hrană. Eden i-a oferit cu 
generozitate toată hrana care era necesară pentru întreţinerea lui şi pentru plăcerea 
lui. I s-a oferit controlul asupra animalelor, păsărilor şi peştilor, iar acestea erau 
obligate să i se supună lui, ceea ce au şi făcut. (Geneza 1:26:28) A fost acoperit cu 
putere şi autoritate, ca să producă propria lui familie şi să „umple pământul”. Dacă 
ar fi exercitat acea autoritate de la Dumnezeu în armonie cu voinţa Creatorului lui, 
ar fi produs o familie perfectă şi fericită de copii, iar pământul ar fi fost umplut cu 
o rasă dreaptă. Dumnezeu i-a dat lui Adam privilegiul de a exercita propriile sale 
autorităţi. El avea capacitatea de a se supune sau de a nu se supune. Totuşi, acest 
lucru nu l-a eliberat de obligaţia de a trăi în armonie cu Iehova, marele Teocrat, şi 
de a-şi exercita autoritatea în armonie cu voinţa sfântă a lui Dumnezeu. 

Prezentându-l într-o lumină falsă, atât pe Dumnezeu cât şi Cuvântul lui, 
religia i-a făcut pe oameni să creată că acest pământ a fost creat ca să fie un loc 
pentru înmulţire, pentru popularea cerului şi că, dacă Adam ar fi rămas un 
reprezentant bun şi credincios faţă de Iehova Dumnezeu, atunci Dumnezeu, la 
timpul potrivit, l-ar fi luat în cer. Cităm din nou din Explicaţie a Catehismului din 
Baltimore, pagina 61, paragraful 1: „Primii noştri strămoşi şi copiii lor nu au fost 
făcuţi ca să rămână în Paradis pentru totdeauna, ci ar fi fost luaţi cu trup şi suflet în 
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cer, fără să fie obligaţi să moară, după ce şi-au petrecut timpul de probă alocat pe 
pământ.” Nu este citată nici o dovadă din Scriptură pentru această afirmaţie din 
catehism şi nu există nici o dovadă pe care să se bazeze o astfel de concluzie. 
Adam nu a avut nici o promisiune pentru cer. Nu a existat niciodată posibilitatea, 
indiferent de împrejurări, ca el să meargă în cer. El a fost creat doar pentru pământ. 
Pământul avea să fie casa lui veşnică. 1 Corinteni 15:47 spune: „Primul om este al 
pământului, pământesc.” Din moment ce pământul a fost făcut ca locuinţă pentru 
om, nu ar trebui să ne aşteptăm să găsim nici o promisiune a cerului pentru el, şi 
nu există nici un cuvânt în Scripturi, prin care Adam să fi primit promisiunea 
cerului ca locuinţă. La patru mii de ani după aceea, a fost prima dată când unei 
creaturi pământeşti i-a fost deschisă o oportunitate cerească, când Cristos Isus, în 
numele adepţilor lui credincioși care urmează pașii săi, a deschis „o nouă cale vie, 
pe care ne-a dedicat-o nouă, prin voal, adică prin carnea lui”, „ca să intrăm în cel 
mai sfânt”, „însuşi cerul”. (Evrei 10:19, 20; 9:24) Aceştia au fost creaţi din spiritul 
lui Dumnezeu, „spre o moştenire incoruptibilă şi nepângărită şi care nu dispare, 
rămânând în cer”. (1 Petru 1:3, 4) O înţelegere corectă a acestei chestiuni îi va 
permite omului să aibă o pricepere clară a ceea ce va fi destinul final al familiei 
umane. 

Scripturile arată că Dumnezeu i-a dat omului viaţă şi i-a dat stăpânire pe 
pământ, cu condiţia ca omul să i se supună lui Dumnezeu. Dacă omul nu ar fi 
nesupus niciodată şi ar fi întotdeauna în armonie cu Creatorul său, s-ar bucura 
pentru totdeauna de viaţă şi stăpânire pe pământ. Dar, dacă s-ar răzvrăti, atunci ar 
urma altă condiţie, aşa cum a afirmat Dumnezeu: „Vei muri cu siguranţă”. 
(Geneza 2:17) Dacă ar muri, ar pierde totul. În concluzie, moartea ar demonstra că 
stăpânirea şi viaţa omului fuseseră supuse unei condiţii. 

De-a lungul creării omului şi oferirii stăpânirii nu s-a făcut niciodată vreo 
afirmaţie conform căreia, dacă omul s-ar răzvrăti, ar ajunge în chinuri groaznice. 
Nu apare nici unde în Biblie că Dumnezeu are de gând să pună vreo creatură de-a 
lui într-un loc de tortură veşnică. Din contră, declaraţia legii lui este simplă şi clară 
şi afirmă că viaţa şi stăpânirea lui Adam i-au fost oferite cu condiţia ca el să se 
supună, iar nesupunerea ar fi însemnat pierderea autorităţii şi vieţii lui. „Domnul îi 
păstrează pe toţi cei care îl iubesc; dar pe toţi cei răi îi va nimici.” – Psalmul 
145:20. 

Datorită asigurării iubitoare pe care Dumnezeu a avut-o pentru om, a numit 
un supraveghetor sau ajutor sau protector, care să îl ajute pe om să evite săvârşirea 
de lucruri rele, care i-ar aduce omului pedeapsa pentru încălcarea legii lui 
Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe „Cel Strălucitor” sau „steaua dimineţii” sau 
„Lucifer”, creatura spirit îngerească, şi l-a pus în Eden ca stăpân sau protector al 
omului. (Vezi Isaia 14:12, potrivit traducerii Rotherham, Young, Leeser şi a 
Versiunii Autorizate) Despre el şi despre numirea lui în această funcţie, Dumnezeu 
a spus: „Tu eşti heruvimul uns, care protejează, iar eu te-am numit.” (Ezechiel 
28:14) „Heruvim” înseamnă un reprezentant sau ajutor, căruia îi sunt atribuite 
anumite puteri şi îndatoriri cereşti. „Uns” înseamnă că Lucifer, heruvimul, a fost 
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acoperit de putere şi autoritate, în numele lui Dumnezeu, ca să îndeplinească 
anumite lucruri; iar în acest caz a fost acoperit cu putere şi autoritate, ca stăpân în 
„grădina lui Dumnezeu”, ca să aibă grijă de interesele omului şi să îl ţină pe calea 
corectă. El trebuie să ‘ocrotească’, adică să acopere, să apere şi să protejeze. Prin 
urmare, Lucifer a fost acoperit de putere şi autoritate, să acţioneze în calitate de 
supraveghetor pentru om, să îl acopere, să îl protejeze şi să îl apere, ca să nu o ia 
pe o cale greşită, încălcând legea lui Dumnezeu. A fost îndatorirea solemnă a lui 
Lucifer, atât faţă de om cât şi faţă de Dumnezeu, să îndrume şi să influenţeze 
omenirea să meargă pe calea cea dreaptă, pentru ca omul să îl poată onora pe 
Dumnezeu şi să îşi prelungească viaţa pe pământ. 

Dumnezeu l-a înveşmântat pe Lucifer şi cu „puterea morţii”. (Vezi Evrei 
2:14) Aşadar, era una dintre atribuţiile oficiale ale lui Lucifer să pună capăt zilelor 
omului, dacă acesta din urmă încălca legea lui Dumnezeu. Din această cauză, 
Lucifer a avut o relaţie confidenţială cu Dumnezeu şi cu omul. I s-a încredinţat 
sarcina de a păstra noul guvern al lui Dumnezeu, de pe pământ, într-o stare pură şi 
corespunzătoare. Încălcarea încrederii, cu scopul de a distruge metodele de 
guvernare stabilite de Dumnezeu în Eden, ar fi un act de trădare. Săvârşirea crimei 
trădării, în aceste condiţii, l-ar dovedi pe făptaş un trădător şi l-ar transforma într-o 
creatură păcătoasă şi detestabilă şi cel mai odios criminal. Bineînţeles că Lucifer 
ştia că Dumnezeu i-a permis omului să îşi creeze propria specie şi că, la timpul 
potrivit, pământul va fi populat de o rasă perfectă de oameni. El ştia că omul aşa a 
fost creat încât să i se închine binefăcătorului lui. El ştia că trebuia să înlăture din 
mintea omului gândul că Dumnezeu este binefăcătorul lui. Lucifer a fost cuprins 
de ambiţia de a controla rasa umană şi de a primi închinarea datorată lui 
Dumnezeu. 

Lucifer a devenit impresionat de propria lui frumuseţe şi importanţă şi 
putere şi a uitat că avea o obligaţie faţă de Creatorul lui. Inima lui a fost cuprinsă 
de egoism. Motivul lui a fost unul greşit, iar inima lui a devenit ticăloasă. A fost 
determinat să acţioneze asupra lui Adam, având un motiv groaznic. În legătură cu 
acest scop, Isaia 14:13, 14 declară despre Lucifer: „Tu ai spus în inima ta, Eu voi 
urca la cer, Îmi voi înălţa tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu; Voi sta pe 
muntele adunării, în zonele nordice; Mă voi înălţa deasupra înălţimilor norilor; Voi 
fi ca cel Preaînalt.” Scripturile arată clar că raţionamentul lui Lucifer a fost astfel: 

‘Eu sunt stăpânul omului în Eden. Am puterea să pun capăt vieţii omului, 
dar, chiar dacă omul încalcă legea lui Dumnezeu, nu voi exercita această putere. Îl 
voi face pe om să creadă că Dumnezeu nu este prietenul şi binefăcătorul lui, dar 
că, de fapt, îl amăgeşte. Pe lângă acestea, Dumnezeu nu va putea să îi ia viaţa 
omului şi, în acelaşi timp, să fie consecvent; pentru că el a declarat că acel pom din 
mijlocul Edenului este pomul vieţii, iar dacă cineva va mânca din acel pom, va trăi 
veşnic. Aşadar, îl voi duce pe om la acel pom şi îl voi face să mănânce, şi apoi nu 
va muri, ci va trăi veşnic pe pământ. 

‘Dar înainte de aceasta îl voi convinge pe Adam să creadă că Dumnezeu îl 
ţine în ignoranţă şi îi ascunde lucrurile pe care are tot dreptul să le primească. 
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Adam îşi iubeşte soţia. Prima dată o voi convinge pe Eva să îmi îndeplinească 
cererea, iar apoi, prin ea, voi putea să îl controlez pe Adam. Voi face în aşa fel 
încât şi Adam va mânca din pomul interzis al cunoaşterii, şi apoi voi refuza să le 
pun capăt zilelor. Apoi, îi voi duce imediat la pomul vieţii şi îi voi face să mănânce 
din el. După aceea vor trăi pentru totdeauna, şi nu vor muri. Prin această metodă îi 
voi convinge să fie de partea mea şi îi voi ţine în viaţă pentru totdeauna. Îl voi 
sfida pe Dumnezeu; şi aşa cum el are un tărâm de îngeri şi alte creaturi din cer, 
care i se închină, Voi fi şi eu ca cel Preaînalt şi voi primi închinare, ca şi 
Dumnezeu.’ 

Acesta a fost începutul religiei; pentru că religia, orice religie, este contrară 
„închinării pure” lui Iehova Dumnezeu, potrivit poruncilor lui. Lucifer a conceput 
un plan plin de viclenie; s-a gândit că este un plan isteţ. În mod evident, Dumnezeu 
a ştiut despre el chiar de la început, dar nu a intervenit până când Lucifer nu a 
ajuns în punctul comiterii clare a actului de a-l stăpâni pe om şi de a-l convinge să 
păcătuiască. Dumnezeu a spus despre aceasta: „Inima ţi-a fost înălţată din cauza 
frumuseţii tale; ţi-a fost coruptă înţelepciunea din cauza strălucirii tale.” (Ezechiel 
28:17) Această contemplare egoistă din inima lui Lucifer a fost începutul 
nelegiuirii lui. Până în acel moment fusese perfect. Dumnezeu spune despre el: „Ai 
fost perfect în căile tale, din ziua în care ai fost creat, până când s-a găsit 
nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 28:15) Imperfecţiunea lui Lucifer a început în acel 
moment. 

După ce şi-a planificat cu grijă crima, Lucifer pune acum planul în aplicare. 
Face acest lucru apelând la frauda religioasă, înşelarea şi minciuna. Când Cristos 
Isus era pe pământ, a afirmat că răzvrătitul Lucifer „este un mincinos, şi tatăl 
minciunii” (Ioan 8:44), arătând astfel că Lucifer a rostit prima minciună care a fost 
rostită vreodată. ‘Nu există moarte’ (Geneza 3:4), iar slujitorii celui rău spun 
oamenilor această minciună încă din acea vreme. 

Lucifer s-a folosit de şarpe ca să îşi îndeplinească planul. El a făcut acest 
lucru pentru că şarpele era cel mai subtil animal de pe câmp, dintre toate animalele 
pe care le crease Domnul Dumnezeu. Aşadar, Lucifer (acum Satan Diavolul) a 
vorbit prin şarpe şi a spus: „Da, A spus Dumnezeu, Să nu mâncaţi din toţi pomii 
din grădină?” „Şi femeia i-a spus şarpelui, Putem mânca din fructul pomilor din 
grădină, dar din fructul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu ne-a 
spus, Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu îl atingeţi, ca să nu muriţi. Iar şarpele i-a 
spus femeii: Sigur nu veţi muri, pentru că Dumnezeu ştie că în ziua în care mâncaţi 
din el, atunci vi se vor deschide ochii; şi veţi fi ca dumnezeii, cunoscând binele şi 
răul. Şi când femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, şi că era plăcut la vedere, 
şi un pom care să te facă înţelept, a luat din fructul lui şi l-a mâncat; şi i-a dat şi 
soţului ei, care era cu ea, şi a mâncat şi el.” (Geneza 3:1-6) Deci, „păcatul a intrat 
în lume printr-un om, iar moartea prin păcat; şi astfel moartea a trecut peste toţi 
oamenii, pentru că toţi au păcătuit”. – Romani 5:12. 

Ca urmare a acelei răzvrătiri, porunca lui Dumnezeu pentru omenire, „fiţi 
roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul”, aşa cum apare în Geneza 1:28, nu a 
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putut fi demonstrată în condiţii drepte şi, din cauză că nu a fost îndeplinită în 
dreptate, nu a fost îndeplinită deloc, potrivit voinţei şi poruncii lui Dumnezeu. 
Astfel, Adam şi Eva nu au reuşit să ridice o generaţie dreaptă, din cauză că 
amândoi păcătuiseră înainte de începerea exercitării funcţiei de a aduce copii pe 
lume. După bătălia de la Armaghedon, care se apropie, cei care încalcă cu bună 
ştiinţă legea lui Dumnezeu vor dispărea de pe pământ, iar „marea mulţime” a 
oamenilor cu bunăvoinţă faţă de Iehova şi de Guvernul lui Teocratic, care 
supravieţuiesc, fiind drepţi şi fiind luaţi în considerare de el datorită credinţei şi 
supunerii lor, vor putea atunci îndeplini porunca divină, „să se înmulţească şi să 
umple pământul”. Atunci, când Împărăția lui Dumnezeu va fi în plină desfăşurare 
şi în viaţă pentru cei supuşi de pe pământ, atunci se vor aplica cuvintele lui Isus: 
„Dacă omul respectă ceea ce spun eu, atunci nu va vedea niciodată moartea”; şi, 
„Oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri niciodată.” (Ioan 8:51, 11:26) Apoi, şi 
copiii din „marea mulţime”, concepuţi sub regatul teocratic, vor fi conduşi la viaţă, 
prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, prin Cristos Isus. Lucifer, ca stăpân al omului, nu a 
reuşit să îndeplinească sarcina ce i-a fost încredinţată pentru că s-a răzvrătit şi apoi 
i-a condus pe Adam şi pe Eva în păcat, înainte ca ei să fi exercitat funcţia divină de 
a aduce pe lume copii. Cristos Isus, Regele şi stăpânul îndreptăţit al omului, va 
face ceea ce Lucifer nu a reuşit să facă. Cristos Isus va îndeplini sarcina ce i-a fost 
încredinţată şi nu va lăsa nimic să împiedice îndeplinirea poruncii divine de către 
oamenii drepţi de pe pământ. Se va demonstra astfel că porunca lui Dumnezeu, de 
a „umple pământul” cu un popor drept, va fi îndeplinită. Acest lucru va însemna 
justificarea numelui lui Iehova şi le va demonstra în totalitate oamenilor şi 
îngerilor că Satan este un mincinos, şi că doar Dumnezeu este adevărat. 
Distrugerea păcătoşilor la Armaghedon va face loc pentru ca pământul să fie 
umplut cum se cuvine. Porunca divină iniţială, dată lui Adam şi Evei în Eden, şi 
reafirmată pentru familia lui Noe după potop, va fi îndeplinită cu succes după 
Armaghedon, în dreptate, de către „marea mulţime” a „oamenilor cu bunăvoinţă”, 
care au supravieţuit pe pământ. ‘Nu vor munci în zadar şi nici nu vor avea copii în 
teroare, pentru că ei sunt sămânţa celor binecuvântaţi ai lui Iehova, şi a urmaşilor 
lor.’ (Isaia 65:23, Rotherham) Aşadar, Iehova Dumnezeu nu a creat în zadar 
pământul; „l-a creat ca să fie locuit”. – Isaia 45:18. 
 

 
RĂSPLATA 

 
Când Iehova Dumnezeu a înapoiat o rămăşiţă credincioasă a evreilor în ţara 

lor natală, în 536 î. Cr., scăpându-i de captivitatea din Babilonul păgân, şi i-a pus 
la lucru la reconstruirea templului Domnului din Ierusalim, această mică rămăşiţă 
de aproximativ 50.000 de evrei şi însoţitorii lor, era încă înconjurată de duşmanii 
obişnuiţi ai Israelului. La nord era Siria, cu oraşul său principal, Damasc, şi cu 
dumnezeul său fals, Hadrac. Înspre vest şi de-a lungul coastei Mediteranei se afla 
Filistia, cu Pentarhia ei, sau alianţa celor cinci oraşe principale, şi anume Ascalon, 
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Gaza, Ecron, Asdod şi Gat; iar deasupra Filistiei se afla Fenicia, cu oraşele ei 
puternice din punct de vedere comercial şi al trecutului, şi anume Tir şi Sidon. 

Rămăşiţa evreiască din zilele acelea a prefigurat mica rămăşiţă a martorilor 
credincioși ai lui Iehova de pe pământ, din 1918 d. Cr., an care a marcat sfârşitul 
Primului Război Mondial. Iehova alină această rămăşiţă, spunându-le dinainte care 
va fi soarta duşmanilor lor, care i-au persecutat. (Isaia 42:9) Unii dintre martorii lui 
Iehova au fost uneori descurajaţi, atunci când nu au putut vedea clar că 
prosperitatea şi binecuvântarea Domnului se află de partea lor. Duşmanul continuă 
să îi asuprească şi încearcă să împiedice lucrarea în care sunt implicaţi, iar unii 
dintre cei mai slabi se întreabă de ce acest lucru este permis. Iehova îi permite 
oricui, care aude adevărul, să se identifice ca fiind pentru sau împotriva Împărăției. 
Rămăşiţa trebuie să ţină minte acest lucru tot timpul, că justificarea numelui lui 
Iehova este cel mai important lucru, şi Împărăția îi va justifica numele. Iehova îi 
asigură pe martorii lui credincioși că ei vor lua parte la executarea hotărârilor lui 
judecătoreşti, scrise cu multă vreme în urmă, în Cuvântul său. (Psalmul 149:9) Prin 
profetul său Zaharia, care a profeţit pentru vechea rămăşiţă evreiască din 
Ierusalim, Iehova le spune celor din ziua de azi, care construiesc temple, care este 
hotărârea lui judecătorească, care a fost scrisă dinainte, împotriva celor care i se 
opun lui Dumnezeu şi celor care construiesc palatul sau templul său. 

În profeţia următoare a lui Zaharia, cuvântul „povară” înseamnă „o 
declaraţie a condamnării”, adică un decret penal, care anunţă soarta sau destinul 
celui numit. Zaharia a fost făcut să scrie (9:1): „Povara cuvântului Domnului în 
ţara [Versiunea Revizuită pe care o are asupra ţării; şi traducerea lui Leeser: 
despre ţara] Hadrac şi Damasc va fi odihna [locuinţa] lor; când ochii omului, a 
tuturor semințiilor lui Israel, vor fi îndreptaţi către Domnul.” Numele „Hadrac” 
este identificat cu Siria, iar unele surse afirmă că se referă la o zeitate siriană. În 
Isaia 7:8 este scris: „Deoarece capul Siriei este Damascul.” Condamnarea 
pronunţată arată că îşi va găsi ‘locul de odihnă’ în Damasc. „Damasc” înseamnă 
„industrie” sau „loc aglomerat”. Acesta a fost capitala Siriei, şi un loc activ pentru 
Satan şi pentru reprezentanţii lui, chiar şi în zilele lui Avraam, strămoşul evreilor. 
(Geneza 14:14, 15; 15:2) În vremea regelui Ioiachim, care a domnit în Ierusalim, 
sirienii au participat la atacul asupra acestui oraş, acest lucru întâmplându-se cu 
puţin timp înainte de distrugerea Ierusalimului. (2 Regi 24:1-5; Ieremia 35:11) 
Atât Damascul cât şi Liga Naţiunilor de astăzi sunt produsele lui Satan, Liga 
Naţiunilor fiind în special scoasă în evidenţă de combinaţia Imperiului Britanic cu 
America, sau a şaptea putere a lumii, prezisă în Biblie. Damascul ilustrează clar o 
parte a acelei Ligi a Naţiunilor, din cauză că Reţin, regele Damascului în Siria, s-a 
aliat sau a format o ligă cu cele zece seminții rebele ale Israelului, împotriva 
Ierusalimului. (Isaia 7:1, 2, 8) Iehova a făcut ca profetul Isaia să îi dea un nume 
unuia dintre fiii lui Isaia, care să semnifice faptul că se vor împărţi hotărâri 
judecătoreşti peste această ligă sau confederaţie. Vezi Isaia 8:1-4, 9-12. 

Ezechiel, profetul lui Dumnezeu (27:16, 18), adresându-se Tirului 
comercial, a spus: „Siria a fost comerciantul tău datorită multelor tale produse; au 
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ocupat târgurile tale cu smaralde, purpură, şi lucruri brodate, şi lenjerie fină, şi 
mărgean şi agat. Damascul a fost comerciantul tău în mijlocul multelor tale 
produse, pentru toate bogăţiile; pentru vin de Helbon [lângă Damasc] şi lână albă.” 
Această afirmaţie arată că Damascul a ilustrat un element comercial din 
organizaţia lui Satan, care are legătură cu organizaţia comercială, religioasă şi 
politică a Ierarhiei Romano-Catolice. Damascul făcea parte dintr-o ligă veche, iar 
moderna Ligă a Naţiunilor este o făcătură a Marii Afaceri; aşadar, Damascul din 
vechime stă în locul părţii comercial-religioase a organizaţiei lui Satan, pe care 
condamnarea Domnului îşi găseşte ‘locul de odihnă’. „Pentru că Iehova are un 
ochi peste omenire, şi peste toate semințiile Israelului.” (Zaharia 9:1, Rotherham) 
Acea afirmaţie a profetului este o alinare pentru rămăşiţă, deoarece înseamnă că 
Iehova va acţiona pentru ei şi pentru toată omenirea, care stă de partea lui Iehova 
şi rămâne hotărâtă la bătălia de la Armaghedon. 

Condamnarea sau soarta este, de asemenea, direcţionată împotriva altora; 
Zaharia (9:2) continuă: „Şi Hamatul [Siriei] se va învecina cu ea”; sau, aşa cum 
este redat de Versiunea Revizuită, „Şi Hamat se învecinează, de asemenea, cu ea”; 
„Tirul şi Sidonul, pentru că este un lucru înţelept”. Numele „Hamat” înseamnă 
„fortăreaţă”. A fost o provincie separată, în Siria superioară, şi s-a aflat în ligă sau 
alianţă cu sirienii din Damasc, ilustrând astfel şi o parte integrantă a confederaţiei 
împotriva Domnului şi regatului lui şi este, aşadar, o parte a monstruozităţii 
religioase şi politice, care îşi ia asupra ei dreptul de a conduce pământul, în locul 
Împărăției lui Iehova sub Cristos. „Tirul” se referă, în mod precis, la elementul 
religios şi comercial al „creştinătăţii”, condus de Ierarhia Romano-Catolică, în 
timp ce „Sidonul” ilustrează, în special, acele elemente religioase care precedă 
Ierarhia Romano-Catolică, şi doctrinele, tradiţiile şi practicile religioase adoptate şi 
absorbite de Ierarhie, numele de „creştin” fiindu-i aplicat pe nedrept. Decretul 
penal al lui Iehova este, de asemenea, împotriva acestor elemente ale organizaţiei 
lui Satan. Ierarhia comercială şi religioasă se crede tare înţeleaptă, iar Iehova le 
spune membrilor ei, cu ironie: „Iată, tu eşti mai înţelept [în mintea ta] decât 
Daniel; nu există nici un secret pe care îl pot ei ascunde de tine.” (Ezechiel 28:3) 
Astăzi, presa publică, revistele şi alte agenţii de publicitate ale organizaţiei lui 
Satan, sub influenţa Ierarhiei Romano-Catolice, găsesc o plăcere diavolească în 
batjocorirea şi dispreţuirea martorilor lui Iehova. Iehova le spune acum acestor 
duşmani: ‘Aşteptaţi doar, şi veţi primi ce meritaţi. Aşteptaţi până mă ridic şi 
acţionez şi vă dau răsplata.’ – Ţefania 3:8. 

„Creştinătatea, acum ameninţată de monstruozitatea totalitară în creştere, 
pretinde să fie creştină. Din contră, ea este o mare înşelătorie, iar profetul spune 
despre ea: „Şi Tirul şi-a construit o fortăreaţă, şi a adunat argintul precum praful, şi 
aurul fin precum noroiul de pe străzi.” (Zaharia 9:3) „Creştinătatea organizată”, în 
special Ierarhia Romano-Catolică, a adunat mult argint şi aur, dar acestea nu o vor 
salva de la distrugerea de la Armaghedon. Domnul spune despre ea (9:4): „Iată, 
Domnul o va alunga [(V.R.) o va deposeda], şi îi va arunca puterea în mare 
[omenirii, îndepărtată de Dumnezeu şi exploatată de Ierarhie]; şi va fi mistuită în 



135 
 

foc.” „Puterea în mare” va fi distrusă de marea furtună stârnită de „vântul estic” şi 
de Iehova Dumnezeu. (Ezechiel 27:26) „Tirul” însuşi va fi distrus, iar locurile ei 
de acţiune vor fi toate o grămadă de cenuşă. Iehova Dumnezeu, prin Executorul 
său Principal, Cristos Isus, va aplica această distrugere la timpul potrivit. Astăzi, 
Tirul modern controlează radioul, care este metoda oferită de Dumnezeu pentru 
comunicarea între diferitele locuri de pe pământ. Ierarhia foloseşte radioul ca să 
exploateze oamenii şi conlucrează cu alte elemente din organizaţia lui Satan ca să 
împiedice transmiterea mesajului Împărăției lui Iehova către oameni. În ianuarie 
1933, la cererea unei companii anglicane de clerici, în avantajul Ierarhiei, Comisia 
Radio din Canada a eliberat un ordin conform căruia martorii lui Iehova trebuie să 
trimită prima dată Comisiei Radio mesajul pe care ei îl răspândesc la porunca lui 
Iehova, pentru ca acesta să fie cenzurat, înainte să fie transmis oamenilor. 
Îndeplinirea acestei cereri şi punerea în faţa acestor critici a mesajului Împărăției 
lui Iehova şi permiterea ca aceştia să stabilească dacă mesajul ar trebui transmis 
oamenilor sau nu, ar fi, în limbajul lui Isus, ca şi cum ai ‘da ceea ce este sfânt pe 
seama câinilor, şi perle înaintea porcilor’. (Matei 7:6) Acest lucru ar însemna 
ascultarea de om şi nu de Dumnezeu şi ar fi, aşadar, o mare insultă pentru Domnul 
Dumnezeu. (Faptele 4:19) Cei unşi ai lui Dumnezeu nu au acum altă variantă decât 
să se supună în totalitate poruncilor lui Iehova şi Regelui Cristos Isus, Mai Marele 
Moise. – Faptele 3:22, 23. 

Pentru a-i încuraja pe cei care cred în totalitate în Iehova, acesta le spune 
care va fi rezultatul final pentru mulţimea păcătoasă. Rămăşiţa credincioasă a lui 
Iehova nu se va pleca înaintea reprezentanţilor lui Satan şi nici nu vor ceda 
cerinţelor venite din partea radioului. Nu vor permite ca cenzura organizaţiei lui 
Satan să fie îndeplinită de clerici şi de puterea comercială şi politică. Martorii lui 
Iehova nu ar putea să îi fie credincioşi şi lui şi, în acelaşi timp, să fie de acord cu 
aceste agenţii păcătoase de-ale lui Satan, care cenzurează mesajul Împărăției lui 
Dumnezeu şi hotărăsc ceea ce le va fi transmis oamenilor despre Cuvântul lui 
Dumnezeu. Iehova este Atotputernic şi va realiza singur metoda prin care adevărul 
va ajunge la oameni, iar el a făcut acest lucru prin asigurarea a zeci de mii de 
aparaturi de sunet, pentru reproducerea mesajelor înregistrate şi transmiterea lor în 
locuri publice şi private. Martorii credincioși ai lui Iehova nu vor ceda insultelor și  
cererilor agenţiilor lui Satan. Ei nu vor face compromisuri cu organizaţia lui Satan, 
ci se vor baza doar pe Iehova Dumnezeu, ştiind că el va face ca toate lucrurile să 
se întâmple, potrivit voinţei lui supreme. La timpul potrivit, se va alege praful de 
întreaga organizaţie a lui Satan şi nu se va mai şti nimic despre ea niciodată. 

Iehova l-a făcut pe Zaharia să profeţească faptul că preoţimea, şi toţi cei 
care susţin capcana lor comercială-religioasă, şi toţi cei care acţionează în calitate 
de agenţi ai lui Satan, vor vedea chiar înainte de distrugere ceea ce se va abate 
asupra organizaţiei lui Satan, şi vor fi extrem de speriaţi. Acestei mulţimi 
păcătoase îi este prezentat acum mesajul adevărului, şi acest lucru i-a speriat, şi 
‘feţele lor se înnegresc’. Domnul spune prin Zaharia (9:5): „Ascalonul va vedea şi 
se va teme, şi Gaza va vedea şi va fi tare îndurerată, iar Ecronul, din cauza 
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aşteptărilor lui, se va ruşina; regele din Gaza va pieri, iar Ascalonul nu va mai fi 
locuit.” Ascalonul, Gaza şi Ecronul erau oraşe filistene şi erau, precum Tirul, 
implicate în comerţ, în mod direct sau indirect. Se aflau în relaţii bune cu Tirul, iar 
condamnarea era peste ei. Ele au simbolizat, de asemenea, elementul religios din 
organizaţia lui Satan, Ierarhia Romano-Catolică fiind partea conducătoare. 
Preoţimea şi toate instituţiile mărunte, legate de ea, sunt acum într-o stare de 
panică. Întreaga mulţime spune oamenilor că „prosperitatea este aproape” şi că 
„Ierarhia este zidul principal contra comunismului”, dar aşteptările lor nu vor fi 
realizate. Religia, Marea Afacere, economiştii, agenţiile de publicitate, afaceriştii 
politicieni, regalitatea şi aristocraţia, democraţia şi orice alt element din 
organizaţia lui Satan va pieri, pentru că acesta este gradul de condamnare sau 
anunţul penal, scris împotriva lor de către Iehova. Cunoscând acest lucru, rămăşiţa 
credincioasă va merge înainte cu încredere şi va proclama în continuare mesajul 
Împărăției, având credinţă deplină în Iehova şi realizându-şi munca prin puterea de 
la el, cu bucurie şi aducându-i laude. 

Iehova a încheiat o lege a legământului cu naţiunea lui Israel. Aceasta 
presupunea ca nici un fiu nelegitim să nu intre în adunarea Domnului. 
(Deuteronomul 23:2) Acea lege a prefigurat anumite chestiuni din prezent. Fariseii 
evrei, fiind formaliști în ceea ce priveşte litera legii, dar ignorând total spiritul ei, şi 
fiind orbiţi de propriile lor gânduri şi fiind mulţimea ‘mai sfântă decât tine’, au pus 
la îndoială legitimitatea lui Isus; cu alte cuvinte, i-au aplicat numele de „fiu 
nelegitim”. (Ioan 6:42; 8:41) Un fiu nelegitim era o persoană îngrozitoare în ochii 
fariseilor ipocriţi. La fel, clericii „creştinătăţii”, care sunt corespondenţii fariseilor, 
sunt atenţi la înfăţişarea exterioară a oamenilor şi presupun cu ipocrizie că ei înşişi 
sunt fără cusur, îi dispreţuiesc pe adepţii umili ai lui Cristos Isus şi îi pun în clasa 
de fii nelegitimi; iar când li se spune clericilor despre Împărăția lui Dumnezeu, ei 
se întorc cu spatele cu un aer plin de dispreţ şi, în acelaşi timp, întâmpină 
înlocuitorul Diavolului, Liga Naţiunilor, sau statul controlat de Ierarhie. Domnul le 
spune că, Cel pe care l-au numit ei fiu nelegitim, îi va distruge pe ipocriţii 
religioşi. 

„Şi”, continuă profetul (Zaharia 9:6), „un fiu nelegitim va locui în Asdod; 
şi le voi înlătura filistenilor mândria”. Numele „Asdod” înseamnă „fortăreaţă” şi 
era oraşul principal dintre cele cinci oraşe filistene ale confederaţiei şi era locul 
închinării dumnezeului mării, Dagon. (1 Samuel 5:1-9) Aşadar, acesta ilustrează 
fortăreaţa duşmanului confederat împotriva Împărăției lui Dumnezeu. (Psalmul 
83:5) Această mulţime păcătoasă de „intelectuali” ipocriţi priveşte Împărăția lui 
Dumnezeu sub Cristos ca pe un lucru dezgustător, şi îl descriu prin expresia „fiu 
nelegitim”. Prin urmare, Iehova le spune că Cel dispreţuit, Cristos Isus, ca mare 
Cuceritor învingător, va pune stăpânire pe fortăreaţa filistenilor (adică, 
„creştinătatea”, care se află sub controlul Ierarhiei) şi îi va distruge pe toţi cei care 
se află în ea. Oamenii cu bunăvoinţă, cunoscuţi ca făcând parte din clasa de 
ionadabi, sunt astfel avertizaţi şi li se arată calea de scăpare în aceste vremuri de 
distrugere. Pentru ei se aplică acum porunca lui Dumnezeu (Ţefania 2:2, 3): 
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„Înainte ca decretul să fie anunţat, înainte ca ziua să treacă precum pleava, înainte 
ca furia aprinsă a Domnului să vină... Căutaţi-l pe Domnul, voi cei smeriţi de pe 
pământ, care aţi realizat hotărârile sale judecătoreşti; căutaţi dreptatea, căutaţi 
smerenia; ca să fiţi ascunşi în ziua mâniei Domnului.” „Dar voi trimite un foc 
peste zidul Gazei, care îi va mistui palatele; şi voi omorî locuitorii din Asdod şi pe 
cei care ţin de sceptrul Ascalonului; şi îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului; 
şi rămăşiţa filistenilor [Ierarhia Romano-Catolică şi aliaţii ei religioşi şi politici] va 
pieri, spune Domnul Dumnezeu.” (Amos 1:6-8) Toţi aceştia vor bea din cupa 
mâniei lui Iehova. (Ieremia 25:20) Acest lucru va semnifica justificarea  
Cuvântului şi numelui lui Iehova. 

Sub stăpânirea Ierarhiei Romano-Catolice şi a aliaţilor ei religioşi, 
„creştinătatea” a vărsat sânge uman de-a lungul a multe secole, încălcând în mod 
deschis legământul veşnic al lui Dumnezeu, cu privire la sfinţenia sângelui 
creaturilor pământeşti. (Geneza 9:1-6) Pretinzând că sunt adepţii lui Cristos, 
aceştia au mâncat la masa Diavolului şi au săvârşit sacrificii pentru Diavol. (1 
Corinteni 10:21) Cu privire la duşmanii lui Dumnezeu care se află în confederaţie 
şi, în special Ierarhia Romano-Catolică, Domnul spune prin profetul (Zaharia 9:7) 
său: „Şi îi voi scoate sângele din gură [a filisteanului modern], şi lucrurile 
dezgustătoare dintre dinţi; dar cel care rămâne, într-adevăr, va fi pentru 
Dumnezeul nostru; şi va fi ca un guvernator în Iuda, iar Ecronul, ca un iebusit.” 
Oamenii asupriţi de pe pământ vor fi salvaţi din fălcile periculoase ale filistenilor 
moderni, care îi persecută de multă vreme. Rămăşiţa, salvată de organizaţia 
duşmanului, „va fi pentru Dumnezeul nostru”, Iehova, „un popor pentru numele 
lui”. „Iuda”, menţionată de profet, reprezintă clasa care aduce laude numelui lui 
Iehova; aşadar, Iuda ilustrează aici rămăşiţa credincioasă: „Şi ea [rămăşiţa] va fi ca 
un comandant în Iuda” (V.R.), adică vor fi comandanți de pe pământ, care vor 
declara numele lui Iehova. (Isaia 62:10) Şi, aşa cum vechiul oraş Iebus a fost 
cucerit de seminția lui  Iuda, sub Regele David, care l-a ilustrat atunci pe Cristos 
Isus, marele Guvernator sau Căpitan şi „Leu din seminția lui  Iuda”, la fel şi 
filistenii moderni, adică Ierarhia Romano-Catolică şi toţi aliaţii săi religioşi, 
comerciali şi politici, vor fi învinşi. Va fi o răsplată întârziată! 
 
 

APRECIERE ȘI ASIGURARE 
 
DRAGĂ FRATE RUTHERFORD: 

Noi, membrii adunării din Bradley-Kankakee a martorilor lui Iehova, din 
Illinois, Zona nr. 1, dorim să-i exprimăm lui Iehova Dumnezeu aprecierea noastră 
recunoscătoare pentru bunătatea iubitoare manifestată față de noi prin faptul că ne-
a revelat în Turnul de Veghere minunatele sale adevăruri și pentru că ne-a dat 
ocazia de a le spune aceste adevăruri și altora. 

Dorim să ne exprimăm și iubirea aprinsă pentru tine, știind că ești pe deplin 
devotat lui Iehova și Teocrației sale conduse de Cristos. 
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Dorim să știți că suntem alături de voi în lupta voastră curajoasă pentru 
dreptate și adevăr și că refuzăm să luăm în considerare scrisorile răutăcioase pe 
care le circulă unii din clasa ”servului rău” printre frați. Nu vom coopera cu o 
astfel de clasă care se împotrivește guvernului Teocratic al lui Iehova. 
 
 

Experiențe de pe teren 
 

JUDECĂTOR DIN NEW YORK  ÎNCURAJEAZĂ  ATACURILE 
DEMONILOR 

 
”După ce tocmai terminasem de prezentat o expunere la etajul al doilea, am 

coborât cu fonograful deschis și cu colecția mea de cărți și m-am îndreptat spre 
primul etaj al acestei clădiri de apartamente cu patru etaje, aflată în colț cu biserica 
catolică Sf. Augustin. În timp ce mă apropiam de ușa apartamentului de la baza 
scărilor, am văzut un bărbat în palton ce stătea tăcut în mijlocul holului. Ușa era 
întredeschisă și când am pășit în față, am dat ochii cu un irlandez solid cu burtă, 
într-un șorț alb, care a deschis-o larg. Cu o exclamare de surpriză mi-am pus 
lucrurile jos și l-am invitat să asculte cuvântarea ”Guvernare și pace”. Fără niciun 
avertisment, el a sărit înainte într-o clipă, m-a apucat de gulerul paltonului cu 
ambele mâini și a strigat: ’Uite-l pe comunistul ală!’ Împins în ușorul ușii holului, 
am protestat: ’Eu sunt creștin’ dar în zadar. ’Deschide ușa aia!’ a strigat el la omul 
de pe hol și, fără să-mi asculte cererile: ’Lăsați-mă să-mi iau lucrurile’, am fost 
împins pe ușa aceea, apoi pe ușa vestibulului și afară în stradă. Plin de mânie, m-a 
scuturat și m-a dus cu forța în josul străzii spre ’biserica’ de unde ieșeau acum 
enoriași. Dintr-o dată, mi-a dat drumul și a pornit înapoi, cu mine în urma lui și 
avertizându-l că voi iniția o acțiune legală pentru stricăciunile cauzate lucrurilor 
mele. Întorcându-mă în pragul ușii după el, ș-a întors și mi-a dat o lovitură 
puternică cu dosul mâinii pe obrazul drept, urlând: ’Nu mai veni aici! Nu te vor 
aici!’. Apoi mi-a aruncat geanta cu cărți pe trotuar. După aceea a adus fonograful 
meu deschis în poziție și l-a aruncat în șanț. După el au urmat și discurile și brațul 
fonografului. În timp ce eu eram în șanț încercând să-mi repar lucrurile, enoriașii 
bisericii lui Brannigan ieșeau din casa lor de demoni și treceau pe lângă mine 
spunând batjocuri. În după-amiaza următoarei zile de vineri ne aflam cu toții în 
marea sală a curții de magistrați nr. 2 din Bronx, stând în boxă înaintea 
magistraților, a stenografului curții și a unei audiențe de aproximativ 25 de 
oameni. Încă de la început, judecătorul a arătat că este hotărât să-l achite pe 
Brannigan, spunând: ’Oh, deci tu singur te-ai ales!’ și ’La ca curte a servit 
judecătorul Rutherford?’ și ’Nu putem rezolva acest lucru ca niște creștini?’ 
apelând la rugăciunea Domnului despre iertare. Brannigan a pledat spunând că este 
tatăl a cinci copii și, mințind ca un catolic, a spus că soția sa era bolnavă și că eu îi 
sunasem la ușă și INSISTASEM să pornesc fonograful, așa că el doar mi-a ridicat 
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lucrurile de jos și le-a pus în afara ușii: ’Îmi punea să ascult o înregistrare care ne 
atacă preoții și episcopii și pe papă și care susține că ei sunt în spatele acestui 
război!’ Judecătorul a ordonat imediat să se pornească înregistrarea cuvântării ’O 
capcană și o înșelăciune’. După ce au ascultat un timp, el a intrat în sală și i-a spus 
lui Brannigan: ’Este aceasta aceeași înregistrare?’ Întreaga sală a auzit apoi toată 
înregistrarea. Din nou, judecătorul a apelat la o rezolvare ’creștină’ și a comentat: 
’Știm că nu este nimic mai bun ca draga de religie’. Când, în cele din urmă a 
stabilit doar să se repare o înregistrare italiană stricată și Brannigan a pledat 
incapacitate financiară, judecătorul a spus: ’Oh, asta e tot, e doar un preț de 70 de 
cenți! O să îi plătesc eu însumi!’ și a scos o bancnotă de un dolar, iar un funcționar 
al curții a pus-o pe masă în fața mea. Apoi cu o mustrare adresată mie, ca și cum aș 
fi încălcat o proprietate privată și cu un avertisment blând pentru Brannigan (pe 
care l-a  numit ’bătrâne’) pentru bruscarea altora, a închis cazul, fără să-l 
penalizeze în niciun fel pe Brannigan pentru atacul său ilegal și pentru violența sa. 
Am lăsat dolarul acolo, înaintea judecătorului, plin de dispreț!” 

 
 

FIECARE ARE PROPRIUL SĂU ABONAMENT, ÎN CANADA 
 

”Aș vrea să raportez despre o tânără doamnă ucrainiană, o văduvă, cu cinci 
copii cu vârste între 9 și 15 ani, care se asociază cu adevărul de patru ani încoace, 
și este abonată la Turnul de Veghere. După ce s-a înscris personal, ea a cerut un 
abonament la revistă și pentru fiica ei cea mai mare, iar acum vă trimit încă patru 
cereri de abonamente la Turnul de Veghere  pentru ceilalți patru copii ai ei, ceea ce 
însumează șase abonamente la Turnul de Veghere într-o singură casă, și fiecare 
dintre cei abonați sunt vestitori regulari. Ați văzut ceva mai bine?” 

 
 

LIVRAREA UNEI COMENZI, KINGSTON, JAMAICA 
 

”Nu avea bani și m-a întrebat dacă aveam să revin. Am sugerat să facă o 
comandă  și să-mi spună data când ar dori să-i aduc cartea. A spus imediat: ’Vă 
rog să mi-o aduceți duminica viitoare, de dimineață.’ La ora stabilită m-am 
prezentat la ușa lui. Imaginați-vă dezamăgirea mea când am descoperit că nu era 
acasă și nu lăsase nici o explicație pentru mine. Am rupt o foaie din agenda mea și 
i-am scris următoarele: ’Sunt foarte surprinsă de comportarea dumneavoastră – v-
am crezut pe cuvânt, iar dumneavoastră nu ați fost nici măcar atât de politicos 
încât să lăsați un mesaj. De ce nu v-ați ținut de cuvânt?’ După mai multe 
săptămâni mă aflam în acea zonă căci trebuia să fac ceva pentru un prieten. M-am 
gândit să îl caut pe domnul respectiv și când am ajuns l-am găsit acasă. El m-a 
salutat politicos, iar apoi a spus: ’Am primit biletul dumneavoastră, dar nu am fost 
foarte mulțumit de el.’ ’De ce?’ ’Ei bine, nu am putut să îmi respect promisiunea 
referitoare la carte, deoarece am suferit o dezamăgire’. I-am spus că ar fi putut 
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totuși să își lase un bilet. El și-a lăsat capul în jos. ’Îmi pare rău, doamnă. Vă rog 
dați-mi numele și adresa dumneavoastră și îmi voi onora promisiunea de data asta’ 
Timpul a trecut, domnul nu a apărut. Am uitat apoi că trebuia să mă viziteze. Pe 6 
decembrie, ajungând acasă, am aflat că mă căutase un tânăr ca să îmi ceară o carte 
– urma să se întoarcă  în două ore, când i se spusese că mă voi întoarce. A venit, 
m-a salutat și m-a întrebat dacă îmi aminteam de el. ’Tu ești tânărul care nu s-a 
ținut de promisiune în legătură cu acea carte!’ ’Da, dar am venit să o iau astăzi.’ El 
mi-a dat contribuția iar eu i-am mulțumit și mi-am arătat aprecierea fiindcă își 
împlinea în sfârșit cuvântul dat. El a spus: ’Știți unde va ajunge cartea aceasta?’ 
Am spus: ’Nu!’ ’Va ajunge la mama mea în Chicago, ca dar de Crăciun.’ I-am 
prezentat Guvernare și Pace. Toate acestea la patru luni după acea vizită de 
duminică dimineața.” 

 
ÎNTR-O TABĂRĂ CCC  DIN OREGON 

 
”Duminica trecută am ajuns la o tabără CCC. Tatăl meu s-a dus la 

administrația taberei, iar comandantul dormea. L-a întrebat pe sergentul de gardă 
dacă putea să pornească înregistrarea cuvântării de o oră ’Guvernare și Pace’ 
pentru băieți. I-a dat și o broșură sergentului, iar acesta l-a trimis pe unul dintre 
băieți să-l întrebe pe comandant dacă se putea porni înregistrarea cuvântării. 
Comandantul s-a trezit numai cât să răspundă: ’Da, dați-i drumul!’ Au anunțat apoi 
la sistemul lor de sonorizare ca toată lumea să vină la corpul educațional. Tatăl 
meu și mama mea au intrat și au pornit înregistrarea în prezența a 37 de băieți 
creștini, iar când s-a încheiat cuvântarea le-au dat fiecăruia câte o copie a broșurii 
Guvern și Pace în timp ce aceștia ieșeau pe ușă. Întrebați dacă ar dori să mai audă 
o cuvântare, majoritatea au ridicat mâna sus. Câțiva au plecat după a treia sau a 
patra înregistrare, însă s-a depus o frumoasă mărturie și s-au oferit 33 de borșuri. 
Câteva luni mai târziu, un pionier din adunarea noastră s-a dus în predicare tocmai 
la această tabără și nu i s-a permis nici măcar să le depună mărturie băieților.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    15 Martie 1940                                         Nr.  6 
 
 

REFUGIERE 
„Domnul va fi un refugiu pentru cei asupriţi, un refugiu pe timp de necaz.” 

 – Psalm 9:9. 
 

IEHOVA a ştiut dinainte necazul ce avea să îi copleşească pe cei care îl 
slujesc şi a lăsat dispoziţii pentru instruirea lor, pentru a merge pe calea cea bună, 
pentru a  scăpa de duşman şi pentru a găsi un refugiu complet. El a anticipat modul 
în care demonii aveau să îi atace pe oamenii lui consacrați  şi cum îi atacă acum pe 
toţi cei care îl servesc pe el şi regatul lui. Astăzi el îşi arată protecţia faţă de toţi 
credincioşii lui, le oferă refugiu şi salvare. El a ştiut dinainte şi a prezis timpul de 
necaz ce avea să vină asupra lumii, şi în care se află acum toate naţiunile. Celor 
care îl caută le dă asigurarea deplină că, dacă au credinţă deplină în el şi îl urmează 
cu ascultare, ei vor primi protecţie şi nu vor fi dezamăgiţi. „Lasă-i atunci pe cei 
care îţi cunosc numele să îşi pună încrederea în tine, că tu nu i-ai părăsit pe cei ce 
te caută, o Iehova.” (Psalm  9:10, Rotherham) Oamenii de acum de pe pământ care 
sunt binevoitori faţă de Dumnezeu şi care sunt cunoscuţi sub numele de Ionadabi 
(2 Regi 10:15-23) şi ilustraţi de către Ionatan (1 Samuel 18:1-4) au învăţat despre 
Dumnezeul cel Atotputernic şi au descoperit că Cuvântul Lui este singura direcţie 
sigură şi adevărată. (Psalm 119:105) Toţi cei consacraţi, atât cei din rămăşiţă cât şi 
cei care vor forma „marea mulţime” (Apocalipsa 7:9-17) trebuie să fie în alertă şi 
vigilenți tot timpul pentru a evita capcanele duşmanului şi pentru a fi în siguranţă 
şi refugiu, aşa cum a asigurat Cel Mai Înalt. 

2 Sunteţi conştienţi în totalitate de faptul că niciodată de-a lungul memoriei 
omului naţiunile de pe pământ nu au fost într-o situaţie aşa de deplorabilă ca acum. 
De la încheierea războiului din 1918 necazurile omenirii au crescut. Între graniţele 
tuturor naţiunilor sunt acum mulţi refugiaţi care caută un loc unde să stea în 
siguranţă şi unde sa aibă o şansă rezonabilă să se bucure de câteva dintre lucrurile 
cu care Dumnezeu l-a asigurat pe om. Trebuie să recunoaştem faptul că numărul 
refugiaţilor va creşte cu siguranţă în viitorul foarte apropiat, şi doar acest lucru 
măreşte povara şi nenorocirea multora, chiar şi a celor care au un grad de pace şi 
prosperitate. Voi sunteţi printre cei care caută cea mai bună informaţie ce poate fi 
găsită, care ar putea oferi un răspuns la toate necazurile ce s-au abătut asupra 
oamenilor, altfel nu aţi citi nici măcar aceste rânduri. Dorind ca dreptatea să 
învingă printre oameni, voi vă veţi dărui cu sârguință să aflaţi adevărul şi făcând 
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acest lucru veţi vedea clar de ce sunt atâţia refugiaţi, şi de ce necazurile omenirii 
vor creşte în viitorul foarte apropiat, şi care va fi sfârşitul tuturor acestor lucruri. 
 

CRIZĂ MONDIALĂ 

3 Multe naţiuni se înfruntă cu cea mai mare criză a tuturor timpurilor. 
Factorii hotărâtori ai tuturor naţiunilor par să conţină o presimțire a unui dezastru 
iminent. Refuzând să ţină seama de Cuvântul lui Dumnezeu, ei se află în întuneric 
şi nu văd ce urmează să vină. Fiecare naţiune este ca un om înspăimântat ce merge 
pe întuneric. Forţa de control ce conduce acum naţiunile în acţiune, atât ofensivă 
cât şi defensivă, este frica. Conducătorii vizibili ai naţiunilor sunt într-o stare de 
mare nelinişte, simţind că o forţă nevăzută îi conduce rapid spre un mare punct 
culminant. Ei ezită să spună că naţiunile din prezent nu pot supravieţui decât dacă 
se găseşte un remediu sigur, şi nici una dintre ele nu pare să ştie nimic despre un 
astfel de remediu sigur. Prevestitorii politici încearcă să prezică viitorul, dar 
nimeni nu are încredere reală în nici o astfel de profeţie politică sau religioasă. Ei 
sunt disperaţi şi par că au asupra lor un mare acoperământ care prevesteşte 
dezastrul. Domnul a ştiut că va veni acest timp de necazuri şi l-a prezis cu aceste 
cuvinte: „pe pământ nelinişte a naţiunilor, cu nedumerire;... inimile oamenilor vor 
ceda de frică.” – Luca 21:25, 26. 

4 Elementele conducătoare ale naţiunilor pământului ignoră aceste cuvinte 
profetice ale Domnului şi celelalte profeţii de asemenea, care fac cunoscute, pentru 
cei care studiază sârguincios Cuvântului lui Dumnezeu, forţele nevăzute care 
conduc naţiunile către cel mai mare punct culminant din toate timpurile. În 
legătură cu aceste forţe nevăzute Domnul spune: ‘Merg la regii [puterile 
conducătoare] pământului şi ai întregii lumi, să îi adune pentru marea bătălie a 
Dumnezeului cel Atotputernic [adică, pentru Armaghedon]’. Şi ce este această 
forţă sau putere invizibilă? Domnul răspunde că este puterea păcatului, Diavolul, 
„prinţul demonilor”, şi demonii lui asociaţi care, fiind ei înşişi orbi în faţa scopului 
lui Dumnezeu, îi conduc pe cei creduli înspre distrugere. (Apocalipsa 16:13-16) 
Toate naţiunile de pe pământ de astăzi sunt sub influenţa şi controlul demonilor. 
Frica le-a condus pe aceste puteri conducătoare în capcana demonilor şi i-a 
determinat să caute orbeşte să vâneze un loc pentru refugiu, pe care nu îl pot găsi. 
– Proverbe 29:25. 
 

ÎNFRUNTÂND MOARTEA 

5 Toate naţiunile se înfruntă cu moartea, iar la războiul universal de la 
Armaghedon, adică la „bătălia marii zile a Dumnezeului cel Atotputernic”, toate 
naţiunile vor muri. Aceea nu va fi o „moarte” provocată de naţiuni contra naţiuni, 
ci va fi moartea administrată de cel Atotputernic din ceruri: „Stăpânirile Înalte” 
(Romani 13:1); Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus constituie Stăpânirile Înalte. 
Bătălia marii zile a Dumnezeului cel Atotputernic va fi purtată de Iehova şi Cristos 
Isus, susţinuţi de toţi îngerii sfinţi din cer, instigați împotriva Diavolului şi a 
celorlalţi demoni şi ai susţinătorilor lor de pe pământ, care continuă să fie de partea 
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celor păcătoşi. Toate naţiunile vor avea acelaşi destin, acelaşi final, deoarece toate 
naţiunile de pe pământ sunt de partea greşită a bătăliei, adică, de partea care 
pierde. Toate aceste naţiuni sunt împotriva conducerii teocratice, adică, 
conducerea sau regatul Dumnezeului cel Atotputernic. La bătălia de la 
Armaghedon toate aceste naţiuni vor dispărea pentru totdeauna; aşa cum este scris: 
„Cei răi vor fi duşi în iad, şi toate naţiunile care îl uită pe Dumnezeu.” (Psalm 
9:17) „Cei răi vor fi duşi înapoi în Şeol, chiar toate naţiunile care îl uită pe 
Dumnezeu.” – A.R.V. 

6 În acea bătălie din marea zi a Dumnezeului cel Atotputernic democraţiile 
nu vor supravieţui în faţa conducerilor comuniste, naziste, în faţa monarhiilor sau 
al imperialismului. Toate formele umane de guvernare vor pieri pentru totdeauna. 
Doar TEOCRAŢIA va supravieţui. Faptele incontestabile destăinuie că toate 
naţiunile l-au uitat pe Dumnezeu, cel Atotputernic, „al cărui nume este Iehova.” 
(Psalm 83:18) Toate aceste naţiuni sunt conduse în mod vizibil de elemente 
politice, comerciale şi ultra-religioase, şi toate se află sub conducerea invizibilă a 
armatelor demonilor, şi Dumnezeul cel Atotputernic spune că sfârşitul acestora 
este „iadul”. Judecata lui cu privire la naţiunile de pe pământ, anunţată în textul de 
mai sus este, pe scurt, „În iad cu ei.” 
 

OAMENII 

7 Oamenii diferitelor naţiuni care se află sub controlul puterilor 
conducătoare sunt în mare nelinişte, frică şi îngrijorare. Se află în ei o frică de 
moarte tot mai mare, iar duşmanii de moarte se apropie de ei din toate părţile: 
moartea din mare, din submarine, torpile, mine mortale, hidroavioane, nave de 
război; moartea pe uscat, din bombe ce cad de sus, şi moarte de la multe alte 
instrumente de război; moarte în urma înfometării, rezultând din baricade şi 
restricţii privind mâncarea. Teoria şi practica naţiunilor este ca cei care se află în 
luptă să aibă mâncare, iar cei care rămân acasă să aibă puţină sau deloc. Oamenii 
se tem de moarte din cauze naturale sau accidentale. Ei se află într-o teamă 
continuă de gangsteri politici, religioşi şi de orice fel. Observă că sunt mânaţi ca 
nişte animale de pe pământurile lor şi din casele lor pe care le-au construit. 
Dictatori nemiloşi le ordonă să plece, şi ei trebuie să se supună. Ca refugiaţi ei fug 
repede din faţa conducătorilor cruzi. Mulţi dintre ei devin exilaţi, fără un loc pe 
care să îşi pună capul şi fără nici o posibilitate de a-şi procura mâncare şi adăpost 
şi merg mai departe, neştiind unde, şi înfruntă viitorul cu disperare pură. Frica de 
moarte îi ţine în strânsoare. Situaţia oamenilor, aşa cum este ea acum, a fost de 
mult timp descrisă de Domnul Isus astfel: „Va fi multă suferinţă în ţară.” – Luca 
21:23. 

8 Aceste cuvinte ale Domnului Isus descriu o situaţie care există astăzi în 
toate naţiunile lumii. Chiar şi în Statele Unite există milioane de oameni care 
trăiesc cu ajutoare, şi se tem că şi acest mic ajutor le va fi înlăturat şi vor rămâne 
înfometaţi. Oamenii nu văd nici o cale prin care să scape de această situaţie pentru 
că au fost ţinuţi în neştiinţă şi sunt încă ignoranţi în faţa asigurărilor binevoitoare 



146 
 

ale lui Dumnezeu, pentru cei care cred întru totul în el. Ignoranţa lor este cauzată 
de Diavol şi de reprezentanţii lui religioşi de pe pământ care i-au privat intenţionat 
pe oameni de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a prezis aceste vremuri de acum 
prin aceste cuvinte: „Întunericul acoperă pământul şi bezna oamenii.” (Isaia 60:2) 
Din cauza fricii morbide Diavolul a prins omenirea în această capcană religioasă. 
Oamenii, neştiind despre asigurarea lui Dumnezeu, urmează orbeşte conducerea 
politică şi religioasă. 
 

CĂUTÂND REFUGIU 
9 Multe persoane caută un mijloc de scăpare, dar fiind orbi, nu reuşesc să 

găsească nici unul. Un exemplu remarcabil este cel al unui autor de editoriale 
american decedat, Heywood Broun. Ediţia ziarului New York Times din 21 
decembrie 1939, care a scris despre înmormântarea Domnului Broun, spune: 
„Întorcându-ne înspre motivele pentru care a vrut să devină catolic, Dl. Broun a 
dat patru [motive], ... Al treilea a fost frica de moarte. ... Al patrulea motiv, cu 
cuvintele Domnului Broun, ... Nu este nimic mai ridicol decât individualismul... 
Nu pot să-mi dau seama de ce Dumnezeul Atotputernic ar fi interesat de 
rugăciunile mele individuale, sau chiar de sacrificiul meu individual, ... Cred că 
Biserica Catolică este acea corporaţie spirituală.” Din cauza fricii acel om a căutat 
un loc sigur, iar Diavolul l-a direcţionat înspre sistemul religios catolic. În legătură 
cu această păstraţi în minte cuvintele Dumnezeului Atotputernic, şi anume că 
„religia este o capcană”, din cauză că religia este de la Diavolul. (Deuteronomul 
7:16) Din vremuri imemoriale Diavolul a folosit religia şi practicile religioase 
pentru a prinde oamenii în capcană. Oamenii predau religie şi prezintă cu falsitate 
în faţa oamenilor religia, ca un mijloc de a scăpa de Diavol şi de moarte; şi fiindu-
le teamă să facă altfel decât îi învaţă oamenii aceştia religioşi, aceşti oameni 
temători cad în capcana Diavolului, aşa cum a prezis Domnul. – Proverbe  29:25. 

10 Religia nu a fost niciodată o protecţie împotriva morţii. Chiar şi aşa-zisa 
„religie creştină” a fost de mult timp folosită de Diavol pentru a prinde oamenii în 
capcana care duce la distrugere. Începutul practicii religioase a fost o dorinţă a 
omului de a scăpa de moarte şi de a deveni înţelept ca demonii. Dumnezeul 
Atotputernic i-a spus clar primei perechi umane că pedeapsa cu moartea va fi 
exercitată asupra celor care de bună voie vor încălca legea lui. (Geneza 2:17) Acel 
mare înşelător, bătrânul Şarpe şi Diavol, care este conducătorul demonilor, şi-a 
oferit religia lui Adam şi Evei ca o modalitate de a scăpa de moarte. El le-a spus: 
„Sigur nu veţi muri; fiindcă Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el 
[încălcând legea Lui] vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca dumnezeii [demonii 
asociaţi cu Satan].” (Geneza 3:4, 5) Adică, dacă omul ar adopta religia lui Satan şi 
ar acţiona la fel el ar scăpa de moarte şi ar fi la fel de înţelept ca asociaţii păcătoşi 
ai Diavolului, care în Scripturi sunt numiţi „demoni”. Dar religia nu le-a asigurat 
nici un fel de protecţie lui Adam şi Evei, şi nu a reprezentat niciodată protecţie 
pentru nici un om. Frica şi dorinţa ambiţioasă i-a împins pe Adam şi Eva în 
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capcană şi au murit, şi din cauza păcatului lor toţi urmaşii lor au moştenit moartea. 
– Romani 5:12. 

11 Naţiunile dominante de pe pământ practică acum aşa-zisa „religie 
creştină”, iar conducătorii oamenilor îi îndeamnă pe oameni la şi „mai multă 
religie”, ca un mijloc de protecţie şi salvare. Totuşi, religia nu va asigura nici o 
protecţie sau metodă de scăpare la bătălia marii zile a Dumnezeului cel 
Atotputernic, care se apropie cu repeziciune. La acea mare luptă de la 
Armaghedon nici o naţiune nu va găsi protecţie datorită nici unei religii şi nici 
Dumnezeu nu va cruţa anumite persoane din nici o naţiune datorită religiei lor, 
indiferent dacă sunt practicanţi religioşi sinceri sau nu. Religia nu a protejat 
niciodată pe nimeni împotriva morţii. Un mare religios, susţinut de sistemul 
religios al organizaţiei romano-catolice a purtat războiul din Spania din 1936 până 
în 1939, în care foarte mulţi oameni au murit. Aproape toţi oamenii din Spania de 
atunci erau practicanţi ai religiei romano-catolice. Acea religie nu l-a cruţat pe nici 
unul dintre ei şi nici nu l-a protejat. Religia nu a asigurat protecţie nici pentru 
oamenii din Polonia sau Cehoslovacia, oameni care erau credincioşi ai sistemului 
religios catolic şi ai practicii lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că practicanţii 
religiei şi religia în sine vor fi distruse la bătălia de la Armaghedon. 
 

DUPĂ MOARTE 

12 Toţi oamenii pot observa acum că religia nu îl apără pe om de moarte. 
Cu ajutorul religiei pe care o predau reprezentanţii lui şi pentru a-i dezamăgi şi mai 
tare pe oamenii temători, Diavolul impune asupra omenii încă o fraudă, 
determinându-i să creadă că religia este un apărător după moarte şi că religia le 
oferă protecţie mai departe şi fericire nesfârşită. Este religia un paşaport către 
fericirea nesfârşită? Este religia o apărare şi un mod de a scăpa de suferinţele 
„infernului” iadului sau „purgatoriului” catolic, predat de sistemul religios? Unde 
se poate găsi răspunsul corect la aceste întrebări? Nici un om nu s-a întors vreodată 
din „purgatoriu” sau iad pentru a depune mărturie în legătură cu această chestiune. 
Doctrina „suferinţei în purgatoriu sau iad” este predată doar de oameni imperfecţi. 
Doctrina aceasta nu există în Biblie. Cardinalul Gibbons, o autoritate catolică 
importantă, spune în cartea lui The Faith of Our Fathers, de la paginile 205 până la 
208: „Biserica Catolică învaţă că, în afară de un loc de suferinţe veşnice pentru cei 
păcătoşi şi de odihnă veşnică pentru cei drepţi, în viaţa viitoare există un stadiu 
mijlociu de pedeapsă temporară, acordată celor care au murit din cauza unor 
păcate uşor de iertat, sau care nu au satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, pentru 
păcate care au fost deja iertate. Ea ne învaţă de asemenea că, cu toate că sufletele 
lăsate în acest stadiu intermediar, numit de obicei purgatoriu, nu se pot ajuta pe 
ele, pot fi ajutate de [rugăciunile] celor credincioşi de pe pământ. Existenţa 
purgatoriului sugerează automat dogma corelată – utilitatea rugăciunii pentru cei 
morţi. „Sufletul va fi salvat în cele din urmă, dar va suferi pentru o perioadă 
temporară, în flăcările purificatoare ale Purgatoriului. Aceasta nu este interpretarea 
mea. Este vocea unanimă a Părinţilor Creştinătăţii.” 
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13 Cu aceste lucruri puse împotriva tradiţiilor şi învăţăturilor oamenilor, 
gândiţi-vă acum la poruncile lui Iehova Dumnezeu şi la cuvintele lui Cristos Isus, 
care au vorbit cu deplină autoritate de la Dumnezeul Atotputernic. Adresându-se 
învăţătorilor religioşi, care predau tradiţiile oamenilor, Isus a spus: „Dar voi de ce 
încălcaţi porunca lui Dumnezeu prin tradiţia voastră?... Din cauza tradiţiei voastre 
aţi făcut ca porunca lui Dumnezeu să nu aibă nici un efect. Ipocriţilor! bine a 
profeţit Isaia despre voi spunând, Aceşti oameni se apropie de mine cu gura lor şi 
mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de mine. Dar mi se închină în 
zadar, învăţând ca doctrine poruncile oamenilor.” – Matei 15:1-9. 

14 Vreţi să credeţi şi să urmaţi învăţăturile tradiţionale ale oamenilor 
imperfecţi, care practică religia ca serviciu, sau preferaţi să urmaţi cuvintele 
autoritare ale Domului Isus Cristos? Amintiţi-vă atunci cuvintele scripturii: „Şi 
aceasta este viaţa veşnică, ca să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, 
şi pe Isus Cristos, pe care tu l-ai trimis.” – Ioan 17:3. 
 

DESTINUL 

15 Unii oameni religioşi insistă că Dumnezeu Atotputernicul a predestinat 
sfârşitul tuturor oamenilor şi că astfel unii dintre ei trebuie să meargă în 
„purgatoriu”, unii în cer, şi alţii în „iad”, pe care ei îl interpretează ca fiind 
„chinurile veşnice”. Acele doctrine sunt totuşi complet false. Dumnezeu nu a 
predeterminat sfârşitul nici unui om. Dumnezeu a predestinat sau predeterminat că 
un număr fix şi limitat dintre oameni, care îşi păstrează integritatea faţă de 
Dumnezeu, vor fi întotdeauna cu Domul Isus Cristos în cer ca spirite; şi el a 
asigurat ca o altă companie de persoane, dar care nu au un număr fix, să primească 
aprobarea lui Dumnezeu pentru credinţa lor în urma testului aplicat, persoane 
credincioase care vor trăi pe pământ pentru totdeauna. Dumnezeu nu stabileşte 
care va fi sfârşitul sau destinul indivizilor. Dumnezeu pune în faţa oamenilor 
regulile lui fixe, iar cei care îl ascultă vor avea viaţă veşnică şi cei care nu îl 
ascultă mor şi rămân morţi. Dumnezeu nu respectă indivizii. (Faptele 10:34) Deci, 
omul este cel responsabil de destinul şi sfârşitul lui. Dumnezeu Atotputernicul le 
spune celor ce sunt de acord să îl slujească: „Am pus înaintea ta în această zi viaţa 
şi binele, şi moartea şi răul. Fac apel la cer şi la pământ să fie martori în această zi 
împotriva ta, că am pus înaintea ta viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul; 
aşadar, alege viaţa, pentru ca atât tu cât şi sămânţa ta să trăiţi.” (Deuteronomul 
30:15, 19) „Cel care crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel care nu crede în Fiul nu 
va vedea viaţa; ci mânia lui Dumnezeu va locui în el.” (Ioan 3:36) „Şi aceasta este 
viaţa veşnică, ca să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Cristos, pe care tu l-ai trimis.” – Ioan 17:3. 

16 Dumnezeu le permite oamenilor să aleagă viaţa sau moartea; astfel că 
omul îşi stabileşte singur destinul în funcţie de calea pe care o alege. „Ochii 
Domnului sunt peste cei neprihăniţi, iar urechile lui sunt deschise strigătelor lor. 
Faţa Domnului este împotriva celor care fac rău, ca să înlăture amintirea lor de pe 
pământ.” (Psalm 34:15, 16) Dumnezeul cel Atotputernic este izvorul vieţii. (Psalm 
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36:9) ‘Salvarea îi aparţine lui Dumnezeu’, prin Cristos Isus. (Psalm 3:8; Romani 
6:23) Nu există altă cale de salvare spre viaţă. – Faptele 4:12. 

17 Sunteţi dispuşi să riscaţi urmând învăţăturile tradiţionale ale oamenilor 
religioşi, sau veţi fi călăuziţi de Cuvântul Dumnezeului Atotputernic? Religia este 
produsul demonilor, folosit de ei pentru a-i prinde în capcană pe oameni şi să îi 
întoarcă de la Dumnezeu şi să îi îndrepte spre distrugere. Cei care vor adopta şi 
urma învăţăturile tradiţionale şi religioase ale oamenilor vor descoperi că vor sfârşi 
în distrugere, deoarece religia este în contradicţie şi sfidează Cuvântul 
Dumnezeului Atotputernic. Alegeţi pentru voi pe cine veţi sluji, pe Dumnezeu sau 
pe demoni. Aceeaşi propunere le-a fost prezentată şi israeliţilor, care au făgăduit să 
urmeze voinţa lui Dumnezeu; şi aceea este regula fixă a lui Dumnezeu cu privire la 
toate persoanele care vor trăi. Iosua, care îi era devotat lui Iehova Dumnezeu şi 
care avea aprobarea lui Dumnezeu, le-a spus israeliţilor cu inspiraţie de la Iehova: 
„Acum temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-l cu sinceritate şi cu adevăr; şi lăsaţi 
deoparte dumnezeii [dumnezeii sau demonii care prin intermediul religiei i-au 
corupt pe oameni şi de pe care pământuri controlate de demoni l-a adus pe 
Avraam, slujitorul lui fidel] pe care i-au slujit strămoşii voştri dincolo de puhoi 
[adică, de cealaltă parte a râului Eufrat (versetele 2, 3)] şi în Egipt; şi slujiţi-l pe 
Domnul.” – Iosua 24:14. 

18 Care este atunci calea sigură şi de nădejde pentru om? Răspunsul este, 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. (Ioan 17:17) „Cuvântul tău este o 
lampă pentru picioarele mele şi o lumină pentru calea mea.” (Psalm 119:105) 
Timpul a venit pentru că marea criză se întâmplă şi toţi oamenii trebuie să aleagă 
pe cine vor sluji, religia învăţată de la Diavol sau pe Dumnezeul Atotputernic şi pe 
Regele lui Cristos Isus. 
 

„PURGATORIU” ŞI IAD 

19 Oamenii din religie învaţă doctrina „purgatoriului” şi a „chinurilor 
veşnice”. Aceste învăţături religioase provin de la Diavol, aşa cum este arătat de 
dovezile scripturale ce urmează. Duşmanul viclean al lui Dumnezeu a ştiut bine că 
pentru a fi consistentă religia trebuie să apară în faţa oamenilor, că trebuie să apară 
în faţa oamenilor faptul că nimeni nu poate fi conştient în „purgatoriu” sau în 
chinurile iadului decât dacă acea persoană continuă să trăiască şi este conştientă. 
Diavolul a anunţat această doctrină omului, „Sigur nu veţi muri.” (Geneza 3:4) 
Plecând de la această afirmaţie învăţătorii religioşi i-au informat pe oameni că 
fiecare dintre ei are un suflet nemuritor. „Nemurirea” înseamnă că un astfel de 
suflet nu poate muri; că astfel sufletul trebuie să continue să existe într-un loc după 
„moarte”. Dar Biblia arată că fiecare om este un suflet, deoarece un suflet este o 
făptură vie. Dumnezeu a făcut organismul sau trupul omului din praful pământului 
şi apoi a suflat în acest trup suflarea pe care făpturile în viaţă o răsuflă, şi care 
suflare a însufleţit trupul, şi omul „a devenit” un suflet viu: „Şi Domnul Dumnezeu 
l-a creat pe om din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflarea vieţii; şi omul a 
devenit un suflet viu.” – Geneza 2:7. 
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20 Toate animalele sunt suflete, adică, toate sunt fiinţe vii. (Numeri 31:28) 
Dumnezeu i-a spus omului, adică sufletului: ‘În ziua în care păcătuieşti vei muri’. 
(Geneza 2:17) Omul sau sufletul a păcătuit şi astfel a venit moartea. Aşa cum 
Iehova declară limpede, „Sufletul care păcătuieşte va muri cu siguranţă.” (Ezechiel 
18:4, 20) „Ce om este acela care trăieşte şi nu vede moartea? Îşi va salva el sufletul 
din mâna mormântului? Sela.” – Psalm 89:48. 

21 Doctrina religioasă a „nemuririi tuturor sufletelor” a fost introdusă de 
Satan şi este o minciună; cu privire la el, la Diavol, Domnul Isus spune: ‘El este un 
mincinos, şi tatăl minciunilor, şi nu este nici un adevăr în el.’(Ioan 8:44) Înseamnă 
că doctrina „nemuririi înnăscute a omului” este şi ea o minciună, indiferent cine o 
învaţă; şi din moment ce oamenii religioşi învaţă această doctrină a „nemuririi 
înnăscute”, atunci această doctrină este complet falsă. Motivul pentru care a fost 
introdusă a fost pentru a susţine minciuna originară a Diavolului, şi anume că nu 
există moarte, iar doctrina „nemuririi” a fost modalitatea de amăgire a multor 
persoane. Acea doctrină nu poate fi urmată fără grijă de nimeni. 
 

MORŢII 

22 Sunt morţii conştienţi după moarte? Cuvântul lui Dumnezeu răspunde 
astfel: „Fiindcă cei vii ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nici nu mai 
obţin vreo recompensă pentru că sunt uitaţi. Orice găseşte mâna ta să facă, să facă 
cu forţa ta; pentru că nu există nici o lucrare, nici un instrument, nici o cunoaştere 
sau înţelepciune în mormânt, acolo unde mergi tu.” (Eclesiastul 9:5, 10) „Pentru că 
în moarte nu există nici o amintire de-a ta; cine îţi va mulţumi în mormânt?” 
(Psalm 6:5) „Morţii nu îl laudă pe Domnul, şi nici vreunul care coboară în tăcere.” 
– Psalm 115:17. 

23 Faptul că tradiţiile religioase învăţate de toţi liderii religioşi contrazic 
categoric Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a fost prezentat în Biblie, este dovada 
decisivă că astfel de persoane religioase învaţă minciuna Diavolului. Nu există nici 
o scriptură în Biblie care să susţină doctrina conştiinţei omului după ce a murit. 
„Omul este din pământ” şi este cel mai mare dintre creaţiile animale. (1 Corinteni 
15:47; Geneza 1:26) Oamenii mor din cauza păcatului comis de Adam, iar 
moartea, prin moştenire, se răspândeşte asupra tuturor oamenilor. Oamenii mor ca 
celelalte creaţii animale: „Pentru că ceea ce se abate asupra fiilor omului, se abate 
şi asupra animalelor; un singur lucru se abate asupra lor; aşa cum moare unul, 
moare şi celălalt; da, toţi au o singură suflare; ca un om să nu aibă întâietate în faţa 
unui animal; fiindcă totul este zădărnicie. Toţi merg într-un singur loc; toţi sunt din 
ţărână şi toţi ajung înapoi în ţărână.” (Eclesiastul 3:19, 20) Această afirmaţie este 
în armonie perfectă cu judecata Dumnezeului Atotputernic pronunţată împotriva 
lui Adam: „ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”. – Geneza 3:19. 

24 Oamenii religioşi îi învaţă pe ceilalţi că iadul este un loc de suferinţă sau 
chin veşnic şi că în „focurile iadului” sufletele suferă chinuri fără nici o posibilitate 
de scăpare. Exact contrar şi în contradicţie cu acea doctrină religioasă, tradiţională, 
Biblia spune că iadul este o condiţie de întuneric, non-existenţă, unde oamenii nu 
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ştiu nimic, şi unde merg toţi la moarte. Cuvântul din ebraică sheol este tradus în 
engleză prin „iad” şi de multe ori prin „mormânt”. De asemenea, cuvântul grecesc 
hades este tradus în engleză prin „iad” şi „mormânt”. „Iad” şi „mormânt” 
semnifică starea sau condiţia de moarte unde nu există conştiinţă sau viaţă deloc. 
Unele exemple scripturale spun: Iov, un slujitor de-al lui Dumnezeu care avea 
aprobarea lui Dumnezeu, suferea de durere fizică şi mentală de care voia să scape, 
şi s-a rugat Dumnezeului Atotputernic cu aceste cuvinte: „Oh, dacă m-ai ascunde 
în mormânt, dacă m-ai ţine ascuns până îţi trece mânia, dacă mi-ai stabili un timp 
şi ţi-ai aminti de mine!” (Iov 14:13) „Dacă aştept, mormântul este casa mea; mi-
am făcut patul în întuneric.” (Iov 17:13) În acestea şi în multe alte texte scripturale 
cuvintele „mormânt” şi „iad” sunt traduse din acelaşi cuvânt original sheol. 

25 Cât despre cuvântul grecesc hades, care este de asemenea tradus prin 
„iad” şi „mormântul”, observaţi următoarele: Domnul Isus a fost omorât şi a fost 
îngropat în mormânt, criptă sau cavou. (Matei 27:60) Isus a fost deci mort şi era în 
„iad”, sheol, hades, mormânt. După ce a primit spiritul sfânt apostolul Petru a 
vorbit cu autoritate cu inspiraţie de la Dumnezeu Atotputernicul. El a citat din 
profeţia scrisă la porunca lui Dumnezeu (Psalm 16:10), aplicând acelaşi lucru lui 
Cristos Isus. „Pentru că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, şi nici nu îl vei lăsa pe Cel 
Sfânt al tău să vadă putreziciunea.” „Aşadar, fiind profet şi ştiind că Dumnezeu îi 
făcuse un jurământ că, potrivit cărnii, din roadele coapselor lui îl va ridica pe 
Cristos să stea pe tronul lui; văzând acest lucru dinainte, el a vorbit despre învierea 
lui Cristos, că sufletul lui nu a fost lăsat în iad şi nici carnea lui nu a putrezit.” 
(Faptele 2:27, 30, 31) Este scris mai departe: „Dumnezeu l-a ridicat pe acest Isus 
[din morţi], fapt la care toţi suntem martori.” – Faptele 2:32. 

26 Fără îndoială Isus a fost în „iad”, adică, mormânt, condiţia de moarte, şi 
a rămas acolo până când Dumnezeu l-a înviat. Deci „iad” a fost interpretat greşit 
cu totul pentru oameni, de către cei care predau religia. 

27 Suferinţa şi chinul au început o dată cu Satan Diavolul, şi apoi Diavolul 
l-a făcut pe om să îl învinuiască pe Dumnezeu Atotputernicul cu chinuirea 
oamenilor în foc. Totuşi, un astfel de gând nu a intrat niciodată în inima 
Dumnezeului Atotputernic, aşa cum este menţionat în Scripturi. (Ieremia 7:30, 31) 
Doctrina suferinţei sau chinurilor veşnice este doctrina demonilor, adică a 
Diavolului, şefului demonilor şi a demonilor asociaţi, şi predat de acei oameni care 
practică religia pe pământ. Prima menţionare a chin urilor prezentată în scripturi 
este pusă direct pe socoteala lui Satan, prinţul demonilor. (Iov 1:11-22; 2:1-13) 
Scripturile arată de asemenea că scopul chinurilor a fost să îi provoace pe oameni 
să îl blesteme pe Iehova Dumnezeu. De aceea Iov a fost chinuit de Diavol şi de 
reprezentanţii lui religioşi. Pentru că oamenii din religie au predat multă vreme 
doctrina chinurilor veşnice, multe persoane care nu îl cunosc pe Dumnezeu şi 
Cuvântul lui l-au blestemat pe Dumnezeu, îndeplinind astfel scopul Diavolului. 
Văzând că Scripturile dovedesc decisiv că morţii nu sunt conştienţi în iad sau 
„purgatoriu” sau nici unde altundeva, este deci imposibil ca sufletul sau făptura să 
sufere în flăcări de neoprit. Fiind falsă, doctrina religioasă a „purgatoriului” şi a 
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„iadului” aşa cum este ea predată de oamenii religioşi este clar o capcană a 
Diavolului pentru acei oameni care se tem şi fug înspre religie pentru protecţie şi 
siguranţă. Mai mult, se poate vedea că religia este o escrocherie, în special în ceea 
ce priveşte „purgatoriul”, deoarece oamenii sunt învăţaţi că ei trebuie să plătească 
din banii lor preoţii, pentru ca ei să spună rugăciuni pentru „cei care sunt în 
purgatoriu, iar oamenii temători cedează în faţa unor astfel de ispite şi dau banii lor 
acestor învăţători religioşi pentru ca ei să spună rugăciuni pentru prietenii lor care 
sunt morţi. Aşadar, învăţătorii religioşi adună bani de la oameni prin metoda falsei 
reprezentări. Obţinerea banilor prin prefăcătorie este o crimă în faţa legilor 
pământului; astfel, cei ce îi învaţă pe alţii despre „purgatoriu” sunt vinovaţi de o 
mare crimă. Cea mai mare crimă comisă prin învăţarea despre „purgatoriu” şi 
„chinuri” este defăimarea numelui Dumnezeului Atotputernic. Sunteţi dispuşi să 
vă riscaţi existenţa veşnică acceptând şi urmând doctrine false predate de oameni? 
Puteţi să luaţi o decizie potrivită prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Cristos 
Isus, aşa cum sunt ei prezentaţi în Cuvântul lui Dumnezeu. (Ioan 17:3) Este scopul 
demonilor de a-i ţine în întuneric sau ignoranţă pe oameni în faţa metodelor de 
salvare ale lui Dumnezeu. Învăţătorii religioşi sunt de mult instrumentele 
demonilor, iar ei îi prind în capcană pe oameni şi îi ţin în întuneric. Din această 
cauză, chiar astăzi profeţia este îndeplinită, şi anume, ‘Întunericul acoperă 
pământul şi bezna oamenii.’ – Isaia 60:2. 
 

SPERANŢA VIEŢII 

28 Toţi morţii ar pieri pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi făcut nici o 
asigurare pentru ca ei să aibă viaţă. Toţi oamenii sunt născuţi imperfecţi din cauza 
păcatului lui Adam ce a avut ca rezultat moartea, şi pe care toţi urmaşii lui Adam 
au moştenit-o. „Deci, aşa cum păcatul a intrat în lume printr-un om, şi moartea 
prin păcat, aşa moartea a trecut peste toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit.” 
(Romani 5:12) „Pentru că preţul pentru păcat este moartea, dar cadoul de la 
Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus Cristos, Domnul nostru.” – Romani 6:23. 

29 Asigurarea lui Dumnezeu pentru a da viaţă omului este prin Cristos Isus. 
Sângele omului perfect Isus a fost vărsat la moarte şi constituie preţul de 
recompensă sau cumpărare pentru rasa umană; prin urmare Cristos Isus devine 
prin cumpărare stăpânul rasei umane. Toţi cei care cred şi îl ascultă pe Domnul vor 
putea simţi beneficiul preţului recompensei; aşa cum este scris: „Pentru că 
Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe singurul său Fiu, pentru ca 
oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” – Ioan 3:16. 

30 Rezultatul celor trei texte din scriptură menţionate mai sus este aceasta: 
Toţi oamenii se nasc cu păcat prin moştenire; toţi păcătoşii trebuie să piară, în 
afară de cazul în care Dumnezeu le asigură salvarea; Dumnezeu a făcut o astfel de 
asigurare trimiţându-l pe Cristos Isus în lume pentru a-i salva pe cei care cred în 
Isus, care, ca reprezentant al lui Dumnezeu, le dă viaţă celor ce cred cu adevărat şi 
ascultă poruncile Dumnezeului Atotputernic. Prin urmare, omul trebuie să asculte 
şi să înveţe asigurarea lui Dumnezeu pentru salvare, şi astfel îi va fi deschisă 
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omului calea pentru a-şi stabili sfârşitul sau destinul. Cei care chiar ascultă şi se 
supun primesc viaţă, în timp ce cei care refuză să creadă şi să se supună rămân 
condamnaţi şi pier pentru totdeauna. (Ioan 3:36) Credinţa şi ascultarea lui Cristos 
Isus sunt deci condiţiile care precedă obţinerea vieţii ca un dar gratuit. Înainte ca 
darul să fie real, cel care îl primeşte trebuie să fie de acord să îl primească. Darul 
gratuit al vieţii este oferit omului, şi doar cei care îl acceptă îl pot primi. „Aşadar, 
aşa cum prin greşeala unuia toţi oamenii au fost condamnaţi, la fel prin 
neprihănirea unuia [Isus] cadoul gratuit a venit peste toţi oamenii, ca justificare a 
vieţii.” – Romani 5:18. 

31 Datorită faptului că Isus a fost supus în totalitate poruncilor lui 
Dumnezeu, chiar şi la moarte, Dumnezeu l-a ridicat din morţi şi l-a făcut pe Isus 
„autorul salvării eterne pentru toţi cei care i se supun.” – Evrei 5:9. 
 

ÎNVIEREA 

32 Aşa cum Dumnezeu l-a ridicat pe Isus din morţi, aşa a promis şi să îi 
ridice din morţi pe cei care au fost binevoitori faţă de el în momentul morţii. De la 
Abel şi până la apariţia omului Isus au fost nişte oameni pe pământ care au fost 
credincioşi în totalitate lui Dumnezeu şi care oameni vor avea „o înviere mai 
bună.” (Evrei 11:35) Aceşti oameni vor fi făcuţi prinţi pe pământ şi vor îndeplini 
funcţia de reprezentanţi ai GUVERNULUI TEOCRATIC. Unii dintre acei oameni 
sunt specificaţi exact în capitolul unsprezece din Evrei. Ei sunt, de asemenea, 
numiţi în Psalm  43:16 „prinţi”, care vor conduce în dreptate sub îndrumarea 
Domnului Isus Cristos. (Isaia 32:1) Creştinii credincioşi care îl vor urma pe Cristos 
Isus, precum apostolii şi alţi credincioşi în spirit, vor avea parte de „prima 
înviere”. (Apocalipsa 20:4, 6) Alţii, care au murit fără şansa de a fi învăţat scopul 
lui Dumnezeu de a da viaţă omului vor fi ridicaţi din morţi şi li se va da o şansă de 
a-şi demonstra integritatea faţă de Dumnezeu şi, demonstrând asta, vor trăi. (Ioan 
5:28, 29) Cât despre cei păcătoşi cu voinţă, ei nu au nici o speranţă la înviere. 
(Psalmii 143:20; 9:17) Dacă vreuna dintre persoanele descrise mai sus a fost în 
„purgatoriu” sau „chinuri veşnice” şi a fost acolo conştientă şi vie, ea nu va putea 
fi înviată, deoarece învierea este doar pentru „cei morţi”. (1 Corinteni 15:4, 12-24) 
Scripturile dovedesc aşadar clar că doctrinele religioase ale „nemuririi umane”, 
conştiinţa în „purgatoriu” şi „chinurile veşnice în iad” sunt total false. Religia nu 
oferă nici o speranţă de viaţă nici înainte şi nici după moarte. Urmarea şi 
practicarea cu bună ştiinţă a religiei, după aflarea adevărului, înseamnă moarte 
veşnică din care nu mai există nici o trezire sau înviere. Dovada scripturală a 
răscumpărării şi a învierii este luată în considerare în cartea Salvarea, pe care o 
veţi citi obţinând mari beneficii. 
 

REFUGIU PENTRU REFUGIAŢI 

33 Scrierea din Biblie despre israeliţi şi atitudinea lui Dumnezeu faţă de ei a 
constituit tipuri sau profeţii ce au prezis lucruri mult mai importante ce aveau să se 
întâmple la a doua venire a lui Cristos Isus şi a regatului lui. (1 Corinteni 10:11; 2 
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Timotei 4:1) Dumnezeu l-a condus pe poporul lui Israel prin mâna lui Moise, şi 
prin Moise le-a poruncit că trebuie create „cetăți pentru refugiu”, ceea ce ar oferi 
refugiu şi siguranţă pentru toate persoanele care fără să-şi dea seama, inconştient 
sau fără răutate au omorât un om. Un astfel de criminal trebuie să meargă repede 
în cetatea de refugiu şi să rămână acolo şi, făcând acest lucru ca supunere faţă de 
porunca lui Dumnezeu, era în siguranţă: „Apoi veţi stabili oraşe de refugiu pentru 
voi, pentru ca cel care ucide o persoană în mod inconştient să poată fugi acolo.” 
(Numeri 35:9-12) Cetățile pentru refugiu au ilustrat sau prezis organizaţia lui 
Dumnezeu prin Cristos Isus, făcută disponibilă oamenilor de pe pământ la a doua 
venire a lui Cristos Isus, şi care organizaţie a lui Iehova asigură refugiu sau un loc 
de siguranţă pentru cei ce o caută. Subiectul despre „oraşele de refugiu” este tratat 
detaliat în cărţile Iehova şi Bogăţii, pe care ar trebui să le citiţi. Membrii „corpului 
lui Cristos” (1 Corinteni 12:12, 27) sunt cei pe care Domnul îi consideră 
credincioşi la a doua venire şi judecată, şi care sunt făcuţi parte din Sion, adică, 
organizaţia principală a lui Dumnezeu, şi asupra cărei organizaţii Cristos Isus este 
Căpetenia. (Psalm  2:6) La momentul venirii lui şi a regatului sunt alţii pe pământ 
care sunt binevoitori faţă de Dumnezeu, dar care nu pot fi făcuţi membri ai clasei 
cereşti, adică Sion, clasă cunoscută ca „mica turmă” de oi a lui Dumnezeu şi căreia 
i s-a făcut următoarea promisiune: „Nu te teme, turmă mică, pentru că este 
plăcerea Tatălui tău să îţi dea Împărăția!” – Luca 12:32. 

34 Isus a spus apoi că mai are o clasă de persoane numite „oi” pe care le va 
chema şi cărora le va oferi salvare: „Şi mai am şi alte oi, care nu sunt din această 
turmă; trebuie să le aduc şi pe ele, iar ele îmi vor asculta vocea; şi va fi o singură 
turmă şi un singur păstor.” – Ioan 10:16. 

35 Aceste „alte oi” ale Domnului sunt persoanele binevoitoare faţă de 
Dumnezeu şi care sunt numite simbolic în scripturi ionadabi sau ionatani, adică, 
cei care sunt reprezentaţi de Ionadab sau Ionatan, şi care persoane, dacă se vor 
dovedi credincioase la test, vor forma „marea mulţime” şi vor proclama numele lui 
Dumnezeu şi a lui Cristos (Apocalipsa 7:9, 10); şi astfel de persoane au 
promisiunea că vor trăi veşnic pe pământ şi vor umple pământul cu un popor drept. 

36 Dovada scripturală este că Cristos Isus a fost întronat ca Rege în 1914. 
(Psalm  2:6; 110:1, 2) În 1918, la trei ani şi jumătate după întronarea lui, şi 
corespunzând cu cei trei ani şi jumătate ai serviciului  omului Isus pe pământ, 
organizaţia principală a lui Dumnezeu, numită „Sion”, este stabilită, iar Cristos 
Isus este Căpetenia acestei organizaţii. Organizaţia lui Dumnezeu constituie deci 
locul de refugiu ilustrat de către „cetățile pentru refugiu”; şi acele persoane cu 
bunăvoinţă faţă de Dumnezeu şi care doresc protecţie şi salvare la Armaghedon 
pot merge repede la organizaţia prin Cristos şi pot găsi acolo protecţie şi refugiu 
până când trece furia lui Dumnezeu de la bătălia de la Armaghedon.  

37 Făcând referire din nou la „cetățile de refugiu”: Ce semnificaţie au 
cuvintele din scriptura, şi anume, „cel care ucide o persoană în mod inconştient să 
poată fugi acolo”? Pe scurt, răspunsul din scripturi este aceasta: Legământul veşnic 
a lui Dumnezeu dat oamenilor prin Noe interzice omorârea oamenilor sau a 
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animalelor, mai puţin atunci când acest lucru este autorizat de Cuvântul Domnului. 
(Geneza 9:5, 6) Naţiunile pământului sau a lumii păcătoase sunt formate din 
elemente religioase, politice şi comerciale, conduse de Satan. (2 Corinteni 4:4; 1 
Ioan 5:19) Toate naţiunile lumii au încălcat legământul veşnic al lui Dumnezeu 
vărsând sânge de om în mod greşit. (Isaia 24:5, 6) Toate naţiunile au permis 
războaie nemiloase cauzând suferinţa şi moartea multor oameni. Toate naţiunile i-
au persecutat de bună voie pe adepţii adevăraţi şi credincioşi ai lui Cristos Isus. 
Exemple potrivite sunt cel al guvernului lui Hitler, guvernului rusesc al lui Stalin 
şi alte guverne, precum cel din prezent, al Spaniei. De fapt, toate naţiunile sunt 
vinovate de omorârea nedreaptă a oamenilor. Când începe un război clerul sau 
învăţătorii religioşi îi îndeamnă pe oameni să meargă la război şi să omoare, şi 
mulţi oameni care sunt susţinători direcţi sau indirecţi ai organizaţiilor religioase 
se tem de oameni şi sunt obligaţi să meargă la război şi să omoare alţi oameni, dar 
fără răutate faţă de ei. În timpul primului război mondial mulţi oameni au fost 
obligaţi să omoare şi mulţi alţii au fost convinşi să îi persecute pe martorii 
credincioşi ai lui Dumnezeu. Acele persoane care mai târziu s-au deşteptat şi care 
au bunăvoinţă faţă de Dumnezeu şi care doresc să îi slujească pe Dumnezeu şi pe 
Cristos Isus, se întorc către Domnul şi caută protecţie şi siguranţă. 

38 Unde vor găsi ei refugiu şi siguranţă? Aceşti oameni binevoitori sunt 
cunoscuţi în scripturi ca ionadabi. Ei trebuie să fugă spre „cetățile de refugiu” 
corespondente, adică spre organizaţia lui Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus; ei 
trebuie să se supună poruncii Domnului şi să caute dreptatea şi smerenia; ei trebuie 
să fie sârguincioși  şi să facă ceea ce trebuie şi să caute smerenia prin studierea şi 
învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu, de unde pot afla care este voinţa lui în ceea ce 
îi priveşte. Ei trebuie să îi slujească pe Dumnezeu şi Cristos şi astfel să se 
dăruiască cu totul şi în întregime susţinerii GUVERNULUI TEOCRATIC. Ei 
trebuie să refuze să accepte religia şi trebuie să rămână hotărâţi de partea lui 
Dumnezeu şi a Regelui lui, Cristos Isus. Ei se asociază cu Unsul lui Dumnezeu 
pentru serviciu, anunţând GUVERNUL TEOCRATIC. Aceştia sunt cei ce 
constituie „celelalte oi”, pe care Domnul declară că le adună acum la el. (Ioan 
10:16) Ei sunt clasa de oi menţionată de Domnul în Matei 25:31-46. Dacă rămân 
credincioşi şi credincioși organizaţiei lui Dumnezeu, ei vor fi în cele din urmă 
salvaţi. 

39 Armaghedonul se apropie. Oricine care gândeşte poate vedea că marele 
timp al neliniştii este aproape. Acele persoane binevoitoare faţă de Dumnezeu sunt 
urâte de demoni şi sunt urâte de acei conducători care sunt susţinătorii demonilor 
şi se află sub influenţa şi controlul lor. Câte dintre aceste persoane binevoitoare 
vor găsi refugiu şi siguranţă? Cuvântul lui Dumnezeu răspunde: „Strângeţi-vă la 
un loc! Da, strânge-te, o, naţiune nedorită [nedorită de conducătorii acestei lumi, 
pentru că i-a luat partea lui Dumnezeu].” (Ţefania 2:1) Aceştia fug înspre 
corespondentul cetății de refugiu, adică, organizaţia lui Dumnezeu, adunându-se 
împreună cu „mica turmă” de pe pământ, care sunt devotaţi în totalitate lui 
Dumnezeu şi regatului lui, şi împreună cu ei îl slujesc pe Dumnezeu. 
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40 Această adunare sau fugă spre oraşul de refugiu corespondent, adică 
organizaţia lui Dumnezeu, trebuie să aibă loc înainte de bătălia marii zile a 
Dumnezeului Atotputernic, expresia mâniei lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu spune 
despre aceasta: „Înainte ca hotărârea să fie luată, înainte ca ziua să treacă precum 
pleava, înainte ca mânia aprigă a Domnului să vină peste voi, înainte ca ziua 
mâniei Domnului să vină peste voi. Căutaţi-l pe Domnul, toţi cei smeriţi de pe 
pământ, care aţi îndeplinit hotărârea lui; căutaţi neprihănirea, căutaţi smerenia; şi 
poate veţi fi ascunşi în ziua mâniei Domnului.” – Ţefania 2:2, 3. 

41 „Căutarea dreptăţii” înseamnă constatarea a ceea ce este drept în faţa lui 
Iehova. „Căutarea smereniei” înseamnă dorinţa de a învăţa voinţa lui Dumnezeu şi 
apoi de a o aplica cu strădanie pentru a studia Biblia, iar Biblia vă învaţă să 
stabiliţi voinţa lui Dumnezeu şi să îl slujiţi cu aprobare. ‘Studiază ca să te arăţi 
aprobat în faţa lui Dumnezeu [nu a oamenilor], ca un lucrător [pentru Împărăția lui 
Dumnezeu] care nu este ruşinat.” (2 Timotei 2:15) Astfel de ionadabi trebuie să 
rămână absolut neutri faţă de războaiele dintre naţiuni şi să fie devotaţi în totalitate 
lui Dumnezeu şi guvernului Lui. Organizaţia Domnului este locul de refugiu şi 
siguranţă pentru refugiaţi. Nu există alt loc. 

42 Religia nu a oferit niciodată protecţie sau siguranţă pentru oameni din 
cauză că religia este produsul demonilor. Religia va duce la distrugerea tuturor 
celor care conştient şi de bună voie urmează religia şi învăţăturile ei. Religia nu va 
asigura protecţie sau apărare la Armaghedon. Religia nu oferă nici un fel de 
siguranţă după moarte. Protecţia şi salvarea sunt date de Domnul, deoarece 
salvarea îi aparţine doar lui Dumnezeu. (Psalm 3:8) Oamenii cu bună credinţă faţă 
de Dumnezeu studiază cu seriozitate Biblia şi încearcă să o înţeleagă. În aceste zile 
de mare nelinişte a lumii Dumnezeu a dat Biblia, iar Biblia ajută la explicarea că 
cei care sunt binevoitori o pot studia şi înţelege şi celor care vor găsi salvare 
Domnul le spune: „Aceasta este viaţa veşnică, ca să te cunoască pe tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care tu l-ai trimis.” – Ioan 17:3. 

43 Toate persoanele binevoitoare trebuie deci să se ferească de religie. Ei nu 
trebuie să se teamă de oameni, ci trebuie să aibă frică de Dumnezeu şi să găsească 
în el refugiu şi adăpost. (Isaia 8:8-16) Ei trebuie să creadă în Domnul, nu trebuie să 
se bazeze pe propria lor înţelegere sau pe părerile oamenilor. „Ai încredere în 
Domnul cu toată inima ta, şi nu te baza pe propria-ţi înţelegere. Ia aminte la el în 
toate demersurile tale, iar el îţi va îndruma cărările.” – Proverbe  3:5, 6. 

44 Trebuie să aibă tot timpul în minte sfatul  scripturilor care spune că „cel 
care crede în Domnul va fi în siguranţă.” (Proverbe 29:25) Organizaţia religioasă 
condusă de ierarhia romano-catolică are mari resurse financiare. Susţinerea 
materială pământească excesivă pe care organizaţia religioasă o oferă preoţilor, 
reprezentată de sume fabuloase de bani, are rolul de a o feri protecţie sau un fel de 
asigurare împotriva furiei Dumnezeului Atotputernic acum pentru a-i „salva din 
chinurile şi tortura din purgatoriu sau iad”. Acea instituţie religioasă şi 
conducătorul turmelor ei spune: ‘Porţile iadului nu ne vor învinge. Când plaga  se 
va revărsa, nu se va apropia de noi.’ (Isaia 28:15) Acei care sunt înzestraţi cu 
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influenţă politică şi putere şi cei care au mari bogăţii au încredere în bogăţia lor şi 
se bazează pe religie şi pe bogăţia lor şi în aceste timpuri de nelinişte ei strigă cu 
frică: „Avem nevoie de mai multă religie”. Totuşi, vor descoperi curând că nici 
bogăţiile şi nici puterea, influenţa sau religia nu le vor oferi protecţie în ziua 
Armaghedonului. În legătură cu acestea Iehova spune: „Toate mâinile vor fi slăbite 
şi toţi genunchii vor fi slăbiţi ca apa. Se vor lega cu pânză, şi teroarea îi va acoperi; 
feţele lor vor fi pline de ruşine, iar capetele lor vor fi chele. Îşi vor arunca argintul 
pe stradă, iar aurul lor va fi îndepărtat: argintul şi aurul lor nu îi vor putea salva în 
ziua mâniei Domnului: nu le vor mulţumi sufletele, nici nu le vor umple 
intestinele; pentru că sunt piedica nelegiuirii lor [(citire de margine) pentru că 
nelegiuirea lor este piedica].” (Ezechiel 7:17-19) „Nelegiuirea” sau ticăloşia lor 
este frica lor faţă de oameni şi căutarea protecţiei şi a refugiului în religie, şi astfel 
ei se poticnesc în capcana lui Satan şi sunt distruşi. 

45 Sistemul religios catolic, condus de ierarhie, a dobândit bogăţii materiale 
nespuse şi pe baza acestor bani, plătiţi de cei săraci, ei au promis şi garantat 
siguranţă oamenilor creduli care, din cauza fricii, au căzut în capcana religioasă. 
Dar la Armaghedon nici un astfel de om nu va scăpa de furia lui Dumnezeu: 
„Urlaţi, păstorilor, şi strigaţi şi tăvăliţi-vă în cenuşă, tu conducătorul turmei; pentru 
că zilele nimicirii şi împrăştierii voastre au sosit; şi veţi cădea ca un vas bun. Şi 
păstorii [preoţii] nu vor putea fugi, nici conducătorul turmei nu va putea scăpa.” 
(Ieremia 25:34, 35) Vorbind maselor nu le va aduce nimic bun şi nici o protecţie 
împotriva răzbunării lui Dumnezeu. Nici unul dintre ei nu va scăpa. – 1 
Tesaloniceni 5:3. 

46 Naţiunile pământului sunt conduse de elementele următoare: religie, 
politică şi comerţ. Aceşti conducători, simţind că se apropie cu repeziciune o mare 
criză şi fiind în întuneric în ceea ce priveşte scopul lui Dumnezeu, se plâng orbeşte 
unii altora: „Daţi-ne mai multă religie”. Astfel ei demonstrează că toate naţiunile 
sunt împotriva TEOCRAŢIEI, care va conduce lumea în dreptate. (Isaia 9:6, 7) 
Dovada indiscutabilă este că toate naţiunile au uitat de Dumnezeu şi au cedat 
complet în faţa demonilor păcătoşi, şi astfel naţiunile sunt păcătoase. Domnul 
spune în legătură cu sfârşitul lor: „Cel rău este prins în capcană de lucrarea 
mâinilor lui”. Toţi aceştia şi-au determinat propriul destin alegând calea religiei 
sau a demonismului. „Cei răi vor fi duşi în iad, şi toate naţiunile care îl uită pe 
Dumnezeu.” (Psalm 9:15-17) Toţi aceştia vor pieri la Armaghedon. 

47 Acum oamenii sunt intimidaţi, organizaţi şi asupriţi de către conducătorii 
duri, dar sfârşitul dictatorilor cruzi este aproape. Ziua salvării pentru acei refugiaţi 
care sunt binevoitori faţă de Iehova este şi ea aproape. Iehova Dumnezeu şi-a 
stabilit tronul de judecată, iar Cristos Isus, marele Judecător, continuă cu munca lui 
de judecată. Celor cu bunăvoinţă faţă de Dumnezeu şi a căror devotament este 
pentru Dumnezeu şi organizaţia lui şi care continuă să fie fideli, Dumnezeu le-a 
promis refugiu şi siguranţă în timpul necazurilor: „Domnul va fi şi un refugiu 
pentru cei asupriţi, un refugiu pe timp de necaz. Iar cei care îţi ştiu numele îşi vor 
pune încrederea în tine; pentru că tu, Doamne, nu îi uiţi pe cei care te caută.” 
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(Psalm  9:9, 10) Refugiaţii trebuie să meargă acum spre Dumnezeu şi să îl 
slujească. 

48 Cei credincioși şi binevoitori au acum de lucru, iar porunca pentru ei este 
„Cântaţi-i laude Domnului, care locuieşte în Sion! Declaraţi printre oameni faptele 
lui!” (Psalm 9:11) Având încredere deplină în Domnul şi ştiind că el este speranţa 
şi salvarea lor, ei stau sub organizaţia lui şi continuă să cânte: „Te voi iubi, o 
Doamne, forţa mea. Domnul este stânca mea şi fortăreaţa mea şi salvatorul meu; 
Dumnezeul meu, forţa mea, în care voi avea încredere; scutul meu şi cornul 
salvării mele, şi turnul meu înalt. Îl voi chema pe Domnul, care este demn de 
laudă; aşa voi fi salvat de duşmanii mei.” – Psalm 18:1-3. 

49 Refugiul le este asigurat refugiaţilor, celor care cred în Domnul şi care îl 
slujesc cu credinţă. Dacă află adevărul şi se supun Domnului, refugiaţii vor găsi 
protecţie şi vor trăi. 
 

 
PARADISUL: DISTRUS ŞI REFĂCUT 

 
Pământul a fost creat şi făcut în aşa fel încât să fie potrivit de locuit. Pe el 

au fost puse plantele şi ierburile, animalele şi păsările, fructele şi florile. Dar nu era 
nici un om care să lucreze pământul sau să se bucure de recoltă, aşa cum este 
exprimat în Geneza 2:4-6. Dumnezeu trebuie să fi spus cuiva despre scopul lui de 
a-l crea pe om şi este înţelept de presupus că Dumnezeu i-a vorbit singurului său 
Fiu; aşa cum este scris: „Şi Dumnezeu a spus: Să îl facem pe om după chipul 
nostru şi după asemănarea noastră; şi să aibă stăpânire peste peştii mării, şi peste 
păsările cerului şi peste vite şi peste tot pământul şi peste toate târâtoarele de pe 
pământ. Aşa că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui 
Dumnezeu l-a creat; i-a creat bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat şi 
Dumnezeu le-a spus: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l; 
şi aveţi stăpânire peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate 
vieţuitoarele care se mişcă pe pământ.” – Geneza 1:26-28. 

Dumnezeu nu l-a creat pe om şi apoi i-a dat un suflet nemuritor, aşa cum 
religia i-a determinat pe mulţi să creadă. În legătură cu omenirea, cuvintele 
„suflet”, „făptură” şi „om” se aplică aceluiaşi lucru. Fiecare om este un suflet, dar 
nici un om nu poate poseda un suflet ca un lucru separat şi independent de corpul 
său. Afirmaţia sau metoda creaţiei lui Dumnezeu a sufletului uman este prezentată 
clar în scripturi, şi anume: „Şi Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din ţărâna 
pământului şi i-a suflat în nări suflarea vieţii şi omul a devenit un suflet viu.” – 
Geneza 2:7. 

Aşadar omul a fost munca produsă de mâinile lui Iehova Dumnezeu şi a 
fost deci perfect. „Atribuiţi-i măreţia Dumnezeului nostru! El este Stânca, lucrarea 
lui este perfectă.” (Deuteronomul 32:3, 4) Dumnezeu a făcut atunci ca toate 
animalele şi păsările şi treacă pe la Adam şi el le-a dat fiecăreia un nume. Fiecare 
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animal şi pasăre şi-a găsit perechea sau specia. „Dar pentru Adam nu s-a găsit un 
ajutor potrivit.” „Şi Domnul Dumnezeu a spus: Nu este bine ca omul să fie singur, 
Voi face un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18-20) Apoi a fost făcută femeia 
şi adusă omului. 

Partea pământului unde omul a văzut prima dată lumina trebuie să fi fost 
nemaipomenit de frumoasă. Numele locaţiei se numeşte „Eden”, iar „Eden” 
înseamnă „încântare”, „plăcere”. În partea de est a Edenului Dumnezeu a creat o 
grădină şi acolo l-a pus pe om, pe care îl crease, pentru a se ocupa de ea. Aceasta 
era casa lui Adam şi a soţiei lui. Scrierea inspirată despre aceasta, conform 
Versiunii Bibliei Catolice Douay, spune: „Şi Domnul Dumnezeu a plantat un 
paradis al plăcerii de la început, unde l-a pus pe omul pe care îl crease. Şi Domnul 
Dumnezeu a făcut să crească din pământ tot felul de pomi plăcuţi la vedere şi buni 
de mâncat: pomul vieţii se afla de asemenea în mijlocul paradisului: şi pomul 
cunoaşterii binelui şi răului. Şi un râu curgea din locul plăcerii ca să ude paradisul, 
care de acolo este împărţit în patru braţe... Şi Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi 
l-a pus în paradisul plăcerii ca să îl cultive şi să aibă grijă de el. Şi i-a poruncit 
spunând: Poţi mânca din orice pom din paradis: dar din pomul cunoaşterii binelui 
şi răului să nu mănânci, fiindcă în ziua în care vei mânca din el vei muri.” – 
Geneza 2:8-17. 

Acum era pe pământ omul perfect, puternic, viguros şi arătos; cu ochi atât 
de pătrunzători încât nu vedeau întunecimea, şi cu agilitate şi rapiditate de 
căprioară. Şi soţia lui era cu el, graţioasă şi care întrecea orice frumuseţe pe care 
omul o vede acum pe pământ pentru că era perfectă. Bărbatul şi femeia au primit o 
poruncă de la Dumnezeu, deci o „poruncă divină”, „să fie roditori şi să se 
înmulţească şi să umple pământul şi să îl supună”, şi astfel li s-a dat putere şi 
autoritate pentru a face copii şi pentru a umple întregul pământ cu urmaşii lor. Nu 
există nici o dovadă că vreuna dintre făpturile cereşti a primit această putere de a 
produce urmaşi. Răspândirea rasei pe pământ era atunci nouă şi toate oștirile 
cereşti trebuie să fi aşteptat atunci şi să se fi uitat cu cea mai mare grijă, gândindu-
se la timpul ce va urma când omul va „umple pământul” cu o rasă fericită de 
oameni, care îl vor lăuda şi i se vor închina marelui Iehova Dumnezeu. Fericirea 
domnea în cer şi fericirea domnea pe pământ. Mediul era frumos, plăcut la vedere, 
o bucurie pentru inimă şi toate spre închinarea Dumnezeului Veşnic, Creatorul. 

Gloria şi frumuseţea făpturilor cereşti, statutul perfect al perechii umane în 
casa lor paradisiacă Eden şi puterea şi autoritatea omului de a umple pământul cu 
specia lui au oferit ocazia de a dovedi ori egoism, ori iubire. Testul a venit şi unele 
dintre făpturile măreţe din cer au fost supuse testului. Bucuria din cer şi de pe 
pământ a fost transformată în mare suferinţă. Tragedia din Eden nu a avut egal. De 
fapt, toate celelalte crime şi tragedii pot fi urmărite în urmă până la aceea comisă 
acolo. Spiritului măreţ care este acum Satan Diavolul, şi pe care Isus l-a numit 
„prinţul acestei lumi” şi care era deci conducătorul invizibil al oraşului pământesc 
Tir, Iehova Dumnezeu îi transmite aceste cuvinte: „Tu ai fost sigiliul asemănării, 
plin de înţelepciune, şi perfect în frumuseţe. Tu ai fost în plăcerile paradisului lui 
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Dumnezeu... Tu, un heruvim întins şi ocrotitor, şi te-am pus pe muntele sfânt al lui 
Dumnezeu, tu ai umblat în mijlocul pietrelor de foc. Tu ai fost perfect în ceea ce ai 
făcut din ziua creării tale, până când nelegiuirea a fost găsită în tine.” (Ezechiel 
28:12-15, Douay) Acest „heruvim uns care proteja” (Ver. Aut.) este numit 
„Strălucitor” sau „Fiu al Zorilor” sau „Lucifer” în Isaia 14:12. Meditarea egoistă 
din inima lui a dus la teribila crimă de trădare împotriva lui Dumnezeu şi la toate 
efectele ucigătoare ce au urmat. 

Lucifer l-a folosit pe şarpe pentru a-i îndeplini planul, pentru că şarpele era 
mai subtil decât orice alt animal de pe câmp, pe care îl crease Dumnezeu. Lucifer a 
vorbit astfel prin şarpe şi a spus: „De ce v-a poruncit Domnul Dumnezeu să nu 
mâncaţi din fiecare pom din paradis?” „Şi femeia i-a răspuns spunând: Putem 
mânca din rodul pomilor care sunt în paradis, dar din rodul pomului care se află în 
mijlocul paradisului Dumnezeu ne-a poruncit să nu mâncăm şi să nu îl atingem, 
dacă nu vrem poate să murim. Şi şarpele i-a spus femeii: Nu, nu veţi muri. Pentru 
că Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi 
veţi fi ca dumnezeii, cunoscând binele şi răul. Iar femeia a văzut că pomul era bun 
de mâncat şi plăcut la vedere şi a luat rodul din el şi l-a mâncat şi i-a dat şi soţului 
ei, care a mâncat.” – Geneza 3:1-6, Douay. 

Dumnezeu îşi dăduse cuvântul că acel pom producea un rod care făcea să 
se dezvolte cunoştinţa celor ce îl mănâncă. Rezultatul a fost că atunci când Adam 
şi Eva au mâncat din acest pom interzis cunoaşterea lor a crescut în armonie cu 
legea anunţată a lui Dumnezeu. Ei erau acum conştienţi de faptul că făcuseră ceva 
rău, pentru că s-au ascuns de prezenţa Domnului printre pomii din gradină. El i-a 
adus în faţa lui. Ei s-au scuzat, mărturisind că au greşit, dar Dumnezeu le-a aplicat 
judecata lui dreaptă. 

Scripturile menţionează în Geneza 2:9 trei clase de pomi roditori în grădina 
Eden, şi anume: (a) fiecare pom care este plăcut la vedere şi bun de mâncat; (b) 
pomul vieţii din mijlocul grădinii; şi (c) pomul cunoaşterii binelui şi răului. 
Dumnezeu i-a spus lui Adam că poate să mănânce din toţi pomii care sunt buni 
pentru el. (Geneza 2:15-17) Nu există nici o dovadă că Adam a ştiut ceva despre 
pomul vieţii, care se afla în mijlocul grădinii. Din contră, probabil că el nu a ştiut, 
deoarece nu a existat nici o poruncă precisă pentru Adam în legătura cu acest 
lucru. Lucifer, „heruvimul ocrotitor”, în calitate de reprezentant  în funcţie, fiind 
acoperit cu „puterea morţii” şi încredinţat cu sarcina de stăpân al omului ştia totul 
despre pomul vieţii. Faptul că Dumnezeu i-a dat lui Adam porunci în legătură cu 
alţi pomi din grădină şi nu a spus nimic despre pomul vieţii e o dovadă că omul nu 
ştia nimic despre acest pom. Mâncatul din copacul cunoaşterii binelui şi răului i-ar 
deschide fără dubii calea lui Adam pentru a afla curând şi despre pomul vieţii. Dar 
acum vine dovada care arată concludent că Adam nu a avut ocazia să mănânce din 
pomul vieţii şi astfel nu a ştiut deloc despre el până imediat înainte să fie izgonit 
din Eden. 

Dumnezeu i-a convocat pe cei vinovaţi la el şi după ce a ascultat toate 
faptele a ceea ce s-a întâmplat a dat judecată împotriva femeii şi bărbatului şi 
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împotriva şarpelui pe care l-a însărcinat Satan să o înşele pe Eva. Judecata finală 
împotriva răzvrătitului Lucifer sau Satan este prezentată în Ezechiel 28:16-19, şi 
asigură faptul că Satan Diavolul va fi distrus când vine vremea şi nu va mai exista 
niciodată. Imediat după pronunţarea judecăţii împotriva omului Iehova Dumnezeu 
s-a adresat altcuiva, care era acolo prezent, şi este aproape sigur că a vorbit cu Fiul 
său adevărat şi de nădejde, „singurul său Fiu”. „Şi Domnul Dumnezeu a spus, Iată, 
omul a devenit ca unul dintre noi, cunoscând binele şi răul: şi acum să nu cumva să 
îşi întindă mână şi să ia şi din pomul vieţii şi să mănânce şi să trăiască veşnic.” 
(Geneza 3:22) Ştiind că situaţia era critică, Dumnezeu se pare că a acţionat 
imediat, înainte ca omul să poată ajunge la „pomul vieţii” şi să mănânce din el, şi 
chiar înainte ca răzvrătitul Lucifer să aibă timp să îl înştiinţeze pe om despre 
locaţia pomului. Cuvintele lui Iehova Dumnezeu adresate Fiului său au fost 
întrerupte; propoziţia pare să se oprească la jumătate, fără să fie încheiată, în timp 
ce Dumnezeu spune: „Şi acum să nu cumva să îşi întindă mână şi să ia şi din 
pomul vieţii şi să mănânce şi să trăiască veşnic:–” Dumnezeu nu a mai spus nimic 
dar, conform Scrierilor, a acţionat imediat; şi acţiunea lui este înscrisă în următorul 
verset, care spune: „Şi Domnul Dumnezeu l-a trimis afară din paradisul plăcerii, ca 
să cultive pământul din care a fost luat. Şi l-a alungat pe Adam şi a pus Heruvimi 
înaintea paradisului plăcerii, şi o sabie în flăcări, care se întorcea în toate părţile, 
pentru a proteja pomul vieţii.” – Geneza 3:23, 24, Douay. 

A fost fără îndoială scopul lui Dumnezeu ca la un moment dat să îi permită 
omului să mănânce din pomul vieţii şi să trăiască veşnic şi dacă s-ar fi dovedit 
credincios la test şi şi-ar fi păstrat integritatea faţă de Dumnezeu, aceea ar fi fost 
răsplata lui. „Heruvimul ocrotitor” trădător, Lucifer, l-a făcut pe Adam să nu treacă 
testul şi să nu îşi păstreze viaţa şi l-a făcut să aducă asupra lui şi asupra tuturor 
progeniturilor lui marea suferinţă şi nelinişte care a afectat omenirea de-a lungul 
secolelor. 

Lucifer şi-a manifestat lipsa de încredere şi trădarea şi cu siguranţă a 
intenţionat să acţioneze cât mai repede să-l conducă pe om la pomul vieţii şi să îl 
lase să mănânce din el. El ştia că Dumnezeu şi-a dat cuvântul că rodul acelui pom 
era fructul vieţii şi că dacă omul va mânca din el va trăi şi nu va muri. Lucifer a 
argumentat că le va putea demonstra lui Adam şi Evei că Dumnezeu îi înşela 
intenţionat şi îi ţinea în necunoaştere şi departe de şansa la viaţă şi că el, Lucifer, le 
spunea adevărul şi le aducea o mare binecuvântare şi că astfel era îndreptăţit să fie 
lăudat de ei şi de toţi urmaşii lor. 

Dacă Adam ar fi mâncat imediat din fructul pomului vieţii nu ar mai fi 
putut fi omorât de către Iehova însuşi, deoarece Dumnezeu nu poate fi inconstant. 
Dumnezeu şi-a dat cuvântul că acela era „pomul vieţii” şi permiterea omului să 
mănânce din el şi apoi să îl omoare ar face cuvântului lui Dumnezeu fără valoare, 
lucru ce este imposibil pentru Dumnezeu. (Psalm 138:2; Isaia 46:11; 55:11) Astfel, 
pentru a se ţine de cuvânt şi pentru a-şi putea aplica judecata Dumnezeu l-a izgonit 
imediat pe Adam din Eden şi a pus un reprezentant puternic de pază cu o sabie cu 
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flăcări ce se întorcea în toate direcţiile, pentru a-l ţine pe om departe de Eden şi de 
pomul vieţii. 

După 1600 de ani, după ce omul s-a înmulţit pe pământ, „Dumnezeu s-a 
uitat spre pământ şi iată, era stricat, pentru că toată carnea îşi stricase calea pe 
pământ. Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârşitul întregii cărni a venit înaintea mea, 
pentru că pământul s-a umplut de violenţă prin ei, şi iată, îi voi distruge împreună 
cu pământul. Şi iată că eu, chiar eu, aduc un potop de ape pe pământ ca să distrug 
toată carnea de sub ceruri, în care se află suflarea vieţii, şi tot ce este pe pământ va 
muri. Dar voi încheia legământul cu tine.” (Geneza 6:12, 13, 17, 18) La potop 
„toate vieţuitoarele au fost distruse de pe faţa pământului, atât oamenii cât şi 
animalele, şi târâtoarele şi păsările cerului; şi au fost nimicite de pe pământ şi doar 
Noe a rămas în viaţă, şi cei care se aflau în arcă împreună cu el.” (Geneza 7:23) 
După potop nu se menţionează existenţa vreunui paradis pe pământ, dar referinţe 
în legătură cu gloria paradisului Eden ce a existat odată se găsesc în Geneza 13:10 
şi Ezechiel 31:8, 9 (Versiunea Douay) 

Apoi, la patru mii de ani după izgonirea lui Adam din paradisul Eden este 
dată promisiunea categorică a restaurării paradisului pe pământ. Cu mai mult de 
trei ani înainte de răstignirea lui Isus, el le-a predicat evreilor despre regatul lui 
Dumnezeu. El le-a spus că Dumnezeu l-a trimis să spună acest mesaj, că la timpul 
potrivit Iehova Dumnezeu va stabili mult-promisul regat. De fapt toată lumea din 
Palestina ştia că Isus susţinea că este Rege. Oamenii care l-au acuzat şi l-au 
persecutat şi au fost responsabili pentru procesul lui batjocoritor şi condamnarea 
lui au fost clerul religios din acele vremuri şi ei ştiau că el este Regele. (Matei 
21:37-45) Pilat s-a oferit să îl elibereze pe Isus, dar clerul a insistat ca în schimb să 
îl elibereze pe Barabas, un criminal notoriu, şi să îl răstignească pe Isus. Apoi l-au 
răstignit pe Isus între doi hoţi şi au scris şi pus pe stâlp un semn care spunea: 
„Acesta este Isus, Regele iudeilor.” Unul dintre hoţi a concluzionat că Isus era un 
om neobişnuit, că era complet nevinovat şi că era de fapt Regele promis. Acest hoţ 
i-a spus: „Domnul meu, aminteşte-ţi de mine când vei veni în regatul tău.” Cităm 
acum din Emphasized Bible a lui Rotherham, cu privire la răspunsul lui Isus: „Şi el 
i-a spus – într-adevăr îţi spun în această zi: Vei fi cu mine în Paradis.” (Luca 
23:32-43) Sau, conform textului original grecesc al Bibliei, care nu are nici un 
semn de punctuaţie modern, precum virgula, etc.: „Îţi spun astăzi că vei fi cu mine 
în paradis.” Isus nu a spus, Vei merge în cer astăzi, nici vei merge în paradis 
astăzi. Isus a făcut acea afirmaţie în acea zi, în acel moment, când era pe stâlp. 

„Paradis” aici se referă la pământul refăcut. Lucrul pentru a face acest 
pământ un loc glorios va fi făcut de către Isus Cristos în timpul regatului lui. Toţi 
cei supuşi dintre cei ce s-au izbăvit vor avea atunci şansa să îşi păstreze 
integritatea faţă de Dumnezeu şi să trăiască în paradis pe pământ. Promisiunea lui 
Isus pentru hoţ a fost: ‘Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu mine în paradis? Tu ai 
credinţă adevărată să fii cu mine sau de partea mea astăzi, când clerul şi toţi ceilalţi 
sunt împotriva mea, vei fi cu mine şi pentru mine şi de partea mea când voi veni în 



163 
 

regatul meu şi voi stabili paradisul pe pământ? Dacă da, atunci vei avea o şansă 
incredibilă.’ 

În ziua în care a murit hoţul el s-a dus unde a mers şi Isus în iad, sau 
mormânt şi hoţul este încă acolo. După ce regatul lui Iehova Dumnezeu prin 
Cristos Isus va distruge organizaţia lui Satan la bătălia de la Armaghedon, atunci, 
când Dumnezeu va crede de cuviinţă, învierea generală a „tuturor celor din 
morminte” va avea loc, inclusiv cea a hoţului. (Ioan 5:28, 29) El va avea ocazia să 
îşi dovedească integritatea. Cuvintele lui Isus pentru hoţ sugerează că paradisul pe 
pământ va exista înainte ca hoţul să fie înviat din morţi, care va avea atunci şansa 
să demonstreze dacă este de partea lui Cristos Isus, Regele, sau nu. Dumnezeu a 
creat grădina Eden făcând-o un paradis şi apoi l-a creat pe om şi l-a pus în Eden. 
Acest lucru pare să repare ordinea acţiunii legate de om şi paradis. Dacă este aşa, 
se pare că umplerea pământului cu o rasă dreaptă de supravieţuitori pământeşti ai 
luptei de la Armaghedon se va desfăşura şi paradisul va fi stabilit pe pământ 
înainte de învierea generală a morţilor izbăviţi. 
 
 
 

CÂT DE DES ŞI CÂND SĂ SĂRBĂTORIM 
 
NU ziua lui de naştere! Isus nu a dat nici o poruncă să îi sărbătorim ziua de 

naştere, dar le-a poruncit adepţilor lui să îi celebreze moartea, care moarte a avut 
loc în ziua a paisprezecea din luna Abib, sau Nisan. Cu cincisprezece secole în 
urmă Dumnezeu a făcut-o prima lună din an. 

„Această lună va fi pentru voi începutul lunilor; va fi prima lună din an 
pentru voi. Vorbiţi-i întregii adunări din Israel spunându-i: În a zecea zi a acestei 
luni fiecare om îşi va lua un miel, potrivit casei strămoşilor lor, un miel pentru 
fiecare casă. Şi îl veţi păstra până în a paisprezecea zi a acestei luni: şi întregul 
consiliu al adunării lui Israel îl va ucide seara. Şi vor lua din sânge şi vor stropi cei 
doi uşori şi partea de sus a uşii de la casele în care îl vor mânca. Şi vor mânca din 
carne în noaptea aceea, prăjită pe foc, şi pâine nedospită şi cu ierburi amare, şi o 
vor mânca... Este paştele Domnului. Pentru că voi trece prin Egipt în această 
noapte, şi îi voi lovi pe toţi primii născuţi din Egipt, atât om cât şi animal, şi voi da 
hotărâri judecătoreşti împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. În 
prima lună, în a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi pâini nedospite... Să 
respectaţi lucrul acesta ca ordin pentru tine şi pentru fiii tăi pentru totdeauna. Iar 
când veţi ajunge în ţara pe care Domnul v-o va da, aşa cum a promis, va trebui să 
îndepliniţi acest serviciu.” – Exodul 12:1-3, 6-12, 18, 24, 25. 

Israeliţii naturali trebuie să observe paştele primăvara, în luna lui Abib, sau 
Nisan, în fiecare an, conform poruncii lui Iehova. Acela a fost un tip sau model 
profetic, folosind efectiv un miel. La timpul potrivit al lui Dumnezeu Ioan 
Botezătorul a apărut. „Ioan l-a văzut pe Isus venind spre el şi a spus, Iată Mielul 
lui Dumnezeu, care înlătură păcatul lumii.” (Ioan 1:29) Când Cristos Isus a fost 
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omorât pe un stâlp în Calvar el a îndeplinit tipul şi a devenit paştele adevărat al 
celor care cred în el şi în sacrificiul lui. Astfel, apostolul a scris: „Cristos, paştele 
nostru, a fost sacrificat pentru noi, să ţinem deci sărbătoarea... cu pâinile nedospite 
ale sincerităţii şi adevărului.” – 1 Corinteni 5:7, 8. 

În timpul celor trei ani şi jumătate de după ungerea lui cu spiritul lui 
Iehova, Cristos Isus a respectat  cu credinţă paştele lui Israel în fiecare dată de 
paisprezece din luna Nisan, deoarece era de datoria lui să se supună celui care a 
dat legea lui Iehova: iudeilor. Prin naşterea lui umană Isus a fost evreu, sau israelit 
şi trebuie să respecte legea cu stricteţe; ceea ce a şi făcut. Isus ştia că era 
corespondentul mielului ucis, dar trebuie să continue să observe acest tip până 
când vine timpul potrivit al lui Dumnezeu pentru ca el să moară şi astfel să 
îndeplinească acest tip. Când a fost omorât pe stâlp, acolo el a îndeplinit în 
totalitate imaginea sau tipul, şi din această cauză niciodată după aceea nu ar mai fi 
potrivit ca cineva să observe ceremonia tipică a paştelui Israelului. „Cristos ne-a 
scăpat de blestemul legii, fiind făcut un blestem pentru noi, pentru că este scris, 
Blestemat este orice om atârnat de un pom.” (Galateni 3:13) Prin moartea lui 
Cristos Isus a pus capăt decretelor referitoare la paştele Israelului, pironindu-le pe 
acest pom. – Coloseni 2:14. 

Înainte de îndeplinirea completă a tipului, Isus a instituit un lucru nou, şi 
anume, comemorarea morţii lui. A făcut acest lucru, dacă poate fi vorba de aşa 
ceva, înainte să moară pe stâlpul pe care oamenii religioşi îl numesc „comuniunea” 
memorială sau „cina Domnului”. Catehismul religios instruieşte „populaţia 
catolică”: „Pentru a face o Comuniune bună este necesar să fii într-o stare de 
milostenie sfinţită şi să ţii post începând de la miezul nopţii. MIEZUL NOPŢII – 
adică, ora doisprezece fix noaptea; dar nu ar trebui să mănânci nimic, în special 
mâncare solidă, nici cu puţin timp înainte de ora doisprezece, pentru a fi sigur de 
timpul potrivit, şi pentru a nu avea mici resturi de mâncare în gură după ora 
doisprezece. Dacă găseşti mici resturi de mâncare în gură dimineaţa când trebuie 
să mergi la Comuniune scuipă-le şi astfel îţi păstrezi postul intact. Dacă iei o 
picătură de orice, luată din necesitate sau din greşeală după ora doisprezece, nu 
mai poți merge la Comuniunea sfântă”. A poruncit Isus un astfel de lucru 
discipolilor lui chiar înainte să mănânce pâinea şi vinul? Nu. Conform Bibliei ziua 
începea la ora şase seara; şi după acea oră, în a paisprezecea zi din Nisan, el 
împreună cu discipolii lui mâncau de paşte. Apostolul Matei a scris: 

„Şi ei au pregătit paştele. Când s-a lăsat seara el s-a aşezat cu cei 
doisprezece. Şi în timp ce mâncau el a spus, Într-adevăr vă spun că unul dintre voi 
mă va trăda. Şi ei au devenit extrem de supăraţi şi fiecare a început să îl întrebe, 
Doamne, eu sunt? Şi el a răspuns spunând, Cel care îşi bagă mâna cu mine în vas, 
acela mă va trăda. Fiul omului se duce, aşa cum este scris despre el: dar vai de 
omul acela care îl trădează pe Fiul omului! ar fi fost mai bine pentru acel om dacă 
nu s-ar fi născut. Apoi Iuda, care l-a trădat, a răspuns şi a spus, Stăpâne, eu sunt? 
El i-a spus: Tu ai spus-o. Şi în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-
o, a rupt-o şi le-a dat-o discipolilor şi a spus: Luaţi, mâncaţi, aceasta este corpul 
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meu. Şi a luat paharul şi a mulţumit şi li l-a dat spunând: Beţi toţi din el fiindcă 
acesta este sângele meu al noului legământ, care este vărsat pentru mulţi pentru 
iertarea păcatelor. Dar vă spun, de acum înainte nu voi mai bea din acest rod al 
viţei până în ziua aceea în care îl voi bea nou cu voi în regatul Tatălui meu”. – 
Matei 26:19-29. 

Paştele evreiesc se mânca o dată pe an în ziua a paisprezecea din luna 
Nisan, indiferent de ziua săptămânii în care se nimerea data de paisprezece. La 
moartea lui Isus acel tip s-a încheiat şi a fost îndeplinit. Cum moartea lui Isus a 
avut loc o singură dată, deci O DATĂ ÎN TIMPUL CICLULUI FIECĂRUI AN, 
trebuie să se acorde atenţie amintirii morţii lui ca şi corespondent al mielului de 
paşte, de către cei ce practică credinţa în vărsarea sângelui lui. „Aşa a fost Cristos 
oferit o dată ca să poarte păcatele multora.” „Dar acest om, după ce a oferit un 
sacrificiu pentru păcate, pentru totdeauna, s-a aşezat la mâna dreaptă a lui 
Dumnezeu; aşteptând de atunci ca toţi duşmanii să fie făcuţi așternut pentru 
picioarele lui. Pentru că printr-o singură jertfă i-a făcut perfecţi pe cei care sunt 
sfinţiţi.” (Evrei 9:28; 10:12-14) Urmând regula divină, este potrivit ca adepţii lui 
Cristos Isus, care sunt membri ai trupului Său, să sărbătorească Memorialul o dată 
pe an, şi nu mai des. 

De la Rusalii din 33 d. Cr. încoace aceşti adepţi au observat în fiecare an 
Memorialul, după apus, în a paisprezecea zi din Nisan, indiferent în ce zi a 
săptămânii s-a nimerit, şi au făcut acest lucru cum trebuie. Nu au făcut acest lucru 
ca un tip sau model profetic ce urmează să se întâmple, dar l-au făcut ca un 
memorial pentru moartea lui Cristos Isus. Acest lucru le-a permis să păstreze tot 
timpul în minte că moartea lui este calea stabilită de Dumnezeu pentru împăcarea 
omului cu Iehova şi pentru acordarea vieţii veşnice şi le aminteşte şi faptul că toţi 
cei care vor împărtăşi regatul său cu Cristos Isus trebuie să ia parte şi la reproşuri 
şi la moartea lui. Apostolul a pus accentul pe acest lucru când a scris: „În aceeaşi 
seară în care a fost trădat, Domnul Isus a luat din pâine: şi după ce a mulţumit a 
rupt-o şi a spus, Luaţi, mâncaţi, acesta este corpul meu, care este rupt pentru voi: 
faceţi acest lucru în amintirea mea. În acelaşi fel a luat şi paharul, după ce a cinat, 
spunând, Acest pahar este noul legământ al sângelui meu, să faceţi acest lucru ori 
de câte ori îl beţi, în amintirea mea. Pentru că ori de câte ori mâncaţi această pâine 
şi beţi din acest pahar, dovediţi moartea Domnului, până când va veni.” – 1 
Corinteni 11:23-26. 

Moartea lui Cristos Isus nu a fost una tipică. Moartea lui a fost măreţul fapt 
pe care trebuie să se bazeze toată omenirea pentru a primi viaţă veşnică. Când un 
tip este îndeplinit, tipul se încheie. Din acest motiv nu a fost niciodată potrivit să se 
observe paştele Israelului de când a murit Isus. Valoarea morţii lui Cristos Isus nu 
se sfârşeşte niciodată; aşadar, este bine să avem mereu în minte moartea de 
sacrificiu a Domului Isus Cristos, pentru apărarea numelui Tatălui său, Iehova. 
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Experiențe de pe teren 
 

CONVERSAȚIE ÎNTRE DOI AVOCAȚI AUZITĂ DIN 
ÎNTÂMPLARE 

 
”Un avocat îi spunea un altuia ’ce minunată cuvântare citise; scrisă de un 

anume judecător Rutherford, probabil că fusese în funcție cândva’. Apoi a explicat 
mai departe: ’Își susținea fiecare afirmație cu referințe biblice. A fost un discurs 
foarte bun, îți spun eu.” Celălalt avocat: ’A citat vreo profeție care să fie în curs de 
împlinire?’ Primul avocat (plin de entuziasm): ’O, da! Chiar spune de așa ceva!’ În 
timp ce al doilea avocat dispărea pe ușă, primul s-a întors spre mine și a afirmat că 
îi plăcea să citească discursuri bune precum acela. L-am întrebat de unde obținuse 
broșura, care era numele său și dacă citise cartea Salvare. I-am spus cum putea 
obține un exemplar pentru o micuță contribuție de 35 de cenți care urma să intre în 
fondul folosit pentru a tipări și alte cărți și a le da oamenilor de bine pentru 
Domnul și Împărăția sa; nu costa mult, dar când fondul pentru tipărire era folosit, 
acesta aducea de fiecare dată o veste bună, glorioasa evanghelie, Adevărul, 
oamenilor cu inima sinceră. Ei bine, el a exclamat doar atât: ’Minunat! Vreau să 
citesc mai mult!’ ” 
 

 
APĂRÂND DREPTURILE CLASEI ”LAZĂR” 

 
 
”Câteva rude care erau înainte catolice au fost de acord să le vizitez acasă și 

să le pun să asculte câteva înregistrări. Mai târziu a venit o altă rudă, cândva un 
preot protestant, pe care nu îl văzusem de douăzeci de ani. Ne-am salutat, el s-a 
întors și a observat fonograful meu deschis și discurile pe masă. A trântit imediat: 
’Dacă o să pornești aia, eu ies din camera asta. Știu destule despre lucrurile astea.’ 
I-am spus: ’Nu mă faceți numai pe mine să mă simt stânjenit, ci și pe oameni din 
această casă cu modul în care vă purtați. Am venit aici cu aceste înregistrări la 
invitația lor. Dacă insistați că veți părăsi camera dacă pornesc înregistrările, s-ar 
putea ca ei să nu mă mai lase să le pornesc numai ca dumneavoastră să nu plecați, 
să nu vă jignească sau să vă supere. Dar dacă faceți acest lucru, le veți strica lor 
bucuria. Asta vreți? În plus, aceasta nu este casa dumneavoastră ca să le puteți 
spune altora ce să facă.’ El a părut destul de surprins de cuvintele mele. ’Cel mai 
bun lucru pe care puteți să îl faceți este să stați în cameră fără să faceți zgomot... 
Nu stricați bucuria altora care ar vrea să audă și nu-i împiedicați să asculte.’ El a 
răspuns destul de blând: ’Bine’. În timp ce ajustam aparatul între două înregistrări 
(despre ’Guvernare și Pace’) el a vorbit din nou, de data aceasta spunând: ’Mai 
pune o înregistrare.’ ’Ce credeți despre judecătorul Rutherford?’ ’Este un bun 
orator.’ După ce s-a terminat înregistrarea, am scos două reviste Turnul de 
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Veghere din buzunar și le-am prezentat. El le-a acceptat cu bucurie și le-a pus în 
buzunar. Acestora le-au urmat un exemplar din Consolare, apoi Siguranță și apoi 
Descoperit Am menționat și cartea Salvare, iar el a spus: ’Trimiteți-mi una prin 
poștă!’ În sfârșit i-am făcut ultima propunere: ’Nu ați dori să stabilim o întrunire 
de studiu acasă la dumneavoastră?’ A răspuns imediat: ’Desigur!..În orice seară în 
afară de miercuri seara.’ În prezent țin un program model de studiu la el acasă, la 
care participă și soția sa și fiul său de doisprezece ani. I-am spus: ’Acum veți ști și 
poate veți face parte din marea mulțime de oameni care vor trăi pe acest pământ în 
condiții perfecte.’. El mi-a răspuns cu un zâmbet larg: ’Sper să fiu unul din ei.’ În 
paranteză fie spus, oamenii în a căror casă ne-am întâlnit în prima seară participă și 
ei la un studiu exemplar într-o casă din apropierea lor.” 

 
FONOGRAFUL I-A AJUTAT SĂ-ȘI PĂSTREZE  

LOCUL DE MUNCĂ 
 

”Sunt angajat la o moară din orașul acesta. Unii reprezentanți ai lui Satan au 
răspândit acuzații împotriva mea, spunând că aș fi un comunist și încercând astfel 
să facă să fiu concediat. După un timp de confuzie, am hotărât să merg acasă la 
administrator, ceea ce am și făcut, luându-mi cu mine și fonograful și multe 
înregistrări. Cea care i-a plăcut cel mai mult a fost ’O capcană și o înșelătorie’. La 
început a spus: ’Toți aveți idei comuniste.’ După ce a ascultat cuvântările, am 
vorbit cu el și i-am arătat clar că suntem foarte diferiți de comuniști și i-am 
explicat în ce constă lucrarea noastră. Mi-a oferit un loc și mi-a pus mai multe 
întrebări. Rezultatul a fost că a luat cărțile Salvare și Dușmani și mai multe 
broșuri, s-a abonat la Consolare și i-am explicat ce serii avem, iar el a spus că i-ar 
plăcea să le audă dacă le vom lăsa o seară pe săptămână în casa lui pentru a putea 
asculta regulat cuvântările. Cred că seria ’Victorie’ este cea mai indicată pentru 
început, și am hotărât să i-o duc mâine, El mi-a spus și că pot să stau liniștit fiindcă 
nu sunt în pericol de a-mi pierde locul de muncă.” 

 
UN ADEPT AL RELIGIEI CAUTĂ SĂ FACĂ ”UN TÂRG” 

 
”Duminică i-a pus conducătorului unei ’Biserici unite a fraților’ și familiei 

acestuia să asculte la fonograf o înregistrare, iar apoi le-a prezentat literatura. 
Aceștia a spus că Salvare este o carte foarte frumoasă și l-au întrebat pe vestitor 
dacă avea și Biblii. Astfel că el le-a prezentat  și o Biblie: ’Primiți și cartea și 
Biblia pentru o contribuție de numai un dolar. Vedeți dumneavoastră, eu nu sunt 
vânzător de Biblii, ci sunt un martor al lui Iehova. Judecătorul Rutherford este 
scriitorul cărților pe care le oferim noi oamenilor și autorul discursurilor pe care le 
ascultați la fonograf, iar Societatea Turnul de Veghere se ocupă de tipărire și 
publicare.’ ’E bine așa, dar dacă voi lua doisprezece sau treisprezece Biblii, voi 
primi și câte o carte pentru fiecare Biblie?’ ’Da.’ ’Atunci o să vă spun sigur 
dimineață.’ Devreme în dimineața următoare am primit o comandă pentru 
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treisprezece Biblii și treisprezece cărți. Vestitorul le-a livrat și a pus familiei să 
asculte și alte înregistrări. În Duminica următoare, în timp ce predica în același 
teritoriu, el s-a dus cu fonograful la o altă familie, le-a prezentat literatura, iar ei au 
spus imediat: ’Da, avem și noi cartea aceea și am primit și o Biblie de la biserică.’ 
” 

 
ÎNVINGEREA ”PĂRINTELUI” ÎN DISPUTĂ 

 
”M-a avertizat: ’Sunt catolică.’ M-am întors la 4 după-masa. Camera era 

plină de catolici. Am scos șase înregistrări cu ’Guvernare și Pace’, după care ușa s-
a deschis și a apărut părintele cu gulerul întors: ’Ce se întâmplă aici?’ Am spus: 
’Vă rog să faceți liniște, stați jos și ascultați.’ Toți cei prezenți au tresărit și au 
tăcut înfricoșați. El a ascultat două înregistrări, iar apoi a început îmi facă necazuri, 
spunându-mi să ies afară. Am spus: ’Am fost invitat aici. Voi pune celor prezenți 
să asculte întreaga serie, iar dacă nu vă place, puteți pleca.’ Nici unul dintre 
oamenii din încăpere nu a îndrăznit să spună nimic. În sfârșit, a spus că vrea să îmi 
pună o întrebare și că după ce voi răspunde la ea nu voi mai vrea să rămân. ’De cât 
timp există martorii lui Iehova?’ Știam că voia să spun zece, douăzeci de ani, iar 
apoi ar fi replicat, mândru, cât de veche era biserica catolică prin comparație. Am 
răspuns: ’În jur de 5800 de ani.’ A urlat: ’Ce?’ I-am răspuns: ’Nu citiți Biblia? 
Evrei 11 arată că Abel, cu mult timp în urmă, a fost un martor al lui Iehova și că 
acesta a fost motivul pentru care a fost ucis. Vedeți dumneavoastră, domnule preot, 
biserica catolică este numai un copil în comparație cu lungul șir de martori ai lui 
Iehova.’ Cuvinte la care el s-a ridicat și a plecat furtunos din cameră. Oamenii au 
văzut preotul lor cum a fugit . A trebuit să le spun despre lunga linie de martori ai 
lui Iehova, iar ei au fost foarte impresionați și au luat fiecare câte o carte pentru 
studiu.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    1 Aprilie  1940                 Nr. 7 
 
 
 

INSTRUCŢIUNE 
„Ţine bine instrucțiunea; nu-i da drumul; apăr-o, fiindcă este viaţa ta.” – Proverbul 
4:13. 

 
Partea I 

IEHOVA asigură un set întreg de instrucțiuni pentru cei care sunt capabili 
să înveţe. O persoană smerită este o persoană care doreşte să fie învăţată bine şi 
care este silitoare  în căutarea informaţiei adevărate. Pentru aceste persoane, 
promisiunea de nădejde a lui Iehova este: „Pe cei smeriţi îi va îndruma prin 
hotărârile lui şi pe cei smeriţi îi va învăţa calea sa.” (Psalmul 25:9) Pentru a începe 
să primim instrucţiuni şi pentru a câştiga cunoştinţe adevărate, trebuie să ne temem 
de Iehova Dumnezeu, adică, să ne dorim cu ardoare să avem aprobarea lui Iehova 
şi să ne temem că această aprobare s-ar putea să nu fie îndeplinită. (Proverbul 1:7) 
„Ce om este acela care se teme de Domnul? pe el îl va învăţa calea pe care o va 
alege. Sufletul lui va fi liniştit; şi sămânţa lui va moşteni pământul.” – Psalmul 
25:12, 13. 

2 Instrucțiunea adevărată nu pleacă de la om, ci de la Iehova, Dumnezeul 
Atotputernic. Oamenii pretind a fi instructori, dar instruirea şi cuvintele lor de 
presupusă înţelepciune sunt doar prostii în faţa lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:20-
27) Iehova Dumnezeu este Izvorul vieţii şi este deci Tatăl sau Dătătorul de viaţă 
pentru toţi care vor avea şi se vor bucura de viaţă veşnică. (Psalmul 36:9) 
Organizaţia lui este dezvăluită sub numele de „Sion”, „femeia” lui, sau cea care 
îngrijeşte copiii vieţii. Iehova dă viaţă prin Sion, peste care Cristos Isus este 
căpetenia şi Ofiţerul Şef Executiv al lui Iehova: „Şi toţi copiii tăi vor fi învăţaţi de 
Domnul; şi mare va fi pacea copiilor tăi.” (Isaia 54:13) Învăţătorii persoanelor care 
caută cunoaşterea adevărată sunt Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus. Prezentul este 
vremea sau ziua în care marii Învăţători Iehova şi Cristos Isus dau instrucţiuni 
celor care caută calea adevărată şi bună. „Şi chiar dacă Domnul îţi oferă pâinea 
necazului şi apa suferinţei, învăţătorii tăi nu vor mai sta într-un colţ, ci ochii tăi îi 
vor vedea pe învăţători.” – Isaia 30:20. 

3 Iehova dă instrucţiuni cu şi prin Cuvântul său, scris prin direcţionarea şi 
inspirarea acordată slujitorilor lui fideli şi prin ei a fost înscris în Biblie acum mulţi 
ani, iar acum la sfârşitul lumii este fericit să prezinte clar însemnătatea Cuvântului 
lui profetic celor care sunt silitori  şi caută cunoaşterea. (Romani 15:4) „Cuvântul 
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tău este o lampă pentru picioarele mele şi lumină pentru calea mea.” (Psalmul 
119:105) Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu îi duce pe cei înţelepţi înspre salvare prin 
credinţa în Cel Uns al lui Iehova. „Toată scriptura este dată prin inspiraţie de la 
Dumnezeu şi este profitabilă ca doctrină, mustrare, corecţie şi disciplinare în 
neprihănire; pentru ca omul lui Dumnezeu să fie perfect, în întregime pregătit 
pentru toate lucrările bune.” – 2 Timotei 3:16, 17. 

4 Misiunea Turnului de veghere este să publice instrucţiunile Bibliei, să îi 
ajute pe toţi oamenii binevoitori să înveţe scopul lui Iehova pentru ei şi asigurarea 
lui pentru cei ce îl iubesc. „Şi aceasta este viaţa veşnică, ca să te cunoască pe tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care tu l-ai trimis.” – Ioan 17:3. 

5 Aducând probe şi arătând fapte efective, Dumnezeu aduce la cunoştinţa 
celor capabili să înveţe care este semnificaţia profeţiilor lui, scrise acum mult timp 
în Cuvântul lui. Se pare că Iehova își foloseşte des poporul său consacrat, 
permiţându-le să treacă prin anumite experienţe şi astfel, aducând un aport la 
împlinirea profeţiei lui, iar mai târziu le arată cum s-a împlinit profeţia şi cum 
oamenii credincioşi au legătură cu acest lucru. Din cauză că pleacă de la Iehova, 
această cunoaştere este pură şi adevărată şi aduce mare alinare şi speranţă celor 
care i se închină lui Iehova în spirit şi adevăr. În acest număr al Turnului de 
veghere  se începe studierea profeţiei lui Ţefania, care profeţie nu a fost scrisă de 
voinţa omului, ci prin mişcarea lui Ţefania de către spiritul Dumnezeului 
Atotputernic. (2 Petru 1:21) Acum se poate observa clar că profeţia lui Ţefania are 
legătură şi a început să se împlinească de la şi după anul 1914, când Iehova l-a 
întronat pe Cristos Isus ca Rege. Fiecare persoană consacrată să facă voinţa lui 
Dumnezeu, inclusiv rămăşiţa şi clasa ionatan, ar trebui să urmărească seria de 
studii cu cel mai mare interes, din frica pentru Dumnezeu, pentru că sunt implicaţi 
în împlinirea profeţiei. Profeţia dezvăluie că justificarea  numelui lui Iehova la 
Armaghedon este aproape, că marea bătălie a marii zile a Dumnezeului 
Atotputernic este foarte aproape, şi arată tuturor celor ce speră să primească 
aprobarea lui Iehova că el are acum nevoie de instrucţiunea inclusă în profeţie. 
Citiţi cu atenţie profeţia lui Ţefania şi luaţi acest lucru în considerare, împreună cu 
faptele care au legătură directă cu acest lucru. Acest studiu le va da curaj şi 
speranţă celor care îi iubesc şi îi slujesc pe Iehova şi pe Rege lui, Cristos Isus. 

6 Ţefania a fost un martor de-al lui Iehova şi el i-a atribuit toată 
recunoştinţa lui Iehova, toată onoarea şi închinarea. Semnificaţia numelui lui 
împreună cu semnificaţia numelor strămoşilor lui, descriu în mod potrivit 
condiţiile martorilor fideli ai lui Iehova de pe pământ din şi de după 1918, când 
Cristos Isus a apărut la templu. Poporul credincios ai lui Iehova de pe pământ de 
acum, precum Ţefania, îi atribuie toată recunoştinţa, onoarea şi închinarea 
Dumnezeului Atotputernic şi Regelui lui Cristos Isus pentru revelaţia şi înţelegerea 
profeţiei. Nici nu om nu ar trebui să îşi atribuie această recunoaştere şi nici nu ar 
putea face acest lucru şi să îl şi satisfacă pe Domnul. Profeţia este introdusă cu 
aceste cuvinte: „Cuvântul Domnului care i-a venit lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui 
Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele 
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Iudei.” (Ţefania 1:1) Această introducere ar trebui să le atragă atenţia tuturor celor 
care declară că îl slujesc pe Iehova. 

7 Ţefania, purtătorul de cuvânt, declară rapid că profeţia nu este a lui sau a 
altui om şi nici nu este mesajul lui sau al unui alt om. El nu îşi atribuie 
recunoştinţă pentru înţelepciunea şi educaţia lui, care l-au făcut capabil să prezică 
evenimente cu o siguranţă demnă de încredere. El face cunoscut faptul că profeţia 
spusă nu este a omului, ci este mesajul Dumnezeului Atotputernic, trimis celor 
care doresc să fie instruiţi. Mesajul a venit la Ţefania prin inspiraţie, el fiind mişcat 
de spiritul sfânt al lui Iehova. Din 1918 încoace un mesaj identic cu acela prezentat 
de Ţefania a venit prin Cristos Isus, marele Instructor de la templu, şi prin 
Cuvântul scris al Dumnezeului Atotputernic, şi care mesaj a fost dezvăluit şi 
clarificat prin împlinirea profeţiei şi prin conducerea Domnului de îngerii săi cu el 
la templu, şi care acţionează sub instruirea şi conducerea Domnului. 
 

SEMNIFICAŢIA NUMELOR 

8 La studierea profeţiei fiecare cuvânt ar trebui analizat cu atenţie, pentru că 
nu sunt cuvinte inutile scrise în profeţii. Rămăşiţa ştie foarte bine că un nume dat 
de Iehova are mare semnificaţie în legătură cu o profeţie. Numele „Ţefania” 
înseamnă „ascuns al lui Iehova”. Este evident că cei incluşi în clasa de „ascunşi ai 
lui Iehova” sunt ascunşi pentru protecţia lor şi acest lucru este arătat de scripturile 
următoare: ‘Ei [duşmanii poporului lui Dumnezeu] au discuţii pline de viclenie 
împotriva celor ascunşi ai tăi [(Ebraică) zaphan].’ (Psalmul 83:3) „Pentru că pe 
timpuri de necaz el mă va ascunde în cortul lui: mă va ascunde în locul secret din 
cortul lui; mă va pune sus, pe o stâncă.” (Psalmul 27:5) „Tu îi vei ascunde de 
mândria omului în secretul prezenţei tale; îi vei ţine în secret [zaphan] de certurile 
limbilor, într-un cort.” (Psalmul 31:20) Se poate astfel vedea că numele „Ţefania” 
se potriveşte perfect cu rămăşiţa fidelă a lui Dumnezeu de pe pământ în momentul 
în care se stabileşte regatul. Cei fideli sunt „Sămânţa” „femeii” lui Dumnezeu, 
Sion, şi sunt cei ilustraţi în scriptura simbolică, şi anume: „Şi a adus pe lume un 
băiat, care avea să conducă toate naţiunile cu un toiag de fier; şi copilul ei a fost 
luat sus la Dumnezeu şi la tronul său. Şi femeia a plecat în sălbăticie, unde avea un 
loc pregătit de Dumnezeu, ca să o hrănească acolo o mie două sute şaizeci de zile.” 
„Şi când balaurul a văzut că a fost alungat pe pământ, a persecutat femeia care a 
adus pe lume băiatul. Şi femeii i-au fost date două aripi ale unui mare vultur, ca să 
poată zbura în sălbăticie, la locul ei, unde este ajutată un timp, şi timpuri, şi 
jumătate de timp, din faţa şarpelui.” „Şi balaurul era furios pe femeie şi s-a dus să 
se lupte cu rămăşiţa seminţei ei, care păstrează poruncile lui Dumnezeu şi deţine 
mărturia lui Isus Cristos.” (Apocalipsa  12:5, 6, 13, 14, 17) Viaţa fiecăruia din  
rămăşiţa  fidelă a lui Dumnezeu este ascunsă cu Cristos Isus. – Coloseni 3:3. 

9 Strămoşilor lui Ţefania le-au fost date nume precise şi au fost înscrise 
evident în această profeţie pentru luminarea celor care sunt acum pe pământ şi care 
sunt printre poporul consacrat ai lui Dumnezeu. Semnificaţia numelor acestor 
strămoşi susţine în întregime ceea ce este scris mai sus în legătură cu Ţefania. 
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Profetul a fost fiul lui „Cuşi”, care înseamnă probabil „haos sau confuzie”. Tatăl 
lui Ţefania nu a fost un etiopian şi acest lucru întăreşte concluzia conform căreia 
numele lui este folosit simbolic şi se referă la acea clasă de înnegriţi de păcate, 
care sunt scoşi din întuneric şi duşi în lumina regatului. Toţi cei care au devenit 
martorii lui Iehova s-au născut în păcat şi deci au fost înnegriţi de păcat şi „erau 
din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.” (Efeseni 2:3) După ce au primit spirit, cursul 
neadecvat al acestora a adus asupra lor murdărie în timpul primului război mondial 
şi a dus la dezaprobarea lor din partea lui Iehova, şi le-a adus confuzie. Astfel, 
numele îi descrie bine pe cei din poporul  lui Dumnezeu, imediat dinaintea 
timpului în care Domnul a venit la templu. 

10 „Fiul lui Ghedalia”. Acel nume înseamnă „pe care Dumnezeu l-a făcut 
mare (sau puternic)”. Această semnificaţie se potriveşte bine cu rămăşiţa fidelă a 
lui Iehova, după ce au fost eliberaţi din „Babilon” în 1919; aşa cum apare în 
Psalmul 126:2, 3: „Domnul a făcut lucruri minunate pentru noi; de aceea suntem 
bucuroşi.” Domnul i-a făcut pe poporul  lui martorii lui de putere din 1918, 
distribuind mesajul lui împotriva forţelor tari ale Babilonului. Mesajul lui 
Dumnezeu, care a fost un privilegiu pentru martori să îl transmită încă din acea 
vreme, a demonstrat o puternică forţă şi influenţă împotriva religiei şi ipocriziei. 

11 „Fiul lui Amaria”. Acel nume înseamnă „spus al lui Iehova” sau „pe care 
l-a spus Iehova (adică, promis)”. Iehova a spus sau numit rămăşiţa de pe pământ ca 
purtătorul său de cuvânt vizibil pentru a declara ce lucruri a spus sau a promis el, 
aşa cum este public în Cuvântul lui. Aceşti martori fideli nu îşi atribuie 
recunoaştere lor, ci fac întotdeauna referire la autoritatea lor, şi anume: „Astfel a 
spus Iehova”. Ei publică Cuvântul lui Dumnezeu nu cuvântul omului. Astfel, 
semnificaţia numelui Amaria se potriveşte bine cu cursul pe care îl urmează aceşti 
martori fideli. 

12 „Fiul lui Hizchia (sau Ezechia).” Acel nume înseamnă „puterea lui 
Iehova”; şi anume, „puterea de la Iehova”. Rămăşiţa  nu are putere în ea  însăși, ci 
este „puternică în Domnul, şi în tăria puterii sale”. (Efeseni 6:10) Cuvintele spuse 
de profetul lui Dumnezeu li se aplică exact, şi spun: „Te voi iubi, o Doamne, forţa 
mea.” (Psalmul 18:1) „Şi David este mai puternic decât filistean cu o praştie şi o 
piatră, şi îl loveşte pe filistean şi îl ucide; şi nu este nici o sabie în mâna lui 
David.” – 1 Samuel 17:50, Young. 

13 Mesajul de la Iehova a ajuns la Ţefania „în zilele lui Iosia fiul regelui 
Amon al Iudei.” Astfel Ţefania descrie condiţia găsită atunci pe pământurile Iudei 
şi pericolul care ameninţa naţiunea ca rezultat al acelei condiţii. Acel mesaj de la 
Domnul a prezis de asemenea acel lucru. El va fi binevoitor faţă de rămăşiţa lui 
fidelă. Mesajul mai conţinea şi ce avea să vină asupra naţiunilor din jurul 
Ierusalimului. Numele Iosia înseamnă „pe care Iehova îl vindecă”. Numele 
sugerează refacere. Curăţirea şi refacerea regelui Iosia din Iuda a fost probabil 
rezultatul profeţiei lui Ţefania, mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis şi căruia Iosia 
i-a acordat mare atenţie. Primul capitol al profeţiei arată o mare nevoie de refacere. 
Se pare că Ţefania a început profeţia înainte ca Iosia să înceapă să îl caute pe 
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Domnul, lucru pe care Iosia l-a făcut în cei opt ani ai domniei lui. Regele a fost un 
„fiu de-al lui Amon”, care nume este derivat din rădăcina aceluiaşi cuvânt ebraic 
din care este derivat şi cuvântul „Amin”. Cuvântul „Amon” înseamnă „arhitect” 
sau „constructor”, aşa cum e folosit în textul următor: „atunci eu [Isus] eram lângă 
el [Iehova] ca iscusit [constructor].” – Proverbul 8:30 Rotherham. 

14 Fiind adusă în timpul domniei lui Iosia, profeţia lui Ţefania, împreună cu 
circumstanţele existente aşa cum au fost menţionate acolo, pare să indice faptul că 
în această imagine profetică regele Iosia îl reprezenta sau ilustra pe Isus Cristos 
după ce şi-a început domnia, şi acest lucru în special referitor la rămăşiţa adepţilor 
lui fideli de pe pământ, pe care el îi vindecă, aprobă şi adună în Sion. Acest lucru 
ar arăta că profeţia a început să se îndeplinească în 1918 d. Cr. şi dezvăluie faptul 
că profeţia deţine un interes deosebit pentru rămăşiţă şi pentru „însoţitorii” lor, 
clasa de ionatani. Deci, pare nu doar potrivit ci şi avantajos în acest studiu să ţinem 
seama de anumite fapte şi date istorice, aşa cum apar ele în scripturi şi care sunt 
legate de timpul domniei lui Iosia. Personajele de mai jos, de la începutul fiecărei 
propoziţii, se referă la data sau anii dinainte de Cristos Isus, şi anume: 

667 î. Cr. Iosia, fiul regelui Amon din Iuda. 
664 î. Cr. Nebucadreţar, fiul lui Nabopolassar din Babilonia. 
659 î. Cr. Iosia, 8 ani, întronat peste Iuda. Nebucadreţar are acum 5 ani. – 2 

Cronici 34:1; 33:25. 
? Ţefania începe profeţia. – Ţefania 1:1. 
651 î. Cr. Iosia începe să îl „caute pe Domnul”. – 2 Cronici 34:3. 
647 î. Cr. Iosia începe să „cureţe Iuda şi Ierusalimul”. – 2 Cronici 34:3-7. 
646 î. Cr. Ieremia începe profeţia. (Ieremia 1:1, 2; 25:1-3) Nabopolassar 

începe domnia de 21 de ani în Babilon. 
641 î. Cr. Cartea Legii este găsită în templu şi citită Regelui Iosia. El 

sărbătoreşte cel mai măreţ Paşte din istoria evreiască. – 2 Cronici 34:8-33; 35:1-
19. 

628 î. Cr. Iosia, binevoitor faţă de executorul lui Iehova, Nebucadreţar, 
merge la luptă împotriva Faraonului Neco şi este ucis. Ioahaz urmează la tronul 
Iudei. – 2 Cronici 35:20-25. 

Trei luni mai târziu Ioahaz este detronat şi Eliachim urmează la tron. – 2 
Cronici 36:1-5. 

625 î. Cr. Generalul Prinţ Nebucadreţar îl învinge pe Faraonul Neco la 
Carchemiş. – Ieremia 46:2.  

Nebucadreţar vine la tronul Babiloniei după Nabopolassar, la vârsta de 40 
de ani. (Ieremia 25:1) El distruge Ninive în Asiria. – Naum 1:3. 

620 î. Cr. Regele Ioiachim al Iudei a venit de sub Nebucadreţar. – 2 Regi 
24:1. 

617 î. Cr. Ioiachim se răzvrăteşte împotriva lui Nebucadreţar şi este 
omorât. (Daniel 1:1, 2) Fiul său Ioiachim îl succede pentru trei luni. Apoi 
Nebucadreţar îl înlătură şi îl pune pe Zedechia ca rege al Iudei. – 2 Regi 24:1-19. 
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608 î. Cr. Zedechia se răzvrăteşte împotriva lui Nebucadreţar. – 2 Regi 
24:17-20; 25:1. 

606 î. Cr. Nebucadreţar distruge Ierusalimul şi îl deportează în Babilon pe 
Zedechia. – 2 Regi 25:2-7. 

582 (581) î. Cr. Nebucadreţar moare la vârsta de 83 de ani, după ce a 
domnit 43 de ani. 
 

COMPARAŢIE 

15 Este interesant şi instructiv să observăm comparaţia evenimentelor care 
au avut loc în timpul domniei lui Iosia şi care corespund cu domnia lui Cristos 
Isus; şi relaţia activităţilor membrilor rămăşiţei „trupului lui” din şi de după anul 
1919 (d. Cr.). Mai jos sunt redate în paralel câteva dintre evenimentele 
corespondente, şi anume: 

 
Înainte de Cristos 
Regele Iosia: 
659 Iosia este întronat. În timpul 
domniei lui Iosia Ţefania face profeţii. 
 
 
 
 
 
651 Iosia, în al optulea său an de 
domnie, a început să îl caute pe Iehova 
şi a început o muncă de refacere. 
 
 
 
 
 
647 În al doisprezecelea an al domniei 
lui Iosia el a început să cureţe Iuda şi 
Ierusalimul de închinarea păgână. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După Cristos 
Regele Cristos Isus 
1914 Cristos Isus este întronat şi trimis 
să conducă. 
1919 Martorii lui Iehova, eliberaţi din 
organizaţia Babilonului încep, sub 
conducerea Regelui Cristos, „munca 
Elisei”, predicarea „acestei veşti a 
regatului”. 
1922 Martorii lui Iehova, la adunarea de 
la Cedar Point, au fost martori la 
revărsarea spiritului sfânt şi şi-au 
început partea lor în legătură cu 
revărsarea „ultimelor şapte plăgi” sau  
necazuri sau mânie a lui Iehova, chiar 
dacă atunci ei nu au înţeles scopul sau 
semnificaţia lor. 
1926 La 1 mai, Turnul de veghere a 
publicat ca editorial o lucrare a aşa-zisei 
„dezvoltări de caracter”, prin care se 
susţinea că oamenii pot să ajungă să fie 
perfecţi şi pregătiţi pentru rai; şi au 
arătat că o astfel de afirmaţie este total 
nescripturală, amăgitoare şi este 
idolatrie. În acelaşi an următorul 
eveniment important a avut loc: 
În 15 mai, Turnul de veghere a publicat 
articolul „Sfinţenie faţă de Domnul”, 
arătând nevoia absolută de devotament 
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646 A fost al treisprezecelea an al 
domniei lui Iosia, vreme în care profetul 
Ieremia a început predicarea sau 
profeţia. Acest lucru s-a întâmplat cu 40 
de ani înainte de timpul stabilit pentru 
căderea Ierusalimului. (Ezechiel 4:6-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

total şi fără compromisuri pentru 
Iehova. 
Pe 28 mai din acel an, în Londra, 
Anglia, convenţia martorilor lui Iehova 
a adoptat Rezoluţia „O Mărturie pentru 
Conducătorii Lumii”. În acest moment, 
cele 1335 de zile ale profeţiei lui Daniel 
(Daniel 12:12) s-au sfârşit şi perioada 
de binecuvântări a început. 
La 1 iunie Turnul de veghere a publicat 
articolul „Sacrificiu şi Serviciu”. 
La 15 iunie a publicat articolul 
„Sacrificiu şi Ascultare”. 
La 1 iulie, a apărut cartea Eliberarea, 
care a fost o îndepărtare de la metodele 
Studierii Scripturii. 
La 1 august Turnul de veghere a 
publicat „Templul lui Dumnezeu”. 
La 15 august, „Slujitorul şi Serviciul”. 
La 1 şi 15 februarie Turnul de veghere  
a publicat „Fiul şi Slujitorul”; şi 
„Slujitorul – Bun şi Rău”, articole care 
au expus greşelile şi efectele nefaste ale 
închinării la făpturi. Sigur Domnul de la 
templu a direcţionat aceste publicaţii, 
din cauză că cei din rămăşiţa  sunt 
membri ai trupului său şi sunt sub 
supravegherea lui directă. 
1927 În luna iulie, la data convenţiei de 
la Toronto a martorilor lui Iehova, s-a 
citit „Trecerea Puterilor Lumii”. (Daniel 
2:35) La aceeaşi convenţie şi pentru 
prima dată, printr-o difuzare radio 
naţională, mai mult de cincizeci şi trei 
de staţii radio au emis citirea „Libertate 
pentru Popoare”, şi la aceeaşi convenţie 
s-a adoptat o Rezoluţie adresată 
„Popoarelor Creştinătăţii”. Apoi, s-au 
publicat în Turnul de veghere  în lunile 
octombrie şi noiembrie lecturile şi 
rezoluţia menţionată mai sus. La scurt 
timp după aceea serviciul public al 
martorilor a avut o întindere mai mare, 
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641 Această dată marchează al 
optsprezecelea an de domnie al lui Iosia 
şi corespunde cu anul 1932 (d. Cr.). În 
timpul acelui al optsprezecelea an al 
domniei lui Iosia, repararea templului a 
progresat şi în acel an cartea legii a fost 
găsită de marele preot Hilchia. Şafan i-a 
citit regelui Iosia cartea legii, care 
auzind acele lucruri s-a umilit în faţa lui 
Iehova şi a primit de la Iehova 
promisiunea că el va scăpa din 
distrugerea Ierusalimului. Apoi, regele 
Iosia a făcut aranjamentele necesare şi a 
ţinut cel mai mare Paşte din istoria 
evreiască. 

după ce Societatea a editat pentru prima 
dată o broşură de cinci cenţi ce conţinea 
lectura „Libertate pentru Popoare”. 
În 15 decembrie a aceluiaşi an Turnul 
de veghere  a publicat „Un Motiv 
Pentru Răzbunarea lui Dumnezeu”, 
punând accentul pe ruperea 
legământului privind sanctitatea 
sângelui vieţii şi arătând modul în care 
naţiunile au rupt acest legământ. 
Conform scripturii, în Apocalipsa 
16:13-16, marşul spre Armaghedon era 
atunci în desfăşurare. 
1932 Pe 20 martie, ziua Memorială a 
martorilor lui Iehova. În ziua aceea 
martorii lui Iehova au început prima 
Perioadă Internaţională de Mărturie de 
Mulţumire şi a continuat pentru opt zile. 
În luna iulie a aceluiaşi an Vindicare, 
Cărţile Doi şi Trei au fost scoase pe 
piaţa publică, cărţi ce explică imaginea 
Iehu-Ionadab şi care au dat şi o 
explicaţie a templului din viziunea lui 
Ezechiel. 
Numerele din 15 august şi 1 septembrie 
ale Turnului de veghere  au publicat 
articole despre „Organizaţia lui Iehova”, 
expunând faptul că „superiorii prin 
alegere” din templul lui Dumnezeu nu 
sunt scripturali. 
La 15 octombrie Turnul de veghere 
oferă informaţii ce sugerează şi indică 
faptul că „sanctuarul a fost curăţat”. 
(Daniel 8:14) 
În noiembrie, cartea Preparation 
(Pregătirea) a fost publicată şi scoasă pe 
piaţă. 

 
16 Astfel de evenimente corespondente nu au avut loc la întâmplare, nici 

prin voia sau lucrul oamenilor, ci sigur au fost dirijate şi aranjate de Domnul, 
pentru scopurile lui. Poporul lui Dumnezeu, fiind devotat lui Iehova şi Regelui  , în 
armonie cu promisiunea lui Iehova, sunt dirijaţi şi direcţionaţi de el prin Căpetenia 
companiei templului. Cristos Isus a fost întronat  în 1914 ca Rege veşnic peste toţi 
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cei ce i se închină lui Iehova (adică, casa spirituală a Iudei, iudeii, nume care 
înseamnă cei ce i se închină lui Iehova) şi cei care găsesc protecţie sub organizaţia 
lui Iehova. Cei care nu i se vor închina lui Iehova vor fi distruşi la Armaghedon. În 
primii opt ani de domnie Iosia a fost doar un băiat, de la opt la şaisprezece ani, şi 
condiţiile nu au fost bune în acel interval în Iuda. Evident, în timpul acelor opt ani 
de domnie adolescentină Iehova s-a ridicat, l-a însărcinat şi trimis pe profetul lui 
Ţefania pentru a da profeţii şi apoi, aşa cum este semnificaţia numelui lui „Iosia” , 
„Iehova l-a vindecat” pe Iosia din cursul lui nepotrivit pe care era pornit. Aşa s-a 
întâmplat şi cu martorii lui Iehova, care până în anul 1918 d. Cr. nu erau în cea mai 
bună condiţie de slujire pe pământ, pentru a putea să se închine, să îl servească şi 
să îl laude pe Dumnezeul Atotputernic. Printre ei era multă religie şi închinare la 
oameni, de care a trebuit să fie curăţaţi. Ei au avut nevoie de curăţare pentru a-i 
putea oferi lui Dumnezeu un serviciu acceptabil. O dată cu venirea Domnului Isus 
la templu în 1918 el a început munca aprinsă de a curăţa clasa de templu. (Maleahi 
3:1-3) În anul 1918 Iehova a ridicat clasa de templu aprobată, constituind clasa de 
„slujitor credincios și înțelept”, clasă care a fost prezisă de Ţefania, clasă care a 
fost curățată şi admisă de către Domnul la templu; şi apoi el a folosit acea clasă, iar 
cei care continuă să fie fideli trebuie să promoveze acum interesele regatului pe 
pământ. (Matei 24:45, 46) Este aşa, ca o clasă creată de Domnul ca şi „slujitor 
credincios și înțelept” şi care este formată din indivizi care au continuat să asculte 
cu credinţă porunca Domnului, care au continuat munca ce le-a fost atribuită şi au 
făcut acest lucru în numele şi pentru gloria Domnului. Clasa îi include doar pe cei 
ce sunt aprobaţi de Domnul la judecata de la templu şi care continuă apoi să fie 
fideli. 

17 Apoi Iehova a început să îi instruiască pe cei fideli prin Cristos Isus, 
Căpetenia templului, cu privire la scopul lui pentru lume, şi acest lucru este arătat 
de profeţia lui Ţefania: „Voi nimici în totalitate toate lucrurile de pe pământ, spune 
Domnul.” (1:2) Conform altor traduceri acest text spune: „Voi curăţa tot ce este pe 
faţa pământului.” (Rotherham; Versiunea Revizuită, Young) Acest Iehova va 
învinge la bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic, bătălie care va fi purtată 
cu succes de către marele său Executor, Cristos Isus. Prin acea bătălie Iehova va 
curăţa şi va şterge toate lucrurile păgâne şi îngrozitoare de pe pământ şi va face din 
domeniul lui Satan un mare pustiu. Această distrugere este legată în special de 
„Creştinătate”. În imagine, munca de curăţire sau distrugere a fost extinsă peste 
naţiunile care se învecinau cu Ierusalimul. În împlinirea profeţiei, munca de 
distrugere şi curăţare se va întinde pe tot pământul, şi în special peste 
„Creştinătate”, deoarece în „Creştinătate” s-a practicat cel mai mare grad de 
ipocrizie şi aici s-au adus cele mai mari ocări  numelui lui Iehova Dumnezeu. 
Adevărul privind Armaghedonul a fost semănat în mod repetat şi detaliat în 
minţile poporului  lui Dumnezeu încă de la venirea lui Cristos Isus la templu. Deci, 
au fost instruiţi la ce să se aştepte. 

18 Făcând şi mai mult cunoscut scopul lui de a curăţa complet pământul, 
Iehova l-a determinat pe profetul lui Ţefania să spună aşa: „Voi distruge 
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[îndepărta] omul şi animalul; voi distruge păsările cerului şi peştii mării, [voi 
îndepărta] şi piedicile împreună cu răufăcătorii; şi voi înlătura omul de pe faţa 
pământului, spune Domnul.” (1:3) Înainte de venirea Domnului la templu poporul  
lui Dumnezeu au înţeles că bătălia de la Armaghedon va fi un conflict între 
elementele radicale şi conservatoare ale popoarelor de pe pământ. Dar fiindcă au 
primit instrucţiuni de la Domnul încă de atunci, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, ei 
au învăţat şi acum văd clar că bătălia de la Armaghedon va fi între organizaţia 
vizibilă şi invizibilă a lui Satan pe de o parte, şi Cristos cu armata lui măreaţă pe 
de altă parte, şi bătălia va face ca organizaţia lui Satan să fie un lucru lipsit de 
orice formă de viaţă. Un alt profet adaugă: „şi până şi peştii mării vor fi adunaţi în 
moarte.” (Osea 4:3) Acest lucru nu înseamnă că toţi oamenii, animalele, păsările şi 
peştii de pe pământ vor fi înlăturaţi. Scripturile arată mai degrabă că toate lucrurile 
din organizaţia lui Satan, pe care Satan le foloseşte pentru a continua cu 
organizaţia pe pământ şi care au tot făcut şi fac în continuare munca lui păcătoasă, 
vor fi şterşi complet, pentru ca pământul să fie curat şi potrivit pentru oamenii 
dreptăţii. În legătură cu acest lucru, apostolul Petru a scris sub inspiraţie: „Dar ziua 
Domnului va veni ca un hoţ în noapte, zi în care cerurile vor trece cu un zgomot 
puternic, iar elementele se vor topi din cauza unei călduri puternice; şi pământul 
[însemnând organizaţia lui Satan de pe pământ] şi lucrările de pe el vor fi arse. ” – 
2 Petru 3:10. 

19 În cer şi pe pământ şi în mare nu va mai fi loc de nimic ce se identifică 
cu organizaţia lui Satan. Dumnezeu va curăţa în întregime pământul. Iehova 
dezvăluie acum poporului său  fidel semnificaţia profeţiilor lui, pentru ca speranţa 
şi curajul lor să se întărească. El îi face să înţeleagă semnificaţia declaraţiei pe care 
a făcut-o cum că el a creat pământul pentru om, şi pe om l-a creat pentru pământ 
(Isaia 45:12, 18), adică, creaţia pământului Lui este pentru cei ce îl slujesc şi îl 
ascultă cu credinţă, şi toate făpturile care nu reuşesc sau refuză să îl asculte sunt 
păcătoase, şi pe „toţi aceşti păcătoşi îi va distruge” la Armaghedon. El clarifică şi 
faptul că atunci, marea mulţime de pe pământul curăţat, în urma ascultării poruncii 
lui şi sub îndrumarea directă a lui Cristos Isus, „vor umple pământul” cu o rasă 
dreaptă care va lăuda veşnic numele lui Iehova şi îl va sluji cu bucurie pe 
Dumnezeul Atotputernic. 

20 Apoi, profetul lui Dumnezeu vorbeşte despre obstacole. „Obstacolele” 
care l-au determinat pe om să greşească trebuie îndepărtate şi astfel Iehova spune: 
„Voi îndepărta ... obstacolele.” Ce sunt aceste obstacole? Religia şi accesoriile 
religioase, folosite în legătură cu idolatria, care au fost întreprinse sfidător în faţa 
poruncii clare a lui Dumnezeu, sunt obstacolele principale puse în calea omului. 
(Exodul 20:3-5) Încă din vremea lui Nimrod astfel de obstacole au fost puse în 
calea popoarelor de pe pământ. Diavolul a făcut acest lucru pentru a-l sfida pe 
Iehova şi în efortul lui de a continua cu provocarea păcătoasă pentru Iehova. Multe 
religii au apărut şi oamenii au fost convinşi să le practice. Astfel de obstacole au 
ajuns la punctul maxim în religia idolatră folosită şi practicată de ierarhia romano-
catolică, şi mulţi s-au împiedicat de astfel de obstacole şi au fost prinşi în capcana 
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Diavolului, şi rămânând în acea capcană ei vor fi distruşi la Armaghedon. Astăzi, 
Satan şi armata lui de spirite păcătoase invadează minţile a milioane de oameni. 
Astăzi, foarte mulţi oameni sunt prinşi în această capcană religioasă şi spiritele 
păcătoase apucă minţile acestor oameni şi îi determină şi constrâng să comită tot 
felul de nelegiuiri. Aceste multe persoane influenţate, ce îmbrăţişează şi practică 
religia, sunt acum sub controlul celui păcătos, hoarda lui de spirite păcătoase fiind 
în acţiune dinainte şi de la potop. Cei amăgiţi şi prinşi în capcană au devenit 
fanatici şi sunt determinaţi să se numească „Frontul Creştin”, „Mobilizatorii 
Creştini” şi cu alte nume similare, în acelaşi timp având şi arătând doar spiritul 
Diavolului, şi nimic din spiritul lui Cristos. Se arată astfel că numele pe care le iau, 
le iau la insistenţa Diavolului pentru a ocărî numele lui Dumnezeu şi a lui Cristos. 
Acţiunea romano-catolică, pusă în desfăşurare de ierarhie, a pus marele obstacol în 
faţa oamenilor, a pus frica în mințile şi inimile mulţimii, i-a amăgit, şi i-a făcut să 
cadă în capcană sau gaura Diavolului. Dumnezeu declară că va îndepărta şi va 
distruge aceste obstacole cu mâna lui Cristos Isus, înainte sau la Armaghedon. 
Aceşti oameni amăgiţi sunt victimele agenţilor şefi ai Diavolului de pe pământ, în 
special ierarhia romano-catolică. Această mulţime de oameni înşelaţi au fost 
convinşi prin frică să meargă direct în capcana Diavolului. 

21 Banii sau „iubirea pentru bani” şi ceea ce aduc ei, altfel numit 
„comercialism”, sunt un alt obstacol. Profetul lui Iehova spune: Aşa este 
„obstacolul nelegiuirii lor”. Fixându-şi inima pe bani şi pe ce pot aduce ei, au dat 
peste acelaşi obstacol, au căzut în capcana Diavolului şi vor fi distruşi la 
Armaghedon: „Îşi vor arunca argintul pe stradă, iar aurul lor va fi îndepărtat: 
argintul şi aurul lor nu îi vor putea salva în ziua mâniei Domnului: nu le vor 
mulţumi sufletele, nici nu le vor umple stomacurile; pentru că sunt piedica 
nelegiuirii lor.” – Ezechiel 7:19. 

22 Pericolul de pe pământ din prezent este mare, iar cei mari din domeniul 
comercial ajută şi sprijină liderii religioşi să-i facă pe şi mai mulţi oameni să se 
împiedice şi să cadă în capcana creată de maşinaţia Diavolului. Ca dovadă, 
observaţi următoarele: Organizaţia numită „Camera de Comerţ” este creată şi 
organizată şi întreţinută din cauza „iubirii pentru bani” a omului şi pentru puterea 
ce o dau ei; oamenii se bazează pe comerţ sau bani pentru a-şi îndeplini dorinţele. 
Acel element comercial al societăţii a devenit o parte din organizaţia religioasă şi 
caută să conducă şi să controleze lucrurile de pe pământ. Aceşti bărbaţi şi femei au 
fost orbite de frica de a pierde ceea ce au. Orbiţi de frica faţă de oameni şi de frica 
de a pierde controlul asupra oamenilor, organizaţia numită „Camera de Comerţ” 
este condusă direct în capcana Diavolului şi se aliază cu religia şi cu organismul 
lui Satan, pentru a-i prinde în capcană mai departe pe oamenii nevinovaţi de pe 
pământ. Într-o declaraţie emisă de „Camera de Comerţ a statului New York”, cu 
birourile la 65 Liberty Street, New York, districtul comercial, şi emisă presei 
pentru propagandă publică, aliatul şi unealta organizaţiei religioase romano-
catolice, a emis un raport, care a fost emis presei publice pe 13 august 1939. Ziarul 
care a publicat acel raport a spus printre altele: „Că religia ar trebui să fie o parte 
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integrantă a educaţiei publice în şcolile statului este prima recomandare făcută de 
un comitet special al Camerei de Comerţ din New York, stabilit în februarie 1938, 
pentru a cerceta eficienţa şi economia sistemului educaţional al statului. Comitetul 
a avertizat că dacă naţiunea nu îşi susţine fundaţia religioasă atunci întreaga ei 
structură va cădea.” 

„În acest moment statul şi naţiunea se află în condiţii diferite şi cu nevoi 
diferite de cele pe care ţara noastră nu le-a mai cunoscut înainte, şi sistemul nostru 
educaţional trebuie modificat pentru a răspunde nevoilor din prezent.”, spunea 
raportul. „Acest comitet este convins că marea lipsă din casele noastre şi din viaţa 
noastră naţională este lipsa religiei simple, adevărate.” 

„În aceste zile cu multă muncă, cu războaie şi încordări am acordat tot mai 
puţină atenţie convingerilor noastre religioase şi sentimentelor noastre. Acele 
convingeri şi sentimente încă există – sunt mai importante azi decât oricând – şi 
este esenţial ca ele să fie onorate şi promulgate în educaţia noastră, decât să fie 
subordonate sau excluse. Dacă această naţiune nu îşi va menţine fundaţia 
religioasă, întreaga ei structură va cădea. 

„Când spunem religios, nu ne referim la o biserică sau sectă anume. Nu 
vrem să amestecăm diferenţele dintre biserici în şcolile noastre; dar vrem ca 
şcolarii noştri să aprecieze şi să înţeleagă importanţa care se află în urmarea şi 
profitarea la maxim a credinţei fiecăruia. Vrem ca ei să ştie şi să trăiască după 
regulile de bază ale vieţii, pe care fiecare le va găsi în religia lui. Integritatea, 
înţelegerea umană binevoitoare şi moravurile adevărate se găsesc în fiecare, iar 
şcolarii noştri trebuie să le ştie şi să le urmeze de-a lungul vieţilor lor pentru a 
construi caractere mari şi pentru a juca rolul pe care avem noi nevoie să îl joace în 
viitorul acestei naţiuni.” 

„Statele Unite nu pot avea sau menţine un sistem bun decât dacă se bazează 
pe principii religioase adevărate şi, deci, în ciuda faptului că unii ezită să includă 
religia în programul nostru educaţional, noi o vom face primii.” 

23 Observaţi atenţi acest lucru: Raportul de mai sus al Camerei de Comerţ 
atrage atenţai supra nevoii unui tip sau a oricărui tip de religie pentru a salva 
naţiunea de la ruină, dar nu se menţionează nimic despre regatul lui Dumnezeu. 
Numele lui Iehova Dumnezeu şi a lui Cristos Isus sunt omise intenţionat. Chiar 
dacă această naţiune, prin legea ei fundamentală şi prin decizia anterioară a curţii, 
declară că America este o naţiune creştină, faptele arată că naţiunea aceasta a uitat 
cu totul de Dumnezeu. Faptul că naţiunea nu este creştină este dovedit de faptul că 
învăţăturile lui Cristos sunt ignorate total. Isus i-a instruit pe toţi discipolii lui să se 
roage lui Iehova: „Să vină Împărăția Ta. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi 
pe pământ.” (Matei 6:10) El i-a instruit astfel pentru că Iehova a declarat prin 
profetul său: „Iată-l pe slujitorul meu, pe care l-am ales; preaiubitul meu, de care 
sufletul meu este foarte mulţumit; îmi voi pune spiritul peste el, iar el le va arăta 
hotărârile judecătoreşti neamurilor [naţiunilor]... Şi neamurile [naţiunile] vor crede 
în numele lui.” – Matei 12:18, 21. 
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24 În loc să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu, Camera de Comerţ pune 
accent pe faptul că orice tip de religie este bun pentru salvarea naţiunii, arătând 
astfel că oamenii care au făcut raportul nu cunosc adevărul şi au uitat complet de 
Dumnezeu. Şi care va fi rezultatul şi sfârşitul naţiunilor care uită de Dumnezeu? 
Aici, scripturile scrise de multă vreme, ce se aplică naţiunilor la timpul 
Armaghedonului, sunt potrivite exact: „Cei răi vor fi duşi în iad, şi toate naţiunile 
care îl uită pe Dumnezeu.” (Psalmul 9:17) Acest lucru înseamnă că toate naţiunile 
care l-au uitat pe Dumnezeu vor şi complet îndepărtate. Organizaţia comercială 
aduce în faţa oamenilor idoli şi imagini religioase, despre care Dumnezeu spune că 
sunt o capcană a Diavolului. (Deuteronomul 7:16) Camera de Comerţ îi îndeamnă 
pe oamenii naţiunilor să creadă în nevoia slujirii idolilor, care este exact contrar cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Toate religiile slujesc idoli. Liderii acestor organizaţii 
religioase sunt numiţi „superiori”, şi ceilalţi care lucrează cu ei, precum marii 
comercianţi, sunt conducătorii turmei lor. În legătură cu aceasta Dumnezeu spune 
prin profetul său: „Fiul omului, aceşti oameni [superiori şi lideri, şi conducătorul 
turmei care încearcă să dirijeze oamenii] şi-au pus idolii în inimi şi pun piedicile 
nelegiuirii lor înaintea feţelor lor; ar trebuie oare să fiu eu întrebat de ei? Aşadar, 
vorbeşte-le şi spune-le, Astfel spune Domnul Dumnezeu, Fiecare om din casa lui 
Israel [‘creştinătatea’, pretinzând fals că este o naţiune creştină] care îşi pune în 
inimă idoli şi înaintea lui îşi pune piedica nelegiuirii lui şi vine la profet, Eu 
Domnul îi voi răspunde celui ce vine potrivit mulţimii idolilor lui; ca să iau casa 
lui Israel [‘creştinătatea’, pretinzând fals că este o naţiune creştină] în inima lor, 
pentru că s-au îndepărtat de mine prin idolii lor.” – Ezechiel 14:3-5. 

25 În legătură cu cei ce pun obstacole în faţa oamenilor, Iehova spune că îi 
va îndepărta la un loc cu „păcătoşii”. Aceştia sunt plasaţi în clasa păcătoşilor, 
despre care Dumnezeu spune că îi va distruge pe toţi. (Psalmul 145:20) Aceşti 
„păcătoşi” se referă în mod precis la cei care au primit ceva lumină în legătură cu 
scopul lui Iehova Dumnezeu şi care în faţa unei astfel de cunoaşteri şi oportunităţi 
de a-şi dezvolta cunoştinţele au refuzat instrucţiunea şi au ignorat cunoştinţele pe 
care le-au primit anterior, şi continuă să facă acest lucru în ciuda sau contrar 
cunoaşterii pe care le-a acordat-o Dumnezeu. În legătură cu aceştia, Domnul îi 
adună şi îi marchează pentru distrugere: „Fiul omului îşi va trimite îngerii şi ei vor 
aduna  din regatul lui toate lucrurile care cauzează piedici, şi pe cele care provoacă 
nelegiuire [lucrurile care sunt împotriva legii lui Dumnezeu].” (Matei 13:41, 
A.R.V.) Ierarhia romano-catolică a avut şansa de a cunoaşte scopul lui Iehova. Ei 
au auzit avertismentul lui Iehova aşa cum a fost el scris în Cuvântul său, Biblia, şi 
cum a fost transmis de către martorii săi de atâtea ori. În faţa acestor informaţii şi 
avertismente ierarhia romano-catolică continuă cu frauda, decepţia şi destrăbălarea 
ei. Oamenii care au primit ceva cunoştințe despre adevăr şi au fost privilegiaţi să 
aibă serviciu în şi pentru organizaţia lui Iehova, şi care au auzit şi avertismentul 
din Cuvântul lui şi care într-o oarecare măsură s-au implicat în transmiterea acelui 
avertisment, sunt şi ei incluşi în clasa menţionată mai sus deoarece aceştia au 
devenit membri ai clasei de „slujitori răi”. Aceşti oameni se simt ofensaţi şi se 
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retrag din organizaţia lui Dumnezeu şi se întorc în serviciul organizaţiei lui Satan, 
lovesc în slujitorii lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, cooperează cu ierarhia romano-
catolică şi devin astfel „slujitori răi”, „oameni ai păcatului”, „fii ai pierzaniei”. 
Ofensiva lor, care ei susţin că este către şi împotriva poporului organizaţiei lui 
Dumnezeu, este de fapt o ofensivă către Domnul şi ei se împiedică şi îi fac şi pe 
alţii să se împiedice, şi astfel cad în groapa lui Satan. 

26 În legătură cu toate acestea Iehova spune prin Ţefania, purtătorul lui de 
cuvânt (1:3): „Şi îl voi distruge pe om de pe pământ [de pe faţa pământului (R.V.)], 
spune [Iehova].” Avertismentul este transmis şi martorii lui Iehova trebuie să 
continue să îl transmită la fel până când Dumnezeu spune, nu mai transmiteţi. 
Apoi, toţi cei care nu au ieşit din organizaţia lui Satan după ce au auzit 
avertismentul şi înainte ca bătălia din marea zi a Dumnezeului Atotputernic să 
înceapă, vor fi omorâţi la Armaghedon. Organizaţia vizibilă a lui Satan va fi serios 
depopulată. Iehova prezintă acum clar scopul lui şi fiindcă şi-a propus, îl va 
îndeplini. Astfel, pentru a-şi îndeplini scopul şi pentru a executa judecata scrisă şi 
declarată deja, Iehova spune: „Îmi voi întinde mâna peste Iuda şi peste toţi 
locuitorii Ierusalimului; şi voi distruge rămăşiţa lui Baal din acest loc, şi numele 
preoţilor idolatri şi al celorlalţi preoţi.” – Ţefania 1:4. 

27 Această întindere a mâinii lui va fi după modul în care Dumnezeu a 
acţionat la Marea Roşie, aşa cum este scris în Cuvântul lui: „Ţi-ai întins mâna 
dreaptă, [şi] pământul i-a înghiţit.” (Exodul 15:12) Observaţi scripturile prin care 
Iehova prezice întinderea mâinii lui şi ceea ce se va întâmpla. Cu privire la Tirul 
comercial şi împotriva lui, care formează o alianţă cu liderii religioşi, Iehova 
spune: „El şi-a întins mâna peste mare; a cutremurat regatele: Domnul i-a dat o 
poruncă împotriva oraşului comerciant [Tir], să distrugă cetăţile de acolo.” (Isaia 
23:11) Acesta include elementele comerciale, precum comerţul organizat sau 
Camera de Comerţ, care ar împiedica şi mai tare oamenii, insistând pe şi mai multă 
religie şi pe faptul că tinerii pământului ar trebui învăţaţi un tip sau orice tip de 
religie. Toate tipurile de religie îl dezonorează pe Dumnezeu, şi sunt toate 
împotriva regatului lui prin Cristos Isus. Acest lucru arată mai departe că adevărata 
luptă este acum între Satan şi toate elementele organizaţiei lui aliniate împotriva 
Teocraţiei lui Cristos Isus. Cu privire la Babilon, care a acceptat elementele 
combinate ale organizaţiei vizibile a lui Satan, Iehova spune: „Iată, sunt împotriva 
ta, O munte distrugător, spune Domnul, care distrugi tot pământul; şi îmi voi 
întinde mâna peste tine, şi te voi rostogoli peste stânci şi voi face din tine un munte 
ars.” (Ieremia 51:25) Toate aceste elemente sunt aliate împotriva Teocraţiei lui 
Cristos Isus şi Dumnezeu declară că ele vor fi îndepărtate. 

28 Oamenii din Iuda şi Ierusalim au fost aceia care au primit bunăvoinţa lui 
Dumnezeu şi legământul lui. Dacă oamenii ar fi practicat „închinarea pură a 
Dumnezeului Atotputernic, nepângărit”, aşa cum a poruncit legea Celui Mai Înalt, 
care le-a fost dată spre a o folosi drept îndrumare şi protecţie, mâna lui nu ar fi fost 
împotriva lor. În loc să fie credincioşi legământului lor şi închinării pure a 
Dumnezeului Atotputernic, acei oameni tipici s-au îndreptat către religie şi au 
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practicat-o fără conştiinţă, chiar folosind lucrurile pe care Dumnezeu le-a asigurat 
pentru ei, pentru a-i aduce ocări numelui lui sfânt. Făcând acest lucruri acea 
naţiune i-a ilustrat pe oamenii religioşi de astăzi, care pretind că îi slujesc pe 
Dumnezeu şi pe Cristos şi care se numesc fals pe ei înşişi creştini, ca şi „Frontul 
creştin”, şi care practică ceea ce ei numesc „religia creştină”, dar toţi dezonorează 
numele lui Dumnezeu. Ca dovadă, atât în ilustrare cât şi în realitatea sau împlinirea 
ei, observaţi ce urmează mai departe. 

29 Dumnezeu l-a făcut pe Ţefania să spună acest cuvinte în numele Lui: 
„Voi îndepărta rămăşiţa lui Baal din acest loc”; adică, din Iuda sau Ierusalim. În 
acea vreme, regele Manase, bunicul regelui Iosia, a clădit altare pentru Baal. (2 
Regi 21:3, 4) Fiul lui Manase, regele Amon, „a mers pe urmele tatălui său şi i-a 
slujit pe idolii pe care i-a slujit şi tatăl său, şi s-a închinat lor.” (2 Regi 21:21) 
Închinarea înaintea lui Baal era practicată de acei oameni, religie introdusă printre 
ei de către Diavol. Faptul că închinarea lui Baal s-a continuat în Iuda şi Ierusalim 
până în al doisprezecelea an de domnie a regelui Iosia este arătat de următoarele 
scripturi: „Fiindcă în al optulea an al domniei lui, în timp ce era încă tânăr, a 
început să îl caute pe Dumnezeul tatălui său, David; şi în al doisprezecelea an a 
început să cureţe Iuda şi Ierusalimul de locurile înalte, şi de cioplituri şi de 
chipurile cioplite şi de  chipurile turnate. Şi au distrus altarele lui Baal în prezenţa 
lui; şi au dărâmat chipurile care erau la înălţime; şi a rupt în bucăţi ciopliturile şi 
chipurile cioplite şi chipurile turnate şi le-a făcut praf şi le-a împrăştiat peste 
mormintele celor care se sacrificaseră pentru ei. Şi a ars pe altarele lor oasele 
preoţilor şi a curăţat Iuda şi Ierusalimul.” – 2 Cronici 34:3-5. 

30 Iosia a mers afară din Iuda şi până pe teritoriul Israelului şi a făcut un 
astfel de serviciu de refacere şi curăţare. (2 Cronici 34:6, 7) După moartea lui 
Iosia, Baalismul a fost reînnoit în Iuda, sub conducerea următorilor regi, aşa cum 
arată profeţiile lui Ieremia şi Ezechiel. 

31 În prezent regele Cristos Isus a curăţat templul lui Dumnezeu de toţi 
Baali moderni şi de religie. Dar printre mulţii profesori ai creştinismului, Baal sau 
religia încă persistă, şi ei practică religia mai mult ca oricând. Baalismul sau religia 
susţin deschis prietenia lor cu lumea, care este organizaţia lui Satan, iar Satan este 
marele Baal, domn, stăpân şi soţ al acelei organizaţii. Acum Iehova le prezintă clar 
celor care vor primi instrucţiuni, ce constituie propria lui organizaţie şi ce 
înseamnă „creştinătatea”. Adepţii baalismului sau practicanţii de religie nu doar că 
se îndepărtează de adevăr, dar se opun deschis organizaţiei lui Dumnezeu şi îi 
persecută pe cei care aduc mesajul lui Iehova în atenţia lor. În „creştinătate” 
oamenii religioşi continuă să se închine cu mare admiraţie religiilor lui Satan, şi 
aceşti lideri îndeamnă generaţiile următoare să facă la fel, şi astfel toţi merg înspre 
groapa distrugerii. 

32 Mai mult, Dumnezeu declară că el va „înlătura ... numele Şemarimi 
[preoţii străini, preoţii idoli (Rotherham ,margine); preoţii idolatri (Young)]”. În tip 
sau imagine regele Iosia a pus aceşti preoţi ai dumnezeilor străini. (2 Regi 23:5, 
margine) În împlinire Dumnezeu va îndepărta cu siguranţă, prin Cristos Isus, toţi 
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aceşti preoţi ai idolatriei, chiar aşa cum a declarat. Cuvântul Şemarimi, conform 
derivării lui, înseamnă „întunecime, tristeţe”, şi prin urmare numele înseamnă cei 
care merg înspre întuneric, adică pusnicii, preoţii organizaţiilor religioase, şi 
călugăriţele, care adună banii de la cei prinşi în capcană. Această descriere se 
potriveşte foarte bine cu „mierlele” ecleziastice, grupurile întunecate ale preoţilor 
şi predicatorilor şi a celorlalţi de astăzi. De asemenea, numele se potriveşte cu 
clasa „slujitorului rău”. Toţi acestea se manifestă pentru a fi văzuţi printre oameni 
şi pentru a fi recunoscuţi şi aprobaţi de oameni. Preoţii la care se face referire în 
profeţie sunt aceia care conduc în religie, şi mai ales în aşa-zisa „religie creştină”, 
în care ierarhia romano-catolică preia conducerea, dar care este de fapt Diavolul 
mascat. Dumnezeu declară că toţi aceştia vor fi îndepărtaţi. Chiar şi acum numele 
şi titlurile unor astfel de oameni încep să treacă, pe măsură ce oamenii află că 
religia este ipocrizie dusă la extreme. Oamenii binevoitori sunt luminaţi şi se 
feresc de religie şi de liderii religioşi. În curând clericii vor căuta să îşi ascundă 
identitatea ca şi ecleziastici, pretinzând că sunt porcari şi acel lucru ar fi o 
ponegrire pentru porci, care fără îndoială vor pleca de lângă pretinşii lor porcari. 
(Zaharia 13:5, 6) La începutul Armaghedonului, orice aparţine acestor religii şi 
practicii lor ipocrite va fi îndepărtat de către Domnul. Lăsaţi-i pe cei care îl iubesc 
pe Domnul să continue să primească instrucţiuni. 
 
 
 

ÎNCERCAREA GREŞITĂ DE A „UMPLE 
PĂMÂNTUL” 

 
CE s-a întâmplat cu „fiii lui Dumnezeu” căsătoriţi de pe pământ din 

vremea Potopului de acum patruzeci şi patru de secole? (Geneza 6:1, 2) Existenţa 
lor datează dinainte de formarea pământului şi a bărbatului şi a femeii pe el, 
conform cuvintelor lui Dumnezeu: „Unde erai tu când am pus bazele pământului? 
declară, dacă ai pricepere. Unde îi sunt bazele stabilite? sau cine a pus piatra 
unghiulară; când stelele dimineţii au cântat împreună şi toţi fiii lui Dumnezeu au 
strigat de bucurie?” – Iov 38:1-7. 

În organizaţia universală a Dumnezeului Atotputernic, „al cărui nume este 
Iehova”, erau mulţi îngeri devotaţi slujirii lui şi care nu au participat la răzvrătirea 
„stelei dimineţii”, Luceafărul. Toţi aceşti îngeri fideli sunt „fiii lui Dumnezeu”, 
deoarece ei şi-au primit viaţa de la Iehova Dumnezeu: „care îi face pe îngeri 
spirite; pe preoţii lui un foc mistuitor; care a pus bazele pământului, ca să nu fie 
înlăturat niciodată.” – Psalmul 104:4, 5. 

Au trecut cam 1500 de ani de la răzvrătirea din Eden, şi Adam cu Eva au 
avut copii şi nepoţi, şi rasa umană a crescut în continuu, în nedreptate. În acest 
moment începe calculul inspirat cu privire la depravarea rasei umane, şi anume: 
„Iar când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut 
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fiice, iar fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor şi au văzut că sunt frumoase, 
le-au luat de soţii, pe cele pe care le-au ales.” Pentru a face acest lucru aceste 
spirite „fii ai lui Dumnezeu” trebuie să se materializeze în corpuri umane ca 
oameni. (Geneza 6:1, 2) Calculul citat nu spune nimic despre răutatea acestor „fii 
ai lui Dumnezeu” angelici, nici că erau păcătoşi în momentul în care s-au 
materializat în oameni. Nu se poate spune că cei numiţi „fii ai lui Dumnezeu” erau 
parte din organizaţia Luceafărului căzut la acea vreme, dacă au fost vreodată. Toţi 
cei care s-au aliat cu el, acum Satan Diavolul, au fost atunci şi sunt „sămânţa” lui 
şi deci fiii lui Satan. Aceasta este o dovadă că cei numiţi aici „fiii lui Dumnezeu” 
sunt o clasă sau companie total diferită de cei care i s-au alăturat lui Satan în 
răzvrătirea lui din Eden. Faptul că la 1500 de ani de la răzvrătire îngerii sunt 
numiţi „fiii lui Dumnezeu” arată că ei l-au slujit pe Iehova Dumnezeu în tot acest 
timp. Ei au fost spirite sau îngeri având viaţă de la Iehova Dumnezeu şi continuând 
să Îl slujească, ei sunt numiţi „fiii lui Dumnezeu”. Toţi copiii lui Adam s-au născut 
păcătoşi şi astfel nici unul dintre ei nu ar putea fi numit „fiu al lui Dumnezeu” 
(Romani 5:12). Noe a fost un slujitor de-al lui Dumnezeu. 

Diavolul s-a stabilit ca egal sau superior al lui Iehova Dumnezeu, şi 
Diavolul a avut planuri elaborate pentru a-i aduce ocări şi pentru a i se opune lui 
Iehova. El ştia că Iehova le poruncise lui Adam şi Evei să se înmulţească şi să 
„umple pământul”, cu urmaşi drepţi şi că Dumnezeu declarase că scopul său 
trebuie îndeplinit. Diavolul a concluzionat că el va împiedica îndeplinirea scopului 
declarat al lui Dumnezeu. Chiar dacă Adam s-a alăturat organizaţiei Diavolului, 
unii dintre urmaşii lui Adam şi-au menţinut integritatea şi devotamentul faţă de 
Dumnezeu, şi aici a fost inclus Abel, Enoh şi Noe. Pentru a realiza scopurile lui 
păcătoase Diavolul s-a hotărât să corupă toată rasa umană folosind îngeri să 
înlocuiască soţii umani şi să producă o rasă care se va răzvrăti împotriva lui 
Dumnezeu. Fără îndoială că Diavolul a încercat să seducă toţi îngerii, aşteptând să 
îl provoace pe Dumnezeu să se înfurie şi să distrugă toată rasa umană şi să îi 
întoarcă pe toţi îngerii împotriva celui Atotputernic. 

Diavolul foloseşte decepţia şi frauda pentru a prinde în capcană oamenii 
care devin neglijenţi în legătură cu datoria lor faţă de Dumnezeu. Este înţelept să 
considerăm că Diavolul a folosit o astfel de metodă de fraudă şi înşelăciune pentru 
a-i îndepărta de la Creatorul lor pe „fiii lui Dumnezeu” spirite. A făcut parte din 
planul lui păcătos să înşele îngerii şi oamenii deopotrivă şi să îi determine să 
acţioneze împotriva legii lui Dumnezeu. „Fiicele omului” erau frumoase, iar „fiii 
lui Dumnezeu” le-au văzut şi au remarcat că sunt atrăgătoare. Prin fraudă şi 
înşelăciune Satan a avut 1500 de ani înainte de a o prinde în capcană pe frumoasa 
Eva, care i-a dat lui Adam motiv să se alăture Diavolului; şi acum le foloseşte pe 
fetele şi nepoatele frumoase ale Evei pentru a-i prinde în capcană pe alţii, chiar şi 
pe „fiii lui Dumnezeu”. Acei „fii ai lui Dumnezeu” angelici aveau puterea să se 
materializeze în organisme umane şi fără îndoială au şi făcut acest lucru. Nu există 
nici o dovadă că prin materializare au încălcat legea lui Dumnezeu, deoarece 
scripturile arată că la multă vreme după aceasta, în vremea lui Avraam, îngerii se 
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materializau şi apăreau ca oameni. (Consultaţi Geneza, capitolele 18 şi 19) În timp 
ce „fiii lui Dumnezeu” nu se materializau la porunca lui Iehova şi nici nu erau 
trimişi ca mesageri ai lui, totuşi păcatul lor nu pare a fi cel al materializării. 
Apărând în formă umană trebuia ca ei să fie arătoşi şi atrăgători, ca să le fie pe 
placul femeilor din acea vreme. Scripturile nu spun că erau uriaşi, şi nu ar fi deloc 
înţelept să concluzionăm că se materializau ca uriaşi, ci că se materializau ca 
bărbaţi atrăgători. Astfel, „fiii lui Dumnezeu... au luat soţii pe cele pe care le-au 
ales”. Rezultatul acestei relaţii de căsătorie dintre „fiii lui Dumnezeu” şi „fiicele 
omului” au rezultat în păcate foarte mari ale rasei umane, şi doar acest lucru este 
dovadă convingătoare că Satan a fost primul impuls care a dus la această condiţie. 

Presupunerea este că taţii „fiicelor” au fost de acord ca fiicele lor să se 
căsătorească cu spirite materializate, justificând că un astfel de curs ar face rasa 
umană măreaţă în comparaţie cu Dumnezeu şi le-ar da şanse mai mari în faţa celui 
Atotputernic. Diavolul este cel care le-a introdus oamenilor în minţi aceste 
gânduri, scopul lui fiind acela de a-l batjocori pe Dumnezeu şi de a aduce ocară 
numelui lui Dumnezeu. 

Pe lângă „fiii lui Dumnezeu”, „sămânţa acelui bătrân Şarpe, care este 
Diavolul” era atunci pe pământ. Înregistrarea sfântă spune: „Erau uriaşi pe pământ 
în zilele acelea.” Sau, conform Versiunii Americane Revizuite: „Nefilimii erau pe 
pământ în acele zile, dar şi după aceea, când fiii lui Dumnezeu au avut relaţii cu 
fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii: aceştia erau bărbaţii puternici [(ebraică) 
Gibborim] din vechime, bărbaţii cu renume.” (Geneza 6:4) Nu există nici un dubiu 
că nefilimii s-au materializat ca fiinţe umane, deoarece scripturile spun că ei „erau 
pe pământ”. Fără îndoială că nefilimii au fost cei care, împreună cu Satan, i-au 
determinat pe „fiii lui Dumnezeu” să îşi părăsească locul potrivit din slujba lui 
Iehova şi să caute plăcere cu fiicele omului; nefilimii au făcut acest lucru pentru a-
i întoarce pe „fiii lui Dumnezeu” de la Iehova pentru ca ei să primească 
dezaprobarea lui şi astfel să aducă şi mai multe ocări numelui lui. Nefilimii s-au 
materializat şi „erau pe pământ”, dar „fiii lui Dumnezeu” s-au căsătorit cu „fiicele 
omului”. „După aceea”, după ce nefilimii au apărut prima dată pe pământ, „fiii lui 
Dumnezeu” şi fiicele omului au avut copii. Aceşti nefilimi erau, conform 
semnificaţiei numelui lor, „cei căzuţi” sau îngeri căzuţi, pentru că au căzut de tot 
de la Dumnezeu, „căzuţii”, care i-au tratat pe ceilalţi cu tiranie. – Vezi 
Concordanţa lui Strong. 

Prin căsătoria „fiilor lui Dumnezeu” cu „fiicele omului” s-au născut copii şi 
„au devenit şi ei puternici, care erau bărbaţii de altădată cu renume”. Acei „bărbaţi 
cu renume”, urmaşii „fiilor lui Dumnezeu”, nu au fost numiţi „nefilimi”, ci 
gibborim, conform textului din ebraică. Planul Diavolului părea să se desfăşoare 
bine, mergând spre îndeplinirea scopului lui. Dacă ar reuşi aşa ceva, Diavolul a 
concluzionat că şi-ar dovedi supremaţia, aducând o mare ocară  numelui lui Iehova 
şi l-ar împiedica pe Dumnezeu de la îndeplinirea scopului lui pe pământ. 
Rezultatul acelui plan diavolesc a fost ca aproape toţi oamenii să fie corupţi. 
(Geneza 6:12) Noe şi-a păstrat tot timpul integritatea faţă de Dumnezeu, Noe şi 
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familia lui fiind singurii de pe pământ de la acea vreme care îi erau fideli lui 
Dumnezeu. Ordinul de a „umple pământul” cu o rasă dreaptă, pe care Dumnezeu i 
l-a dat lui Adam cel perfect, putea fi îndeplinit doar de oameni care se aflau în 
armonie deplină cu Iehova, şi pentru ca acest lucru să se întâmple, cei păcătoşi 
trebuie îndepărtaţi înainte ca scopul lui Dumnezeu să poată fi îndeplinit. Un potop 
ar împiedica planul lui Satan de a corupe toţi oamenii de pe pământ. Curăţarea 
celor păcătoşi şi corupţi şi păstrarea pe pământ doar a celor drepţi ar deschide o 
nouă cale pentru a îndeplini porunca divină de a „umple pământul”. La marele 
potop care a venit pe pământ gibborimi  sau „oamenii puternici” au fost distruşi, 
dar nu există nici o dovadă din Scriptură că ”fiii lui Dumnezeu” sau nefilimii 
păcătoşi au fost distruşi. Din contră, dovezile arată că ambele clase sunt încă în 
viaţă. Iuda 6 şi 2 Petru 2:4, 5 şi Efeseni 6:12, precum şi alte Scripturi care descriu 
activităţile demonilor, ale spiritelor familiare, ale spiritelor necurate, ale spiritelor 
păcătoase, indică ce s-a ales de nefilimi, care s-au dematerializat la potop. 

Întrebarea este: Ce s-a ales de aceşti „fii ai lui Dumnezeu” căsătoriţi, când 
a venit potopul, şi care este condiţia lor în prezent? Fiindcă s-au adus ocări la 
adresa lui Iehova atât de către îngeri cât şi de către oameni; el l-a trimis pe Isus pe 
pământ cu scopul de a-i justifica numele şi de a fi martor al adevărului. Făcând 
acest lucru Isus a trebuit să predice şi a şi predicat atât pe cale orală cât şi prin 
acţiunile lui. Orice fel de predicare a făcut Isus, acea predicare a fost făcută pentru 
desfăşurarea ordinului de la Dumnezeu. „Pentru că Isus a suferit o dată pentru 
păcate, cel drept pentru cei nedrepţi, pentru a ne aduce la Dumnezeu, fiind adus la 
moarte în carne, dar înviat în spirit [(ARV) adus la viaţă în spirit], prin care el a 
mers şi a predicat spiritelor din închisoare, care fuseseră cândva [(ARV) altădată] 
neascultătoare, când răbdarea lui Dumnezeu aştepta în zilele lui Noe, în timp ce 
arca era pregătită, în care puţine suflete, adică opt, au fost salvate din apă.” – 1 
Petru 3:18-20. 

Conform scripturilor acele „spirite în închisoare” au fost înaintea 
potopului, cele denumite în Geneza capitolul 6 „fiii lui Dumnezeu”. Lucrul rău pe 
care l-au făcut a fost renunţarea la sarcinile lor din organizaţia lui Dumnezeu şi 
căsătoria cu fiicele omului, devotându-se astfel neascultării legii lui Dumnezeu în 
legătură cu ei. Când arca a fost terminată şi potopul a venit, atunci „lumea veche” 
a luat sfârşit. Acel lucru a însemnat o schimbare a condiţiei spiritelor şi o 
schimbare a condiţiei pământeşti. Astfel, „lumea care era atunci, fiind inundată cu 
apă, a pierit.” (2 Petru 3:6) La acea vreme spiritele erau închise; ceea ce arată că 
ele nu erau distruse. Isus le-a vorbit acelor spirite închise. Noe, „un predicator al 
dreptăţii”, le-a predicat înainte de potop, dar ele nu au luat aminte la ceea ce le-a 
spus şi din acest motiv ele nu au scăpat de închisoare. Acele spirite nu se poate să 
fi fost omorâte la vremea aceea, din cauză că erau vii în vremea lui Isus; altfel, 
Isus nu le-ar fi putut predica. Este destul de sigur că acele spirite neascultătoare, 
„fiii lui Dumnezeu”, sunt încă în viaţă, dar în detenţie sau închisoare. 

Cine i-a închis? Nu există nici un motiv să credem că Dumnezeu i-a închis. 
Din moment ce nu au ascultat de Dumnezeu, nu ar fi El cel care să îi închidă? Nu 
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neapărat. Acei îngeri care fuseseră o dată în slujba şi organizaţia lui Dumnezeu au 
fost ademeniţi de Diavol, iar Dumnezeu i-a trimis la duşmanul Lui Satan şi i-a 
permis lui Satan să îi închidă. În mod similar, secole mai târziu, israeliţii erau 
odată în organizaţia şi serviciul tipic al lui Iehova, şi israeliţii au fost influenţaţi de 
Satan, iar Dumnezeu i-a dat pe mâna duşmanului Lui şi duşmanului lor Satan şi a 
permis ca mulţi dintre ei să fie ţinuţi în captivitate sau închisoare. (Vezi Osea 11:8; 
Ieremia 12:7; Isaia 47:6) „Fiii lui Dumnezeu” cei neascultători din vremea lui Noe, 
au făcut la fel şi nu au acordat atenţie predicii, şi când a venit potopul şi-au dat 
seama că nu există nici un fel de protecţie pentru ei indiferent dacă doreau să se 
întoarcă la acea vreme în organizaţia lui Dumnezeu sau nu. Ei au fost neascultători 
şi au căzut direct în capcana lui Satan. Dacă Dumnezeu ar fi închis acele „spirite” 
neascultătoare, scopul manifestului ar fi fost de a-i închide pentru a nu fi 
neascultători în continuare, şi acest lucru susţine concluzia conform căreia 
Dumnezeu nu i-a închis. Dacă Satan este cel care i-a închis, scopul lui ar fi să îi 
ţină sub control şi să îi împiedice să se întoarcă la Dumnezeu. După ce a venit 
potopul, în momentul actului de predare în faţa acestor spirite neascultătoare a 
puterii supreme a lui Dumnezeu şi justificarea  cuvântului şi numelui lui, aceste 
spirite ar fi fost deţinute de Satan şi de aliaţii lui răufăcători pentru a le împiedica 
să scape. Din moment ce acei „fii ai lui Dumnezeu” nu au profitat de lunga 
suferinţă a lui Dumnezeu de-a lungul celor 120 de ani şi nu au ascultat de predica 
dreptului Noe, martorul lui Dumnezeu, Iehova i-a lăsat să plece şi nu le-a oferit 
nici o protecţie pe timpul potopului. Neascultarea lor constând în indiferenţa faţă 
de organizaţia şi slujirea lui i-a separat de el şi frica lor i-a dus în capcana lui 
Satan. (Proverbul 29:25) Astfel, Satan şi bătăuşii lui nefilimi i-au deţinut pe aceşti 
„fii ai lui Dumnezeu” şi nu le-au permis să se mai întoarcă la Domnul Dumnezeu 
şi la slujirea lui. 

Din moment ce scopul predicării este refacerea celor ce ascultă, dacă este 
posibil, acela trebuie să fi fost scopul lui Isus când le-a predicat acelor spirite 
neascultătoare, „fiii lui Dumnezeu”. (Romani 10:14, 15) Cum le-a predicat Isus? 
Nu neapărat pe cale orală, dar prin comportamentul lui consecvent şi prin 
devotamentul nesfârşit faţă de Iehova, aflat sub cel mai greu test de pe pământ. La 
momentul consacrării lui în faţa lui Dumnezeu la râul Iordan, Isus a fost considerat 
mort la trup, şi spiritul lui Dumnezeu a coborât atunci asupra lui, acolo începând 
învierea lui în spirit. Timp de trei ani şi jumătate el a predicat adevărul pe cale 
orală şi prin devotamentul lui constant faţă de Iehova Dumnezeu. El a refuzat să 
cedeze în faţa ispitelor lui Satan, şi chiar printre toate persecuţiile ce s-au adunat 
asupra lui din cauza lui Satan el a rămas fidel şi adevărat pentru Iehova. Acestea, 
împreună cu consecvenţa lui continuă chiar până la moarte, apoi învierea lui din 
morţi, au fost modul prin care el le-a predicat spiritelor din închisoare, aşa cum 
este menţionat în 1 Petru 3:19 (ARV): „în care s-a şi dus să le predice spiritelor din 
închisoare.” Predicarea a constat în faptul că ei au observat devotamentul fidel şi 
consecvent pentru organizaţia lui Dumnezeu; acest curs le-a transmis de fapt: 
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„Dacă aţi fi rămas fideli organizaţiei lui Dumnezeu, unde v-a pus el, acum nu aţi fi 
în închisori şi departe de bunătatea lui Dumnezeu.” 

Din profeţia lui Ezechiel (38:1, 2) se pare că „ţinutul lui Magog” este locul 
unde sunt ţinuţi îngerii care au păcătuit în vremea lui Noe, mai ales pentru că au 
fost închişi de către Satan. Când Isus a fost înviat el a fost un spirit divin, acoperit 
de toată puterea şi autoritatea şi abilitatea de a merge şi de a se întoarce după voia 
lui. În timpul celor trei zile în care Isus a fost mort, pentru a fi sigur, nu a mers nici 
unde. După învierea lui la viaţă ca spirit divin şi între acel moment şi ridicarea lui 
la cer, au trecut patruzeci de zile. El s-a materializat de mai multe ori şi a apărut în 
formă umană discipolilor lui, dar doar pentru câteva minute de fiecare dată. Nu 
pare să fie nici un motiv pentru care să nu fi mers în „ţinutul lui Magog” şi să fi 
adresat acolo un mesaj direct spiritelor închise de către Diavol, de la potop. El 
avea cu siguranţă puterea să facă orice voia în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. 
Cu siguranţă putea să meargă şi sigur ar fi avut destul timp să facă acest lucru între 
momentul învierii şi cel al înălţării lui la cer. 

Faptul că le-a predicat, chiar dacă în mod indirect, ar sugera faptul că există 
speranţă a eliberării pentru acele spirite închise, care vor lua cu hotărâre partea lui 
Iehova în ziua judecăţii. Ce le rezervă Iehova nu apare în scripturi; dar dacă la 
bătălia de la Armaghedon oricare dintre ei va fi în mod pozitiv şi fără îndoială de 
partea Lui şi va lăsa la latitudinea lui Iehova unde să îi pună, s-ar putea ca ei să fie 
recuperaţi şi să se întoarcă undeva în organizaţia lui universală, dar nu pentru a 
„umple pământul”. Acel lucru le va fi atribuit „oamenilor binevoitori” drepţi care 
vor supravieţui pe pământ după lupta de la Armaghedon. 
 
 
 

„SOCOTIŢI NUMĂRUL FIAREI” 
 
Acum este vremea să socotim numărul. Sugestia unor oameni religioşi anti-

catolici cum că numărul se referă la papă sau la ierarhia romano-catolică nu este 
corectă. Nu poate fi aplicat papei, numărul referindu-se la „fiară”, deoarece 
Domnul spune: „Aici este înţelepciunea: Cel care are pricepere să calculeze 
numărul fiarei, fiindcă este numărul unui om.” (Apocalipsa  13:18) Dacă numărul 
s-ar referi la papă, trebuie să fim de acord că papa este fiara, dar nimeni nu crede 
cu adevărat că papa este fiara descrisă în Apocalipsa . În viziunea profetului 
Daniel (Daniel, capitolul şapte) fiarele erau folosite pentru a simboliza guverne 
umane groaznice, anti-teocratice. Din vremea primului guvern uman organizat de 
Nimrod la Babel, guvernele create de om au inclus trei elemente: religios, politic şi 
comercial. Când vedem că „fiara” include un guvern format din elemente diferite 
care exercită putere prin forţă şi violenţă pentru a obţine ceva, atunci observăm că 
numărul trebuie aplicat în armonie cu ce constituie fiara. 

Fiara este organizaţia lui Satan, vizibilă ochilor umani, factorilor 
conducători care sunt formaţi din oameni care sunt imperfecţi. „Numărul ei este 
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şase sute şaizeci şi şase.” În simbolismul biblic şase este un număr simbolic ce 
reprezintă imperfecţiunea. Şase sute şaizeci şi şase (trei ordine de şase) numeşte 
sau reprezintă cele trei elemente conducătoare din organizaţia fiarei, şi anume, 
putere religioasă, comercială şi politică. Textul nu spune că este numărul unei 
persoane; şi din moment ce fiara nu este o persoană, numărul nu poate fi al unui 
om sau al unui departament deţinut de un singur individ. Este numărul organizaţiei 
oamenilor imperfecţi, care formează organizaţia groaznică vizibilă a Diavolului, 
sub controlul demonilor peste care Satan este prinţ. Planurile omului sunt 
nepotrivite, imperfecte, deficitare şi incomplete. Ele sunt mult mai prejos dacă sunt 
comparate cu aranjamentul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al omului „fiara” 
numerotată cu 666 reprezintă deplinătate absolută, ultimul cuvânt care poate fi 
spun în favoarea unui aranjament făcut de om pentru conducerea lumii. 

Observaţi cum scripturile plasează cele trei elemente ale organizaţiei 
groaznice a lui Satan; iar plasarea lor pare să indice gradul de condamnare. 
„Numărul fiarei” este (1) şase sute – 600, şi (2) trei ordine – 60, şi (3) şase – 6, 
numerele fiind denumite de trei litere sau simboluri diferite din alfabet, din textul 
original grecesc al Bibliei. Conform ordinii observate în text, şase sute reprezintă 
clerul religios, trei ordine, uriaşii financiari sau profitorii sau comercianţii; în timp 
ce şase reprezintă politicienii profesionişti. În scripturi numărul şapte este folosit 
pentru a numi desăvârşirea spirituală. Şase ca un simbol al imperfecţiunii, care este 
îngrozitor din punctul de vedere al lui Dumnezeu, deci condamnabil, se poate 
deduce că şase înmulţit cu o sută (600) arată că clerul este de o sută de ori mai 
condamnabil în faţa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost obligaţia lor să înveţe 
adevărul referitor la Guvernul Teocratic al lui Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus 
în loc să se lege de „ticăloşia pustiirii”, substituitul sau falsul lui Satan pentru acel 
Guvern Teocratic prin Cristos Isus. Astăzi, clericii religioşi sunt opozanţi plăcuţi şi 
dureroşi în acelaşi timp ai martorilor lui Iehova, care proclamă Teocraţia. 

Şasele înmulţit cu zece (60) arată că elementul comercial este de zece ori 
mai condamnabil decât politicienii, deoarece banii reprezintă puterea, iar 
comercianţii exercită puterea şi influenţa prin folosirea banilor; în timp ce şase 
reprezintă clasa politică binevoitoare şi răsunătoare. Vedem deci o combinaţie 
profană triplă a imperfecţiunii, ce are ca rezultat un lucru îngrozitor în faţa lui 
Dumnezeu. 

Trebuie să concluzionăm atunci că în momentul în care Isus a spus despre 
numărul fiarei că „Este numărul unui om” el a vrut să transmită faptul că lucrul 
adus de om în locul Guvernului Teocratic al lui Iehova prin Cristos va constitui 
„fiara”, a cărei măsură (număr) va fi numărul sau denumirea omului şi nu a lui 
Dumnezeu. Deci, în loc să se refere la un individ, 666 pare că se referă la 
elementele combinate de pe pământ, partea ecleziastică, financiară şi politică, cu 
paraziţii şi susţinătorii lor, constituind o regulă a pământului care este hotărâtă să 
controleze cu orice preţ, care acţionează îngrozitor şi care este deci o regulă prin 
violenţă. „Numărul” reprezintă câştig egoist, mamon, deoarece în timpuri vechi 
valoarea câştigului anual de aur al Regelui Solomon era de 666 de talanţi. (Vezi 1 
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Regi 10:14) Uriaşul antic din Gat, care a luptat împotriva teocraţiei tipice de sub 
Regele David din Ierusalim, avea şase degete la fiecare mână şi fiecare picior, şi 
astfel este o imagine a organizaţiei dictatoriale a Diavolului. (Vezi 1 Cronici 20:6) 
Dimensiunea idolului de aur al lui Nebucadreţar, pe care cei trei evrei fideli au 
refuzat să îl adore, era înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. (Vezi Daniel 3:1) 
Numărul reprezintă deci deplinătate seculară, adică deplinătate conform 
conceptului omului; şi este denumirea dată de om, în contradicţie cu denumirea 
divină. 

Descrierea dată în capitolul paisprezece din Apocalipsa  este despre 
organizaţia Teocratică în contrast exact cu cele menţionate mai sus. Apostolul Ioan 
îl descrie acolo pe Mielul, Cristos Isus, Regele Teocratic, şi „cu el o sută patruzeci 
şi patru de mii” de adepţi fideli, care au numele Lui şi numele Tatălui lui scrise pe 
frunţile lor. Aceşti 144.000 de membri al „trupului lui Cristos” aparţin familiei 
regale a lui Iehova Dumnezeu; ei sunt copiii cu spirit ai lui Dumnezeu; şi deci ei 
poartă numele lui şi numele Fratelui lor Mai Mare, care este Conducătorul casei 
regale. Aceştia nu au „semnul fiarei” pe frunţile lor, nici pe mâinile lor şi nici 
unde. (Apocalipsa 15:2; 20:4) Ei nu sunt simpatizanţi ai fiarei, nici copiii ei, şi nici 
nu o susţin. Aranjamentul făcut de om, sistemul fiarei, aşa cum este el măsurat de 
om, este simbolizat de 666 (600 plus 60 plus 6) sau trei grade de şase, în timp ce 
aranjamentul divin, Guvernul Teocratic al lui Iehova prin Cristos Isus, este 
simbolizat de şapte. Unul este aşezat împotriva celuilalt. 

Războiul este în desfăşurare între „fiară” şi Miel, Regele Teocratic. 
(Revelaţia 19:19, 20) Cei descrişi în Apocalipsa  (14:1-5) sunt de partea Mielului, 
Cristos Isus, şi în toată confuzia şi agitaţia ei aduc cântece de laudă pentru Iehova 
Dumnezeu şi Teocraţia lui. Voi de partea cui sunteţi? Şi pentru cine veţi aduce 
cântece de laudă? 

 
 
 

Experiențe de pe teren 
 

REACȚIILE UNUI PREOT DIN OAKLAND, CA. 
 
”Un preot a venit la congresul nostru. După ce a ascultat cuvântarea, s-a dus 

acasă, s-a schimbat de veșmântul de preot în haine obișnuite, s-a dus la alimentară 
și i-a spus vânzătorului: ’Tocmai l-am ascultat vorbind pe judecătorul Rutherford. 
Acel om are adevărul, iar eu am terminat-o cu înșelătoria asta religioasă.’ La o ușă 
la care pusesem unei doamne să asculte o înregistrare, după ce înregistrarea trecuse 
de jumătate, a apărut un preot pe ușa din spate și a spus: ’Ce drept ai să umbli prin 
cartier și să le pui oamenilor să asculte asta?’ ’Ei bine’, am spus, ’asta e foarte 
bine. Mă bucur că sunteți aici și văd pe fața dumneavoastră că sunteți un om 
sincer. Așa că voi lăsa ca următoarea jumătate a înregistrării să vă răspundă la 
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întrebare.’ Doamna a rămas la ușă în timp ce preotul s-a așezat pe un scaun în 
mijlocul camerei, privind dintr-o parte. După ce s-a terminat înregistrarea am zis: 
’Acum știți de ce.’ El s-a ridicat și a venit spre ușă întrebând foarte serios: ’Ei 
bine, unde sunt morții?’ Eu, cu toată amabilitatea, i-am citit câteva versete 
pătrunzătoare despre locul în care se află morții. Apoi m-am aplecat să-mi iau 
credinciosul ajutor cu glas dulce (fonograful) și, întorcându-mă spre doamnă, i-am 
oferit doar o broșură. ’O, nu’ a venit răspunsul ei mai degrabă temător; însă 
preotul, cu o expresie de hotărâre, a spus: ’Dă-mi-o mie. O să o citesc eu.’ Treizeci 
de minute mai târziu, în timp ce ’ajutorul’ meu lucra la ușa unei case de peste 
drum, l-am văzut. Îmi făcea cu mâna zâmbind.” 

 
COLECTOR DE IMPOZITE VIZITEAZĂ RULOTA DE 

PIONIERI DIN UTAH 
 
”Rulota mea este parcată în spatele Sălii Regatului. În timp ce eram în casă 

fiindcă mă simțeam rău, o mașină a parcat lângă ea. M-am dus la ușă. Era un tânăr 
care se ocupa de impozitele caselor (comerciale) de afaceri din bloc. ’Acesta nu 
este un centru de afaceri. Aici ținem studii biblice.’ ’Oh, o biserică?’ ’Nu, doar 
niște studii din Biblie.’ I-am prezentat broșura Guvernare și Pace și i-am explicat-
o pe scurt. El: ’Mă interesează. O să o citesc.’ L-am invitat înăuntru și i-am pus să 
asculte ’O capcană și o înșelătorie’, apoi i-am prezentat Salvare, Dușmani și o 
combinație de trei cărți. El a spus: ’Soția mea are cartea aceea, Salvare. O să iau 
cartea Dușmani pentru mama și cele trei cărți Lumină unu și doi și Profeție.’ I-am 
dat și Turnul de Veghere  care conținea articolul ’Teocrație’. Și-a exprimat dorința 
de a participa cândva la o întrunire și a spus că le va aduce și pe mama și pe soția 
sa. I-am oferit și un semn de carte ca bonus.... Cred că  nu este nimic atât de 
important în această lume ca vestea bună a Împărăției. Și totuși bieții de mormoni 
de aici spun: ’Avem profeții noștri.’ Nu a spus Ioan: ’Să nu adăugați la cuvintele 
cărții acestei profeții’? Revista este foarte ușor de plasat. Sunt mulți care nu vor 
cărți dar o iau. Vreau să subliniez faptul că ea conține și vești mondiale 
necenzurate: unele pe care ziarele se tem să le publice.” 

 
INCIDENT PETRECUT LA O ÎNMORMÂNTARE DIN 

TAWATINA, ALBERTA 
 
”Deoarece casa era prea mică pentru a cuprinde toată mulțimea de acolo, 

discursul public s-a ținut afară. Ca muzică, s-a pornit una din înregistrările 
muzicale cu cvartete ale Societății. Un om acoperea acoperișul unei case cu 
șindrilă la 3 kilometri depărtare. Când a auzit muzica, s-a oprit și s-a uitat în jur ca 
să vadă de unde venea și a rămas acolo și a ascultat întregul discurs. I-a fost teamă 
să-i spună cuiva despre ceea ce a auzit de nicăieri, de teamă că oamenii au să 
creadă că e nebun. Câteva zile mai târziu, când s-a dus în oraș, a auzit că martorii 
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lui Iehova ținuseră o înmormântare și folosiseră difuzoarele. Atunci și-a dat seama 
ce auzise de pe acoperișul casei. Discursul l-a impresionat atât de mult încât a luat 
legătura cu vestitorul din acel teritoriu și i-a cerut mai multe informații din Biblie. 
De atunci s-a început un studiu și la el acasă.” 
 

ÎNTÂMPLARE ECLEZIASTICĂ ÎN PUERTOR RICO 
 
”Într-o farmacie. Două persoane la tejghea. Înțelegeau limba engleză. Le-am 

depus o frumoasă mărturie, dar nu am reușit să scot nici un cuvânt de la ei. În cele 
din urmă am spus: ’Oh, nu vă interesează. Îmi pare rău.’ Dar mi s-a părut că m-au 
privit cu bunăvoință, numai că nu voiau să-și spună părerea. De aceea mi-am luat 
cărțile, m-am întors și un preot stătea în spatele meu. Plin de furie, a strigat: ’Poți 
să dovedești toate lucrurile alea pe care le-ai spus?’ ’Da, domnule, pot să le 
dovedesc pe toate cu Biblia.’ El a spus: ’Dețin titlul de reverend, adresează-mi-te 
cu el.’ Eu i-am zis: ’O,nu, pentru mine toți sunteți domni, nimic altceva. 
(îndreptându-mi degetul spre el) În Matei 23:9, Isus a spus ’Să nu-i spuneți 
niciunui om tată’, dar voi toți sunteți ”părinți”. Apoi el l-a atacat pe judecătorul 
Rutherford și a spus că nu plătim niciodată pentru cărți și pentru asta le dăm. Am 
spus: ’Da, dacă găsesc oameni prea săraci pentru a face o contribuție, le dăruiesc 
cu bucurie cărțile, dacă sunt înfometați după adevărul Bibliei.’ El a răspuns: ’Crezi 
că asta rezolvă problema?’ Vroia să se certe. I-am zis: ’Domnule, sunteți furios. 
Nu am timp să mă cert cu dumneavoastră. Am mult de lucru, trebuie să-i caut pe 
oamenii pentru a le vorbi adevărul lui Dumnezeu.’ Până în acel moment se 
strânsese deja un grup de oameni. A spus: ’Nu-mi vorbi în spaniolă. Vorbesc 
engleza.’ ’Nu, domnule, prefer spaniola fiindcă vreau ca acești oameni să audă ce 
spun.’ Era foarte mânios! M-am bucurat că a încercat să mă rețină. M-am gândit că 
poate va veni după mine. În acea zi am plasat cărți foarte ușor. I-am avertizat pe 
oameni că s-ar putea ca preotul să-i împiedice să le citească.’ 

 
TERITORII PARCURSE CU REVISTELE 

 
Un băiat de 13 ani și sora lui de 11: ”Am vrut să vă scriem ca să vă spunem 

cât de mult apreciem și îi mulțumim lui Iehova și lui Cristos, Regele nostru, pentru 
privilegiul de a lucra în serviciul Domnului și de asemenea pentru noul domeniu al 
lucrării: parcurgea teritoriilor cu reviste. Am profitat de vacanța de luna trecută și 
ne-am rezervat câte trei ore în fiecare zi și mai lucram și două ore seara, după 
școală. Luna trecută, în decembrie, am dat 90 de reviste. 

Un pionier din orașul New York: ”Doresc să raportez 50 de reviste oferite 
într-un teritoriu parcurs cu revistele, din care mulți oameni iau copii regulat de doi 
ani de zile. Majoritatea acestor livrări au fost făcute în patru blocuri lipite unul de 
altul. Combinația de trei cărți a fost și ea primită foarte bine și deseori i-a surprins 
pe oameni. Am reușit să pun înregistrări la fonograf în 52 de apartamente. O 
femeie catolică tocmai terminase de citit cartea Dușmani în limba franceză și a 
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spus că nu mai vrea să știe nimic de papă și religia lui stricată. Folosindu-mă de 
acest lucru, am reușit să-i ofer o care Dușmani și vecinului ei care este de aceeași 
părere. Cu o săptămână în urmă, ea se dusese la biserică să participe la slujbă și și-
a uitat portmoneul acasă. Ajungând la biserică, i s-au cerut 15 cenți, sumă pe care 
nu a avut-o. A izbucnit și i-a spus celui care avea cutia cu bani că poate să se ducă 
d____: ’Nu o să mă mai întorc niciodată.’ Mai târziu i-a spus preotului, la el acasă, 
că întreaga afacere este o înșelăciune și că nu o să mai primească niciodată vreun 
ban de la ea. Desigur, preotul s-a înfuriat, iar ea a trântit ușa și a ieșit afară. Soția 
mea a reușit să pună oamenilor să asculte 43 de înregistrări la fonograf.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 



199 
 

TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    15 Aprilie  1940                     Nr. 8 
 

INSTRUCŢIUNE 
„Un fiu înţelept ascultă instrucțiunea tatălui său.” – Proverbe  13:1. 
 

Partea a II-a 
IEHOVA este Tatăl celor care îi sunt devotaţi şi îi instruieşte pe cei care sunt 

sârguincioși să se convingă de voinţa lui şi să o îndeplinească. Acest fiu este cel 
care are promisiunea vieţii veşnice condiţionată de cunoaşterea lui Dumnezeu şi de 
ascultarea legii lui Dumnezeu. El trebuie să îşi demonstreze iubirea faţă de 
Dumnezeu şi să îşi menţină integritatea faţă de Cel prea Înalt. O persoană este 
înţeleaptă doar când este dirijată de Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, este esenţial 
ca persoana care este înţeleaptă să studieze Cuvântul lui Dumnezeu şi să încerce 
sincer să obţină aprobarea lui Dumnezeu. În armonie cu această concluzie, 
slujitorul credincios al Domnului, Pavel, atrage atenţia asupra următoarelor: 
„Studiază ca să te arăţi aprobat în faţa lui Dumnezeu, un muncitor care nu trebuie 
să fie ruşinat, împărţind cum se cuvine cuvântul adevărului.” – 2 Timotei 2:15. 

2 Profeţia lui Ţefania conţine instrucţiuni de la Dumnezeul Atotputernic pentru 
cei care sunt înţelepţi şi care ar putea primi aprobarea Domnului. În această ediţie 
a revistei Turnul de veghere  se acordă atenţie acestei  profeţii, capitolul unu, 
versetele de la cinci la treisprezece. Pentru a vă ajuta să studiaţi această profeţie vă 
oferim aici o scurtă prezentare a ceea ce este inclus în acest număr: Iehova 
avertizează în legătură cu scopul său de a îndepărta toate lucrurile din organizaţia 
lui Satan, şi mai ales pe toţi cei care rămân în organizaţia aceea după ce au fost 
avertizaţi. Liderii religioşi şi adepţii asociaţi, care încearcă să încurce lucrurile lui 
Dumnezeu cu lucrurile Diavolului nu vor găsi nici o cale de scăpare din faţa 
mâniei lui Dumnezeu. Clasa „slujitorului rău” nu va găsi nici o cale de scăpare. 
Doar cei ce sunt complet devotaţi lui Iehova şi care rămân credincioși vor fi cruţaţi 
la Armaghedon. 

3 Iehova avertizează că acesta este timpul potrivit pentru a-l asculta, şi mai 
ales pentru a asculta mesajul lui prezent, deoarece ziua jertfei păcătoşilor este 
aproape. Domnul informează că îi va pedepsi pe conducătorii politici, comerciali şi 
pe toţi cei care se identifică cu religia şi care pretind că îl reprezintă sau îl slujesc 
pe Dumnezeu. Se va auzi un mare urlet din partea liderilor principali ai turmei 
religioase; şi acestui urlet li se vor alătura şi cei mai importanţi sau mai puţin 
importanţi din lumea politică, şi toţi cei care au adunat averi pentru ultimele zile 
vor suferi distrugerea lor şi a averilor lor. 
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4 Iehova face ca numele şi Cuvântul lui să fie proclamat în toată lumea, şi prin 
lumina Cuvântului său caută „creştinătatea”, iar la Armaghedon, pe ceea ce se vor 
baza oamenii le va fi luat, spre marea lor supărare şi dezamăgire. 

5 În numărul precedent al Turnului de veghere a fost luată în considerare 
profeţia lui Ţefania, capitolul unu, versetele de la unu la patru. Profeţia continuă: 
„Şi pe cei care se închină armatei cereşti pe acoperişurile caselor; şi pe cei care i se 
închină şi îi fac jurăminte Domnului şi îi fac jurăminte şi lui Malcam.” (Ţefania 
1:5) În vremea Regelui Manase israeliţii practicau închinarea la demoni; adică, 
practicau religia. (2 Cronici 33:1-6; 2 Regi 21:1-5) Această practică a religiei 
diavolului a fost continuată de israeliţi şi în timpul domniei lui Iosia şi chiar şi 
după moartea lui. Un alt profet a atras atenţia asupra acestei practici demonice, 
după moartea Regelui Iosia. (Ieremia 8:1, 2; 19:13) Iehova a poruncit clar ca aceşti 
oameni să nu practice închinarea la demoni, precum aceea cu privitul la stele sau 
închinarea la soare şi lună şi alte practici idolatre. (Deuteronomul 4:15-19; 17:3) 
Această regulă divină se aplică tot timpul. Practica sau aşa-zisa „religie creştină” 
continuă să încalce această regulă divină. Oamenii care sunt numiţi de către 
oamenii lumii ca „mari lumini” sau cei strălucitori, primesc adoraţie, laudă şi 
închinare, lucruri ce îi aparţin doar Dumnezeului Atotputernic. Există aşa-zisele 
„lumini” ecleziastice, care „au o formă de devotament sfânt, dar îi neagă puterea”. 
(2 Timotei 3:5) Oameni li se închină şi îi slujesc contrar Cuvântului lui Dumnezeu. 
Iehova Dumnezeu este marea Lumină, „care locuieşte în lumina de care nu se 
poate apropia nici un om.” (1 Ioan 1:5; 1 Timotei 6:16) În locul închinării la 
Dumnezeul Atotputernic oamenii se închină la creaturi, închinare care este un 
lucru îngrozitor în faţa lui Iehova. Oamenii se închină în faţa puterilor corporatiste 
sau de stat conducătoare. Ei numesc Liga Naţiunilor „o mare lumină” şi aduc laudă 
şi închinare acelei organizaţii nereuşite. (Apocalipsa  13:14, 15) Un scriitor 
cunoscut din Liga Naţiunilor şi asociat susţinător, a spus recent: 

6 „În vremuri aşa întunecate ca acestea, de ce să stingem singura lumina [Liga 
Naţiunilor] care există?” În acest fel lumina lui Dumnezeu este ignorată total şi 
toată lumina este atribuită omului. Dumnezeu declară că îi va îndepărta complet pe 
cei ce privesc la stele şi se închină la creaturi. Dictatorii politici practică astfel de 
lucruri demonice, şi astfel timpul lor este scurt, deoarece ziua evaluării finale se 
apropie. Satan, prinţul demonilor, este cel care a influenţat oamenii să le aducă 
laudă şi închinare creaturilor şi obiectelor fără viaţă decât lui Iehova Dumnezeu. 

7 În prezent „creştinătatea” pretinde că îl slujeşte pe Dumnezeu cel 
Atotputernic, dar face chiar opusul. Ei trec printr-un formalism pe care ei îl 
numesc „închinare”, pentru a fi văzuţi de oameni. 

8 Profeţia continuă astfel: „cei care i se închină şi îi fac jurăminte Domnului şi 
îi fac jurăminte şi lui Malcam [dumnezeul lor rege (margine, Rotherham)].” 
Malcam a fost numele idolului şef al amoniţilor care, în acel mod, au prezis 
elementul politic de acum care practică religia şi care foloseşte religia în 
conducerea naţiunilor pământului. Aceasta a fost şi este şi acum închinare politică. 
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(1 Regi 11:7, 33; 2 Regi 23:13) Politicienii religioşi de astăzi jură lui Malcam şi lui 
Dumnezeu cu aceeaşi suflare. 

9 Aşa cum spun liderii catolici americani, ei sunt „Pentru Dumnezeu şi pentru 
ţară”. Acesta este un efort de compromis al persoanelor religioase, care susţin că i 
se închină lui Iehova Dumnezeu şi statului în acelaşi timp. Ei caută în zadar 
numele lui Iehova Dumnezeu şi îl poartă pe buze, dacă în acelaşi timp atribuie 
salvarea şi protecţia statului. Astfel, cei religioşi practică ceea ce ei numesc 
„religia creştină” şi în acelaşi timp îşi declară relaţiile politice cu guvernele acestei 
lumi, ale căror prinţ este Satan. Puterile ecleziastice şi politice fac schimb de 
ambasadori şi împreună duc mai departe politicile pământului. Ei numesc statul 
suprem şi vorbesc despre ceea ce este o creaţie mică a omului, „Liga Naţiunilor”, 
ca fiind „expresia politică a regatului lui Dumnezeu de pe pământ”. În acelaşi timp 
ei învaţă că liderii politici sunt „înaltele stăpâniri” şi „miniştrii lui Dumnezeu”. 
Prin aceasta mulţi oameni sunt întorşi de la Dumnezeu cel Atotputernic şi sunt 
învăţaţi să slujească creaturi. Cei ce îi fac jurăminte Domnului, dar în acelaşi timp 
şi puterii politice îl menţionează pe Iehova Dumnezeu, dar nu cu sinceritate şi 
adevăr. Ei fac acest lucru pentru a avea un impact asupra oamenilor, pentru a-i 
putea ţine în supunere pe oameni şi în ignoranţă faţă de scopul lui Dumnezeu 
pentru ei. În legătură cu aceasta Iehova spune prin profetul său că „faceţi jurăminte 
numelui Domnului şi îl numiţi pe Dumnezeul Israelului, dar nu în adevăr, nici în 
dreptate.” (Isaia 48:1) Dumnezeu declară că îi va îndepărta pe toţi oamenii 
religioşi descrişi aici. 

10 Iehova ia în consideraţie acea clasă de persoane care sunt cunoscute ca şi 
„cei care renunţă”, adică cei care au susţinut că sunt slujitori ai lui Dumnezeu şi s-
au convins apoi pe ei înşişi să creadă că au un motiv bun pentru a renunţa la 
slujirea Domnului: „Şi pe cei care se întorc de la Domnul [şi nu-l urmează], şi cei 
care nu l-au căutat pe Domnul şi nici nu au întrebat de el.” – Ţefania 1:6. 

11 Domnul denumeşte această clasă de oameni care a făcut un legământ să îl 
slujească pe Iehova şi apoi s-a întors de la acel serviciu şi este numită de Domnul 
clasa „slujitorului rău” sau „slujitorului păcătos”, care face parte din „omul 
păcatului”, „fiul pierzaniei” şi care este împotriva lui Dumnezeu, a guvernului şi a 
Regelui său. Această clasă se întoarce către lumea păcătoasă şi este opusă 
TEOCRAŢIEI şi celor ce publică numele lui Iehova şi guvernul lui. În contradicţie 
cu „slujitorul rău” Dumnezeu a prezis prin profetul său o „rămăşiţă”, care acum îl 
servesc şi care sunt supuşi la mari persecuţii, şi el pune aceste cuvinte în gura 
clasei sale de „slujitori credincioși”: „Toate acestea [ocările şi persecuţiile] au 
venit asupra noastră; dar noi nu am uitat de tine, şi nici nu ne-am comportat cu 
falsitate în legătură cu legământul tău. Inima noastră nu s-a îndoit şi nici paşii 
noştri nu au refuzat calea ta.” (Psalmul 44:17, 18) „Mâna ta să fie peste omul de la 
dreapta ta, peste fiul omului pe care îl faci puternic pentru tine. Ca să nu ne 
întoarcem de la tine; însufleţeşte-ne şi noi îţi vom chema numele.” – Psalmul 
80:17, 18. 
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12 Oamenii religioşi, „slujitorul rău”, clasa „omului în păcat”, toţi s-au întors 
de la Dumnezeu; dar clasa „slujitorului credincios”, chiar dacă este persecutată de 
oamenii religioşi, rămân credincioși şi nu se îndepărtează. Dumnezeu a făcut clasa 
lui de slujitori  credincioși  să înţeleagă că religia este demonism; şi când suferă de 
pe urma persecuţiilor oamenilor religioşi nu îi va împiedica să rămână slujitori 
credincioși şi adevăraţi ai Celui prea Înalt. Rămăşiţa credincioasă, devotată lui 
Iehova şi regatului lui, sunt denumiţi cei purificaţi, „sfinţii”, prin virtutea existenţei 
lor la templu împreună cu Cristos Isus. În legătură cu aceasta este scris în Psalmi: 
„Adunaţi sfinţii mei la mine; pe cei care au încheiat un legământ cu mine prin 
jertfă. Şi cerurile vor declara neprihănirea lui; pentru că însuşi Dumnezeu este 
judecătorul. Sela.” – Psalmul 50:5, 6. 

13 În 1918 Cristos Isus a început la templu inspecţia „creştinătăţii”, mulţime 
religioasă care a susţinut că îl slujeşte pe Dumnezeu dar nu a fost aşa; şi el declară 
prin profetul lui că aceştia vor fi îndepărtaţi: „Cei care nu l-au căutat pe Domnul şi 
nici nu au întrebat de el.” (Ţefania 1:6) În timpul progresului „lucrului  ciudat” a 
lui Iehova, şi înainte de Armaghedon, Dumnezeu trimite „creştinătăţii” mesajul 
său prin mesageri, pentru a-i informa şi avertiza, şi în special liderilor 
„creştinătăţii”, dar aceşti lideri şi practicanţi ai religiei refuză să audă sau să-l caute 
pe Dumnezeu, şi se pun în opoziţie cu TEOCRATUL şi cu guvernul lui. Chiar 
dacă pretind că sunt creştini, ei îl susţin în totalitate pe Satan şi organizaţia lui şi 
sunt foarte mândri pentru că susţin „statul corporatist”, întotdeauna căutând 
aprobarea lui decât să aibă aprobarea lui Dumnezeu şi a Regelui lui. Fiind voit 
împotriva lui Dumnezeu şi a guvernului său, aceşti oameni religioşi sunt mândri şi 
aroganţi şi păcătoşi. În legătură cu ei Iehova spune: „Răufăcătorul, din cauza 
mândriei lui, îi asupreşte pe cei săraci; să fie prins chiar de instrumentele pe care 
le-a făurit. Pentru că răufăcătorul se mândreşte cu dorinţa inimii lui şi îi 
binecuvântează pe cei invidioşi, pe care Domnul îi găseşte dezgustători. 
Răufăcătorul, din cauza mândriei lui, nu îl va căuta pe Dumnezeu: Dumnezeu nu 
este în toate gândurile lui.” (Psalmul 10:2-4) Astfel, profetul îi descrie exact pe 
liderii religioşi-politici ai „creştinătăţii”, care sunt toţi împotriva lui Dumnezeu şi a 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi a slujitorilor acelui Guvern, care îl reprezintă 
acum pe Dumnezeu pe pământ. 

14 Iehova îi trimite pe slujitorii lui credincioși la oamenii religioşi mândri, şi 
aceşti martori atrag atenţia asupra prezenţei Regelui Cristos Isus şi asupra faptului 
că ziua guvernării sale este aici; şi martorii lui le arată că singura speranţă a 
omenirii este TEOCRAŢIA, dar aceşti oameni păcătoşi ignoră în totalitate 
avertismentul lui Iehova. Această clasă de încăpăţânaţi , chiar dacă îi primeşte pe 
martori, refuză să acorde atenţie poruncilor Domnului, aşa cum sunt ele prezentate 
în Apocalipsa 22:17. Ei nu caută dreptatea şi smerenia; şi judecata Domnului 
scrisă în legătură cu aceştia este că ei vor fi „îndepărtaţi”. Cei care îl caută pe 
Iehova şi GUVERNUL său TEOCRATIC înainte de Armaghedon şi rămân 
credincioși sunt singurii care vor găsi protecţie şi siguranţă. 
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15 Lucrul lui Iehova, „lucrul lui ciudat”, este în desfăşurare. El îi determină pe 
slujitorii lui de pe pământ să îi proclame numele măreţ şi sfânt şi guvernul lui. 
Naţiunile lumii „se înfurie” în faţa TEOCRAŢIEI şi oamenii care îi susţin „cugetă 
un lucru deşert”. (Psalmul 2:1, 2) Multă vorbărie vine din partea liderilor politici şi 
religioşi ai lumii care fac preziceri, anunţând că în curând vor face pământul un loc 
potrivit de trăit. Astfel se pun pe ei înşişi împotriva lui Dumnezeu şi a guvernului 
lui. Oamenii care îi susţin pe aceşti lideri politic şi religioşi îşi imaginează degeaba 
că oamenii care vorbesc tare şi se laudă cu ceea ce speră să facă sunt capabili să 
creeze o condiţie dorită pe pământ. Faptele efective care există acum, şi care sunt 
clare pentru toată lumea care gândeşte, susţin total afirmaţia conform căreia 
conducătorii se dezlănţuie împotriva lui Iehova şi a guvernului lui şi oamenii îşi 
imaginează lucruri în van. Tuturor acestora Iehova le spune prin profetul său: 
„Staţi liniştiţi [(Rotherham) faceţi linişte] în prezenţa Domnului Dumnezeu, pentru 
că ziua Domnului este aproape, fiindcă Domnul a pregătit o jertfă, şi-a chemat 
invitaţii.” – Ţefania 1:7. 

16 De ce le este poruncit acestora să facă linişte şi să tacă? Pentru că Iehova, 
prin Regele lui Cristos Isus, este prezent şi astfel Iehova stă în mod reprezentativ la 
judecată. Toată lumea ar trebui să facă linişte acum şi să asculte ce are de spus 
Dumnezeul Atotputernic. El a vorbit prin profeţii lui acum multă vreme şi acum 
aduce îndeplinirea profeţiei. Iehova îi trimite acum pe martorii lui printre oameni 
pentru a le transmite mesajul lui, şi astfel Domnul Isus trimite prin slujitorii lui 
porunca oamenilor de a face linişte şi asculta de la Cel prea Înalt. Toţi ar trebui să 
facă linişte şi să nu încerce să vorbească împotriva lui Iehova sau împotriva 
mesajului lui acum şi astfel să îi împiedice pe alţii să îl audă. Mesajul lui Iehova 
este ca ei să înceteze să mai facă propagandă pentru susţinerea conducerii lui 
Satan. Chiar cu privire la aceste vremuri Domnul spune prin intermediul altui 
profet: „Domnul este în templul său sfânt: tot pământul să facă linişte înaintea lui.” 
(Habacuc 2:20) „Faceţi linişte, toată carnea, înaintea Domnului; fiindcă s-a ridicat 
din locuinţa lui sfântă.” – Zaharia 2:13. 

17 De ce a fost dată acea poruncă prin profetul său Ţefania? Şi cum se aplică 
ea în aceste zile moderne? Răspunsul este, pentru că acum este ziua lui Iehova 
Dumnezeu. Atotputernicul l-a ridicat pe profetul său Ţefania şi l-a făcut să anunţe 
scopul lui Dumnezeu de a distruge Ierusalimul, care devenise necredincios; şi care 
a prezis distrugerea Ierusalimului corespondent şi ipocrit de astăzi, adică, 
„creştinătatea”, care va fi distrusă la Armaghedon. Avertizarea a fost dată 
Ierusalimului din vechime şi o avertizare asemănătoare este dată „creştinătăţii” 
astăzi şi tuturor le este poruncit să facă linişte şi să asculte ce are să le spună 
Iehova. Se pare că Ţefania a început profeţia înainte de ziua în care Iosia a început 
să îl caute pe Domnul şi să cureţe ţara de idolatrie şi de atunci au trecut doar câţiva 
ani, cam patruzeci, până la distrugerea Ierusalimului; dar la acea vreme data exactă 
a distrugerii Ierusalimului nu era cunoscută de profet sau de altcineva. În al 
treisprezecelea an al domniei Regelui Iosia Iehova s-a ridicat, l-a însărcinat şi 
trimis înainte pe profetul său Ieremia, şi în acel al treisprezecelea an a fost 
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începutul perioadei de patruzeci de ani a avertizării Ierusalimului. Începând cu acel 
al treisprezecelea an nelegiuirile Ierusalimului au început, marcându-i 
condamnarea, aşa cum este declarat în profeţia lui Ezechiel, şi anume: „Şi când ai 
îndeplinit aceste lucruri culcă-te din nou pe partea dreaptă, şi vei purta nelegiuirea 
casei lui Iuda patruzeci de zile. Ţi-am stabilit fiecare zi din an. Astfel, îţi vei 
îndrepta faţa spre asediul Ierusalimului, şi braţul tău va fi descoperit, şi vei profeţi 
împotriva lui.” (Ezechiel 4:6, 7) Cele patruzeci de zile simbolice sau cei patruzeci 
de ani efectivi ai corespondenţei includ catolicii şi alţi oameni religioşi şi practicile 
lor. (Pentru o discuţie mai detaliată a acesteia vedeţi Vindicare, Cartea I, paginile 
46:55). 

18 În profeţia lui Ţefania cuvintele „ziua lui Iehova este aproape” cu 
corespondenţă cu distrugerea Ierusalimului corespondent, adică, cu sistemul 
religios al lumii şi în special cu „creştinătatea”. Astfel, porunca pentru toţi, 
inclusiv pentru „creştinătate”, este să înceteze anunţarea şi prezicerea mândră şi să 
asculte ce are Domnul de spus. Profeţia este deci o avertizare pentru toţi oamenii 
de pe pământ şi în special pentru „creştinătate”. 

19 Fiindcă a fost proclamată liniştea, cuvintele profetice anunţă: „Fiindcă 
Domnul a pregătit o jertfă.” Acest lucru înseamnă un mare măcel şi o mare vărsare 
de sânge, care va avea loc la bătălia marii zile a Dumnezeului cel Atotputernic. 
Această profeţie este direcţionată împotriva religiei şi a persoanelor religioase. Un 
alt profet de-al lui Dumnezeu vorbeşte despre marele măcel cu aceste cuvinte: „Şi 
toată armata cerului va fi dizolvată, şi cerurile vor fi înfăşurate ca un sul; şi toată 
armata lor va cădea, aşa cum cade frunza de pe viţă şi aşa cum cade smochina din 
smochin. Pentru că sabia mea va fi scăldată în cer [unde cei religioşi se aşază pe 
stâncile înalte]: iată, va cădea peste Edom şi peste oamenii blestemului meu, la 
judecată. Sabia Domnului este plină de sânge; este unsă cu grăsime şi cu sângele 
mieilor şi caprelor, cu grăsimea rinichilor berbecilor; pentru că Domnul are o jertfă 
în Boţra şi un mare măcel în ţara Edomului.” – Isaia 34:4-6. 

20 Declaraţia Domnului privind marea jertfă, care este pregătită, este de 
asemenea direcţionată către şi împotriva organizației  comerciale şi politice  din 
organizaţia lui Satan, şi este anunţat de un alt profet prin aceste cuvinte: 
„Împotriva Egiptului, împotriva armatei faraonului Neco, regele Egiptului, care se 
afla lângă râul Eufrat, la Carchemiş, pe care Nebucadneţar, regele Babilonului, l-a 
doborât în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele Iudei... Pentru că 
aceasta este ziua Domnului Dumnezeu al oștirilor, o zi a răzbunării, ca să se 
răzbune pe duşmanii săi; şi sabia va devora, se va sătura şi se va îmbăta de sângele 
lor; pentru că Domnul Dumnezeu al oștirilor are o jertfă în ţara de la nord, lângă 
râul Eufrat.” (Ieremia 46:2-10) Astfel Dumnezeu dezvăluie scopul lui de a distruge 
această clasă care s-a asociat cu învăţătorii religioşi pentru a-i îndepărta pe oameni 
de la Dumnezeu şi de la guvernul lui drept. 

21 Declaraţia scopului lui Iehova este deci direcţionată împotriva demonilor, 
care sunt toţi sub comanda lui Satan şi sub prinţul său şef, Gog, şi în legătură cu 
acesta Domnul spune: „Şi te voi întoarce, şi voi lăsa doar a şasea parte din tine şi 
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voi face să vii din regiunile nordice şi te voi aduce pe munţii Israelului. Vei cădea 
pe munţii Israelului, tu şi toate trupele tale şi poporul care este cu tine: te voi da 
păsărilor de pradă de tot felul şi animalelor câmpului, să te devoreze.” „Iar tu, fiu 
al omului, astfel spune Domnul Dumnezeu, Vorbeşte-le tuturor păsărilor şi tuturor 
animalelor câmpului: Adunaţi-vă şi veniţi; strângeţi-vă din toate părţile pentru 
jertfa mea, pe care o realizez pentru voi, marea jertfă de pe munţii Israelului, ca să 
mâncaţi carne şi să beţi sânge. Din jertfa mea pentru voi veţi mânca grăsime până 
vă săturaţi şi veţi bea sânge până vă veţi îmbăta.” – Ezechiel 39:2, 4, 17, 19. 

22 Acea mare „jertfă” sau măcel pe care Iehova l-a pregătit este descris de 
Domnul Isus în Apocalipsa 19:17:21: „Şi am văzut un înger stând în soare; şi a 
strigat cu o voce puternică spunându-le tuturor păsărilor care zboară prin mijlocul 
cerului, Veniţi şi adunaţi-vă la cina marelui Dumnezeu;... Cei rămaşi au fost 
omorâţi cu sabia celui ce stătea pe cal, sabie care ieşea din gura lui; şi toate 
păsările s-au săturat cu carnea lor.” 

23 Marele Preot al lui Iehova, Cristos Isus face măcelul, şi face acest lucru 
pentru justificarea numelui lui Iehova. El oferă un sacrificiu acceptabil înaintea lui 
Iehova, şi nu constă în trupurile celor necuraţi, nici în trupurile creaturilor care 
sunt duşmanii lui Dumnezeu; ci „sacrificiul” este actul Marelui Preot Cristos Isus, 
îndeplinirea poruncii lui Iehova, realizarea credincioasă a lucrurilor cu care a fost 
însărcinat, măcel pe care îl face pentru justificarea  numelui sfânt al lui Iehova. 
Acest lucru le va demonstra tuturor că Iehova este Cel Suprem. 

24 Evenimentele colosale şi incomparabile care vor avea loc, şi care sunt 
anunţate de Domnul, ar trebui să fie suficiente pentru ca toate naţiunile şi 
popoarele lumii să înceteze murmurul lor fără sens şi să asculte avertismentul care 
vine de la tronul Celui prea  Înalt. Ziua judecăţii lui Dumnezeu şi a justificării 
numelui lui este aproape. Acum multe secole armata de îngeri din cer a aşteptat cu 
nerăbdare să vină aceste măreţe evenimente şi ele au fost anunţate de către profeţii 
credincioşi ai lui Dumnezeu de pe pământ. Marile evenimente vor veni curând. 
Toată creaţia ar trebui să stea în linişte şi să asculte mesajul lui Iehova cu privire la 
ce se va întâmpla. Acela va fi un măcel cum nu a mai fost şi cum nu va mai fi 
niciodată. 

25 Acel mare sacrificiu este un serviciu sfânt devotat în exclusivitate dreptăţii. 
Domnul îi cheamă pe invitaţi să vină la acel mare sacrificiu. „Şi-a chemat invitaţii 
[şi-a sfinţit invitaţii (R.V.); şi-a sanctificat invitaţii (Rotherham)].” Invitaţii lui 
Iehova, sau cei chemaţi, au fost invitaţi pentru a face parte din acţiunea de 
justificare a numelui lui. Cei ce sunt invitaţi la el trebuie să vină cu mâinile curate, 
adică devotaţi în totalitate şi susţinători ai Regelui lui. Aceştia participă la 
sacrificiu, adică „mănâncă carnea regilor” luând parte la bucuria Domnului Isus 
Cristos pentru justificarea numelui lui Iehova. Aceşti invitaţi au fost chemaţi sau 
invitaţi la serviciul regatului şi acum trebuie să se dedice exclusiv acelui serviciu, 
pentru a lua parte la justificarea numelui lui. Cei care astăzi îi sunt devotaţi lui 
Iehova şi serviciului lui pot vedea uşor cum Dumnezeu a determinat ca profeţia lui 
să fie scrisă acum multă vreme, cu privire la acel mare sacrificiu şi prezintă în 
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aceste zile moderne faptele ce dezvăluie îndeplinirea ei; el face toate aceste lucruri 
pentru ca „omul lui Dumnezeu” să fie pregătit complet pentru a participa la 
serviciu şi pentru a face parte din „lucrul  lui ciudat”, şi astfel să ia parte la 
justificarea  numelui lui. 

26 Religia a fost şi este lucrul utilizat de demoni, conduşi de Satan, pentru a 
defăima numele Dumnezeului cel Atotputernic. Liderii de pe pământ ai religiei şi, 
în special, acea instituţie religioasă care este în frunte, ierarhia romano-catolică, 
sunt şefii de pe pământ care defăimează numele Dumnezeului Atotputernic. Astfel, 
aceştia sunt cei numiţi „prinţi”, şefi conducători, printre oamenii religioşi de pe 
pământ. Din profeţie se pare că măcelul va veni prima dată asupra acestor oameni 
religioşi; şi alte profeţii susţin în totalitate această concluzie. „Iar în ziua jertfei 
Domnului îi voi pedepsi pe prinţi [(margine) îmi voi îndrepta atenţia asupra 
prinţilor], pe copiii [(margine) fiii] regelui şi pe toţi cei care sunt îmbrăcaţi cu 
haine ciudate [străine].” – Ţefania 1:8. 

27 În această profeţie (versetul opt) cuvintele „în ziua” semnifică la şi în timpul 
bătăliei efective de la Armaghedon, care va avea loc după sau la încheierea 
„lucrului ciudat” a lui Dumnezeu, timp în care ’această veste a Împărăției va fi fost 
predicată în toată lumea pentru mărturie’; şi a venit timpul pentru execuţia 
judecăţii lui Iehova asupra lui Satan şi a susţinătorilor lui. Pedeapsa va cădea peste 
lideri sau peste cei din „creştinătate”care conduc, adică ierarhia romano-catolică, 
„ai cărei negustori sunt prinţi, ai cărei comercianţi sunt cei cinstiţi de pe pământ.” 
(Isaia 23:8; Ezechiel 28:2) Aceştia sunt „prinţii din Tir” de astăzi, descrişi de 
profetul lui Dumnezeu. În legătură cu prinţii necredincioşi din „creştinătate” este 
scris: „Prinţii din mijlocul ei sunt ca nişte lupi care atacă prada pentru a vărsa 
sânge şi pentru a distruge suflete, pentru a obţine câştig necinstit.” – Ezechiel 
22:27. 

28 Nu ar putea exista o descriere mai precisă a membrilor „Ierarhiei 
Autorităţii” decât aceea prezentată în această profeţie. Oamenii din ierarhie, 
precum lupii, devorează substanţa din ceilalţi, varsă sânge nevinovat (aşa cum a 
făcut Franco în Spania) şi distruge suflete pentru câştig egoist. Cine îndrăzneşte să 
contrazică faptul că religia este o escrocherie? Aceşti prinţi sau mari oameni ai 
ierarhiei au printre oameni reputaţia de oameni onorabili de pe pământ. (Isaia 23:8) 
Observaţi cum Dumnezeu i-a descris clar pe acei escroci religioşi care s-au 
răzvrătit împotriva Celui prea Înalt, i-au nesocotit Cuvântul şi îşi ţin mâinile 
întinse pentru a primi cadouri de la oameni şi urmăresc câştiguri necinstite, şi care 
fac acest lucru sub falsă reprezentanţă şi pretext că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu 
şi că ei pot să se roage lui Dumnezeu pentru a alina sufletele umane suferinde din 
„purgatoriu”. Astfel, ei îi amăgesc pe cei creduli, îi orbesc şi apoi îi fură: „Prinţii 
tăi sunt răzvrătiţi şi sunt însoţitorii hoţilor; fiecare dintre ei iubeşte darurile şi 
merge după recompense; ei nu îi judecă pe cei fără tată, şi nici cauza văduvei nu 
ajunge la ei. Aşadar, spune Domnul, Domnul oștirilor, Puternicul Israelului, Ah, 
Mă voi scăpa de duşmani şi mă voi răzbuna pe duşmanii mei.” – Isaia 1:23, 24. 
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29 Luaţi în considerare următorul lucru: doctrina „purgatoriului” a fost predată 
doar de sistemul religios, ierarhia romano-catolică şi, aşa cum a afirmat Cardinalul 
Gibbons, el însuşi un lider catolic, doctrina „purgatoriului” este bazată doar pe 
tradiţia „părinţilor” sistemului romano-catolic. Limbajul Cardinalului Gibbons cu 
privire la „purgatoriu” este: „Este vocea unanimă a părinţilor creştinătăţii”. Aceşti 
„părinţi ai creştinătăţii”, clasa de preoţi ai companiei religioase romane, au fost 
singurii care i-ai indus pe oameni să creadă că morţii sunt în „purgatoriu”; şi au 
făcut acest lucru la ordinul Diavolului pentru a obţine câştiguri necinstite, câştiguri 
pe care le primesc convingând oamenii să le dea sume mari de bani. Este aceasta o 
escrocherie? Să îi lăsăm pe oamenii oneşti şi sinceri care au fost înşelaţi de 
sistemul catolic să îşi răspundă cu sinceritate la întrebare şi să îi răspundă şi 
Dumnezeului Atotputernic: Este un lucru sigur să urmăm astfel de escrocherii? Nu 
este oare vremea ca toate persoanele cinstite să caute instrucţiune din gura celui 
Atotputernic şi să studieze pentru a se dovedi aprobaţi de el? 

30 Dumnezeul Atotputernic a prezis faptele şi comportamentul acestor prinţi 
religioşi pentru ca oamenii binevoitori de astăzi să vadă capcana în care i-a condus 
religia şi pentru a le oferi acestor oameni cinstiţi o şansă de a se îndepărta de 
religie şi de a căuta refugiu în organizaţia Celui prea Înalt, sub Cristos Isus. 

31 Regele Iosia a avut trei fii şi un nepot care, unul după celălalt, i-au urmat la 
tronul lui Israel, şi fiecare dintre ei i-a fost necredincios lui Dumnezeu. Ei au fost 
îndepărtaţi din funcţie prin violenţă şi în legătură cu ei profetul Ţefania a spus: 
„Voi pedepsi ... fiii regelui.” (Versetul 8, Versiunea Americană Revizuită) Liderii 
religioşi pretind că sunt fiii lui Dumnezeu, dar Isus declară că ei sunt fiii 
Diavolului. (Ioan 8:44) Aceşti prinţi religioşi ai sistemelor religioase practică o 
conducere spirituală peste organizaţia numită „religia creştină”, şi aceştia sunt 
prinţii descrişi de profet, care vor fi pedepsiţi la Armaghedon. Aceşti prinţi 
religioşi îi învaţă pe oameni că morţii lor sunt în „purgatoriu” şi aceşti prinţi 
revendică o bonificaţie pentru că au avut grijă de cei care spun ei că sunt în 
„purgatoriu”. Aceşti prinţi religioşi de pe pământ sunt reprezentanţii direcţi ai 
demonilor şi sunt sub controlul demonilor, şi sunt deci „fiii” şefului demonilor, 
adică Satan, şi aceştia sunt copiii Diavolului, sau fiii Diavolului, pe care 
Dumnezeu declară că îi va pedepsi. 

32 Sunt cei care se identifică în mod deschis cu organizaţia Diavolului, şi 
aceştia sunt numiţi sau ilustraţi de cei cu „veşminte necunoscute” sau „veşminte 
străine”. Această scriptură arată că ei nu sunt identificaţi cu slujitorii lui 
Dumnezeu, dar sunt îmbrăcaţi cu veşminte, arătând că sunt străini de organizaţia 
lui Dumnezeu, veşminte care sunt pregătite de Diavol, ca şi cele purtate de prinţii 
lui Baal când Iehu i-a distrus. (2 Regi 10:22-25) Aceşti oameni poartă uniforma 
care este necunoscută sau străină pentru Dumnezeu şi se identifică cu parte din 
organizaţia lui Satan şi cu cei care o susţin. Observaţi veşmintele străine, lipsite de 
bărbăţie purtate de prinţii sau miniştrii sau clericii ierarhiei romano-catolice. Când 
le este prezentat mesajul lui Dumnezeu ei răspund: „Eu sunt un pastor; Eu sunt un 
preot; Eu nu vreau nimic de la voi.” De obicei, când le este prezentat adevărul, 



208 
 

susţinătorii ierarhiei spun: „Sunt mulţumit de religia mea”. Veşmântul oficial al 
clerului sau al ierarhiei este foarte ciudat. Îi face pe cei ce îl poartă să se remarce 
printre oameni, iar prin aceasta cei ce îl poartă susţin că sunt „mai sfinţi” decât 
ceilalţi. Acum, Dumnezeu prin profetul său şi prin dovada care arată îndeplinirea 
profeţiei arată că cei ce poartă acest veşmânt ciudat vor fi pedepsiţi în întregime la 
Armaghedon. 
 

‘CEI CE URCĂ’ 

33 Distrugerea celor religioşi nu va fi limitată la practicanţii aşa-zisei „religii 
creştine”, ci toate tipurile de religie vor fi distruse la Armaghedon. Acest lucru este 
indicat clar de profeţia: „În ziua aceea îi voi pedepsi şi pe cei care se urcă pe prag, 
care umplu casele stăpânilor lor cu violenţă şi înşelăciune.” – Ţefania 1:9. 

34 În acest verset cuvintele „în ziua aceea” înseamnă ziua Armaghedonului, 
care este acum aproape. Conform interpretării lui Rotherham: „Îi voi pedepsi pe 
toţi cei ce vor sări pragul.” „Cei care vor umple casele stăpânilor lor cu violenţă şi 
înşelăciune.” Diavolul este stăpânul lor; aşadar casa este casa Diavolului. El este 
stăpânul religiei. Se pare că dezlegarea semnificaţiei expresiei „sar pragul” se 
găseşte în 1 Samuel 5:4, 5: „Şi când s-au sculat [filistenii] devreme în dimineaţa 
următoare, iată, Dagon era căzut cu faţa la pământ înaintea arcei Domnului; iar 
capul lui Dagon [idolul] şi palmele de la ambele mâini erau pe prag, tăiate: numai 
un ciot mai rămăsese din el. De aceea nici preoţii lui Dagon şi nici cei care intră în 
casa lui Dagon nu mai calcă pe pragul lui Dagon, la Asdod, până în ziua de azi.” 

35 La bătălia de la Șilo filistenii i-au învins pe israeliţi, Dumnezeu permițând 
ca israeliţii să fie învinşi, din cauza ipocriziei şi lipsei de credinţă în legământul 
lor. Preoţii şi închinătorii lui Dagon, când au aflat că i-a fost rupt capul, nu au 
călcat în picioare ci au sărit peste pragul casei lui Dagon. Cei ce au sărit, i-au 
prezis astfel pe cei ce se închină demonilor sau care practică demonismul şi care 
ajută la distrugerea ierarhiei romano-catolice şi a tuturor celorlalte religii, şi care 
apoi îl sfidează pe Iehova Dumnezeu ca Cel Suprem şi îşi exprimă în mod deschis 
răzvrătirea împotriva lui Iehova. Acei închinători la demoni trebuie să fie pedepsiţi 
înainte de încheierea Armaghedonului, iar Dumnezeu declară scopul lui de a-i 
pedepsi. Mulţi dintre aceştia s-au legat la un moment dat de religie pentru câştiguri 
politice, profesionale sau pentru afaceri ori cu scopuri sociale. Apoi, ei doar apar şi 
umplu casa Diavolului cu înşelăciune şi violenţă. Sunt doar doi stăpâni care pot fi 
slujiţi: Iehova Dumnezeu şi Diavolul. Cei care sar îl slujesc pe Diavol şi umplu 
casa Diavolului cu înşelăciune şi violenţă. 

36 „Acea zi” este ziua lui Iehova, în care el îşi va executa răzbunarea împotriva 
duşmanului şi va dovedi propria Lui supremaţie şi va pune capăt ticăloşiei: „Şi în 
ziua aceea, spune Domnul, se va auzi zgomotul unui strigăt de la poarta peştilor şi 
un urlet de la a doua şi un mare bubuit dinspre dealuri.” (Ţefania 1:10) Dumnezeu 
însuşi va cauza apariţia dovezilor şi faptelor ce vor veni, care sunt prezise de 
această profeţie. Acum el anunţă despre ceea ce va face şi spune că lucrul lui va fi 
însoţită de un mare zgomot: „zgomotul unui strigăt de la poarta peştilor”. Această 
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poartă este menţionată în 2 Cronici 33:14, Neemia 3:3 şi Neemia 12:39. Oamenii 
din Tir, care erau comercianţi, aduceau peşte şi îl vindeau la poartă oamenilor din 
Ierusalim. (Neemia 13:16) În mod evident strigătul menţionat de Ţefania nu este 
strigătul celor ce vindeau peştele pentru câştig, ci era un strigăt de disperare din 
cauza degradării traficului în care erau implicaţi. Agenţii lui Satan au pescuit prin 
intermediul religiei şi au avut mari capturi de la oameni care, la fel ca peştii, s-au 
prins din cauza fricii fix în plasa pregătită pentru ei de către Diavol. La 
Armaghedon tot pescuitul de acest fel trebuie să înceteze. Aceşti pescari fac 
afaceri în mod înşelător şi prin momeala lor religioasă atrag şi conduc multe 
popoare în captivitate. (Habacuc 1:14-17; Eclesiastul 9:12) După Armaghedon 
conducătorii religioşi nu vor mai avea voie să îi prindă pe oameni în plasele lor, ca 
pe peşti. Când religia lor comercială se va sfârşi ei vor striga cu disperare şi 
spaimă. Mândra conducere romano-catolică se va sfârşi atunci pentru totdeauna. 
Escrocheria lor va fi terminată cu totul. 

37 Se menţionează că o altă clasă de religioşi „urlă din al doilea [sfert (R.V. )]”. 
Acest al doilea sfert pare să ilustreze acea parte a organizaţiei religioase, secundară 
„Ierarhiei de Autoritate”, adică, cei principali ai turmei, care clasă Dumnezeu 
declară că va urla. „Urletul celor din fruntea turmei va fi auzit”. (Ieremia 25:34-36) 
Urletul lor este cauzat de faptul că înşelătoria fiinţelor umane s-a sfârşit pentru 
totdeauna. Aceşti oameni s-au bazat pe religie şi au folosit-o pentru câştig 
comercial şi politic. Ei sunt fruntaşii turmei organizaţiei romano-catolice. Ei vor 
ajunge să vadă că religia este în totalitate în van, şi vor urla şi vor ţipa pentru că nu 
le va mai putea aduce nici un bun comercial. 

38 Dealurile sunt cea mai înaltă parte a munţilor. (Psalmul 2:6) În organizaţia 
Diavolului „dealurile” reprezintă partea cea mai înaltă sau cea mai ridicată a 
organizaţiei de pe pământ. Cei din organizaţia lui Satan care ocupă poziţia cea mai 
înaltă de pe pământ, vor fi în aşa disperare la bătălia de la Armaghedon şi vor 
plânge pentru ca organizaţia să îi protejeze, adică: „acoperiţi-ne”; şi „dealurilor, 
Cădeţi peste noi”. (Osea 10:8) Aşa cum prezintă profeţia lui Ţefania, va avea loc 
„o mare spulberare [distrugere] de la dealuri”. Armaghedonul  îi va distruge pe toţi 
cei care ocupă locurile înalte şi preamărite din organizaţia de pe pământ. Cei sus-
puşi din domeniul comercial, politic şi militar sunt de obicei severi şi aroganţi: 
scriptura spune astfel: „Înainte de distrugere inima omului este trufaşă.” (Proverbe 
18:12) Aceşti oameni trufaşi s-au bazat pe religie pentru asigurare, dar protecţia va 
fi coborâtă de peste bogăţia şi poziţia lor. (Isaia 40:4; Naum 1:5; Habacuc 3:6) 
Muntele casei lui Iehova, TEOCRAŢIA, va fi ridicată în acea zi deasupra munţilor 
şi dealurilor organizaţiei lui Satan. Casa sau organizaţia lui Iehova Dumnezeu este 
singurul loc sigur şi protejat şi salvator, şi altul nu mai există. – Isaia 2:2-4. 

39 Printre cei care practică religia sunt acele persoane care caută câştig 
comercial şi folosesc religia pentru acel scop, dar care nu pretind că îl slujesc pe 
Dumnezeu sau pe Cristos. În legătură cu aceştia, profetul spune: „Urlaţi, locuitori 
ai Meşucului, fiindcă toţi negustorii sunt distruşi; toţi cei care deţin argint sunt 
distruşi.” (Ţefania 1:11) Potrivit traducerii lui Young: „locuitorii pustietăţii”. În 
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această parte a profeţiei este ilustrat locul de jos ocupat de o clasă comercială, 
materialistă. Ei se asociază cu religia „creştinătăţii” doar cu scopuri comerciale sau 
câştig. Domnul spune că toţi aceştia vor urla. Motivul este că toţi comercianţii vor 
fi doborâţi, „toţi oamenii din Canaan” vor fi doborâţi. (A.R.V.) În vremurile de 
demult cei din Canaan aveau relaţii comerciale cu israeliţii şi erau la Ierusalim 
când Domnul a distrus oraşul, şi El nu a cruţat afacerea comercială a canaaniţilor. 
La Armaghedon, cei care au folosit aşa-zisa „religie creştină” pentru câştiguri 
materiale vor fi distruşi. (Ieremia 25:29) Profetul spune mai departe: „toţi cei care 
deţin argint sunt distruşi.” (Versetul 11, R.V. ) Aceştia şi-au adunat comori pentru 
ultimele zile, dar au făcut acest lucru în zadar. (Iacov 5:1-3) Bogăţia, reprezentată 
de argint, nu îi poate salva şi nu le poate obţine răscumpărarea în ziua mâniei lui 
Dumnezeu. (Ezechiel 7:19; Ţefania 1:18) Organizaţia romano-catolică, condusă de 
ierarhie, a format cea mai spectaculoasă şi comercială organizaţie de pe pământ. 
Bogăţiile materiale ale acelei organizaţii sunt fabuloase. Au adunat argint şi aur şi 
alte bogăţii materiale sau comori şi în acelaşi timp pretind cu falsitate că îl slujesc 
pe Dumnezeu, şi au obţinut comoara prin reprezentare falsă; astfel, ei vor fi 
distruşi. 

40 „Creştinătatea” este corespondentul Ierusalimului din vechime, care s-a 
corupt cu demonism sau religie. Aceştia preferă întunericul în loc de lumină şi 
dorinţa lor este de a-i ţine pe oameni în întuneric în legătură cu scopul lui 
Dumnezeu şi cu asigurarea lui pentru oamenii supuşi. Astfel, Domnul spune prin 
profetul său Ţefania: „La acea vreme voi cerceta Ierusalimul cu lumânări şi îi voi 
pedepsi pe oamenii care stau pe drojdiile lor; care spun în inima lor, Domnul nu va 
face nici bine, nici rău.” – Ţefania 1:12. 

41 Dumnezeu este lumină, iar Cuvântul lui este ceea ce conduce oamenii pe 
calea cea bună. Lumina împrăştie întunericul şi face cunoscut ce este în întuneric, 
pentru a fi văzut clar. „Porunca este o lampă” ce conduce oamenii. (Proverbe 6:23; 
Psalmul, 119:105) Astăzi, când Iehova face „lucrul  lui ciudat” el face ca lampa 
lui, adică Cuvântul lui, să îi conducă sincer pe slujitorii lui. Prin proclamarea 
adevărului Cuvântului lui Dumnezeu printre oameni, religia şi practica ei sunt 
expuse oamenilor, iar cei care sunt cu bună voinţă vor învăţa adevărul, şi anume că 
religia e o capcană şi o înşelăciune, iar cei care i se supun vor învăţa care este 
scopul lui Dumnezeu pentru ei. Lumina lui Dumnezeu dezvăluie deci că religia 
practicată de ierarhia romano-catolică este acoperită sau ascunsă de minciuni şi că 
acest loc ascuns al minciunilor va fi înlăturat de către adevăr. (Isaia 28:15-18) 
Lumina lui Iehova face ca duşmanii GUVERNULUI TEOCRATIC să fie expuşi, 
şi astfel duşmanii sunt daţi în vileag. Astfel, Domnul cercetează „creştinătatea”. În 
special în perioada din 1922 încoace Iehova a făcut ca slujitorii lui credincioși  să 
transmită Cuvântul lui luminos şi acel lucru i-a făcut pe cei religioşi să prezinte o 
aversiune pentru Biblie şi pentru învăţăturile ei, şi i-a făcut de asemenea să îşi 
expună furia faţă de cei care proclamă adevărurile Bibliei. Marele Judecător 
Cristos Isus determină divizarea populaţiei la templu şi face acest lucru folosindu-i 
pe slujitorii lui să proclame adevărul, demascând „caprele”, care sunt duşmanii lui 



211 
 

Dumnezeu. Această cercetare trebuie să continue până la Armaghedon. Nici un loc 
întunecos nu va mai rezista mult până să fie examinat sau expus. „Şi chiar dacă se 
ascund pe vârful [de lemn al] Carmelului, îi voi căuta şi îi voi scoate de acolo.” 
(Amos 9:3) „Cât sunt de cercetate lucrurile din Esau! Cât sunt de căutate lucrurile 
lui ascunse!” (Obadia 6) „Mâna ta îi va găsi pe toţi duşmanii tăi; mâna ta dreaptă îi 
va găsi pe cei ce te urăsc.” – Psalmul 21:8. 

42 Duşmanii vor fi pedepsiţi când vor fi găsiţi: „şi-mi voi îndrepta atenţia 
asupra oamenilor care stau pe pleava  [drojdiile] lor.” (Ţefania 1:12) Cei religioşi 
şi în special liderii par să creadă că sunt în funcţie pentru totdeauna, că sunt 
stabiliţi şi că nu au fost, precum vinul, „goliţi din vas în vas”. Aceste persoane 
religioase nu au fost deranjate de multă vreme, şi astfel gustul lor pervertit a rămas 
în ei, şi mirosul le este neschimbat. (Ieremia 48:11) A venit timpul ca Domnul să îi 
vizite şi să îi tulbure, pentru a face ca drojdiile lor dezgustătoare şi impure să se 
ridice şi să le strice gustul, şi să le deranjeze condiţia „îngroşată” sau întărită, plină 
de sine. Această profeţie descrie în mod potrivit condiţia liderilor religioşi, 
ilustrată ca vinul care se aşază. Aceşti lideri s-au aşezat pe drojdiile antichităţii. 
Totul în legătură cu ei este întărit în crezuri şi ceremonii de neclintit, cu rugăciuni 
şi ceremonii gata de comandat, şi colecţii de bani pentru aceste rugăciuni. Ei vor să 
stea acolo unde sunt şi obiectează dacă le sunt deranjate sensibilităţile religioase. 
Când lumina Cuvântului lui Dumnezeu le este adusă în atenţie îi deranjează. Acest 
lucru se întâmplă în special când adevărul le este declarat practicanţilor catolici şi 
când îi interesează pe „copiii” organizaţie, care sunt binevoitori faţă de Dumnezeu. 
Când trecutul ierarhiei romano-catolice este făcut cunoscut în legătură cu profeţia 
divină, acest lucru agită tare ierarhia romano-catolică. Lumina adevărului îi 
chinuie tare pe acei religioşi, iar apoi Dumnezeu îi vizitează cu „actul lui, actul lui 
ciudat”, care semnifică distrugerea lor la Armaghedon. Ierarhia religioasă se crede 
a fi atât de în siguranţă încât spune în limbajul profetului: „Domnul nu va face nici 
bine, nici rău” pentru noi. Acum sunt chemaţi să fie apreciaţi în faţa Domnului, 
care face ca mesajul lui să fie transmit printre ei, dar ei încă mai cred că sunt aşa 
de tare fixaţi încât nu pot fi îndepărtaţi. Ei concluzionează că Domnul este 
mulţumit de activitatea lor şi îi va lăsa să stea acolo unde sunt şi nu le va face nici 
un bine, adică nu le va îmbunătăţi condiţia lor sau a oamenilor pentru a-i elibera de 
dictatori, atât religioşi cât şi politici; şi nu le va face nici un rău, ci îi va lăsa să stea 
unde sunt. Acei escroci religioşi spun: ‘Suntem pe stâncă, iar porţile iadului nu ne 
vor învinge.’ (Matei 16:18) Iehova întoarce lumina către ei şi face acest lucru chiar 
acum. Şi când aceasta se termină, atunci ce se va întâmpla? 

43 Care este marea ambiţie a liderilor politici şi religioşi de astăzi? Să conducă 
pământul în mod arbitrar; să controleze toată bogăţia materială de pe pământ; să 
organizeze oamenii şi să îi facă să asculte de voinţa unor oameni egoişti, pentru ca 
ei să poată sta liniştiţi. Acest lucru constituie interesul material al conducătorilor 
tocmai menţionaţi, adică, „bunurile lor”. Ei nu au reuşit să acorde atenţie 
Cuvântului lui Dumnezeu cel Atotputernic, dar au cedat repede la influenţa şi 
puterea demonilor. Ei se simt încrezători în legătură cu ceea ce au construit, şi se 
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fălesc cu puterea şi bogăţia lor. Iehova le spune: „Bunurile lor vor deveni o pradă, 
iar casele lor o pustiire; vor construi şi case, dar nu vor locui în ele; şi vor planta 
viţe, dar nu vor bea vinul produs din ele.” – Ţefania 1:13. 

44 Chiar când aceşti lideri vicleni politici şi religioşi au obţinut controlul 
naţiunilor, ei spun: „Acum avem pace şi siguranţă.” Marea lor bogăţie şi putere 
acumulată devine o captură, adică o pradă, sau ceea ce este luat cu forţa sau prin 
violenţă. Bogăţia, puterea şi poziţia celor mândri, combinate mai sus, vor fi a lor 
pentru a se bucura multă vreme de ele. „La dreapta ta, Domnul va distruge regii în 
ziua mâniei lui.” – Psalmul 110:5. 

45 Oștirea lui Iehova le va înhăţa regula arbitrară şi tot ceea ce au şi totul va fi 
spre marea lor dezamăgire, tristeţe şi umilire. O dată ce visele le vor fi spulberate, 
vor ştii că puterea lui Iehova Dumnezeu este îndreptată către ei. Cel Atotputernic îi 
va întoarce cu susul în jos prin mâna lui Cristos Isus şi aceşti conducători religioşi 
şi politici vor vedea că sunt sfârşiţi. „Averea păcătosului este păstrată pentru cel 
drept.” (Proverbe 13:22) „Casele lor o pustiire.” Locul lor de viaţă şi trăire fără 
rost nu va dura mult. Casele lor religioase au fost mult timp umplute cu „copiii” 
sistemelor religioase. Dintr-o dată aceşti copii dispar, iar bisericile lor ca niște 
palate nu vor mai fi ocrotite. Câştigurile lor vor fi tăiate. Locurile de reşedinţă 
pentru conducătorii politici totalitari şi pentru şefii comerciali, vor fi rapid 
înlăturate. Se vede acum că elementele conducătoare ale pământului au construit 
multe case, palate şi catedrale; iar Domnul spune despre ele: „Ei vor ... construi 
case, dar nu vor locui în ele”; adică, nu le vor controla, dar conducerea lor se va 
sfârşi repede. Un exemplu este cel al dictatorului Germaniei, care a spus în 
repetate rânduri: „Construim acum ceea ce va rezista pentru o mie de ani.” 
Cuvântul lui Dumnezeu arată că dintr-o dată va cădea baza a tot ce aparţine acelor 
conducători. Toată munca lor este risipită. Isus a prevestit că ei vor construi chiar 
până la dezlănţuirea Armaghedonului. (Matei 24:37-39; Luca 17:26-30) Profeţia 
trebuie îndeplinită. 

46 În toate naţiunile conduse de un totalitar, dictatorul îi face pe oameni să 
cedeze în faţa voinţei lui egoiste, în legătură cu ceea ce cumpără sau vând sau fac. 
Observaţi schimbarea bruscă a evenimentelor cu acelaşi sfârşit, din Statele Unite 
din 1933 încoace. Toată puterea este concentrată în mâinile câtorva oameni. 
Conducătorii, religioşi şi politici, cred că pun bazele unor „vremuri bune” care vor 
rezista pentru totdeauna. Observaţi şi că aceşti constructori îşi atribuie lor toată 
recunoştinţa şi Iehova Dumnezeu nu este deloc în gândurile lor. Ei le acordă 
oamenilor şi mai ales îşi acordă lor recunoaştere pentru clădiri şi pentru toată 
bogăţia şi pentru toate perspectivele viitorului. Ei se laudă cu ceea ce vor face 
conducătorii în curând. Ei nu îl iau în considerare deloc pe Iehova sau regatul lui. 
Ei nu cunosc ziua în care vor fi inspectaţi. – Luca 19:44; Ieremia 8:6, 7. 

47 Anul 1940 vede îndeplinirea profeţiei, dovedind că toate naţiunile 
pământului l-au uitat pe Dumnezeul Atotputernic şi s-au întors cu totul înspre 
religie, adică demonism. Au căzut total în capcana lui Satan. Statul corporatist, 
condus de dictatori, ia libertăţile oamenilor, iar conducătorii egoişti se desfată cu 
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ceea ce au. Dar acest tip de conducere nu va mai rezista mult. „Fapta ciudată” a lui 
Iehova va pune capăt acestor lucruri. Conducerea tiranică va creşte şi, în acelaşi 
timp, suferinţa oamenilor va creşte. Doar cei ce s-au devotat Dumnezeului 
Atotputernic şi care susţin cu totul marele GUVERN TEOCRATIC vor avea motiv 
de bucurie şi se vor bucura. (Habacuc 3:17, 18) În timp ce slujitorii credincioși ai 
lui Dumnezeu au adunat asupra lor multă ocară, fiind urâţi de toate naţiunile, aceşti 
credincioşi îşi au încrederea ancorată deplin întru Domnul şi în faţa tuturor 
opoziţiilor şi persecuţiilor continuă să îi cânte Domnului: „Inima mea se va bucura 
în salvarea ta.” – Psalmul 13:5. 

 
 

 
CÂT DE SFÂNTĂ ESTE VIAŢA OMULUI? 

 
Pe 1 aprilie 1939, Eugene Pacelli, atunci ridicat la cea mai înaltă poziţie 

religioasă în „creştinătate” i-a telefonat generalului Franco spunând: „Îndreptându-
ne inimile către Domnul vă mulţumim sincer Excelenţei Voastre pentru victoria 
catolică dorită a Spaniei. Ne exprimăm jurământul că ţara voastră preaiubită, care 
a obţinut pace, poate să preia cu nouă vigoare tradiţiile creştine vechi care au 
făcut-o măreaţă. Cu sentimente de afecţiune vă trimitem Excelenţei Voastre şi 
întregului popor nobil spaniol binecuvântarea noastră Apostolică.” Acea „dorită 
victorie catolică” a costat viaţa a aproximativ 1.200.000 de bărbaţi, femei, băieţi şi 
fete şi copii mici de pe acel pământ nefericit. Cât de sfântă este viaţa umană pentru 
religie? 

Dumnezeu este izvorul vieţii: „Fiindcă la tine este izvorul vieţii; în lumina ta 
vom vedea şi noi lumina.” (Psalmul 36:9) Acest lucru înseamnă că toată viaţa 
provine de la El şi nimeni nu poate avea viaţă şi nu se poate bucura de ea fără 
permisiunea lui. Nimeni nu poate lua viaţa altcuiva, contrar legii exprimate a lui 
Dumnezeu şi în acelaşi timp să nu fie responsabil pentru fapta lui. „Legământul 
veșnic” al lui Dumnezeu a menţionat pentru prima dată sanctitatea sau sfinţenia 
vieţii, în declaraţia lui energică. 

Un „legământ” este un acord ce presupune obligaţie sau este o promisiune de 
a face sau de a nu face un anumit lucru. Scopul exprimat al lui Iehova de a face un 
anumit lucru este un legământ necondiţionat sau unilateral. Când Iehova promite 
ceva el se obligă necondiţionat să îndeplinească acel scop. El declară: „Eu mi-am 
pus în gând, şi voi face să se îndeplinească.” „Cuvântul meu... nu se va întoarce la 
mine fără valoare, ci va îndeplini ceea ce doresc eu.” (Isaia 46:11; 55:11) Un 
legământ încheiat cu una sau mai multe dintre făpturile lui este un acord bilateral 
sau cu două părţi, de a face un anumit lucru, şi celelalte părţi ale legământului 
trebuie să facă lucrurile menţionate de Iehova. Dumnezeu întotdeauna îşi 
îndeplineşte partea de legământ. „Să ştii deci că Iehova Dumnezeul tău este 
Dumnezeu, Dumnezeul credincios, care respectă legământul şi bunătatea iubitoare 
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cu cei care îl iubesc şi care îi respectă poruncile, de-a lungul a o mie de generaţii.” 
– Deuteronomul 7:9, Versiunea Americană Revizuită. 

Dumnezeul Atotputernic, creatorul vieţii omeneşti, a sfârşit lumea care a avut 
de-a face cu omul printr-un potop mare, care a distrus toată carnea de pe pământ, 
inclusiv puternicii „bărbaţi cu renume” care au fost urmaşii căsătoriei angelicului 
„fiu al lui Dumnezeu” cu „fiicele omului”. (Geneza 6:4) Singurii supravieţuitori ai 
acelei catastrofe au fost cei care erau în arca pe care Noe o construise la porunca 
lui Iehova. 2 Petru 2:5 spune în legătură cu aceasta: „[Dumnezeu] nu a cruţat 
lumea, ci l-a salvat pe Noe, a opta persoană, un predicator al dreptăţii, când a adus 
potopul peste lumea celor lipsiţi de umilință.” Cei care au fost distruşi erau 
păcătoşi şi mârşavi în faţa lui Iehova Dumnezeu. După potop populaţia de pe 
pământ era formată din Noe şi cei trei fii ai lui, Sem, Ham şi Iafet şi ceilalţi patru 
membri ai locuinţei lui Noe. Apoi Iehova le-a afirmat din nou lui Noe şi fiilor săi 
porunca divină dată prima dată lui Adam şi Evei în Eden. „Şi Dumnezeu i-a 
binecuvântat pe Noe şi pe fiii lui şi le-a spus, Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi 
pământul.” „Acum acestea sunt generaţiile fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi lor 
li s-au născut fii după potop.” (Geneza 9:1; 10:1) Cu aproape o mie de ani în urmă 
Cain îşi omorâse fratele drept Abel, şi Iehova Dumnezeu i-a spus lui Cain: „Şi 
acum eşti blestemat de pe pământ, care şi-a deschis gura ca să primească sângele 
fratelui tău din mâna ta... Cine îl va ucide pe Cain, răzbunarea se va abate asupra 
lui se şapte ori mai rău.” „Şi Domnul i-a făcut un semn lui Cain, ca nu cumva cel 
care îl găseşte să îl omoare.” (Geneza 4:11, 15) De aceea nici un om nu putea să îşi 
atribuie funcţia de executor al ucigaşului Cain. Dar ce se întâmplă după potop? 

La sfârşitul marelui potop Noe şi familia lui au ieşit din arcă. După aceea 
Dumnezeu i-a declarat lui Noe legământul divin cu privire la vărsarea sângelui, 
adică, cu privire la sanctitatea vieţii. Aces legământ se numeşte „legământul 
veșnic” dintre Dumnezeu şi fiinţele vii, pentru că legământul este expresia 
scopului lui Dumnezeu, pe care El nu îl va schimba niciodată. Afirmaţia 
legământului veșnic al lui Dumnezeu se găseşte aici: „Şi Dumnezeu i-a vorbit lui 
Noe şi fiilor lui care erau cu el, spunând, Şi eu, iată, eu închei legământul meu cu 
voi şi cu sămânţa voastră de după voi; şi cu toate fiinţele care sunt cu voi, dintre 
păsări, dintre vite şi dintre toate animalele pământului care sunt cu voi; de la cele 
care ies din arcă, până la toate animalele de pe pământ. Şi voi încheia legământul 
meu cu voi; nici o carne nu va mai fi distrusă vreodată de apele vreunui potop; şi 
nici nu va mai fi vreodată un potop care să distrugă pământul”. 

„Şi Dumnezeu a spus, Aceasta este dovada legământului dintre mine şi voi şi 
toate fiinţele care sunt cu voi, pentru toate generaţiile: Îmi pun curcubeul în nor şi 
el va servi drept dovadă a legământului dintre mine şi pământ. Iar când voi aduce 
un nor peste pământ curcubeul va fi văzut în nor şi îmi voi aminti de legământul 
meu, care este între mine şi voi şi orice fel de vietate dintre toată carnea; şi apele 
nu vor mai forma un potop care să distrugă toată carnea. Şi curcubeul va fi în nor 
şi mă voi uita la el ca să îmi aduc aminte de legământul veșnic dintre Dumnezeu şi 
toate vietăţile din carne de pe pământ. Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Aceasta este 
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dovada legământului pe care l-am încheiat cu toată carnea care este pe pământ.” – 
Geneza 9:8-17. 

În legătură cu acest „legământ veșnic” Iehova Dumnezeu a declarat că sub 
anumite condiţii şi în anumite momente viaţa poate fi luată prin aplicarea legii lui 
Dumnezeu. În versetele cinci şi şase, dinainte de citatul de mai sus, Dumnezeu a 
spus: „Bineînţeles, voi cere sângele sufletelor voastre; îl voi cere din mâna fiecărui 
[criminal] animal şi din mâna omului, şi din mâna fratelui omului voi cere sufletul 
omului. Cine varsă sângele omului, tot un om îi va vărsa şi lui sângele: pentru că 
după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om.” Acest lucru nu înseamnă că oricine 
poate să fie executor pentru răufăcători; pentru că porunca lui Dumnezeu este 
următoarea: „Să nu ucizi.” (Exodul 20:13) În anumite momente Dumnezeu 
denumeşte anumiţi oameni sau organisme de oameni pentru a acţiona în calitate de 
executor pentru a aplica judecata lui împotriva răufăcătorilor. „Legământul veșnic” 
i-a fost prezentat lui Noe în vremea în care Noe era drept în ochii lui Dumnezeu, 
datorită credinţei şi supunerii lui faţă de Dumnezeu; iar Noe a fost numit executor 
de Dumnezeu pentru ucigaş. Acest lucru stabileşte că orice execuţie a 
răufăcătorilor trebuie făcută în dreptate, adică în armonie cu legea lui Dumnezeu. 
(Referinţă în Exodul 21:12-25; Leviticul 24:16-21) Legea lui Dumnezeu numeşte 
doar câteva dintre încălcările pentru care se poate lua viaţa umană în armonie cu 
termenii legământului veșnic. Dacă cineva ia viaţa altcuiva contrar căii numite de 
Dumnezeu încalcă legământul veșnic. Scripturile şi faptele incontestabile arată că 
astăzi pământul este pângărit din cauză că locuitorii lui au „rupt legământul 
veșnic” (Isaia 24:5), dar şeful religios al „creştinătăţii” conferă „binecuvântarea 
apostolică cu sentimente de afecţiune” măcelului nevinovaţilor. 

Cuvintele lui Dumnezeu din Geneza 9:5, 6 în legătură cu stabilirea 
legământului veșnic constituie o afirmaţie energică  a faptului că doar Iehova 
Dumnezeu are dreptul de a da viaţă şi de a o lua, iar dacă viaţa este luată de om, 
acest lucru trebuie făcut exclusiv în concordanţă cu legea lui Dumnezeu, şi acea 
lege se aplică atât omului cât şi animalului. Decretul pe care Dumnezeu i l-a spus 
lui Noe a fost cu acest scop: „Să nu laşi în viaţă un ucigaş.” Acel decret nu este 
contrar legii lui Dumnezeu: „Să nu ucizi”, ci este în armonie perfectă cu el. 
Individul care îşi asumă dreptul de a omorî un om este un ucigaş şi deci încalcă 
legea lui Dumnezeu. Decretul lui Dumnezeu este că omorul trebuie pedepsit cu 
moartea, sentinţă ce trebuie executată de către o autoritate constituită corect. 
Cuvintele Domnului „Cine varsă sângele omului, tot un om îi va vărsa şi lui 
sângele, pentru că după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om.” este foarte puţin 
probabil să se refere la creaţia lui Adam după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
Acele cuvinte înseamnă mai degrabă că acel executor al răufăcătorului, constituit 
corect, acţionează în calitate de reprezentant al lui Dumnezeu şi făcând acest lucru 
acţionează „după chipul lui Dumnezeu”, adică acest executor acţionează în urma 
autorităţii ce i-a fost oferită de Domnul pentru a face omorul. 

Cu siguranţă că nici un om care este într-un legământ pentru a face voinţa lui 
Dumnezeu nu doreşte să încalce acest legământ cu privire la sfințirea vieţii; dar, 
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chiar din contră, el este atent să evite o astfel de încălcare. Dar mai există cei care 
sunt „fără înţelegere, care încalcă legământul, fără afecţiune naturală, implacabili, 
necruţători: care, cunoscând hotărârea lui Dumnezeu, şi anume că cei care comit 
astfel de lucruri merită moartea, nu numai că fac în continuare aceste lucruri, dar le 
şi face plăcere [sau, conform citirii marginale, îi aprobă pe cei] că aceştia le 
practică [aşa cum religia a fost de acord cu revoluţionarii vinovaţi de vărsare de 
sânge].” – Romani 1:31, 32. 

Naţiunile numite „creştinătate” sunt într-un legământ tacit de a respecta legea 
lui Dumnezeu, deoarece aceste naţiuni pretind că sunt creştine şi că iau în 
considerare Biblia ca ghid. Având cuvântul lui Dumnezeu şi pretinzând că îl cred, 
este obligaţia lor să înveţe voinţa lui Dumnezeu aşa cum este ea prezentată în 
Cuvântul lui şi apoi să o aplice. Dar în loc să facă acest lucru, fiecare naţiune a 
„creştinătăţii” a încălcat de bună voie legământul veșnic, atât omul cât şi animalul. 
Referitor la ordinul acelui mare păcat, Nimrod „vânătorul puternic” a preluat 
conducerea oamenilor după potop. El a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-l 
sfida pe Dumnezeul Atotputernic, astfel dovedind că a fost un instrument al 
Diavolului. El a devenit un mare erou printre oameni pentru că era un ucigaş. 
După ce a făcut acel lucru a organizat o religie şi i-a convins pe oameni să o 
practice, adulând şi slujind oameni, ca o ocară adusă pe numele sfânt al lui 
Dumnezeu. Aproape toţi ucigaşii practică un fel de religie. Cele două lucruri par să 
fie legate. Acest lucru este în special adevărat referitor la cei care, după ce comit o 
crimă, se grăbesc să meargă la preot să se spovedească pentru a obţine iertarea 
păcatelor. Măcar ei sunt făcuţi să creadă că un preot poate să le ierte păcatele; ceea 
ce el nu poate să facă, bineînţeles. Omorul este o mare crimă şi încălcare a legii lui 
Dumnezeu, iar practica religiei este şi ea o mare crimă şi o ocară adusă numelui 
Dumnezeului Atotputernic. Religia este o minciună, pentru că prin religie oamenii 
sunt conduşi greşit să se închine creaturilor sau lucrurilor ca şi cum ar fi 
dumnezeu. Religia are ca rezultat omorul, pentru că cei care conving oamenii de 
bună voie să practice religia, îi conving să practice ceva ce îi va duce la moarte. 
Diavolul este autorul religiei şi este un ucigaş şi din acest motiv Isus i-a spus: „El a 
fost un ucigaş de la început şi nu a trăit în adevăr, pentru că nu este adevăr în el... 
el este un mincinos şi tatăl minciunii.” – Ioan 8:44. 

Organizaţia religioasă, politică şi comercială a lui Satan de pe pământ a 
încălcat în mod voit legământul veșnic prin uciderea crudă şi fără motiv a 
oamenilor şi a animalelor. Prin profetul lui (Isaia 24:5, 6) Dumnezeu declară 
scopul lui de a distruge organizaţia oficială a lui Satan de pe pământ din cauza 
încălcării legământului veșnic: „Ţara este pângărită de locuitorii ei, fiindcă aceştia 
au încălcat legile [lui Dumnezeu], au schimbat regulile, au încălcat legământul 
veșnic. De aceea blestemul a devorat pământul, iar cei care locuiesc în el sunt 
pustiiţi: aşadar, locuitorii pământului sunt arşi şi n-au mai rămas decât puţini 
oameni.” 

Elementele comerciale şi politice ale organizaţiei vizibile a lui Satan au 
plănuit şi promovat în mod deliberat războaie nemiloase ce au avut ca rezultat 
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vărsarea masivă a sângelui oamenilor nevinovaţi. Elementul religios al 
„creştinătăţii” şi, în special, clerul au sfinţit acele războaie şi au declarat cu hulă că 
ele sunt în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Toţi aceşti asasini voiţi vor pieri la 
Armaghedon în mâna marelui executant al lui Iehova, „Fiul omului”, Cristos Isus, 
noul Rege îndreptăţit al pământului. Pe de altă parte există pe pământ, şi în special 
pe tărâmul „creştinătăţii”, cei care au lucrat pentru şi au susţinut sistemele politice 
şi comerciale de persecuţie; care au slujit în armate şi marină şi au luat vieţi 
omeneşti; au susţinut sistemele politice şi comerciale care i-au persecutat pe 
oameni, s-au asociat cu sisteme religioase care au sfinţit războiul şi care au devenit 
de atunci părtaşi la crima încălcării legământului veșnic; şi alţii care, în calitate de 
membri ai „brigăzii braţ-puternic”, au ajutat la persecutarea adepţilor lui Cristos 
Isus şi i-au persecutat pe cei ce îl slujesc pe Dumnezeu. În timpul primului război 
mondial mulţi oameni au luat parte la aceste lucruri rele şi, în special, la 
persecutarea oamenilor lui Dumnezeu şi au făcut acest lucru fără răutate şi fără a 
şti că încalcă legea lui Dumnezeu. Acum nouăsprezece secole, elementele 
conducătoare ale naţiunii Israelului au fost vinovate tocmai de astfel de lucruri rele 
şi Isus le-a spus că pentru că făcuseră acele lucruri rele „să vină asupra voastră tot 
sângele neprihănit, vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel drept până la 
sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar. Într-
adevăr vă spun: Toate lucrurile acestea vor veni peste această generaţie.” (Matei 
23:35, 36) Cei vinovaţi pentru măcel dintre elementele oficiale ale naţiunii lui 
Israel, care  într-o clipă au apăsat  şi au omorât martorii şi slujitorii lui Dumnezeu 
în special, şi care i-au persecutat şi i-au omorât pe oamenii fără apărare în general, 
au fost vizitaţi de răzbunarea lui Dumnezeu. Acea pedeapsă îngrozitoare a avenit 
asupra Israelului la câţiva ani după răstignirea lui Isus. Avertizând necazurile ce 
aveau să vină, Petru, umplut de spiritul lui Dumnezeu, le-a spus israeliţilor: 
„Salvaţi-vă din această generaţie strâmbă.” – Faptele 2:40. 

Încălcarea majoră şi flagrantă a legământului veșnic de vărsarea sângelui 
uman trebuie să fie răzbunată acum, pentru că aceasta este ziua răzbunării 
Dumnezeului nostru şi cei vinovaţi de vărsare de sânge trebuie să cadă pe mâna 
marelui Executor. Aşadar, Diavolul „ştie că nu mai are decât puţin timp” 
(Apocalipsa 12:12), şi că în curând bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic 
va fi purtată. Va avea ca rezultat aducerea dreptăţii în faţa ucigaşilor şi justificarea 
numelui lui Iehova. Cei care au fost asociaţi fără să ştie cu munca diavolească 
împotriva omenirii şi cu adunarea de dezonoare adusă numelui lui Iehova, şi care 
scapă acum către locul de siguranţă pe care Iehova Dumnezeu l-a asigurat şi care a 
fost prezis de către „cetățile de refugiu” stabilite printre israeliţi, trebuie să se 
grăbească într-acolo. Aceşti refugiaţi trebuie să scape din organizaţia Diavolului şi 
să-şi ia locul în organizaţia Domnului şi să rămână acolo. – Numeri 35:8-34. 

De-a lungul a multor secole lumea a fost dominată de controlul celui rău, 
Satan, şi de organizaţia lui păcătoasă şi dură. Nu mai târziu de Armaghedon Isus 
Cristos, Răzbunătorul sângelui vărsat cu răutate, îi va distruge pe cei din clerul 
răuvoitor şi pe aliaţii lor. Se pare că aceşti oameni, care au declarat că îl slujesc pe 
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Dumnezeu, dar care l-au slujit de bună voie pe Diavol, vor primi pedeapsa mai 
severă din mâinile marelui Executor. În Ezechiel 9:5, 6 declaraţia clară a 
Domnului este că „religia organizată”, care i-a defăimat foarte tare numele şi cei 
din ea, care au participat la persecutarea poporului credincios ai lui Iehova şi i-au 
defăimat numele vor fi distruşi fără milă. 

Atunci, cine va scăpa? Va fi „marea mulţime” de oameni binevoitori faţă de 
Dumnezeu, care se grăbesc să ajungă în „cetatea de refugiu” al Domnului. Ei au 
fost asociaţi într-o oarecare măsură cu organizaţia lui Satan, dar acum, pentru că au 
învăţat despre ticăloşia ei şi despre bunăvoinţa iubitoare a lui Dumnezeu, ei caută 
refugiu în organizaţia lui Dumnezeu, care a fost ilustrată prin vechile „cetățile 
pentru refugiu” din Israel. Ei părăsesc Babilonul, adică organizaţia lui Satan şi 
pleacă înspre organizaţia lui Dumnezeu, luându-i partea lui Iehova şi Guvernului 
Teocratic de sub Cristos. Aşadar, ei nu trebuie să aibă nici un fel de simpatie faţă 
de organizaţia păcătoasă şi nici să îi ofere susţinere, ci trebuie să rămână cu 
fermitate de partea marelui Teocrat Iehova şi să fie în simpatie deplină cu 
organizaţia lui şi cu lucrul  pe care El îl depune. 
 
 

ESTE „CREŞTINĂTATEA” MAI REA  
DECÂT SODOMA? 

 
IEHOVA DUMNEZEU şi-a pus numele în Ierusalim după ce Regele David şi-a 

mutat acolo capitala şi a transferat chivotul  sfânt al  legământului pe Muntele 
Sion. El le-a dat oamenilor legea lui ce defineşte păcatul; şi prin compararea celor 
ce au primit legea cu cei care nu au primit-o el arată că „prin lege păcatul a devenit 
extrem de păcătos”. Aşa cum este scris: „Nu am cunoscut păcatul, decât din Lege: 
nu aş fi cunoscut pofta dacă Legea n-ar fi zis: Să nu pofteşti.” Dându-şi legea în 
Ierusalim Dumnezeu a făcut cunoscut acest exces de păcat, dar Ierusalimul a mers 
înainte cu păcatele oricum. (Romani 7:7-14) Nu prin observarea păcatului de către 
o făptură, ci prin cunoaştere legii lui Dumnezeu şi urmând-o, el învaţă că a avut 
nevoie de instruire. 

Pentru Ierusalimul ipocrit şi mai ales pentru clerul lui umil  şi pentru cei în 
vârstă, trebuie să fi fost un şoc şi o lovitură când profetul credincios Ezechiel a 
numit Sodoma bine cunoscută şi păgână „soră” şi apoi a spus că Ierusalimul era 
mai rău decât Sodoma. 

Ierusalimul de atunci şi „creştinătatea” de acum nu au reuşit să înveţe. În 
legătură cu ele Iehova a spus prin profetul său: „Aşa cum exist eu, spune Domnul 
Dumnezeu, Sodoma, sora ta, n-a făcut, şi nici fiicele ei nu au făcut, ceea ce ai făcut 
tu, tu şi fiicele tale. Iată, aceasta a fost nelegiuirea Sodomei, sora ta, mândria, 
pâinea pe săturate şi lenea erau în ea şi în surorile ei, şi nici nu a întărit mâna 
săracilor şi nevoiaşilor.” (Ezechiel 16:48, 49; Ieremia 3:6, 8, 10, 14) Sodoma a 
reprezentat naţiunile de pe pământ care sunt numite „păgâne”, în timp ce 
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Ierusalimul a reprezentat ceea ce se numeşte „creştinătate”. Desfrâul, depravarea, 
mândria şi lenea care au existat în Sodoma se aplică bine tuturor naţiunilor păgâne. 
Sodoma a fost o parte din organizaţia lui Satan, sub controlul lui şi nu îl cunoştea 
pe Iehova Dumnezeu. 

Acelaşi lucru este adevărat despre toate naţiunile păgâne de astăzi. Oamenii din 
Sodoma erau extrem de răi; dar ei nu ştiau altfel, pentru că ei nu fuseseră instruiţi. 
Evreii, fiind poporul de legământ al lui Dumnezeu căruia le-a fost dată legea şi 
profeţii, au ştiut mai bine şi, astfel, ticăloşiile lor au fost mult mai rele decât cele 
ale oamenilor din Sodoma. Acest lucru este clarificat de către cuvintele lui Isus: 
„Şi tu, Capernaum, care eşti înălţat la cer, vei coborî în iad; pentru că, dacă 
lucrările puternice care s-au făcut în tine s-ar fi făcut în Sodoma, ar fi rămas până 
în ziua de azi. Dar îţi spun: Va fi mai uşor pentru Sodoma în ziua judecăţii decât 
pentru tine.” (Matei 11:23, 24) Iehova a avut justificare pentru distrugerea 
sodomiţilor din cauza activităților lor păcătoase. Conducătorii din Sodoma erau 
mândri, bine hrăniţi, leneşi şi nu se ocupau de săraci. „Ele erau mândre şi au 
realizat lucruri dezgustătoare înaintea mea: astfel că le-am îndepărtat, aşa cum am 
crezut eu că este bine.” – Ezechiel 16:50. 

Prin aceeaşi comparaţie „creştinătatea” de astăzi este mult mai rea şi mai 
condamnabilă decât evreii, sodomiţii sau cei păgâni. Conducătorii din 
„creştinătate” sunt mândri, trufaşi, severi şi duri. Printre cei care conduc se află şi 
bogaţii leneşi, care trăiesc în desfrânare. Ei nu au muncit deloc pentru mâncarea pe 
care o mănâncă şi pentru lucrurile pe care le folosesc pentru plăcerea lor. Ei trăiesc 
de pe urma muncii altora. Cei foarte bogaţi stăpânesc şi controlează naţiunile din 
„creştinătate”. Ei îi susţin pe clericii din organizaţiile bisericeşti, care la rândul lor 
încearcă să îi absolve pe conducătorii bogaţi de orice responsabilitate viitoare. Ei îi 
plătesc bine pe clerici, dar bineînţeles că nu câştigă nimic de acolo. 

Statele Unite sunt un exemplu grăitor printre naţiuni. Este naţiunea 
conducătoare cea mai puternică şi cea mai bogată din toată „creştinătatea”. 
Resursele sale naturale sunt fabuloase, şi bogăţiile deţinute de cei puţini care le 
controlează depăşesc cu mult bogăţiile lui Solomon din zilele lui de glorie. Cei 
care deţin bogăţiile naţiunii nu le-au făcut prin eforturi cinstite, ci le-au obţinut 
prin manipulare inteligentă şi şiretenie şi prin înşelarea oamenilor. Oamenii 
obişnuiţi au muncit pentru materialele asigurate de Dumnezeu pentru om pentru a 
obţine bogăţii, iar puţinii egoişti posedă acum rezultatele acelor munci ale 
oamenilor obişnuiţi. 

Există acum o mare nelinişte în Statele Unite. Există milioane de oameni leneşi 
care nu caută caritate, dar care plâng pentru o şansă de a munci, pentru a putea 
„mânca pâinea în sudoarea feţei proprii ”. Cei foarte bogaţi şi egoişti controlează 
presa publică şi puterile conducătoarele ale pământului. Ele răspund săracilor care 
plâng astfel: „Există prea multă producţie, există prea multă mâncare şi prea mult 
material pentru îmbrăcăminte şi nu trebuie să mai munciţi până nu se epuizează 
acestea”. Bogaţii trăiesc liniştiţi şi cu pâine din belşug şi multă lenevie, în timp ce 
săracii care nu au activitate se îmbolnăvesc şi mor, din lipsă de mâncare. Când 
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cineva din consiliile naţiunii, simţindu-se responsabil să îi ajute pe suferinzi, a 
încercat să aloce fonduri pentru a hrăni săracii, Marea Afacere a spus „Nu”. 
Puterea comercială domină şi controlează, de fapt, conducătorii politici şi aceştia 
acceptă ordinul Marii Afaceri, iar clericii spun: „Acesta este o naţiune creştină, şi 
oamenii trebuie să fie de acord cu ce stabileşte ea pentru că aşa este corect, pentru 
că aceasta este o guvernare prin drept divin”. 

Există nişte oameni în funcţii politice care sunt mai sensibili şi au compasiune 
pentru săraci şi au o dorinţă sinceră de a-i ajuta. Când milioane de oameni din 
Statele Unite efectiv mureau de foame s-a făcut o încercare de către aceşti oameni 
din Congresul Statelor Unite de a aloca bani pentru a-i hrăni pe cei săraci şi 
înfometaţi; dar s-a adus biciul din executiv pentru a lovi asupra conducătorilor 
carului, şi măsura a fost respinsă. Apoi s-a făcut o improvizaţie şi s-a adoptat o 
lege care adaugă insultă daunei. O mare sumă de bani a fost votată şi făcută 
disponibilă ca împrumut pentru a hrăni săracii şi înfometaţii, CU CONDIŢIA CA 
săracii şi înfometaţii să dovedească siguranţa necesară pentru împrumut. Dacă 
oamenii sunt aşa de săraci încât ei şi copiii lor chiar sunt înfometaţi, atunci cu 
siguranţă sunt prea săraci pentru a asigura împrumutul de bani cu care să îşi 
cumpere mâncare. Pe scurt, legea vrea să spună că, dacă cei care au nevoie de bani 
pot asigura împrumutul de bani, pot să mănânce şi să trăiască; dar dacă nu, atunci 
trebuie să fie înfometaţi şi să moară. 

Un senator al Statelor Unite, dând un motiv pentru refuzul de a susţine măsura 
menţionată mai sus, a spus: „Nu pot vota pentru o propunere care conţine din 
punct de vedere politic teoria conform căreia doar cei care au siguranţă au dreptul 
să trăiască. Congresul ... susţine că îşi întoarce spatele celor bolnavi şi muritori 
fără să le dea nici un fel de ajutor”. 

Un alt senator a denunţat ca degradantă politica Statelor Unite de a-i ajuta doar 
pe cei care pot oferi siguranţă. Un împrumut, de regulă, sugerează faptul că trebuie 
plătită o dobândă. Statele Unite, susţinând că este o naţiune creştină, îi face pe toţi 
cetăţenii ei fraţi, iar preoţii pretind cu fermitate că această frăţie există. Prin 
propria afirmaţie legea lui Dumnezeu se aplică obligatoriu asupra Statelor Unite, 
astfel: „Să nu iei de la fratele tău dobândă.” (Deuteronomul 23:19) Fermierii şi 
muncitorii pământului au produs bogăţie şi Marea Afacere a preluat-o prin 
manipulare şi controlează, de asemenea, şi politica; şi prin ce lege a raţiunii sau a 
justiţiei ar trebui ca oamenilor care mor de foame şi care produc bogăţia să li se 
ceară siguranţă pentru un împrumut pentru a-şi lua ceva de mâncare? 

Muncitorii de pe câmp plâng astăzi degeaba pentru pâine. Marea armata a celor 
neangajaţi, aşa-zişi muncitori, plânge de asemenea pentru pâine. Marea Afacere şi 
marii politicieni îşi astupă urechile la plânsetele de nelinişte, dar Iehova aude 
strigătele celor persecutaţi. El îi avertizează acum pe persecutori cu aceste cuvinte: 
„Iată, plata muncitorilor care v-au cules recolta de pe câmpuri, care este reţinută de 
voi în mod nedrept, strigă, şi strigătele celor care au recoltat ajung la urechile 
Domnului oștirilor . Aţi trăit bine pe pământ şi aţi fost destrăbălaţi, v-aţi hrănit 
inimile precum într-o zi de măcel. I-aţi condamnat şi i-aţi ucis pe cei drepţi; ei nu 
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vi se împotrivesc.” (Iacov 5:4-6) Cei săraci sunt daţi la o parte iar ei nu rezistă 
pentru că nu pot; dar Dumnezeul dreptăţii va lupta pentru ei. Profeţia lui Ezechiel, 
susţinută de alte scripturi ale Bibliei, arată că pedeapsa pe care o va aplica 
Dumnezeu asupra „creştinătăţii” şi, în special, asupra naţiunilor precum Statele 
Unite, va fi mult mai mare decât aceea ce s-a abătut asupra Sodomei şi care, mai 
târziu, a venit asupra Ierusalimului. Fiţi atenţi că aceste adevăruri ce apar în 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie îndeplinite şi au fost aplicate asupra 
conducătorilor şi oamenilor din Statele Unite şi din alte naţiuni de către acei 
martori pe care Dumnezeu i-a numit să facă acest serviciu. – Isaia 61:1-3; Matei 
24:14. 

Samaria, oraşul construit de către regele păcătos Omri pe locul pe care l-a 
cumpărat, a fost capitala celor zece seminții ale Israelului. Acolo a fost înfiinţată 
religia Diavolului şi Samaria a devenit cunoscută pentru idolatrie. (1 Regi 16:32, 
33; Osea 7:1-8) Dar, din cauza privilegiilor şi avantajelor, păcatele Ierusalimului 
au fost mult mai mari decât cele ale Samariei, aşa cum Iehova a declarat: „Samaria 
nu a comis nici jumătate dintre păcatele tale; dar tu ţi-ai înmulţit lucrurile 
dezgustătoare mai mult decât ele şi te-ai justificat prin surorile tale pentru toate 
lucrurile dezgustătoare pe care le-ai făcut.” (Ezechiel 16:51) Din cauza enormităţii 
păcatelor Ierusalimului pedeapsa lui a fost şi mai mare; şi astfel Iehova stabileşte 
regula lui fixă ce se aplică tuturor. 

Aşa cum existau două diviziuni generale ale israeliţilor, aşa există două 
diviziuni generale ale „creştinătăţii”, şi anume, catolică şi protestantă. Samaria 
ilustrează reprezentativ catolicismul, în timp ce Ierusalimul se aplică mai bine 
protestantismului, sau părţii protestante a „creştinătăţii. Astăzi, „fiara cu două 
coarne”, puterea imperială mondială britanică şi americană (Apocalipsa 13:11-14) 
este marele zid al protestantismului. Este de asemenea şi cea de-a şaptea putere a 
lumii, ilustrată de cel de-al şaptelea cap al fiarei ce a ieşit din apă. (Apocalipsa  
13:1-3) Puterile mondiale anterioare, cu excepţia Romei, erau păgâne ca Sodoma. 
Mai târziu, Roma a îmbrăţişat religia catolică. 

Roma face acum parte din „creştinătate” şi cea mai mare parte din 
„creştinătate” este catolică. Anglia şi America, fiind fortăreţele protestantismului 
sau ramurile protestante ale „creştinătăţii” sunt deci mai condamnabile în faţa 
Dumnezeului Atotputernic şi sunt supuse unei pedepse mai mari din cauza că au 
avut mai multe şanse de a-l cunoaşte pe Dumnezeu şi de a învăţa despre regatul 
lui. Clericii moderni au trecut la închinarea la idoli, ei neagă că Dumnezeu l-a 
creat pe om perfect, că a căzut din cauza păcatului, şi că salvarea este asigurată 
prin sângele lui Isus Cristos; şi neagă că regatul lui Dumnezeu este modul prin 
care oamenii vor fi înălţaţi şi binecuvântaţi şi mai ales, că este modul de justificare  
a numelui lui Iehova. Precum puterile din Samaria, catolicismul este un lucru 
dezgustător pentru Dumnezeu. Chiar şi aripa protestantă a „creştinătăţii” a judecat 
aspru populaţia catolică dar totuşi, pentru că i-au judecat conform avantajelor 
superioare, privilegiilor şi şanselor abuzate, neglijate sau refuzate, protestanţii sunt 
chiar mai dezgustători în faţa Dumnezeului Atotputernic decât catolicii, şi acest 
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lucru este dovedit prin cuvântul Lui în Ezechiel 16:52: „Şi tu [Ierusalim], care ţi-ai 
judecat surorile, îţi porţi propria ruşine pentru păcatele pe care le-ai comis şi care 
au fost mai dezgustătoare decât ale lor: ele sunt mai drepte decât tine; aşadar, să fii 
încurcată şi să îţi porţi ruşinea pentru că le-ai făcut dreptate surorilor tale.” 

Instrucţiunea mai profundă arătată aici este că în proporţie cu lumina sau cu 
şansa de a primi lumină, responsabilitatea este aşa de mare; şi care trăiesc în 
condiţii şi mai favorabile şi sunt favorizaţi cu şi mai multă lumină asupra 
Cuvântului Dumnezeului Atotputernic, şi care devin atunci nelegiuiţi sunt mai 
condamnabili în faţa lui Dumnezeu şi supuşi pedepsei mai mari. Conform regulii 
sale, ramura catolică a „creştinătăţii” este un lucru dezgustător în ochii lui 
Dumnezeu, iar ramura protestantă a „creştinătăţii” este mai dezgustătoare din 
cauza luminii mai puternice şi din cauza şansei. Conform aceleiaşi reguli, cei din 
aceste ultime zile, fie ei catolici sau protestanţi, care au primit cunoştinţe despre 
adevăr şi l-au îmbrăţişat şi au învăţat despre regatul lui Dumnezeu şi care au 
devenit apoi nelegiuiţi, sunt şi mai condamnabili. 

 
 

Experiențe de pe teren 
 

EFECTUÂND LUCRAREA DE PIONIERAT ÎN ST. KITTS 
(INDIILE DE VEST) 

”Nu putea să cumpere o carte. Așa că l-am întrebat dacă ar vrea să asculte o 
cuvântare interesantă despre Biblie. Am pregătit fonograful și am pornit 
”Victorie”. De îndată ce am început, l-a strigat pe vecinul lui. Bietul om era atât de 
înfometat de adevăr încât atunci când s-a așezat a trebuit să mă uit atent la el 
pentru a vedea dacă nu leșinase. După ce am terminat expunerea, mi-a spus: 
’Dragă doamnă, mi-ați dat ceva ce nu am primit în viața mea’. M-a rugat să revin, 
a luat cartea Dușmani cerându-mi să îl aștept cu plata pentru data viitoare când 
aveam să revin. L-am căutat două zile mai târziu și i-am dat volumul al doilea din 
”Victorie”. El mi-a zis: ’Doamnă, aș vrea să locuiesc în orașul de unde sunteți 
dumneavoastră.’ Eu i-am spus: ’Nu e nevoie. Putem să stabilim o dată și voi veni 
să țin un studiu biblic cu familia dumneavoastră la dumneavoastră acasă.’ El 
locuiește foarte departe de mine, dar acolo unde este de lucru nu poate fi prea 
departe pentru nimeni. Am vizitat azilul de leproși, iar bolnavii au fost foarte 
bucuroși. Am făcut deja două vizite și nu vreau să îi abandonez. Așa că îl voi 
întreba pe supraveghetorul spitalului dacă pot să formez o grupă de studiu biblic 
pentru ei. În luna ianuarie am ținut cinci întruniri publice cu transcrierea 
cuvântărilor și în fiecare loc în care mergem, oamenii ne roagă să revenim. Am 
plasat 21 de combinații de cărți legate numai în luna ianuarie.” 
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DEPĂȘIND OBSTACOLELE DIN CALEA OBȚINERII DE NOI 
ABONAMENTE 

”S-a aranjat o întrunire cu o serie de înregistrări, iar cei ce au arătat interes au 
fost invitați personal să participe. Numai două dintre familiile interesate au asistat. 
În dimineața următoare am hotărât să îi căutăm pe cei ce fuseseră invitați special 
încercând să le arătăm că au o responsabilitate înaintea lui Iehova. (Citiseră puțin 
înainte). Rezultat: Trei abonări la Turnul de Veghere , cinci abonări la Consolare. 
Am încercat să ajungem la un om al cărui nume l-am regăsit pe lista cu oamenii 
interesați, primită de la Societate. Soția sa ne-a expediat cu foarte multă răceală. 
Verificându-ne lista cu vizite ulterioare mai târziu, am decis să îl căutăm din nou 
pe domnul ..., căci al său era numele pe care îl primiserăm. Am făcut-o, l-am găsit 
acasă și l-am invitat să asculte o serie de înregistrări. El s-a înscris apoi cu bucurie 
la Turnul de Veghere , exprimându-și bucurie pentru perspectiva de a avea această 
revistă. Am organizat un studiu biblic cu vecinii săi, iar mai târziu l-am lăsat chiar 
pe acest om să conducă un studiu local din Turnul de Veghere.” 

 
COMENTARIU DESPRE O CERERE DE PIONIERAT 

”V-ar putea interesa să aflați că cel ce a făcut cerere pentru serviciul de 
pionierat este un frate care cu numai câțiva ani în urmă făcea parte din biserica 
catolică și voia să devină preot. Era profesor. A auzit un martor prezentând o 
înregistrare la fonograf și depunând mărturie în casa unei surori franțuzoaice. 
După ce a plecat martorul, el a arătat imediat interes și a fost remarcabil de atent la 
cele aflate. S-a dus la întrunirile locale și în mai puțin de două săptămâni era deja 
pe teren în serviciu, și continuă credincios de atunci și până în prezent. Deși nu 
este foarte sănătos, el este foarte activ.” 

 
FOLOSIND BROȘURA MODEL DE STUDIU NR. 2 ÎN 

ARGUMENTARE 
”Am descoperit că Model de Studiu nr. 2 este de mare folos în plasarea și 

completarea seturilor de cărți, căci ea conține indexul de referință al mai multor 
publicații. Aceasta m-a ajutat să plasez și Biblii odată cu cărțile, deoarece afirmă 
că scopul nostru este să încurajăm studiul regulat din Biblie în casele oamenilor.” 

 
SUCCESUL UNUI TRACT 

”Înainte să ies din bloc, un bărbat m-a oprit pe stradă: ’Dumneavoastră 
sunteți domnul cu Biblii, nu-i așa?’ ’Da, domnule’. ’Ați fost și pe strada mea acum 
câteva zile. Am citit tractul acela mic pe care mi l-ați dat (tractul Dușmani) și mi-a 
plăcut foarte mult. Arătați-mi ce cărți aveți.’ A luat Dușmani, Înfruntați 
evenimentele și Fascism sau libertate, după care a plecat foarte bucuros. Și eu am 
făcut la fel.” 
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ÎN VÂRSTĂ DE 80 DE ANI,  
DAR ÎMPOTRIVINDU-SE RELIGIEI 

”Acest octogenar, care petrece în fiecare lună peste 60 de ore în serviciul de 
teren a fost primit cu foarte multă aroganță de o casnică furioasă care avea o părere 
proastă despre martorii lui Iehova. ’Sunt catolică, iar voi ne criticați religia. Ați 
fost pe aici și săptămâna trecută și v-am spus că nu vreau nici o carte de la voi!’ 
’Doamnă, pot să vă ofer această broșură, Guvernare și Pace care, dacă o veți citi, 
vă va explica totul. Citiți-o chiar acum. Eu voi fi în blocul acesta dacă veți dori să 
vorbiți cu mine.’ După aproximativ o oră am fost strigat în timp ce mă pregăteam 
să bat la altă ușă. Era aceeași femeie, care de data aceasta avea cu totul altceva de 
spus: ’V-am refuzat de fiecare dată fără să am vreo idee cu privire la lucrarea pe 
care o faceți. Vreau cele trei cărți pe care le aveți acolo. Opriți-vă pe la mine peste 
vreo două săptămâni. Până atunci le voi fi citit și probabil că voi vrea și altele.” 

 
A ÎNCEPUT ȘI A CONDUS UN STUDIU CU PROPRIA 

FAMILIE 
”L-am căutat duminică dimineața ca să-l invităm să asiste la studiul Turnului 

de Veghere. Ne-a invitat înăuntru, spunând: ’Tocmai avem o întrunire de martori 
ai lui Iehova.’ Intrând, am găsit toți cei cinci membri ai familiei așezați într-un 
cerc, unul cu cartea Salvare iar ceilalți cu Bibliile lor. Acest om citea cărțile de la 
Watchtower de ani de zile, dar a spus că numai de puțin timp ajunsese la concluzia 
că trebuie să ia o poziție clară de partea Domnului. Preda la școala de duminică și 
folosise întotdeauna cărțile la cursurile sale. I-am arătat cum putea avea și el o 
mică parte la această lucrare. A răspuns: ’Nu vreau să am o mică parte. Vreau să 
iau o mare parte la această lucrare.’ S-a programat un studiu pentru miercurea 
următoare, când au fost prezenți douăzeci de oameni. O tânără spaniolă a venit și 
ea la întrunirea noastră. Un vestitor îi dăduse Descoperit. Ea a spus: ’N-am citit în 
viața mea ceva atât de minunat.’S-a programat un studiu pentru ea, tatăl său, mama 
sa și sora sa în săptămâna următoare. Ea urmează să vină cu noi în teritoriu în 
duminica ce vine și spune că poate veni în fiecare zi a săptămânii. Mama ei vrea 
un fonograf ca să le poată predica cu el prietenilor lor spanioli.” 

 
DEMASCÂND IDOLUL CRĂCIUNULUI ÎN VANCOUVER, B.C. 

”Ne-am gândit dacă să încercăm să depunem mărturie în ziua de ”Crăciun” 
sau să stăm liniștiți până când trece orgia. În cele din urmă am decis să mergem și 
am început la o tabără de muncitori forestieri. Am găsit-o cu totul părăsită, în afară 
de câțiva întârziați care nu au putut sau nu au vrut să se alăture isteriei generale. 
Am lăsat opt cărți legate, 51 de broșuri, am obținut cinci noi abonări la Consolare 
și am plasat un set complet de înregistrări ’Guvernare și Pace’ cu trei înregistrări în 
plus (câte un disc) unui om care era pur și simplu copleșit de bucurie datorită 
vizitei noastre. Cine spune că ’Crăciunul’ este un timp nefavorabil pentru 
predicare? Mergeți și încercați voi înșivă!” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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INSTRUCȚIUNE 
„Nebunul dispreţuieşte instrucţiunea tatălui său: dar cel care acordă atenţie 
mustrării este chibzuit.” – Proverbe 15:5. 

 
Partea a III-a 

IEHOVA i-a asigurat omului informaţia care arată singura cale sigură ce 
trebuie urmată. Iehova îi face cunoscută celui ce vrea instruire calea bună de 
urmat. El le dezvăluie celor ce caută această cunoaştere care sunt duşmanii Lui şi 
care sunt duşmanii omului. El îl informează pe om şi în legătură cu identitatea 
prietenilor lui. Cei smeriţi caută informaţia bună. Având credinţa că Dumnezeul 
Atotputernic este Iehova, cei smeriţi primesc cu bucurie informaţia care vine din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Persoana care urmează o cale egoistă şi ignoră 
instrucţiunile din Cuvântul lui Dumnezeu este un nebun. Prin calea lui el îşi 
dovedeşte motivul şi demonstrează că este un nebun. „Nebunul a spus în inima lui: 
Nu există Dumnezeu.” (Psalmii 53:1; 14:1) Nebunul refuză să acorde atenţie 
scripturilor. Cei care sprijină astăzi religia ca metodă pentru salvarea lumii de la 
dezastru dovedesc că ei nu cred în existenţa Dumnezeului Atotputernic. Aceste 
persoane simt că se apropie un dezastru, dar nu ştiu ce este, şi refuză să fie instruiţi 
despre acest adevăr. 

2 Prin profeţia lui Dumnezeu, transmisă prin Ţefania, Dumnezeu 
informează omenirea de dezastrele ce se apropie rapid de pământ. Prin aceasta şi 
prin alte profeţii el spune despre motivul lor şi despre rezultat. Profeţia lui Ţefania 
1:14-18 rezumată, arată următoarele lucruri şi fapte: Că ziua Armaghedonului se 
apropie cu repeziciune; că Armaghedonul îi va face pe cei mai curajoşi bărbaţi, şi 
mai ales pe toţi „pacificatorii” lumeşti să ţipe cu amărăciune; că Armaghedonul va 
fi un timp îngrozitor, întunecat, de teroare şi răzbunare, un timp al războiului lui 
Iehova împotriva fortăreţelor mândre şi trufaşe ale organizaţiei lui Satan, şi în 
special a conducătorului ei; că toţi cei mândri şi aroganţi sunt orbi din punct de 
vedere spiritual şi sunt păcătoşi împotriva lui Dumnezeu şi că toţi aceştia nu vor şti 
ce să mai facă; şi că în marea bătălie sângele tuturor acestor păcătoşi voiţi va fi 
vărsat şi cadavrele lor vor fi împrăştiate pe pământ pentru a fi dispreţuite; că 
aceasta este dreptatea de pedepsire pentru toată vărsarea de sânge sălbatică şi fără 
inimă, realizată de păcătoşi, ca încălcare a legământului veşnic a lui Iehova şi din 
cauza sfidării supremaţiei lui Dumnezeu; că vor încerca să găsească o cale de 
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scăpare, dar vor eşua; că nimeni nu va putea să cumpere salvarea de la distrugere, 
cu nici un câştig material pe care l-a obţinut legal sau ilegal, dar că Dumnezeu va 
face o curăţare profundă a întregii organizaţii duşmane; şi că îi va distruge pe toţi 
cei care nu ţin seamă de mesajul lui de avertizare şi care continuă astfel voit să 
respecte şi să susţină organizaţia lui Satan. Va fi o acţiune rapidă a Domnului. 

3 Probabil că li s-a părut conducătorilor Israelului un lucru foarte „ciudat” 
cel în care Ţefania a fost implicat, mergând printre ei şi prezentând profeţia 
dezastrului ce se apropia. Acel profet a fost orb în faţa tuturor lucrurilor, mai puţin 
în faţa poruncii lui Iehova şi a transmis mesajul pe care Dumnezeu i l-a 
încredinţat: „Marea zi a Domnului este aproape, este aproape, şi vine cu 
repeziciune, chiar vocea zilei Domnului; omul puternic va striga atunci cu 
amărăciune.” – Ţefania 1:14. 

4 Profeţia avertizează despre apropierea marelui punct culminant al zilei lui 
Iehova, adică, „fapta lui Iehova, fapta lui ciudată”. Împlinirea acestei părţi a 
profeţiei, transmisă de credincioşii martori ai lui Iehova din prezent şi pe care 
Ţefania i-a prezis, avertizează oamenii că marea şi groaznica zi a Armagedonului 
este aproape. Aceşti martori informează oamenii că bătălia marii zile a 
Dumnezeului Atotputernic este fapta, „ fapta ciudată” a lui Iehova. (Isaia 28:21) 
Aceasta nu este doar o bănuială umană sau o prezicere politică, nici un sentiment 
înfiorător de premoniţie, aşa cum au cei religioşi. Acest mesaj al profetului se 
bazează în totalitate pe faptele pe care Dumnezeu i le-a încredinţat, fapte pe care 
El le aduce spre îndeplinirea profeţiei şi care duc la concluzia scripturală în 
legătură cu ceea ce va veni, şi o astfel de afirmaţie este deci autoritară. Mesajul 
este vocea Dumnezeului Atotputernic din Sion. 

5 Profeţia spune: „Ziua vine cu repeziciune”. Apelul este pentru o acţiune 
promptă şi rapidă din partea celor ce aud. Nu suferă amânare. Vorbind despre 
timpul acelei măreţe şi îngrozitoare zile, Isus pune accentul pe nevoia de grabă 
când spune aceste cuvinte: „Cel care este pe acoperişul casei să nu coboare să-şi ia 
ceva din casă: şi nici cel care este pe câmp să nu se întoarcă să-şi ia hainele. Şi vai 
de femeile însărcinate şi de cele care alăptează în zilele acelea! Dar rugaţi-vă ca 
fuga voastră să nu fie iarna, nici în zi de sabat.” (Matei 24:17-20) Acest lucru nu 
poate însemna că bătălia izbucneşte din cauză că a scăpat de sub controlul 
Domnului, ci înseamnă că timpul stabilit de Dumnezeu a venit şi Dumnezeu nu 
întârzie acel timp pentru nici un motiv. Pentru că ce a hotărât, el va îndeplini la 
timp. 

6 În timp ce „ziua” a venit asupra lumii ca un hoţ în noapte, lupta va începe, 
şi inevitabil va fi însoţită de un mare zgomot: „Chiar vocea zilei Domnului”. Va fi 
marcată de sunete ciudate sau zgomote copleşitoare, însoţită de acţiunea puterii 
supreme a Dumnezeului Atotputernic care îşi distruge duşmanii. Este aşadar 
indicat că bătălia va fi însoţită de strigătele victorioase ale oştirii cereşti sau 
invizibile şi de sunete de laudă pentru Iehova, cântate de slujitorii lui fideli de pe 
pământ. În contrast cu aceste sunete de bucurie vor exista şi strigăte de confuzie, 
teroare, durere, dezamăgire şi disperare pură din partea celor care i-au urmat pe 
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liderii religioşi şi care au refuzat să acorde atenţie instrucţiunilor prezentate în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste strigăte auzite din partea celor două clase, adică, 
„oile” şi „caprele”, sunt afirmate de profet cu aceste cuvinte: „O voce a 
zgomotului din oraş, o voce de la templu, o voce a Domnului care oferă răsplata 
duşmanilor lui.” – Isaia 66:6. 

7 Zgomotul este terifiant şi în dezacord, în timp ce „o voce de la templul 
[lui Dumnezeu]” este armonioasă şi este un cântec de victorie şi laudă. Duşmanul 
se lasă în voia marelui zgomot terifiant şi în dezacord, timp în care cei de pe 
pământ care îi sunt devotaţi lui Iehova îi proclamă lauda de la templu. 

8 Astăzi există pe pământ oameni care sunt priviţi ca „oameni puternici”, şi 
„oameni onorabili”, oameni cu mare influenţă şi putere şi toate acestea pentru că 
sunt la conducerea şi în controlul oamenilor. Curând aceşti oameni vor cunoaşte 
dezamăgirea amară. Profeţia spune: „Atunci omul puternic va striga cu 
amărăciune”. „Omul puternic” menţionat include dictatorii politici care cred acum 
că au construit adăposturi invincibile împotriva violenţei viitoare; îi include şi pe 
marii comercianţi şi bancheri internaţionali, şi în mod special îi include pe cei 
religioşi măreţi, înţelepţi şi puternici, precum papa şi membrii Ierarhiei Autorităţii. 
Aceşti oameni chiar şi în veşmintele lor şi prin faptele lor păşesc ţanţoşi, invitând 
oamenii să îi privească ca pe nişte oameni incredibil de puternici. Chiar înainte de 
începerea bătăliei acei oameni puternici vor fi obţinut controlul asupra naţiunilor 
pământului, şi prin acest control îi vor organiza pe oameni şi îi vor ţine cu frică 
faţă de ei şi de puterea lor dictatorială, mai puţin acele persoane care vor fi 
complet de partea Dumnezeului Atotputernic şi care îşi pun toată credinţa în el şi 
în GUVERNUL lui TEOCRATIC. 

9 Dar puterea acestor aşa-zişi oameni „puternici”, bogăţia materială şi 
influenţa nu vor avea nici o importanţă la Armaghedon. Văzând cum structurile li 
se năruie, ei vor striga, dar nu vor găsi nici un ajutor şi nici o cale de scăpare. 
Toate lucrurile în care şi-au pus inima şi sufletul vor fi distruse, fiindcă aşa a 
declarat Dumnezeu. Măcar vor fi convinşi că a venit sfârşitul şi că mâna 
Dumnezeului cel Atotputernic operează împotriva lor. 

10 Luaţi aminte asupra cuvintelor lui Dumnezeu în ceea ce îi priveşte: 
„Astfel spune Domnul, Cel înţelept să nu se laude cu înţelepciunea lui, şi nici cel 
puternic să nu se laude cu puterea lui şi nici cel bogat să nu se laude cu bogăţiile 
lui.” „Iată, vin zile, spune Domnul, când îi voi pedepsi pe toţi cei care sunt 
circumcişi [cei religioşi care pretind cu ipocrizie că îi sunt devotaţi lui Dumnezeu, 
dar care îi sunt devotaţi religiei Diavolului] pe cei care nu sunt circumcişi [toţi cei 
care sfidează deschis legea lui Dumnezeu]; Egiptul, Iuda, Edomul, copiii lui 
Amon, Moab şi toţi care sunt în colţurile cele mai îndepărtate, care locuiesc în 
sălbăticie; pentru că toate naţiunile acestea nu sunt circumcise şi toată casa lui 
Israel are inima necircumcisă.” (Ieremia 9:23, 25, 26) Altfel spus, israeliţii 
deveniseră necredincioşi şi devotamentul lor sufletesc nu era pentru Iehova 
Dumnezeu, ci pentru lucrurile din lumea Diavolului. 
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11 „Iată, vitejii lor vor striga pe afară; ambasadorii păcii vor plânge cu 
amărăciune.” (Isaia 33:7) Cei curajoşi dintre aceşti oameni puternici sunt aceia 
care se războiesc şi apoi plâng pentru pace şi îşi asumă responsabilitatea şi onoarea 
de a aduce pace; şi în legătură cu ei Domnul spune: „Oamenii puternici vor plânge 
atunci cu amărăciune”, când vor vedea că eforturile lor au fost în zadar. 

12 Oamenii care cred acum că lumea a construit o civilizaţie care va dăinui 
întotdeauna datorită eforturilor lor de a aduce pace şi prosperitate vor fi complet 
dezamăgiţi. 

13 Oamenii de afaceri puternici, care tranzacţionează comerţul lumii, şi toţi 
conducătorii oamenilor vor primi ceea ce merită, şi vor plânge. „Şi toţi cei care 
mânuiesc vâsla, marinarii, şi toţi navigatorii mării, vor coborî din corăbiile lor, vor 
sta pe uscat; şi vor face ca vocea lor să fie auzită împotriva ta, şi vor striga cu 
amărăciune şi îşi vor pune ţărână pe capete, se vor tăvăli în cenuşă.” (Ezechiel 
27:29, 30) Astăzi, toţi aceşti oameni măreţi şi „puternici” cântă vesel şi se felicită 
unii pe ceilalţi, în timp ce se înfruptă din grăsimea pământului şi cei săraci se 
sprijină de lopeţi şi aşteaptă să se hrănească cu firimituri; şi acestor puternici 
Domnul le spune: „Şi voi transforma sărbătorile voastre în durere şi toate cântecele 
voastre în plângeri; şi voi aduce pânză de sac peste toate şoldurile şi chelie pe toate 
capetele; şi voi face acest lucru ca priveghiul după singurul fiu, şi sfârşitul lui 
precum o zi amară.” – Amos 8:10. 

14 Toţi aceştia, după ce văd că eforturile lor au fost în zadar, vor plânge aşa 
cum a plâns Esau, dar, la fel ca Esau, nu vor primi nici un ajutor. (Geneza 27:34; 
Evrei 12:17) Oamenii puternici nu vor lua în considerare avertismentul care este 
dat astăzi, dar în furia lor continuă să îi persecute pe umilii mesageri ai lui Iehova 
care le aduc avertismentul lui Dumnezeu. 
 

„DEZASTRU” 

15 Astăzi toate persoanele care gândesc pot discerne repede că acestea sunt 
zile de mari nelinişti. Liderii religioşi şi politici spun de fapt: „Noi avem de gând 
să facem vremuri mai bune; biserica trebuie şi va converti lumea şi va aduce toţi 
oamenii sub controlul religiei; şi în viitorul foarte apropiat această lume va fi un 
loc potrivit pentru a trăi”. Ca răspuns pentru cântecele lăudăroase şi hilare ale aşa-
zişilor oameni „puternici”  Iehova Dumnezeu spune prin profetul său: „Acea zi 
este o zi a mâniei, o zi a necazului şi nenorocirii, o zi a dezolării şi a pustiirii, o zi a 
întunericului şi negurii, o zi cu nori şi beznă adâncă.” – Ţefania 1:15. 

16 Dumnezeu este pe punctul de a-şi exprima în mod violent indignarea faţă 
de „creştinătate” şi de toţi susţinătorii ei, şi tuturor acestora le spune: „Aceea va fi 
o zi de necaz şi suferinţă.” Profetului Habacuc i-a fost dată, de asemenea, o viziune 
a acelei zile de bătălie şi a fost aşa de îngrozitoare încât s-a rugat lui Dumnezeu cu 
aceste cuvinte: „Când am auzit mi s-a cutremurat stomacul; buzele mele au 
tremurat la auzirea vocii; putreziciunea mi-a intrat în oase şi am tremurat înăuntru, 
ca să mă adăpostesc în ziua necazului: când el [Satan, cu Gog] vine la oameni [ai 
lui Iehova; şi este propus să îi distrugă pe toţi care îl slujesc pe cel Preaînalt], el 
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[Iehova] îi va ataca cu trupele lui”; adică, Dumnezeu îi va invada pe Satan şi pe 
Gog. – Habacuc 3:16. 

17 Apogeul „neliniştii naţiunilor” va veni la Armaghedon şi va face ca 
naţiunile şi oamenii lumii să plângă în disperare. (Luca 21:25) Atunci unde vor 
găsi oamenii locul sigur în ziua aceea? Cu siguranţă nu în organizaţiile religioase 
sau în instituţiile politice. Siguranţa va fi găsită într-un singur loc, şi anume sub 
organizaţia Dumnezeului Atotputernic: „Domnul este bun; o fortăreaţă în ziua 
necazului; şi el îi ştie pe cei care cred în el. Dar cu un potop covârşitor va aduce 
sfârşitul acelui loc, iar întunericul îi va urmări pe duşmanii lui.” (Naum 1:7, 8) 
„Cel drept este eliberat din necaz, iar cel rău ajunge în locul lui [adică, în necazul 
lui].” (Proverbe 11:8) „Cel rău este prins în capcana greşelii buzelor lui; dar cel 
drept va scăpa de necaz.” – Proverbe 12:13. 
 

„PUSTIETATE” 

18 „Bătălia acelei mari zile a Dumnezeului Atotputernic” nu va fi una 
uşoară şi comodă şi îmbelşugată dar, aşa cum a afirmat profetul lui Dumnezeu, „o 
zi de irosire şi pustiire”. Prin credinţă, martorii lui Iehova văd acum că această 
mare profeţie privind necazul este aproape de împlinire şi până la împlinire ei 
trebuie să continue să anunţe avertismentul şi să îi îndrepte pe oameni înspre 
organizaţia lui Dumnezeu ca singurul loc sigur. Acea responsabilitate cade pe 
umerii celor fideli, responsabilitate de care ei nu pot scăpa şi în acelaşi timp să 
primească aprobarea lui Dumnezeu. Nici măcar celor fideli nu li se spune exact 
ziua şi ora de începere a marelui necaz, dar ei văd că este foarte aproape. Văzând 
că neliniştea creşte printre oameni, calea martorilor devine mai grea şi ei trebuie să 
continue să dea mărturie, şi plâng Domnului: „Cât de mult [mai trebuie să continue 
cu munca de martor]?” Şi ei primesc răspunsul: „Atunci eu am spus: Doamne, 
până când? Şi el a răspuns, Până când oraşele vor fi pustii şi fără locuitori, şi 
casele fără oameni, iar pământul o pustietate.” – Isaia 6:11. 

19 Ieremia, profetul lui Dumnezeu a prezis ce avea să vină asupra 
Ierusalimului, un dezastru asemănător cu ceea ce urmează să vină asupra 
„creştinătăţii”. „Toată ţara aceasta va fi o pustiire şi o uimire.” (Ieremia 25:11) 
Lideri onorabili sau religioşi spun: „Curând vom îmbrăca pământul cu gloria 
realizărilor noastre morale, făcându-l un loc potrivit pentru vizita lui Cristos.” 
Această concluzie se bazează pe minţile pline de imaginaţie ale evoluţioniştilor 
moderni, dar aceste rezultate nu vor fi apreciabile în ochii Dumnezeului 
Atotputernic. Din contră, toţi cei păcătoşi împreună cu lucrările lor vor fi distruşi 
în totalitate. 

20 Profetul a spus mai departe: „Este o zi a întunericului şi a beznei, o zi cu 
nori şi beznă groasă.” Ziua este întunecată acum, dar cea mai mare întunecime va 
veni când va începe bătălia de la Armaghedon. Acea întunecime va fi cu siguranţă 
atât una literală cât şi mentală, şi îi va cuprinde pe toţi cei de pe pământ care au 
încălcat legea lui Dumnezeu: „Calea celor răi este ca întunericul; ei nu ştiu de ce se 
împiedică.” – Proverbe 4:19. 
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21 În viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Habacuc în legătură cu ziua 
aceea, profetul a fost aşa de mişcat de puterea invizibilă a Domnului încât a 
exclamat: „Soarele şi luna stăteau nemişcate în locul lor; s-a dus [oştirea lui 
Iehova] înspre lumina săgeţilor tale [de foc lichid] şi înspre strălucirea suliţei tale 
scânteietoare.” (Habacuc 3:11) Întunericul literal ce înconjoară „creştinătatea” şi 
alte naţiuni ale pământului vor fi într-o stare mai proastă din cauza întunecimii 
mentale a celor care au pretins că îl slujesc pe Dumnezeu, dar care nu au făcut 
acest lucru. Cei care refuză acum să audă avertizarea şi instruirea lui Iehova vor 
avea parte doar de întunericul ce prevesteşte distrugerea. „Cărora le este rezervată 
pentru totdeauna negura întunericului.” – Iuda 13. 

22 Comparând prietenul cu duşmanul Iehova spune: „Eu formez lumina şi 
creez întunericul; Eu fac pacea şi creez răul. Eu, Domnul, fac toate lucrurile 
acestea.” – Isaia 45:7. 

23 Ca un avertisment al timpului apropiat al acelui mare întuneric alarma 
este trâmbiţată şi Dumnezeu spune: „Acordaţi-i glorie Domnului Dumnezeului 
vostru înainte să facă întunericul şi înainte ca picioarele voastre să se împiedice pe 
munţii întunecoşi, şi în timp ce căutaţi lumina el o transformă în umbra morţii şi o 
face o beznă adâncă.” (Ieremia 13:6) „Iată, el vine cu norii; şi toţi ochii îl vor 
vedea şi chiar şi cei care l-au străpuns; şi toate popoarele pământului se vor tângui 
din cauza lui. Chiar aşa. Amin.” – Apocalipsa 1:7. 

24 Această avertizare despre Armaghedon a fost scrisă acum multă vreme 
pentru ajutorul, mângâierea şi speranţa celor care s-au devotat lui Dumnezeu, şi 
acestor martori ai lui Iehova li s-a poruncit să rostească această avertizare pentru 
ca toţi ceilalţi care aud şi care sunt binevoitori să poată să meargă în locul sigur. 
 

CORNUL 

25 Cornul este un sunet de alarmă. Martorii fideli ai lui Iehova de astăzi 
răsună cornul Dumnezeului Atotputernic, proclamând ziua apropiată a 
Armaghedonului. Când va chiar începe bătălia, sunetul cornului va anunţa atacul 
Domnului asupra duşmanului, conducându-şi oştirea, care va striga victoria. „O zi 
în care trâmbiţa şi alarma vor suna împotriva oraşelor fortificate şi împotriva 
turnurilor înalte.” (Ţefania 1:16) Aceea va fi vremea atât a cornilor răsunători cât 
şi a strigării împotriva forţelor întărite ale ticăloşiei, împotriva celor ce s-au 
convins că sunt în siguranţă. 

26 Bătălia de la Ierihon a fost asemănătoare cu lupta oştirii cereşti a lui 
Iehova împotriva duşmanului. Înainte să între efectiv în luptă împotriva 
Ierihonului,  Iosua, sub conducerea Domnului, a dat această instrucţiune oştirii lui: 
„Şi vor suna tare din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, toţi 
oamenii vor striga cu putere; şi zidul cetăţii va cădea la pământ şi oamenii vor 
urca, toţi oamenii drept înaintea lui.” (Iosua 6:5) Acesta prevesteşte instrucţiunea 
pe care o dă Dumnezeu israeliţilor spirituali prin marele său Reprezentant, Mai 
Marele Iosua, adică Cristos Isus. Conform instrucţiunilor date israeliţilor de către 
Iosua ei trebuiau să mărşăluiască în jurul oraşului timp de şapte zile, şi în a şaptea 
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zi de marş profeţia avea să se împlinească în miniatură. Acum, martorii lui Iehova 
mărşăluiesc proclamând mesajul Regelui, dar în curând marşul va lua sfârşit şi 
atunci va începe bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic. Atunci, strigătul şi 
sunetul cornului va fi dat, în timp ce Isus Cristos, Mai Marele Iosua, îşi conduce 
oştirea cerească pentru a realiza victoria. Va fi un strigăt de victorie şi sunetul 
cornului va fi pentru triumf. Acest lucru va marca declinul complet al 
„creştinătăţii” şi al tuturor părţilor organizaţiei lui Satan. Cei numiţi şi însoţitorii 
lor prin credinţă văd acum acest lucru. 

27 În anul 606 î. Cr. Ierusalimul necredincios a căzut pe mâinile Regelui 
Nebucadneţar, pe care Dumnezeu l-a folosit ca slujitorul lui pentru a-i pedepsi pe 
cei necredincioşi. Aceea a fost o altă ilustrare a căderii Ierusalimului corespondent, 
adică, a „creştinătăţii” moderne, şi aceasta va avea loc în mâinile Regelui 
GUVERNULUI TEOCRATIC, Cristos Isus, pe care Nebucadneţar l-a prevestit: 
„La mâna sa dreaptă era ghicirea pentru Ierusalim, ca să pună căpitani, să deschidă 
gura pentru măcel, să ridice vocea cu strigăte, să pună berbeci la porţi, să ridice 
întărituri şi să construiască o fortăreaţă.” (Ezechiel 21:22) Aşa cum Domnul 
Iehova a ilustrat Ierusalimul, aşa va îndeplini acum acea imagine profetică în mâna 
lui Cristos Isus. 

28 Bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic va fi un timp de alarmă şi 
strigare „împotriva colţurilor înalte” (Young); „înaltelor turnuri de colţ”. (Ţefania 
1:16, R.V., margin.) „Înaltele colţuri” sau „turnuri” ale diviziunii pământeşti ale 
organizaţiei lui Satan sunt acestea: religia; înaltul turn şi şef al ierarhiei romano-
catolice, papa; împreună cu el mai sunt şi „înaltele colţuri”, ceilalţi demnitari ai 
organizaţiei romano-catolice. Pentru „Acţiunea Catolică”, propusă să conducă sau 
să distrugă lumea, aceştia sunt oamenii-cheie: din punct de vedere politic, dictatori 
sau conducători totalitari, „înaltele turnuri de colţ” care organizează oamenii şi îi 
controlează; din punct de vedere comercial, oamenii puternici sau baza de temelie 
a instituţiilor financiare care fac trafic cu produsele lumii şi cu oamenii. Aceşti 
înalţi demnitari constituie şefii „oraşelor îngrădite”, adică cei care s-au protejat 
prin propriile eforturi şi acum se refugiază în organizaţiile lor întărite şi încearcă în 
continuare să se întărească, şi folosesc astfel toate modalităţile de a obţine 
controlul asupra oamenilor şi asupra bogăţiilor materiale de pe pământ. Aceste 
organizaţii s-au împrejmuit cu legi care le convin lor, şi prin practici religioase şi 
prin astfel de lucruri ei cred că sunt în siguranţă în momentul atacului. Prin 
dictatorii politici şi cu oamenii de afaceri puternici ierarhia romano-catolică s-a 
împrejmuit cu tratate şi acorduri încheiate cu dictatori şi traficanţi comerciali şi cu 
confederaţii sau alianţe, prin intermediul cărora speră să controleze pământul. 
Toate acestea sunt sprijinite cum trebuie şi susţinute de „brigada braţ-puternic” şi 
militară. Ei au toţi agenţii de propagandă şi presă publică şi reviste şi alte 
modalităţi de publicare, pentru a declara măreţia celor trei elemente conducătoare 
ale pământului, şi prin care ei speră să convingă oamenii că aceste trei elemente 
constituie singura lor metodă de salvare. Aceste „înalte turnuri” combinate sau mai 
marii cred că pot asigura toate lucrurile necesare pentru omenire şi îi pot proteja în 
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faţa dezastrului. Ei vor fi dezamăgiţi cu siguranţă, aşa cum a afirmat Dumnezeu cel 
Atotputernic. 

29 Cristos Isus este baza de temelie principală a organizaţiei capitale a lui 
Iehova. El este „temelia” şi „colţul”. (Isaia 8:14; 28:16; Psalmul 118:22) Cristos 
Isus este Justificatorul numelui lui Iehova Dumnezeu. La Armaghedon el va 
conduce oştirea cerească împotriva „înaltelor colţuri” pământeşti sau a turnurilor 
înalte ale organizaţiei lui Satan, şi împotriva armatei invizibile a lui Satan. Domnul 
Isus va distruge, va asupri şi va zdrobi toate acele „înalte colţuri”: „Pentru că ziua 
lui Iehova al  oştirilor va ajunge peste toţi cei mândri şi trufaşi şi peste toţi cei 
înălţaţi, care vor fi coborâţi; şi peste toate turnurile înalte şi peste toate zidurile 
îngrădite.” – Isaia 2:12, 15. 
 

„FAPTA” LUI IEHOVA 

30 Conducătorii de pe pământ şi susţinătorii lor sunt încăpăţânaţi, ageri, 
încrezuţi şi refuză să dea ascultare avertizării lui Iehova şi astfel este exprimat 
scopul Celui Mai Înalt pentru ei: „Şi eu [Iehova] voi aduce suferinţă oamenilor, iar 
ei vor umbla ca orbi,i pentru că au păcătuit împotriva Domnului; şi sângele lor va 
fi vărsat ca praful şi carnea lor ca baliga.” – Ţefania 1:17. 

31 Dumnezeu cel Atotputernic aduce necazul asupra celor ce au refuzat să 
asculte avertizarea lui. El face acest lucru pentru că este ziua potrivită pentru a 
pune în ordine socotelile. El i-a pus pe aceşti rebeli într-un loc, aşa încât ei nu pot 
scăpa, pentru că refuză să acorde atenţie Cuvântului Lui. Fiecare anunţ al omului 
pentru ajutorare i-a dat greş şi aceşti puternici prevestitori şi asociaţi vor fi aduşi la 
capătul puterilor şi vor fi obligaţi să conştientizeze neputinţa lor. Ei vor ajunge să 
fie disperaţi şi să înnebunească şi să fie isterici şi îi vor face pe toţi să se întoarcă 
unul împotriva celuilalt. În eforturile lor de a se distruge reciproc ei „merg pe 
orbeşte” şi luptă pe orbeşte. „Se clatină înainte şi înapoi şi se leagănă ca beţivii, şi 
nu mai ştiu ce să facă.” – Psalmul 107:27. 

32 Orbi şi isterici, liderii lumii, care au fost încăpăţânaţi, brutali şi 
necugetaţi, vor lupta unul împotriva celuilalt şi vor pieri. (Psalmul 49:10) Se vor 
distruge unii pe alţii aşa cum au făcut madianiţii când Ghedeon şi grupul lui de 300 
de susţinători credincioşi au pus duşmanul pe fugă. (Judecătorii 7:20-22) Oamenii 
religioşi, politici şi comerciali, care au pretins în mod ipocrit că îl slujesc pe 
Dumnezeu, dar care au făcut chiar contrariul, au rupt legământul potenţial cu 
Iehova Dumnezeu; astfel, „creştinătatea” este într-un legământ potenţial cu 
Dumnezeu cel Atotputernic pentru că ei au declarat şi anunţat că îl slujesc. 

33 Fără îndoială au existat oameni la începutul „creştinătăţii” şi unii de-a 
lungul timpului până la venirea lui Cristos Isus la templu, care l-au slujit pe 
Dumnezeu, dar de la întronarea lui Cristos Isus şi venirea lui la templu oamenii 
religioşi au orbit total şi s-au devotat în întregime demonismului. Cu privire la 
aceşti nelegiuiţi Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Domnul te va lovi cu nebunie, cu 
orbire şi cu uimire a inimii: şi vei bâjbâi la amiaz, aşa cum bâjbâie un orb pe 
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întuneric, şi nu vei prospera în căile tale; doar vei fi întotdeauna asuprit şi prădat, 
şi nimeni nu te va salva.” – Deuteronomul 28:28, 29. 
 

MOTIV PENTRU NENOROCIRE 

34 Iehova face cunoscut motivul pentru provocarea marelui dezastru asupra 
celor isteţi, încăpăţânaţi şi necugetaţi de pe pământ: „Pentru că au păcătuit 
împotriva Domnului”. Ei au avut ocazia să audă adevărul de la Iehova şi l-au 
respins voit şi sunt astfel „ignoranţi cu voie”, iar prin Cuvântul lui Dumnezeu 
cerurile şi pământul vor fi distruse. – 2 Petru 3:5-7. 

35 Liderii orbi din „creştinătate” şi adepţii şi susţinătorii lor orbiţi se 
îndreaptă acum direct spre distrugere şi în curând vor cădea. (Matei 15:14) 
Înţelepciunea prezicătorilor „înţelepţi” ai acestei lumi va avea un sfârşit înjositor şi 
vor şti în ultima lor stare de disperare că mâna lui Iehova Dumnezeu este 
împotriva lor pentru a-i distruge: „Aşadar, iată, Voi realiza o lucrare minunată 
printre oamenii aceştia, o lucrare minunată şi o minune; pentru că înţelepciunea 
oamenilor lor înţelepţi va pieri, iar priceperea oamenilor lor prevăzători va fi 
ascunsă.” – Isaia 29:14. 

36 Oamenii autointitulaţi înţelepţi ignoră tot ce le-a dat Dumnezeu 
poporului său şi tot ce oamenii religioşi au proclamat în prezenţa lor. Aceşti 
păcătoşi au comis un „păcat care duce la moarte”, dincolo de speranţa de înviere. 
„Omul nelegiuirii”, „fiul distrugerii” a făcut întocmai acest lucru. Această clasă de 
„om al nelegiuirii” include „servul rău” şi clericii, care au declarat că îl slujesc pe 
Domnul Dumnezeu, dar care l-au negat, şi aceştia împreună cu conducătorul 
turmei religioase şi cu susţinătorii şi paraziţii lui orbi continuă să păcătuiască 
împotriva lui Iehova şi a Împărăției sale . Aceste persoane au avut ocazia să 
cunoască adevărul despre Iehova Dumnezeu şi despre guvernul lui şi au primit 
avertizarea bătăliei ce se apropie, a marii zile a Dumnezeului Atotputernic, care va 
aduce dezastre asupra tuturor guvernelor acestei lumi. Aşa cum Dumnezeu le-a 
vorbit prin Ieremia oamenilor necredincioşi din Ierusalim, aşa le vorbeşte şi astăzi 
celor necredincioşi, din „creştinătate”, care au pretins că îl slujesc, dar care nu au 
făcut acest lucru: „V-am chemat, dar n-aţi răspuns”. – Ieremia 7:13. 

37 Toţi aceştia au păcătuit împotriva Domnului, în special din 1918 încoace. 
Şi cum au păcătuit? Prin ostilitatea lor deschisă faţă de mesajul lui Iehova, pe care 
el li l-a trimis prin mesagerii lui ascultători şi fideli; şi prin indiferenţa lor 
dispreţuitoare şi nepăsarea faţă de mesajul acela în legătură cu Dumnezeu şi 
Împărăția Sa, şi pe care ei au considerat-o neimportantă. Ei au preferat să stea de 
partea demonismului sau religiei, spunând: „Este suficient pentru noi”. Prin faptele 
lor ei au declarat că nu există un Dumnezeu Atotputernic, Creatorul cerului şi al 
pământului şi singurul Dătător de viaţă. „Nebunul a spus în inima lui, Nu există 
Dumnezeu. Ei sunt stricaţi; au făcut lucruri dezgustătoare; nu este nici unul care să 
facă bine. Domnul s-a uitat din cer spre copiii oamenilor, ca să vadă dacă este 
vreunul care are pricepere şi care îl caută pe Dumnezeu. Toţi s-au dat la o parte, 
toţi au devenit mârşavi; nu mai este nici unul care să facă bine, nu, nici unul. Nu 
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au nici un fel de cunoaştere toţi cei care fac fărădelegi? care îmi mănâncă poporul 
aşa cum mănâncă pâinea, şi care nu îl cheamă pe Domnul.” – Psalmul 14:1-4. 

38 Acei opozanţi voitori ai lui Iehova, ai Împărăției sale şi ai mesajului lui 
au vărsat sângele multor nevinovaţi; iar Domnul le spune acelor religioşi şi 
susţinătorilor lor: „Şi sângele lor va fi vărsat ca ţărâna [adică, precum un lucru fără 
valoare].” (Ţefania 1:17) Liderii religioşi ai Israelului (prototipul) şi 
corespondenţii lor, religioşii din „creştinătate”, au fost vinovaţi de astfel de 
nelegiuiri ca nimeni alţii de pe pământ şi tuturor acestora Domnul Dumnezeu le 
spune: „Pentru păcatele profeţilor lui şi pentru nelegiuirile preoţilor lui, care au 
vărsat sângele celor drepţi în mijlocul lui [„Creştinătatea‟], au pribegit ca orbii pe 
străzi, s-au pângărit cu sânge, pentru ca oamenii să nu poată să le atingă 
veşmintele.” – Plângerile 4:13, 14. 

39 Răzbunătorul de sânge al lui Dumnezeu, ca şi executor al celor care au 
încălcat cu voie legământul lui veşnic cu privire la vărsarea de sânge, va îndeplini 
scopul lui Iehova şi îi va trage la răspundere pe toţi criminalii. În aceste zile 
periculoase toţi cei care au auzit de „oraşele de refugiu” şi care nu au mers în acel 
loc de refugiu, adică, în organizaţia lui Dumnezeu prin Cristos, vor fi nimiciţi de 
către răzbunătorul de sânge. – Geneza 9:6; Numeri 35: 9-34. 
 

INFLUENŢA DEMONICĂ 

40 După ce va începe bătălia de la Armaghedon vor exista foarte mulţi în 
afara „oraşului de refugiu” pentru că au fost de partea demonismului sau religiei. 
Ei au preferat să ţină partea doctrinelor demonilor, precum „purgatoriul”, şi să se 
închine la imagini şi să se roage cu rozariu şi să realizeze alte formalităţi decât să 
asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Din cauză că au susţinut organizaţia sângeroasă a 
Diavolului ei nu vor putea pleda ca ignoranţi ai responsabilităţii lor. Ei vor avea 
semnul fiarei pe frunte (mental), dacă nu chiar pe mâinile lor. – Apocalipsa 13:16, 
17. 

41 Responsabilitatea este acum asupra martorilor şi slujitorilor lui Iehova de 
a transmite acestora mesajul despre Împărăţie şi să îl facă să răsune pentru a fi 
auzit, chiar dacă nu îi pot face pe încăpăţânaţi să audă şi să se supună. 
Responsabilitatea martorilor lui Iehova este de a proclama adevărul şi ei nu pot 
evita acest lucru. Dumnezeu va îndepărta toţi duşmanii şi susţinătorii Diavolului; 
şi cei ce refuză să acorde atenţie avertizării care este proclamată acum şi care 
continuă cu slujirea demonismului şi cedează influenţei demonismului, vor muri şi  
vor purta responsabilitatea pe capetele lor. – Ezechiel 33:8, 9. 

42 Din anul 1918, în special religioşii şi susţinătorii lor aliaţi au adunat mari 
ocări asupra numelui lui Iehova şi asupra celor ce îl slujesc fidel pe Dumnezeu şi 
pe Regele lui. Acei duşmani i-au persecutat cu cruzime pe slujitorii fideli ai lui 
Iehova şi au vărsat mult sânge nevinovat al susţinătorilor fideli ai lui Cristos Isus. 
Iehova îşi dă cuvântul de neîncălcat că la Armaghedon el îi va trage la răspundere 
pe toţi cei păcătoşi şi va face acest lucru vărsând sângele duşmanilor ca praful şi va 
acoperi pământul cu carnea lor chiar „ca baliga”. 
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43 Iehova a pus în gurile poporului său credincios această rugăciune cu 
privire la duşmani, şi în special cu privire la liderii „creştinătăţii”, care i-au 
persecutat aşa de tare pe servii credincioși ai Domnului, şi anume: „Fă-le [celor 
din „creştinătate”, care i-au persecutat pe slujitorii lui Dumnezeu] ca Madianiţilor, 
ca lui [Căpitanului] Sisera, ca lui [Regelui] Iabin în valea Chison: care au pierit la 
Endor, au ajuns ca bălegarul pentru pământ.” (Psalmul 83:9, 10) Dumnezeu va 
răspunde în totalitate la acea rugăciune la Armaghedon, când va distruge 
duşmanul. Acest lucru este sigur deoarece Iehova a pus această rugăciune în gura 
slujitorilor lui ca o profeţie, pe care el o va îndeplini. 

44 Liderii moderni ai „creştinătăţii” şi susţinătorii lor favorabili tratează 
Cuvântul lui Dumnezeu cu dispreţ pur şi adună mult dispreţ asupra martorilor lui 
Iehova. Aşa cum „creştinătatea” îşi arată răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi 
împotriva regatului lui, aşa îi va trata şi Iehova ca rebeli la Armaghedon. El îşi va 
arăta dispreţul faţă de „creştinătate” şi faţă de liderii şi susţinătorii ei. Carnea lor va 
fi împrăştiată pe pământ ca un lucru vrednic de dispreţ. Supravieţuitorii 
Armaghedonului îi vor vedea; aşa cum este scris: „Iar ei [supravieţuitorii 
Armaghedonului] vor merge înainte şi vor privi cadavrele oamenilor care au comis 
greşeli împotriva mea; pentru că viermele lor nu va muri şi nici focul lor nu va fi 
stins; şi vor fi un lucru dezgustător pentru toată carnea.” (Isaia 66:24) Nu va exista 
înviere pentru ei. 
 

NICI O SALVARE 

45 Cei aspri, egoişti şi aroganţi, ce se declară slujitori ai lui Dumnezeu, care 
sunt lideri ai „creştinătăţii” de astăzi depind de influenţa lor proprie şi de bogăţia 
lor materială pentru a se salva de mânia lui Dumnezeu în acea zi; dar lor le spune 
Dumnezeu altceva: „Nici argintul şi nici aurul lor nu vor putea să îi salveze în ziua 
mâniei Domnului; ci întreg pământul va fi înghiţit de focul geloziei lui; pentru că 
el va realiza o eliberare rapidă a tuturor celor care locuiesc pe pământ.” – Ţefania 
1:18. 

46 Acei oameni cu experienţă de viaţă, care s-au bazat pe propria lor 
construcţie de aşa-zisă „civilizaţie” au strâns  pe pământ averi prin care speră să se 
poată proteja şi salva. Astfel, ei şi-au adunat bogăţia pentru zilele rele, ca un fel de 
asigurare contra dezastrului. Toţi dictatorii au mari sume de bani depozitate în 
afara ţării lor, din care pot fi alungaţi de către oamenii înfuriaţi. De exemplu, Hitler 
a avut grase conturi bancare sau depuneri în numele unor agenţi în nouă ţări 
străine, dar nici unul în Germania sau în ţara egalului său dictator din Italia, în care 
nu are încredere deplină. Când este obligat să plece şi să caute un loc să se ascundă 
şi să se refugieze, îşi dă seama că bogăţiile lui pământeşti adunate nu-i mai sunt de 
nici un folos. Acest lucru este adevărat şi în legătură cu alţi dictatori şi „persoane 
influente” din politică. 

47 S-a tot spus că Vaticanul, sediul ierarhiei romano-catolice, a adunat 
foarte multe bogăţii pământeşti. Acea mare avere de argint, aur şi pietre preţioase a 
fost adunată din mai multe ţări ale lumii. Chiar şi de la muncitorii din Mexic au 
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fost luate pentru Vatican treizeci de milioane de dolari, până când acea instituţie a 
fost oarecum înfrânată pe acel teritoriu. Ierarhia a mai adăugat la averea ei şi ceea 
ce au obţinut prin escrocheria cu „purgatoriul”, operând prin mijloace necinstite 
printre cei creduli. La taxele de „purgatoriu” se adaugă ce este adunat de la mase 
pentru cei morţi; şi vasul pentru colectă, taxa „Plătiţi la intrare” pentru un loc în 
biserică; de asemenea, jocurile de Bingo religioase; jocurile de noroc; şi marile 
teancuri adunate de acolo; de asemenea, şi câştigurile păcătoase de la loterie; şi 
banii cu care contribuie statul, bani care au fost luaţi pe nedrept de la oameni sub 
formă de taxe; de asemenea, sumele care au fost luate de la mulţi de pe patul de 
moarte, şi sume mari de bani colectate de pe poliţe de asigurare, plătite văduvelor 
de companii de asigurare la moartea soţului sau a vreunei rude moarte; de 
asemenea, profitul de la numeroase investiţii şi afaceri, precum Monte Carlo, Wall 
Street, fabrici de băuturi şi de bere, şi din acţiuni şi obligaţiuni, din cereale şi din 
alte produse cu care s-a făcut comerţ la bursa de valori; şi, la toate acestea, s-au 
mai adăugat numeroase comenzi „caritabile” operate printre publicul larg, catolic 
şi protestant, evrei şi naţiuni, şi la care au răspuns numeroase persoane, din cauza 
fricii de a face contrar influenţei oamenilor puternici ai ierarhiei; alte mari 
câştiguri au fost obţinute din „casele de păstori buni” de subjugare, orfelinate şi 
spitale exploatate pentru câştig egoist; banul lui Petru pentru „săracul” papă; de 
asemenea, din vânzarea de lumânări, mărgele, „apă sfinţită”, şi multe alte lucruri 
prea multe pentru a fi enumerate aici. Dar staţi să înceapă Armaghedonul şi 
„escrocii dictatori vor începe să înţepenească”. 

48 Nici o sumă de bani sau altă avere nu poate fi utilizată pentru a-i şantaja 
pe Iehova şi pe marele său Reprezentant  Executiv, Cristos Isus. Nici o sumă 
adunată din comoară pământească nu va „putea să îi scape în ziua mâniei 
Domnului”. (Ţefania 1:18) Dumnezeu cel Atotputernic nu va primi nimic ca plată 
pentru păstrarea mulţimii ipocrite afară din măcel şi pentru a-i salva de la 
distrugere. „Pentru că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi 
Domnul domnilor, un mare Dumnezeu, puternic şi înfiorător, care nu acordă 
atenţie oamenilor şi nici nu ia recompensă.” (Deuteronomul 10:17) „Îşi vor arunca 
argintul pe stradă, iar aurul lor va fi îndepărtat: argintul şi aurul lor nu îi vor putea 
salva în ziua mâniei Domnului; nu le vor mulţumi sufletele, nici nu le vor umple 
intestinele; pentru că sunt piedica nelegiuirii lor.” (Ezechiel 7:19) Domnul spune 
mai departe: „Comorile celor care comis răutăţi nu aduc nici un beneficiu, dar 
dreptatea salvează de la moarte.” – Proverbe 10:2. 

49 „Oraşul de refugiu”, adică organizaţia lui Dumnezeu, este singurul loc de 
siguranţă şi protecţie. Cu privire la acel loc protejat este scris: „Mai mult, să nu 
aveţi nici o mulţumire pentru viaţa unui ucigaş, care este vinovat de moarte; dar el 
va fi omorât cu siguranţă. Să nu aveţi vreo mulţumire pentru cel care a fugit în 
oraşul de refugiu, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului. 
Aşa că să nu pângăriţi ţara în care vă aflaţi; pentru că sângele pângăreşte ţara; şi 
ţara nu poate fi curăţată de sângele care a fost vărsat în ea [aur şi argint], decât cu 
sângele celui care l-a vărsat.” – Numeri 35: 31-33. 
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50 Luând în considerare şi mai mult distrugerea ce va veni asupra naţiunilor 
lumii o dată cu Armaghedonul, Iehova spune prin profetul său: „ci tot pământul va 
fi înghiţit de focul geloziei lui”. Acesta nu se referă la pământ întocmai sau la sfera 
terestră, pentru că este scris în Cuvântul lui Dumnezeu: „pământul rămâne pentru 
totdeauna”. (Eclesiastul 1:4) Aceasta nu înseamnă organizaţia vizibilă (adică, 
pământească) a „creştinătăţii” în special, şi naţiunile din jurul ei. Acea devorare 
sau distrugere va fi o expresie a consumării zelului în dreptate şi sfinţenie, şi va 
efectua acest lucru pentru justificarea numelui lui sfânt. Zelul lui Iehova arde şi 
consumă organizaţia păcătoasă a oamenilor care l-au sfidat şi care l-au ignorat şi 
care au urmat liderii religioşi ai demonismului. Zelul lui Dumnezeu pentru 
dreptate va arde în întregime tot ce este păcătos, atât invizibil cât şi vizibil. 

51 Textele scripturale următoare susţin şi mai mult concluzia anterioară 
cum că zelul focului lui Iehova, focul dreptăţii, îi va mistui pe toţi nelegiuiţii şi pe 
toate organizaţiile lor nelegiuite: „Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un foc 
mistuitor, un Dumnezeu gelos.” (Deuteronomul 4:24) „Căci Dumnezeul nostru 
este şi un foc mistuitor.” (Evrei 12:29) „Până când Domnul meu vei fi furios 
pentru totdeauna? Va arde gelozia ta precum focul? Varsă-ţi mânia peste 
necredincioşii care nu te-au cunoscut şi peste regatele care nu ţi-au chemat 
numele.” (Psalmul 79:5, 6) „Şi în aceeaşi vreme, când Gog va veni pe pământul lui 
Israel, spune Domnul Dumnezeu, furia mi se va urca la cap. Pentru că am vorbit în 
gelozia mea şi în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi cu siguranţă un mare 
cutremur pe pământul lui Israel.” – Ezechiel 38:18, 19. 
 

PLECARE RAPIDĂ 

52 Domnul Isus Cristos, marele Judecător care stă acum la judecată ca 
Marele Ofiţer al lui Iehova Dumnezeu, judecă naţiunile. El separă „caprele” de 
„oile lui”. (Matei 25:31-46) „Caprele” descriu în mod simbolic toate acele 
persoane de pe pământ care sunt împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC. Adică 
toţi cei care nu sunt pentru TEOCRAŢIE, pentru că sunt împotriva ei: „Cine nu 
este de partea mea, este împotriva mea şi cine nu strânge cu mine, risipeşte.” 
(Matei 12:30) „Celelalte oi” ale Domnului sunt acelea care merg repede înspre 
„oraşul de refugiu”, adică organizaţia Domnului, care rămân acolo şi îl slujesc cu 
bucurie pe Dumnezeu şi GUVERNUL lui TEOCRATIC. Când munca de judecată 
a Domnului se încheie, atunci „caprele” se vor fi identificat complet ca fiind 
duşmanii lui Dumnezeu şi apoi, „celelalte oi” ale Domnului se vor fi identificat ca 
fiind de partea Domnului, slujindu-l cu voie şi bucurie pe Dumnezeu şi guvernul 
său al dreptăţii. Apoi, execuţia finală a judecăţii va fi aplicată. În legătură cu 
caprele, adică duşmanii lui Dumnezeu, el spune prin profetul lui (Ţefania 1:18): 
„El va realiza o descotorosire rapidă a tuturor celor [adică a tuturor caprelor] care 
locuiesc pe pământ.”; (R.V.) „va aduce sfârşitul, da, un sfârşit îngrozitor peste 
toţi”. Acel sfârşit îngrozitor şi rapid al caprelor este afirmat de Isus cu aceste 
cuvinte: „Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul veşnic [în distrugere] 
pregătit pentru Diavol şi îngerii lui! [adică, toţi demonii şi toţi cei care se supun şi 
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sunt sub influenţa şi puterea demonilor şi a celor care sunt în opoziţie cu 
TEOCRAŢIA]” “Şi aceştia vor merge la, distrugere veşnică [tăiere (Diaglott)].” – 
Matei 25:41, 46. 

53 În timp ce judecata de separare este realizată de Cristos Isus el trimite 
slujitorii lui numiţi şi însoţitorii lor, „celelalte oi”, pentru a declara avertizarea 
bătăliei de la Armaghedon ce se apropie şi rezultatele dezastruoase ce vor veni 
asupra celor ce refuză să acorde atenţie acelei avertizări. El le porunceşte 
slujitorilor lui să declare Cuvântul lui şi să spună oamenilor să meargă repede 
înspre munţi, adică înspre Împărăţia lui Dumnezeu condusă de Cristos Isus, Cel 
Drept. Astăzi, martorii declară avertismentul pentru Domnul. Cei încăpăţânaţi şi 
îndărătnici rămân în instituţiile lor religioase şi mulţi dintre ei spun: „Eu nu o să-
mi schimb religia pentru nimic”. „Eu sunt mulţumit de religia mea şi nu vreau să 
aud despre nimic altceva.” Aceştia sunt doar nominalii sau aşa-zişii „iudei”, care 
pretind că îl slujesc pe Dumnezeu; dar ei nu cunosc adevărul şi nu îl cunosc pe 
Dumnezeu cel Atotputernic, pentru că ei refuză să asculte şi să se supună 
Cuvântului lui. Ei refuză să acorde atenţie avertizării. Ei rămân de partea religiei 
demonice şi sfârşitul lor va fi ca cel al liderilor religiei şi ca a şefului demonilor şi 
a celorlalţi demoni. 

54 Iehova stabileşte foarte clar prin profetul lui că sfârşitul tuturor celor ce 
stau împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC va fi „un sfârşit îngrozitor”. Ei vor 
avea un sfârşit chinuit cu atâta suferinţă încât nu poate fi descris în cuvinte. Cu 
siguranţă că ei nu îşi vor încheia zilele pe pământ în pace şi linişte şi confort. 
Liderii religioşi sunt cei mai condamnabili. Oamenii politici care prezic ce vor face 
pentru lume sunt într-o clasă asemănătoare. Dar toţi cei care, după ce au fost 
avertizaţi, continuă să urmeze liderii şi învăţătorii religioşi vor avea aceeaşi soartă 
rezervată pentru ipocriţi. Cristos Isus, cel Mai Mare ca Solomon, ca în ascultare 
faţă de Tatăl său va face aşa cum a făcut corespondentul lui cu Ioab şi Şimei: „Să 
faci potrivit înţelepciunii tale şi să nu laşi capul lui cărunt să coboare în pace în 
mormânt.” „Aşa că nu-l lăsa nevinovat; fiindcă tu eşti un om înţelept şi ştii ce 
trebuie să îi faci; să-i cobori capul cărunt plin de sânge în mormânt.” – 1 Regi 2:6, 
9. 

55 Un sfârşit îngrozitor şi rapid va veni peste „toţi locuitorii pământului”, 
aşa cum spune Dumnezeu prin profetul său Ţefania. Acest lucru se referă în mod 
precis la iudeii nominali, la liderii religioşi ai „creştinătăţii”, care susţin în mod 
ipocrit că îl slujesc pe Dumnezeu, amăgesc oamenii şi îl neagă pe Domnul. 
Domnul spune despre aceştia: „Voi nimici omul şi animalul. Voi nimici păsările 
cerului şi peştii mării şi piedicile împreună cu cei răi; şi voi înlătura omul de pe 
pământ, spune Domnul. Şi îmi voi întinde mâna peste Iuda şi peste toţi locuitorii 
Ierusalimului; şi voi distruge rămăşiţa lui Baal din acest loc şi numele preoţilor 
idolatri împreună cu ceilalţi preoţi.” – Ţefania 1:3, 4. 

56 Într-un limbaj clar, acea profeţie înseamnă clasa „slujitor rău”, liderii 
care predau religia în această zi a lui Iehova, şi toţi cei ce conving oamenii să 
practice religia sau demonismul. Toţi locuitorii „creştinătăţii” care rămân sub 
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conducerea combinaţiei religioase şi toţi care aduc ajutor şi alinare organizaţiei 
Diavolului, sunt de asemenea incluşi în judecata distructivă. Domnul spune: „Voi 
distruge [toată] rămăşiţa lui Baal din acest loc”; semnificaţia acesteia este 
„distrugerea tuturor celor care prin orice metodă sprijină sau susţin religia 
Diavolului”, chiar şi cum Dumnezeu l-a făcut pe Iehu să îi distrugă pe toţi cei ce se 
identificau ca fiind închinători ai demonului, adică, religioşii. – 2 Regi 10:22-25. 
 

FĂRĂ ÎNTÂRZIERE 

57 Judecata execuţiei nu va fi amânată. Când va veni timpul lui Iehova 
execuţia se va desfăşura repede. Cei religioşi, adică închinătorii demonilor, se vor 
fi identificat complet până atunci şi Domnul va pronunţa în sfârşit judecata 
împotriva lor şi execuţia va urma imediat după aceea: „Apoi le va vorbi cu mânia 
lui şi îi va ului cu supărarea lui puternică”. (Psalmul 2:5) Ceea ce va urma este 
indicat de rugăciunea a cărei scriere a fost determinată de Dumnezeu acum multă 
vreme şi această rugăciune este declarată acum de servii credincioşi ai lui 
Dumnezeu, care sunt acum pe pământ şi este adresată lui Iehova şi împotriva 
duşmanilor lui: „Aşa să îi chinui cu vijelia ta şi să îi umpli de spaimă cu furtuna ta. 
Să fie zăpăciţi şi chinuiţi pentru totdeauna; da, să fie făcuţi de ruşine şi să piară; 
pentru ca oamenii să ştie că tu, al cărui nume este Iehova, eşti Cel Preaînalt peste 
tot pământul.” (Psalmul 83:15, 17, 18) Dumnezeu va auzi acea rugăciune şi 
judecata lui va fi executată aşa cum trebuie, pentru că rugăciunea este în armonie 
perfectă cu voinţa lui exprimată. 

58 „Bătălia marii zile a Dumnezeului cel Atotputernic” nu este un lucru 
socotit cu uşurinţă, aşa cum au făcut unii dintre cei ce pretind că sunt slujitorii lui 
Dumnezeu. Faptul că Iehova a făcut referire la bătălie de mai multe ori prin 
profeţii lui, face ca bătălia să fie chiar şi mai importantă. Va fi concluzia finală a 
controversei dintre Satan, şeful demonilor, şi Dumnezeu cel Atotputernic. 
Înseamnă sfârşitul absolut al tuturor ce sunt în opoziţie cu TEOCRAŢIA. Apare în 
mod evident în scripturi şi este adusă în atenţia oamenilor de multe ori, deoarece 
este ultima şansă la viaţă pentru cei care aud acum mesajul. Este măreţul 
eveniment care va stabili pentru totdeauna supremaţia lui Iehova şi îi va justifica în 
totalitate numele. Îngeri sfinţi şi oameni credincioşi au aşteptat de mult timp şi cu 
nerăbdare această zi. Acum este foarte aproape. Cei credincioşi de pe pământ văd 
lucrul acesta şi se bucură. 

59 Armaghedonul va marca sfârşitul tuturor naţiunilor de pe pământ pentru 
că toate naţiunile au uitat de Dumnezeu. Va marca manifestarea TEOCRAŢIEI. 
Acesta este timpul potrivit în care Iehova Dumnezeu, în mod reprezentativ prezent 
în templul din Sion, porunceşte ca toţi să păstreze liniştea şi să asculte ce are el de 
zis pentru ei. Este timpul în care servii lui credincioşi trebuie să dea o alarmă 
răsunătoare pe tot pământul. 

60 Cine va asculta şi îi va acorda atenţie poruncii lui Iehova din Sion? Şi 
cine se va supune în acea zi îngrozitoare a Armaghedonului? Nici „creştinătatea” 
şi nici vreo altă naţiune a lumii. „Dar Domnul este Dumnezeul adevărat, el este 
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Dumnezeul viu şi Regele veşnic; pământul se va cutremura din cauza mâniei lui, şi 
nici o naţiune nu va putea suporta indignarea lui.” – Ieremia 10:10. 

61 Satan şi toţii demonii sunt numiţi „dumnezei” şi mulţi oameni li se 
închină. Nici unul dintre aceşti oameni nu se vor supune şi astfel vor pieri: „Aşa le 
veţi spune, dumnezeii care nu au creat cerurile şi pământul vor pieri de pe pământ 
şi de sub aceste ceruri.” (Ieremia 10:11) Atunci, cine va găsi locul sigur şi se va 
supune în ziua mâniei lui Dumnezeu? Iehova a răspuns la aceste întrebări în 
Cuvântul lui, scoţând în evidenţă singura cale de a găsi protecţie, siguranţă şi 
salvare în acea zi. 
 

Lucrarea împărăției 
 

Cititorii TURNULUI  DE  VEGHERE  apreciază acum faptul că Guvernul 
Teocratic funcționează pe pământ, în ceea ce îi privește pe cei consacrați lui 
Iehova. Atât rămășița unsă, cât și clasa Ionadab au privilegiul, prin îndurarea 
Domnului, de a participa la suportarea cheltuielilor legitime pentru continuarea și 
impulsionarea lucrării împărăției. Contribuțiile lor făcute direct la Societatea de 
Biblii şi Tratate Turnul de Veghere, cu sediul în Columbia Heights, nr. 124, 
Brooklyn, New York, reprezintă pentru ei o asigurare că banii vor fi folosiți în cel 
mai avantajos mod pentru promovarea intereselor împărăției. 

Această notificare nu este o solicitare de bani, ci pur și simplu reamintește 
tuturor celor ce doresc să sprijine împărăția lui Iehova că este bine să se îngrijească 
dinainte de participarea la lucrare, și să facă asta punând deoparte o anumită sumă 
de bani în fiecare săptămână, în funcție de posibilitățile lor financiare. Treaba 
Societății este să folosească banii cu care s-a contribuit în cel mai economic mod 
cu putință pentru a face cunoscut numele și împărăția lui Iehova. Dacă suntem 
informați în avans despre sumele cu care se va contribui în timpul anului de către 
cei interesați, vom putea face dinainte o schiță a lucrărilor și cheltuielilor pe care le 
implică. De aceea, vă sugerăm ca la primirea acestui număr al Turnului de Veghere 
să adresați o carte poștală Societății, și să păstrați pentru dvs. un exemplar, ca să vă 
amintiți de suma promisă, și să trimiteți imediat acea carte Societății. Nu scrieți 
nimic pe ea, în afară de următoarele: 

 
Prin îndurarea Domnului, sper să pot contribui la lucrarea de vestire a 

împărăției lui Iehova în următorul an cu suma de . . . . . . . . . dolari, pe care îi voi 
trimite în cantitatea și la timpul pe care mi-l îngăduie Domnul. 

Semnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adresați cartea poștală către: 
Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
Biroul Trezorierului 
Columbia Heights, 124 
Brooklyn, New York 
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Cei ce locuiesc în afara Statelor Unite și care doresc să participe cu 
contribuția lor la cheltuielile necesare sunt rugați să-și adreseze scrisorile sau 
cărțile poștale biroului Societății din țara în care locuiesc. 

Amintiți-vă de nevoia noastră de îndrumare de la Domnul și aduceți acest 
lucru înaintea tronului îndurării cerești, pentru ca banii cu care contribuiți să poată 
fi folosiți în cel mai avantajos scop pentru vestirea împărăției. 
 
 

PRIMA ÎNFRÂNGERE A TOTALITARISMULUI 
 

CONDUCEREA totalitară a cotropit toate naţiunile. Conform dicţionarului 
Webster „totalitar” înseamnă „aparţinerea de un guvern extrem de centralizat, sub 
controlul unui grup politic care nu permite recunoaşterea sau reprezentarea altor 
partide politice, precum fascismul în Italia sau regimul nazist”. Un stat sau guvern 
în care toate activităţile oamenilor sunt sub controlul unui dictator, în care puterea 
conducătoare constituie un „stat sau guvern totalitar”. Oamenii sunt organizaţi sau 
formaţi în clase sub aceste guverne, şi toate privilegiile lor individuale, dacă există, 
sunt stabilite de stat. 

Conducerea totalitară este o monstruozitate, este fanatică şi, aşa cum 
dovedeşte tratarea martorilor lui Iehova Dumnezeu, neagă dreptul inalienabil al 
omului de a i se închina lui Dumnezeu şi îi sfidează în mod deschis pe Dumnezeu 
şi pe Cristos. Fanaticii care sunt dictatori cer o conducere arbitrară a oamenilor. 
Acel mare monstru a instaurat frica în toată „creştinătatea” şi a distrus libertăţile 
oamenilor din Europa continentală şi îşi avansează rapid puterea şi controlul 
asupra tuturor naţiunilor pământului. Federaţia Naţiunilor Britanice cedează treptat 
în faţa acelei monstruozităţi din cauza fricii. În Statele Unite ale Americii acea 
monstruozitate, spiritul dictatorial, care pune statul mai presus de Dumnezeu 
avansează rapid şi libertăţile oamenilor dispar. Ceremonii de salutare a steagului şi 
altele asemănătoare sunt doar o metodă sau pas către forţarea oamenilor să cedeze 
în faţa guvernului totalitar. Sunt organizate cluburi naziste şi operează prin Statele 
Unite şi se declară în mod deschis a fi pentru acel guvern monstruos. Comunismul, 
fascismul, nazismul, chiar dacă au nume diferite, sunt toate unul şi acelaşi lucru, şi 
sunt toate împotriva lui Dumnezeu şi a Împărăţiei sale  Teocratice şi toate 
consideră statul ca putere supremă şi toţi îl sfidează pe Dumnezeu cel Atotputernic 
şi îi pedepsesc pe cei care continuă să îl slujească pe Dumnezeu mai degrabă decât 
pe om, conform Cuvântului lui, Biblia. Cei religioşi susţin acum cu totul aceste 
guverne totalitare şi dictatoriale şi astfel ei îşi contrazic revendicările şi pun 
organizaţia omului mai presus decât cea a lui Iehova Dumnezeu. Conducătorii 
politici ştiu că poziţia luată de cei religioşi este falsă şi ipocrită. Persoanelor 
religioase le este frică să spună vreun cuvânt împotriva dictaturii care îl sfidează pe 
Dumnezeu cel Atotputernic, Iehova, şi astfel ei îşi arată infidelitatea faţă de 
Dumnezeu şi de Regele lui. 
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Dacă conducerea totalitară cotropeşte toate naţiunile în scurt timp, este vreo 
conducere prin care putem determina dacă va rezista şi pentru cât timp sau dacă va 
fi învinsă? şi de către cine? Există o astfel de conducere, de mai bine de patru mii 
de ani, de la scurt timp de după Potop. 

Este scris: „Acum are loc judecata acestei lumi, acum va fi alungat prinţul 
acestei lumi”. (Ioan 12:31) „Prinţul acestei lumi” este autorul conducerii totalitare. 
După potop primul guvern organizat a fost o conducere totalitară, cu Nimrod ca 
dictator. Acel guvern a fost organizat ca sfidare pentru Iehova Dumnezeu. 
Guvernul lui Nimrod a fost produsul lui Satan, adversarul Dumnezeului 
Atotputernic. Imediat după ce Noe a plecat de pe arcă Iehova şi-a făcut cunoscut 
„legământul veşnic” cu privire la sfinţirea vieţii. (Geneza 9:9-11) Dumnezeu a vrut 
ca toată creaţia să ştie că viaţa este un dar de la el şi că nimeni nu poate lua sau 
distruge viaţa fără permisiunea lui Dumnezeu. Animalele de pe câmp şi păsările 
din cer au fost asigurate de Dumnezeu pentru om, pentru a le folosi pe post de 
mâncare când are nevoie. (Geneza 9:2-4) Dacă orice om acţionează împotriva legii 
lui Dumnezeu şi omoară un alt om, ucigaşul este vinovat de omor şi trebuie să 
moară. (Geneza 9:6) De asemenea, uciderea absurdă şi inutilă a animalelor este o 
încălcare a legământului veşnic a lui Dumnezeu. Dacă un om ucide animale pentru 
hrană, acest lucru este potrivit legii; dar dacă le ucide doar pentru a-şi satisface 
dorinţa egoistă de a ucide sau pentru a-şi împlini o dorinţă sportivă, acel lucru este 
o încălcare a legământului veşnic cu privire la sfinţirea vieţii. Conducerea 
totalitară este o mare încălcare a legământului veşnic al lui Dumnezeu cu privire la 
sfinţirea vieţii. 

O dată ce legământul a fost anunţat, Diavolul a văzut o ocazie de a ocărî şi 
mai mult numele lui Dumnezeu, făcându-l pe om să încalce acel legământ veşnic. 
Această încălcare a început să se manifeste în special la primul conducător 
totalitar, Nimrod. Omul Nimrod a fost un descendent al lui Ham, fiul lui Noe. 
Geneza 10:8-10 spune: „Cuş l-a avut pe Nimrod: A devenit puternic pe pământ: a 
fost un vânător puternic înaintea Domnului: De aceea se spune: Chiar ca Nimrod, 
vânătorul puternic înaintea Domnului. Regatul lui era format la început din Babel, 
Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinearului.” Nimrod era ambiţios, îi plăcea războiul, 
era însetat după sânge şi se delecta cu fapte păcătoase şi cu siguranţă a fost convins 
să facă aceste lucruri prin influenţa „dumnezeului acestei lumi”, Diavolul, şi a 
demonilor lui asociaţi. Nimrod vâna şi ucidea animale sălbatice doar pentru a-şi 
satisface dorinţele păcătoase şi îi înarma şi antrena pe tineri pentru a-l urma în 
această afacere de ucidere. În ochii oamenilor, Nimrod a devenit o persoană foarte 
admirată şi lăudată din cauza curajului lui. Fără îndoială că Diavolul a fost cel care 
a pus aceste gânduri în minţile oamenilor, pentru ca ei să arate devotament unei 
creaturi în detrimentul Creatorului. Conform cu ceea ce este scris, Nimrod era 
pentru ei un puternic vânător „înaintea”, adică, superior sau mai mare decât 
Dumnezeul cel Atotputernic. Onoarea, aplauzele şi adorarea acordate lui Nimrod 
erau închinare, şi astfel a început practicarea religiei după potop. 
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Religia este o formă de închinare acordată de creaturi una celeilalte, cea 
adorată fiind privită de celelalte creaturi drept superioară lor şi demnă de adoraţie 
şi închinare. Diavolul a obţinut controlul asupra minţii lui Cuş, tatăl lui Nimrod şi 
l-a utilizat pe Cuş, fiul lui Ham, pe post de căpetenie pentru a întoarce populaţia în 
creştere de pe pământ împotriva lui Iehova Dumnezeu. Nimrod, fiul lui Cuş, 
împreună cu alţii a fost antrenat să încalce legământul veşnic al lui Dumnezeu şi să 
stabilească închinarea la creaturi şi toate acestea cu scopul de a distrage minţile 
creaturilor de la Dumnezeul cel Atotputernic. Prin aceste metode Satan şi diavolii 
lui asociaţi l-au sfidat pe Dumnezeul Atotputernic şi i-a adus ocară numelui lui şi 
au instituit astfel religia pe pământ. Să ne amintim şi să ţinem deci minte 
următoarele: Religia a fost întotdeauna instrumentul folosit de Diavol pentru a 
ocărî numele Dumnezeului Atotputernic şi pentru a-i întoarce pe oameni de la Cel 
Prea Înalt. 

Politica este metoda şi arta de a organiza şi guverna oamenii şi de a dirija şi 
controla organizaţiile oamenilor. Cum religia a fost organizată şi pusă în 
operaţiune pentru a-i întoarce pe oameni de la Dumnezeu şi înspre închinarea la 
creaturi, politica a urmat-o rapid, adică o organizaţie printre oameni pentru a 
controla şi conduce oamenii. Nimrod cel religios a luat conducerea în politică, el 
fiind numit conducător sau rege. Geneza 10:10 spune că „Regatul lui era format la 
început din Babel... în ţara Şinearului.” Nimrod şi asociaţii lui religioşi şi politici 
au construit oraşe în care oamenii au fost adunaţi, şi acela a fost începutul 
comerţului, afacerii, traficului printre oameni. De atunci şi până în ziua de azi, 
religia, politica şi comerţul au fost operate împreună de către Diavol şi asistenţii 
lui cu scopul de a controla şi conduce naţiunile pământului şi de a-i ţine departe de 
cunoaştere şi de slujirea Dumnezeului Atotputernic, Iehova. 

Satan, „prinţul acestei lumi”, făcea orice pentru a le întoarce minţile oamenilor 
de la Domnul Iehova. Fiind un spirit puternic, Satan şi-a exercitat puterea prin 
influenţarea gândurilor oamenilor, punându-le gânduri păcătoase. Şi a făcut acest 
lucru pentru a încerca să obţină din nou controlul absolut asupra rasei umane şi 
pentru a-i îndepărta de marele Conducător Teocratic. 

Astfel, următoarea încercare a lui Satan a fost de a organiza oamenii într-un 
singur organism sau guvern, pentru a-i putea controla şi dirija mai uşor pe oameni, 
potrivit căilor lui egoiste. Cu privirea la acestea scriptura spune: „Şi pe tot 
pământul se vorbea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Şi în timp ce călătoreau 
dinspre est au găsit o câmpie în ţara Şinearului şi au rămas acolo să locuiască.” 
Apoi, pentru a-şi încuraja planul păcătos de a-i întoarce pe oameni de la 
Dumnezeu şi de a-i face să se închine la creaturi, Diavolul şi îngerii lui păcătoşi au 
implantat în minţile oamenilor faptul că salvarea lor depinde de faptele şi puterea 
lor şi a altor creaturi. „Şi au spus: Hai să ne construim un oraş şi un turn al cărui 
vârf ajunge până la cer; şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată 
faţa pământului.” (Geneza 11:1-4) Aceasta a fost prima încercare de după potop a 
Diavolului de a organiza oamenii într-un guvern sau putere mondială. 
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Un „oraş” este o expresie simbolică ce se referă la un guvern; şi cu ocazia 
menţionată mai sus Satan i-a convins pe oameni să ajungă la concluzia că ei 
trebuie să construiască un oraş şi un turn. Ceea ce ei au şi făcut. De ce? Pentru a 
„ne face un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului”. (Geneza 
11:4) Oraşul s-a numit Babel sau, la început pentru nativi, „Bab-il”, care înseamnă 
„Poarta lui Dumnezeu”, un nume religios pentru ei. Începutul regatului lui Nimrod 
a fost Babel. (Geneza 10:10) Turnul Babel, construit de oameni la cererea 
Diavolului, a fost sfidarea lui Satan faţă de Dumnezeul Atotputernic. În mod 
evident aceasta a fost metoda lui de a planta în minţile oamenilor gândul că ei nu 
aveau nevoie de Dumnezeu, ci că, prin propriile lor eforturi, puteau să-şi asigure 
propria metodă de închinare şi înălţare şi se puteau salva singuri dacă era necesar; 
aceasta a fost încă o cale vicleană de a-i întoarce de la adevăratul Dumnezeu. 
Diavolul nu şi-a schimbat metodele nici până în prezent. Aşadar, Psalmul 9:17 
vorbeşte despre naţiuni ca „naţiunile ce-l uită pe Dumnezeu”. Dacă nu prin 
cuvinte, atunci prin comportamentul lor ei spun: „Noi nu avem nevoie nici de 
Dumnezeu, nici de un Salvator. Noi nu avem nevoie de Biblie. Înţelepciunea 
noastră depăşeşte înţelepciunea tuturor oamenilor din trecut. Noi ne închinăm 
puterii şi capacităţii noastre de a îndeplini înălţarea noastră.” Când politicienii din 
„creştinătate” spun: „Lumea are nevoie de MAI MULTĂ RELIGIE.”, ei nu se 
referă la Biblie şi la Iehova Dumnezeu. Astfel Diavolul, folosind savanţi şi 
înţelepţi autointitulaţi, întoarce foarte mulţi oameni de la adevăratul şi Dumnezeul 
cel viu. 

Dumnezeu le-a permis oamenilor de pe câmpiile din Şinear să meargă până la 
limita prostiei lor. Ei construiau acest turn pentru a face un nume pentru ei, 
Diavolul convingându-i să creadă că acest lucru îi va proteja de la împrăştierea lor 
pe faţa pământului. Bineînţeles, el se aştepta să îi ţină în apropierea turnului şi 
oraşului şi să-l transforme într-un mecca sau oraş de închinare, unde ar merge toţi 
oamenii de pe pământ pentru instruire; şi astfel avea să îi controleze printr-un 
dictator sau conducător totalitar. Aproape că a reuşit să le întoarcă minţile 
oamenilor de la Dumnezeu, pentru a nu mai avea încredere în El. Satan a crezut 
fără îndoială că a câştigat iar împotriva lui Dumnezeu şi că avea să îi ţină pe 
oameni supuşi lui şi având închinarea lor. 

Apoi Iehova a acţionat pentru justificarea numelui lui şi pentru beneficiul 
celor ce cred. Văzându-l pe Satan cum le întoarce iar oamenilor minţile de la el şi 
îi determină să se supună unui regim totalitar şi împotriva conducerii Teocrate, 
atunci Dumnezeu le-a demonstrat că Satan nu este Dumnezeul adevărat, doar o 
imitaţie de dumnezeu, şi că doar Domnul Dumnezeu Iehova îi poate ajuta. 
Înscrierea arată că Dumnezeu „a coborât”, adică, şi-a îndreptat atenţia în jos înspre 
pământ, pentru a le vedea organizaţia şi turnul. Apoi le-a schimbat limba. Înainte 
de acestea, aşa cum se poate observa în textul din ebraică al Genezei 11:1 toţi 
oamenii aveau „o singură limbă”. (Vezi citirea marginală) Limba lor trebuie să fi 
fost formată în acelaşi fel şi vorbeau toţi un singur fel de cuvinte. 
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Domnul, prin acţiunea ce a întreprins-o, şi-a demonstrat supremaţia. „Şi 
Domnul a coborât să vadă oraşul şi turnul, pe care le-au construit copiii oamenilor. 
Şi Domnul a spus: Iată, este un singur popor şi toţi oamenii au o singură limbă, Şi 
au început să facă acest lucru şi acum nimic nu îi mai reţinea să facă ceea ce îşi 
imaginau. Haideţi să coborâm şi să le încurcăm limba ca să nu-şi mai înţeleagă 
cuvintele unul altuia. Aşa că Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa 
pământului; şi au încetat să mai construiască oraşul. De aceea numele lui este 
Babel, pentru că Domnul încurcase acolo limba întregului pământ: şi de acolo îi 
împrăştiase Domnul pe toată faţa pământului.” – Geneza 11:5-9. 

Aceea a fost prima înfrângere a totalitarismului. A prezis înfrângerea finală şi 
de durată a totalitarismului. Totalitarismul a apărut din nou la putere, să domine 
pământul în opoziţie cu Guvernul Teocratic al lui Iehova şi cu oamenii care susţin 
acel Guvern. În curând va veni „bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic”, 
bătălia de la Armaghedon. Chiar dacă sunt pe acelaşi gând ca să distrugă poporul 
lui Dumnezeu şi chiar dacă sunt aliaţi în conspiraţia lor păcătoasă şi acţionează în 
armonie totală, la începutul bătăliei forţele duşmanilor vor fi confruntate cu 
puterea lui Iehova Dumnezeu şi fiecare dintre aceşti duşmani anti-teocratici va fi 
convins să lupte, unul împotriva celuilalt, de partea lui. (Judecătorii 7:22; 2 Cronici 
20:22-24; Ezechiel 38:21, 22) Într-un mod asemănător Iehova Dumnezeu a creat 
confuzie la turnul din Babel. Domnul Dumnezeu Iehova spune: „Voi cutremura 
cerurile şi pământul; voi răsturna tronurile regatelor şi voi distruge puterea 
regatelor necredincioşilor [(A.R.V.) regatele naţiunilor]; şi voi distruge carele şi pe 
cei care călătoresc în ele; şi caii şi călăreţii lor vor cădea, fiecare de sabia fratelui 
său.” (Hagai 2:21, 22) Totalitarismul se va închina în faţa TEOCRAŢIEI. 
 
 

PĂMÂNTUL FĂCUT POTRIVIT  
PENTRU A TRĂI PE EL 

 
„O generaţie trece, o generaţie vine, dar PĂMÂNTUL RĂMÂNE PENTRU 

TOTDEAUNA.” Acestea nu sunt cuvintele greşite ale unui geolog, ci este extras 
din Eclesiastul capitolul unu versetul patru, scrise sub inspiraţia Creatorului; 
„Însuşi Dumnezeu, care a creat pământul, l-a întemeiat, nu l-a creat în zadar, ci l-a 
creat ca să fie locuit.” (Isaia 45:18) Spune mai departe prin profetul său Isaia 
(capitolul şaizeci şi şase, versetul unu): „Cerul este tronul meu, iar pământul este 
aşternutul picioarelor mele.” „Şi voi face glorios locul picioarelor mele.” – 
Capitolul şaizeci şi şase, versetul treisprezece. 

Grădina Eden a fost perfectă şi glorioasă la începutul existenţei omului. În 
acea grădină creştea tot ce era plăcut la vedere şi bun de mâncat. (Geneza 2:9) 
Dacă primul om şi-ar fi dovedit devoţiunea completă şi supunerea faţă de 
Creatorul lui, fără îndoială Dumnezeu i-ar fi arătat omului cum să facă întregul 
pământ frumos şi glorios, deoarece este scris în Geneza 1:28 că Dumnezeu i-a dat 
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omului porunca divină: „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul, şi 
supuneţi-l.” (Rotherham) Această autoritate sugerează faptul că Dumnezeu l-ar fi 
înzestrat pe om cu o cunoaştere potrivită şi mijloace de a îndeplini orice lucru. 
Dacă omul perfect ar fi urmat acea cale, şi dacă urmaşii lui ar fi fost în armonie cu 
Dumnezeu, de-a lungul timpului tot pământul ar fi fost terminat şi înveşmântat cu 
gloria şi frumuseţea lui Dumnezeu, şi omul perfect ar fi avut ce să facă cu el. 

Din cauza faptelor lui rele omul a pierdut toate aceste privilegii şi 
binecuvântări. Acum aproximativ 1900 de ani, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu, 
Cristos Isus, ca un om pe pământ, şi-a vărsat propriul sânge şi a asigurat salvarea 
pentru cei ce credeau în Iehova Dumnezeu şi l-a făcut „moştenitorul tuturor 
lucrurilor”, inclusiv pământul. Dumnezeu l-a făcut Ofiţerul lui Executiv pentru a-i 
exercita voinţa, acest lucru incluzând transformarea pământului într-un loc glorios, 
ca aşternut pentru picioarele lui Dumnezeu. Acum el a venit a doua oară, ca un 
Spirit divin glorificat cu toată puterea în cer şi pe pământ, pentru a-i elibera pe 
oamenii binevoitori faţă de Dumnezeu şi pentru a le face acestor oameni o locuinţă 
glorioasă pe pământ. Înainte ca Domnul să înveşmânteze pământul în frumuseţe şi 
în gloria lui Dumnezeu, el va distruge prima dată şi va îndepărta complet structura 
lumească pe care a ridicat-o duşmanul omului, Satan, împreună cu agenţii lui, şi 
care este groaznică şi urâcioasă pentru toţi cei care iubesc dreptatea. Marea şi 
apropiata bătălie de la Armaghedon dintre Teocraţie şi întreaga organizaţie a lui 
Satan va curăţa pământul, pentru a face loc structurii frumoase şi glorioase pentru 
oamenii buni, cu frică de Dumnezeu, şi pentru onoarea lui Dumnezeu. 

Acoperit cu putere şi autoritate pentru a deschide mormintele şi pentru a ridica 
oamenii din morţi, Isus vine acum să le dea un suflu nou de viaţă oamenilor 
ascultători şi binevoitori şi să îi facă bucuroşi. În Apocalipsa, capitolul douăzeci şi 
unu, versetele patru şi cinci, el spune: „Şi Dumnezeu va şterge toate lacrimile din 
ochii lor; şi nu va mai fi moarte, nici suferinţă, nici plânsete, nici durere nu va mai 
fi: pentru că lucrurile din urmă au trecut. Iar cel care stătea pe tron [Teocraţia] a 
spus, Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” 

Acum pământul este împovărat de ghimpi şi ciulini şi Diavolul trimite o 
armată de gândaci şi alte plăgi să distrugă recolta oamenilor, dar aceste condiţii nu 
vor exista în timpul domniei lui Cristos. Cu privire la puterea Domnului de atunci, 
citiţi Isaia 55:13. Atunci, pământul va fi fără plăgi şi va obţine câştig şi oamenii 
vor fi bucuroşi. 

Astăzi sunt milioane de kilometri pătraţi acoperite de nisipuri arzătoare, unde 
nu există nici o vietate. Daca aceste teritorii deşertice ar fi udate, ele ar fi roditoare. 
Dumnezeu va avea grijă ca ele să fie udate, conform declaraţiei puterii lui din Isaia 
35:1-7. Astăzi oamenii vizitează locurile deşertice şi remarcă: „Ce neroditoare! Şi 
câtă risipă de pământ!” Ei nu vor spune întotdeauna acest lucru pentru că Domnul 
spune: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Vor spune acest lucru şi sub Guvernul 
Teocratic aşa cum spun despre condiţia Israelului spiritual: „Această ţară care era 
pustie a devenit ca grădina Edenului.” (Ezechiel 36:34, 35) Oamenii de pe pământ 
care trăiesc vor vedea atunci munca incredibilă a lui Dumnezeu şi se vor bucura. 
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Dacă Dumnezeu a promis că va face pământul un loc glorios şi frumos, unde 
omul reînviat va putea trăi pentru totdeauna, Dumnezeu sigur se va ţine de 
promisiune. Prin preaiubitul său Fiu Cristos Isus Regele, el va curăţa pământul de 
toată nedreptatea şi îl va face un loc perfect şi frumos pentru bunăstarea omului. 
Să-i lăsăm pe oameni să înveţe aceste adevăruri acum şi să înceapă să acorde 
atenţie şi să-l onoreze şi glorifice pe Dumnezeul Atotputernic, Iehova, Marele 
Teocrat. 

 
Scrisori 

 

DOVEZI ALE ÎNDRUMĂRII  
ȘI BINECUVÂNTĂRII DOMNULUI 

 
Dragul meu frate Rutherford: 
De când am primit Anuarul și l-am citit și studiat până la capăt, m-am gândit 

în fiecare zi să vă scriu o scrisoare mai personală decât cele care dau rapoarte sau 
cer instrucțiuni, căci voiam să vă spun despre încurajarea pe care mi-a adus-o acest 
raport și despre mângâierea și asigurarea pe care le-am primit datorită dovezilor 
clare ale îndrumării pe care o oferă Domnul poporului său, rămășiței și 
colaboratorilor săi, Ionadabii, prin intermediul articolelor recente din Turnul de 
Veghere. Acum, reînnoindu-și publicația, simt că acesta e un eveniment 
comparabil ca importanță cu descoperirea adevăratului loc al ”marii mulțimi” ca 
grup de pe pământ, cu subiectul ”umplerea pământului” deschis unei înțelegeri mai 
clare și, mai mult decât atât, cu adevărata interpretare a parabolei despre ”oi și 
capre”, care au fost fiecare evenimente la fel de importante în instruirea poporului 
Domnului. În acest moment nu îmi pot aminti de niciun articol care să fi aruncat la 
fel de multă lumină asupra vreunui pasaj biblic și care să le dezvăluie cu atâta 
limpezime ceea ce este în mod evident adevărata lor interpretare, ca și acesta 
despre Lazăr. Pe măsură ce lumina a crescut, a devenit clar faptul că interpretarea 
parabolei spusă cu atât de mult timp în urmă, nu era în conformitate cu ceea ce 
intenționase Isus să spună, așa că, la fel ca în alte cazuri, trebuia să așteptăm 
venirea unei lumini mai mari. Este clar acum că relatarea despre omul bogat și 
Lazăr nu este o ilustrare a extinderii mesajului de adevăr și la Neamuri, și cu 
siguranță nici a restabilirii favorii lui Dumnezeu către evrei. Semnificația acesteia 
pentru zilele din urmă este acum dezvăluită, și arată cum cei bogați sunt coborâți 
din locurile lor înalte și ”săracii sunt ridicați din temnițele lor”, așa cum se spunea 
în cântecul Anei. A fost minunat să vedem relatarea ca pe o profeție, și cu 
siguranță că aceasta este cheia cuvintelor lui Isus. Este clar acum de ce a fost 
întârziată interpretarea: era nevoie ca alte adevăruri să se cunoască mai întâi. Fără 
să cunoaștem adevărata situație a celor care formează clasa ”bogatului” și despre 
frații Ionadabi și ”marea mulțime”, nu am fi putut să cunoaștem adevărata 
semnificație a acestei relatări. Romano-catolicii acuză că spunem discursuri 
prostești, ceea ce nu e adevărat, iar ei știu că mint când spun acest lucru, însă cei 
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din clasa ”cerșetorului” primesc cu siguranță mângâiere, iar siguranța lor și 
profeția se împlinesc cu siguranță. Legătura făcută cu Isaia 26:10-14 mi s-a părut 
foarte edificatoare: este plină de viață. 

Câinii își arată colții la tine și criticii și cinicii te disprețuiesc, iar tu trebuie să 
suporți aceste lucruri, dar mă bucur în mângâierea că te implici în serviciul 
Scripturilor și în dobândirea binecuvântărilor Domnului în serviciul tău pentru el. 
Fie ca acele binecuvântări să continue spre ajutorarea celor care se tem de el și de 
dragul numelui său.  

Cu iubire,  
Servul tău în Domnul, 
J. Hemery, Anglia. 
 

REZOLUȚIE 
 

Noi, adunarea de martori ai lui Iehova din Lincoln Park (Mich.) hotărâm și 
declarăm din toată inima că suntem pentru Guvernul Teocratic al lui Iehova 
condus de Isus Cristos, Regele cel drept și că refuzăm cu vehemență chiar și să 
luăm în considerare a citi vreo parte a vreunei scrisori pe care o circulă unii care au 
primit cândva responsabilități de la Domnul printre frați pentru a se justifica și 
pentru a fi compătimiți. Nu vom coopera niciodată cu vreo persoană care se opune 
Guvernului Teocratic al lui Iehova.  

Cu iubire creștină pentru tine, dragă frate Rutherford, și dorindu-ți ca 
Iehova să continue să te binecuvânteze în timp ce duci cu îndrăzneală bătălia până 
la sfârșit! 
Această rezoluție a fost unanim aprobată de întreaga adunare. 
 

REZOLUȚIE 
Dragi frați:  

Noi, adunarea Aurora (Ill.), din Zona 1, crezând că Societatea de Biblii şi 
Tratate Turnul de Veghere este reprezentantul vizibil al Guvernului Teocratic al lui 
Iehova, declarăm că suntem în armonie cu aceasta și împotriva oricărei persoane 
sau grup care nu este în armonie cu ea. Refuzăm și să luăm în considerare 
scrisorile circulate în această zonă de o persoană care încearcă să-și justifice 
acțiunile răuvoitoare împotriva Societății și să atragă simpatie.  

 
 

Experiențe de pe teren 
 

ACTIVITĂȚI CANADIENE LA SUB ZERO GRADE 
 
”După ce tocmai m-am întors dintr-o excursie de cinci săptămâni în 

provinciile vestice ale Canadei, știu că vă va interesa să aflați câte ceva despre 
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lucrarea de acolo și despre modul în care își împlinesc martorii serviciul, deși sunt 
mereu împiedicați de vremea extrem de rece. În aceste provincii, temperatura 
scade iarna frecvent de la 23 la 40 de grade sub zero. În urmă cu câțiva ani, nu se 
făcea decât puțină predicare în orașe și în zonele rurale în timpul iernii, din cauza 
frigului tăios și a faptului că drumurile devin blocate din cauza zăpezii, astfel că 
vestitorii nu mai pot să își folosească automobilele. Totuși, fiind hotărâți să depună 
mărturie chiar și în acest anotimp, au găsit o cale, iar în urmă cu circa doi ani și 
jumătate au început să folosească sania trasă de cai. Deși nu s-a putut lucra foarte 
repede, totuși teritoriul a putut astfel fi parcurs în întregime. 

”Nu este atât de scump să călătorești cu sania trasă de cai. În principiu, orice 
fermier este dispus să ne ofere mâncare pentru cai. Este mai ușor să predicăm 
astfel odată ce ajungem la ferme, fiindcă foarte puține persoane vizitează în aceste 
condiții casele de acolo, iar martorii sunt bine primiți și deseori invitați să rămână 
peste noapte și li se oferă hrană. Pentru a face acest serviciu cu mai multă 
eficiență, unii vestitori se pregătesc pentru călătorii de trei sau mai multe zile.  

”Datorită faptului că se folosesc cai, foarte puțini vestitori mai trebuie să se 
oprească acum din serviciu în timpul iernii din cauza frigului, și datorită acestei 
metode de serviciu, este uimitor că în ciuda vremii nefavorabile, numărul de 
vestitori din aceste provincii, precum și din alte părți ale Canadei, a crescut 
considerabil. În ianuarie 1940  s-a atins un număr record de vestitori pe țară. Acum 
câțiva ani, mulți pionieri aveau obiceiul de a-și întrerupe lucrarea în timpul iernii, 
dar acum ei pot să o continue. De fapt, în multe părți ale acestor provincii, 
vestitorii din adunări, precum și pionierii, preferă să predice mai mult iarna decât 
vara. 

”Lucrarea de efectuare de vizite ulterioare în aceste condiții nu este o treabă 
ușoară, mai ales atunci când sania trasă de cai trebuie să călătorească câte 
unsprezece sau mai mulți kilometri prin zăpadă groasă pentru a ajunge la 
persoanele interesate. Cu toate acestea, se fac multe vizite ulterioare iar această 
parte a lucrării face progrese frumoase, deși nu se poate face în aceeași măsură ca 
și în orașe.  

”Pe parcursul ultimilor nouă ani a fost secetă în aceste trei provincii, și mai 
ales în Saskatchewan. Practic, nu a crescut nici o recoltă, cauzându-se astfel o 
sărăcie teribilă și condiții extrem de grele pentru martorii din multe regiuni. Pe 
parcursul anului trecut, e adevărat că situația s-a îmbunătățit puțin și că au fost 
câteva recolte, dar din câte știu ei, puținii bani care s-au obținut au fost folosiți 
pentru a se repara mașinile și pentru a cumpăra combustibil care să fie folosit în 
timpul verii pentru a se putea deplasa în teritoriu. Este demn de remarcat și că 
oamenii din această provincie sunt cei care au manifestat cel mai mult interes, în 
proporție cu populația. 

”În toate provinciile din vest se înregistrează o mare creștere a numărului de 
vestitori. Se pare că oamenii manifestă interes peste tot, iar un serv de zonă a 
raportat că în mai multe ocazii , fiind informat despre o zonă unde oamenii 
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manifestaseră interes, s-a dus în zona aceea și, ajungând în casa respectivă, a 
descoperit că cei interesați erau deja adunați pentru a studia Turnul de Veghere.  

Oamenii manifestă deja interes și în provinciile din nordul extrem. Este un 
district nou care s-a deschis acum în nordul provinciei Alberta și este numit 
”Districtul Râului Păcii”, și în prezent se predică acolo până în cel mai nordic 
punct unde există orașe și așezări umane. În acest district, temperatura scade iarna 
deseori până la 50 sau 55 de grade sub zero. Dar și aici oamenii manifestă un viu 
interes. Mulți dintre martorii din aceste zone au ajuns la cunoștința adevărului pe 
parcursul ultimelor optsprezece luni. La congresul de zonă de la Edmonton, 
Alberta, doi martori au făcut o călătorie de peste 320 km de la acest district al 
Râului Păcii într-un Ford vechi fără încălzire și au fost nevoiți să lase geamul 
deschis tot drumul din cauza gheții care se depusese pe parbriz. În ziua călătoriei 
lor, temperatura trebuie să fi fost mai jos de -35 de grade. Când au sosit la congres 
au fost copleșiți de bucuria de a avea privilegiul de a se întâlni cu frații lor. Frații 
de la toate aceste congrese au fost foarte entuziasmați și s-au bucurat foarte mult 
de faptul că au putut să fie cu cei de aceeași convingere ca ei. În unele districte, 
singurul fel în care pot frații să meargă la congrese este doar să sape tunele prin 
zăpadă, dar nici măcar acest lucru nu i-a oprit. 

La un congres, un martor a călătorit într-o sanie fără acoperiș un mare număr 
de kilometri, iar când a sosit la congres un picior îi înghețase. Nu a dat semne că l-
ar durea ceva, ci fața îi radia de bucurie, și a spus că nu ar fi ratat congresul nici 
dacă i-ar fi degerat ambele picioare. Un alt martor, un pionier, parcurge teritoriul 
său rural pe jos, chiar și pe cea mai friguroasă vreme. El a sosit la congresul de 
zonă trăgând după el o mică sanie cu literatură și cu toate lucrurile pe care le 
deținea. Acest martor credincios este în serviciul Împărăției de mulți ani. 

Un alt pionier a raportat că toate lucrarea sa din teritoriul rural a fost făcută pe 
jos, fără a avea niciun mijloc de transport, și totuși el nu se îngrijorează în ceea ce 
privește fondurile fiindcă, a spus el, avea acum mai mulți bani în buzunar decât 
atunci când a început pionieratul. 

Este adevărat că, practic, toată lucrarea făcută de martorii din provinciile de 
vest este făcută doar cu foarte multe eforturi. Martorii au zel, inimi calde și o 
devoțiune iubitoare pentru Iehova și hotărârea de a merge mai departe în serviciu 
și a da avertismentul lui Dumnezeu, indiferent cu ce preț. 

În partea de vest a Columbiei britanice, poziția lor este întrucâtva diferită. 
Vremea de pe timpul iernii este în general bună, iar vestitorii pot predica cea mai 
mare parte a timpului. Lucrarea de predicare este făcută din toată inima, dar este 
foarte clar că împrejurările grele din vest cu care trebuie să se confrunte martorii 
le-au dezvoltat noi calități și ca rezultat, lucrarea lui Iehova este îndeplinită, în 
ciuda obstacolelor care le stau în cale. Pe toată întinderea provinciilor vestice, 
martorii sunt bucuroși și plini de zel pentru Teocrație și a fost o mare bucurie și un 
privilegiu faptul că am putut lua parte la predicare cu aceștia în interesul 
Guvernului Teocratic.  
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    15 Mai  1940             Nr. 10 
 
 

INSTRUCȚIUNE 
„Îi va îndruma pe cei smeriţi potrivit judecăţii Sale şi îi va învăţa pe cei smeriţi 
calea Sa.” – Psalmul 25:9. 
 

Partea a IV-a 
IEHOVA este bun, drept, cinstit şi adevărat. El a dat instruire din belşug 

pentru cei care vor să meargă pe calea cea dreaptă. Toţi oamenii se nasc păcătoşi şi 
toţi au nevoie de instruire. Cei care sunt binevoitori faţă de Dumnezeu doresc 
instruirea şi sunt dispuşi şi nerăbdători să fie învăţaţi. Aceştia sunt smeriţi şi caută 
să înveţe şi să meargă pe calea cea dreaptă. Din contră, cei mândri, aroganţi, 
egocentrici, care „ştiu totul”, refuză instruirea. Liderii religioşi moderni ai 
„creştinătăţii” sunt mândri, aroganţi şi batjocoritori. Ei nesocotesc instruirea ce le 
este oferită din Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste persoane arogante şi batjocoritoare 
sunt cei care îi conduc acum pe cei care sunt mai slabi. Acestora Dumnezeu le 
spune acum: „Batjocoritorilor, ascultaţi deci cuvântul Domnului, care conduce 
poporul care se află în Ierusalim.” – Isaia 28:14. 

2 Ziua aceasta este una de judecată a naţiunilor de către Cel Puternic, 
Cristos Isus, pe care Dumnezeu L-a numit să stea la judecată. Este de asemenea 
vremea judecăţii indivizilor. Acele persoane care sunt binevoitoare faţă de 
Dumnezeu primesc instruire şi sunt ghidate de Domnul pe calea cea dreaptă, în 
aceste vremuri de judecată. Profeţia lui Iehova prin Ţefania este dată pentru ca toţi 
să audă şi să acorde atenţie avertizării dacă vor. Lăudăroşii refuză să audă, în timp 
ce cei smeriţi aud cu plăcere şi se supun. 

3 În partea precedentă a profeţiei lui Ţefania considerată mai înainte în 
Turnul de veghere Iehova dă avertismentul pentru o zi măreaţă şi îngrozitoare, care 
se apropie. Acea profeţie a fost îndeplinită la scară mai mică în cazul Israelului. 
Dar nu mulţi dintre israeliţi au dat ascultare cuvintelor Domnului în acele zile. 
Profeţia se va îndeplini complet asupra „creştinătăţii”; în acelaşi fel avertizarea 
este declarată astăzi „creştinătăţii”, dar puţini o aud şi îi acordă atenţie. 

4 Urmează o afirmaţie scurtă despre chestiunea luată în considerare în acest 
număr din Turnul de veghere. Capitolul doi din profeţia lui Ţefania începe cu un 
apel către oamenii din „creştinătate”, adică atât cei trufaşi cât şi cei smeriţi, de a se 
aduna toţi împreună. Clasa de trufaşi şi neascultători va fi adunată pentru 
distrugere. Cei binevoitori faţă de Dumnezeu, care dau ascultare apelului, vor găsi 
locul sigur. Tuturor li se porunceşte să se autoexamineze prin prisma hotărârilor lui 
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Iehova, care au fost scrise dinainte. Această examinare trebuie realizată înainte ca 
Armagedonul să înceapă, moment în care religia şi toate organizaţiile religioase şi 
toţi cei ce rămân de partea religiei vor fi distruşi. „Creştinătatea” nu acordă atenţie 
apelului pentru autoexaminare şi supunere faţă de Dumnezeu. Astfel, 
„creştinătatea” va fi distrusă fără nici o speranţă de recuperare. 

5 Iehova se adresează apoi celor smeriţi de pe pământ care nu i s-au opus şi 
nu i-au batjocorit instruirea, dar care s-au aliniat cu hotărârile lui Dumnezeu aşa 
cum au fost ele auzite şi înţelese. Dumnezeu îi îndeamnă pe toţi aceştia să îl caute. 
Această parte a profeţiei se aplică prima dată clasei „rămăşiţei” unse cu spirit, care 
din cauza fricii faţă de om şi din cauză că au ţinut la lucrurile religioase, au devenit 
neglijenţi şi nu au reuşit să respecte legământul lor. Aceştia trebuie avertizaţi, iar 
Dumnezeu îi avertizează. Apoi, porunca Domnului se aplică celor ce vor forma 
„marea mulţime”, formată din oameni care au stat departe de Iehova, din cauza 
influenţei religioşilor. Tuturor acestora le este poruncit să caute cu smerenie 
instrucţiuni şi să înveţe calea lui Iehova, deci calea bună şi dreaptă. Astfel, 
Dumnezeu le spune tuturor acestora: „Îi va îndruma pe cei smeriţi potrivit judecăţii 
Sale şi îi va învăţa pe cei smeriţi calea Sa.” Aşadar, toţi cei care sunt instruiţi 
trebuie să fie pentru GUVERNUL TEOCRATIC şi să îl susţină cu zel şi bucurie. 
Cei ce se cred mai importanţi, trufaşi, îndreptăţiţi, atotştiutori, nu vor putea să 
găsească un loc în care să se ascundă în timpul marii bătălii a marii zile a 
Dumnezeului Atotputernic. Doar cei ce continuă să se convingă de voinţa lui 
Dumnezeu pentru a-i acorda atenţie serioasă vor îndeplini astfel cerinţele 
Domnului şi au speranţa să fie ascunşi de marea distrugere care va fi pregătită la 
Armagedon. 

6 Profeţia dezvăluie mai departe că nu doar elementele religioase vor fi 
complet îndepărtate în timpul Armagedonului, ci şi combinaţia de creaturi asupra 
cărora exercită demonii controlul şi care se închină demonilor, inclusiv elementele 
comerciale şi politice. Aceşti lideri religioşi sunt fariseii moderni, iar ei vor fi 
dezrădăcinaţi şi distruşi. Combinaţia religioasă, condusă de „Acţiunea Catolică”, 
va înceta să funcţioneze. Rămăşiţa fidelă şi însoţitorii ei vor ieşi din locul lor izolat 
unde vor sta în timpul Armagedonului şi, după Armagedon, vor distribui mâncare 
din Cuvântul lui Dumnezeu celor ce I se închină şi Îl servesc pe Iehova Dumnezeu 
în spirit şi în adevăr. 
 

ADUNAREA 

7 Iehova nu doreşte naţiunea care s-a răzvrătit împotriva lui sau pe cei care 
l-au uitat şi care au fost violenţi cu slujitorii lui fideli, care sprijină GUVERNUL 
TEOCRATIC. Astfel, Iehova spune prin profetul Lui, Ţefania: „Strângeţi-vă la un 
loc, da, strânge-te la un loc, o, naţiune nedorită.” (Ţefania 2:1) Cuvântul 
„strângeţi-vă” se traduce din cuvântul din ebraică ce pare să fie derivat din 
cuvântul de bază pleavă, adică ce a devenit uscat, precum un pai uscat sau pleava 
de paie dusă de vânt. Se referă la acea substanţă numită mirişte, folosită pentru a i 
se da foc. Profeţia mai foloseşte cuvântul „strânge-te”. O altă traducere a acestuia 
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aruncă lumină asupra subiectului: „Adună-ţi gândurile, da, adună-le. (Rotherham) 
Şi o alta: „Cercetaţi-vă, da, cercetaţi-le.” (Leeser, margine) Ţefania îşi îndrepta în 
primul rând cuvintele către regatul Iudeii. (Ţefania 1:1) Avertizarea a fost pentru 
ca ei să îşi găsească un loc sigur la distrugerea îngrozitoare. Doar cei care îi acordă 
atenţie şi se supun pot spera să fie salvaţi. Aplicarea modernă este pentru 
„creştinătate” şi pentru toţi cei din „creştinătate” care găsesc calea de scăpare. 

8 Pentru a-i identifica mai departe pe cei cărora li se aplică profeţia, sunt 
folosite cuvintele: „O, naţiune nedorită [(margine) nedoritoare].” Alte versiuni ale 
acestui text sunt: „O, naţiune fără dorinţă (pentru căinţă).” (Leeser) „O, naţiune 
deprimată [(margine) fără năzuinţă]!” (Rotherham) Acestea sunt în opoziţie cu 
expresia din Psalmul 84:2: „Sufletul meu tânjeşte... după curţile Domnului.” O altă 
interpretare a lui Ţefania 2:1: „O, naţiune fără ruşine [(margine) ce nu are nici o 
năzuinţă].” (ARV) „O, naţiune nedemnă de a fi iubită.” (Douay) „O, naţiune fără 
ruşine.” – Margolis. 

9 Anticul regat al Iudeii are o corespondenţă exactă în „creştinătatea” de 
astăzi. Atât Israelul cât şi „creştinătatea” au fost de acord şi au declarat că fac 
voinţa lui Dumnezeu, dar amândouă s-au dovedit infidele lui Dumnezeu. 
Îndeplinirea deplină a profeţiei se aplică în mod specific organizaţiei religioase din 
prezent, cunoscută ca şi „creştinătate”. Nesocotind GUVERNUL TEOCRATIC de 
sub Cristos Isus „creştinătatea” este acum fără ruşine, fără nici o năzuinţă pentru 
Dumnezeu, fără părere de rău, nefiind vrednică de iubirea şi aprecierea lui 
Dumnezeu; ea este potrivită doar pentru distrugere. 

10 Dar între limitele „creştinătăţii” mai sunt şi cei devotaţi, pe care 
Scripturile îi descriu ca „naţiunea sfântă” a lui Dumnezeu. Această naţiune nu este 
dorită de „creştinătate” şi de nici o parte de-a ei. Aceştia trebuie să audă şi chiar 
aud şi dau ascultare avertizării lui Iehova. Mai sunt şi aceia care sunt închişi între 
limitele „creştinătăţii” şi care sunt trişti, suspină şi plâng din cauza lucrurilor 
îngrozitoare pe care le comite „creştinătatea”. (Ezechiel 9:4) Liderilor religioşi ai 
„creştinătăţii” şi aliaţilor politici şi comerciali nu le pasă de indivizii care se află 
între limitele lor, care dezaprobă faptele „creştinătăţii” şi multele lucruri 
îngrozitoare comise în „creştinătate”. Aceste persoane din „creştinătate” care sunt 
binevoitoare faţă de Dumnezeu aud avertizarea de la Iehova şi o primesc cu 
sinceritate. Ei trebuie să se cerceteze şi să mediteze la această chestiune prim 
prisma Cuvântului lui Dumnezeu şi să ajungă la o concluzie bună. Aşadar, ei sunt 
îndemnaţi să îşi cerceteze gândurile şi să se adune. Iehova prin Cristos Isus, care 
acum stă şi îi judecă pe toţi, asigură ajutorul pentru toţi cei care aud Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îi acordă atenţie. Opozanţii GUVERNULUI TEOCRATIC, numiţi 
„caprele”, desconsideră Cuvântul lui Iehova şi sunt violenţi faţă de cei care îi 
slujesc pe Iehova şi pe Regele Lui. „Celelalte oi” ale Domnului aud şi acordă cu 
bucurie sprijin TEOCRAŢIEI şi se comportă bine cu cei care Îl iubesc, Îl slujesc şi 
I se închină Celui Atotputernic. Astfel, profeţia îi include pe toţi şi tuturor le este 
poruncit să audă ce are de spus Iehova din Sion. Toţi au nevoie mare să asculte 
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poruncile lui Iehova şi să se examineze în lumina adevărului dezvăluit şi să caute 
cu smerenie calea cea dreaptă. 

11 De ce se îndeplineşte acum în totalitate profeţia? De ce ar trebui ca 
naţiunile şi indivizii să audă şi să acorde atenţie cuvintelor lui Iehova, aşa cum a 
fost scris în profeţie? Când trebuie să aibă loc autoexaminarea şi adunarea? Iehova 
răspunde prin profetul Său: „Înainte ca ordinul să fie dat, înainte ca ziua să treacă 
precum pleava, înainte ca mânia aprinsă a Domnului să vină peste voi, înainte ca 
ziua mâniei Domnului să vină peste voi.” – Ţefania 2:2. 

12 În capitolul unu al profeţiei lui Ţefania, decretul lui Dumnezeu este 
rezumat. Acolo face Iehova cunoscut scopul Său precis de a îndepărta 
necredincioasele oraşe, Iuda şi Ierusalim. Scopul lui a fost realizat la scară mică 
asupra Iudeii şi Ierusalimului. Profeţia a fost scrisă şi semnificaţia ei este acum 
făcută cunoscută ca beneficiu pentru cei de pe pământ, în momentul în care 
Dumnezeu, vorbind de la templu, le ordonă tuturor să facă linişte şi să asculte. 
(Habacuc 2:20) „Creştinătăţii” şi tuturor celor din „creştinătate” le este poruncit să 
asculte deoarece decretul lui Iehova urmează să fie executat. Diviziunea are loc şi 
va fi urmată rapid de distrugerea unei clase şi păstrarea celeilalte. 

13 Cuvintele profeţiei poruncesc ca această consideraţie să fie dată „înainte 
ca ziua să treacă precum pleava”. Acest lucru arată clar că timpul pentru a se 
aduna şi a lua în considerare chestiunea este scurt şi trece repede, precum pleava 
este dusă de vânturile puternice. Privilegiile irosite şi lăsate să treacă nefolosite s-
au încheiat, iar acum tot ce trebuie să se facă pentru a recupera timpul şi pentru  a-
şi reveni de la aceste ocazii pierdute trebuie făcut în grabă. Nu mai există timp de 
pierdut. Cei care au fost supuşi lui Dumnezeu, fiind silitori la ascultarea şi urmarea 
poruncilor Lui, sunt în mare contrast cu cei care au fost neglijenţi, indiferenţi şi 
care nu au reuşit să profite de avantajul oportunităţilor, pentru a-şi arăta iubirea 
pentru Dumnezeu şi Împărăția Lui. Cei fideli îşi găsesc plăcerea în legea lui 
Iehova şi se grăbesc să Îi îndeplinească voinţa. (Psalmul 1:1-4) Acum este dat 
ultimul avertisment şi tot ceea ce este considerat fără valoare, ca pleava, va fi 
distrus în întregime la Armagedon. 

14 Avertizarea trebuie auzită şi ascultată acum, „înainte ca mânia aprinsă a 
Domnului să vină peste voi”. Versiunea lui Young pentru acest text este: „Până nu 
vine asupra voastră focul mâniei lui Iehova”; acest lucru înseamnă înainte de 
expresia violentă a furiei aprinse a lui Iehova, adică „fapta lui nemaiauzită”, la 
bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic. Toate naţiunile sunt în pericol în 
faţa zilei ce va veni a mâniei aprinse  a lui Iehova. „Creştinătatea” este în special 
precizată şi avertizarea îi este dată ei în mod precis. Toţi cei care au acceptat să 
facă voinţa lui Dumnezeu sunt incluşi în porunca lui Iehova de a asculta şi de a se 
supune. 

15 Scoţând în evidenţă mai departe nevoia de luare în considerare şi 
acţionare rapidă, Iehova spune prin profetul Său: „Înainte ca ziua mâniei 
Domnului să vină peste voi”. Dumnezeu i-a acordat lui Ninive patruzeci de zile în 
care să se căiască. (Iona 3:4) Dumnezeu a dat avertismente timp de 120 de ani 
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înainte de marele potop. (Geneza 6:3) Începând din al treisprezecelea an al 
domniei lui Iosia, în care Iehova l-a ridicat pe Ieremia la profeţie, Dumnezeu a 
acordat patruzeci de ani înainte să distrugă Ierusalimul prin Nebucadneţar, pe care 
El l-a folosit ca slujitor. (Ieremia 25:3; Ezechiel 4:6-8) Au trecut patruzeci de ani 
de la începutul predicării de către Isus până când a avut loc a doua distrugere a 
Ierusalimului de către romani. (Luca 21:20-24) Ziua pregătirii pentru Armagedon 
este în desfăşurare de ceva vreme. Mai este doar o scurtă perioadă de graţie până la 
bătălia Dumnezeului Atotputernic, moment care va aduce toată creaţia la cel mai 
mare punct culminant cunoscut vreodată. Dumnezeu a scurtat ziua de nenorocire şi 
a acordat timp şi oportunitate pentru ca avertizarea Lui să fie răspândită (Matei 
24:21, 22), şi toate Scripturile şi toate faptele efective legate de aceasta indică în 
mod clar că lupta finală de la Armagedon este foarte aproape. „Iată, acum este 
timpul potrivit; iată, acum este ziua salvării.” (2 Corinteni 6:2) Când începe ziua 
mâniei lui Iehova va fi prea târziu să fugiţi la locul sigur şi deci prea târziu să luaţi 
în considerare avertismentul pe care Dumnezeu îl trimite oamenilor prin profetul 
Lui, Ţefania. Armaghedonul este o vreme a distrugerii şi nu o vreme pentru a 
începe ascultarea şi supunerea în faţa poruncilor lui Iehova. Atunci nu va mai fi 
nici o scăpare pentru cei care au desconsiderat avertizarea lui Iehova. 

16 Un exemplu grăitor este acesta: Regele Zedechia a fost avertizat, dar a 
refuzat avertizarea lui Iehova care i-a fost declarată de mai multe ori de către 
profetul Ieremia; şi a continuat să o refuze până când caldeenii au pătruns în 
Ierusalim. Apoi, Zedechia a încercat să evadeze în noapte prin grădina regelui, dar 
nu a reuşit. El a fost luat de călău, legat bine, i-au fost scoşi ochii şi a fost dus în 
exil şi a murit în Babilon. El aşteptase prea multă vreme. (2 Regi 25:3-7) Când 
Armaghedonul începe, nu mai este nici o speranţă de a găsi o cale de scăpare. Toţi 
cei care vor începe de-abia atunci să fugă îşi vor da seama că au aşteptat prea mult. 
 

CEI SMERIŢI 

17 Există două clase printre organizaţiile religioase. Una este formată din 
clerici şi din conducătorii turmelor lor, care sunt devotaţi în întregime să realizeze 
planurile conducătorilor naţiunilor pământului. Ei nu iau în considerare împărăția 
lui Dumnezeu, dar fac planuri omeneşti; şi acest lucru este în special adevărat cu 
referire la Ierarhia de astăzi. Toţi aceştia sunt sub influenţa şi puterea demonilor. 
Cealaltă clasă de religioşi este formată din acei bărbaţi şi femei care au fost 
convinşi să creadă că trebuie ca ei să se ţină cu dinţii de religie şi să-i urmeze pe 
liderii religioşi pentru a fi salvaţi. În acelaşi timp, aceşti oameni sinceri sunt 
profund dezgustaţi şi sunt tare întristaţi din cauza faptelor îngrozitoare comise de 
cei religioşi, de lideri şi de conducătorii turmei lor. Ei suspină şi plâng din cauza 
acestei condiţii. Prima clasă descrisă mai sus este arogantă, trufaşă şi crudă. Acelei 
clase i se porunceşte de către Domnul să se adune pentru măcelul de la 
Armaghedon. 

18 Cealaltă clasă menţionată mai sus aude avertizarea şi fuge din calea 
mâniei lui Dumnezeu, care este pe punctul de a se abate asupra „creştinătăţii”. Ei 
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doresc să ştie adevărul, dar au fost ţinuţi în închisoare de către liderii religioşi. 
Acum a venit timpul ca toţi aceşti oameni sinceri, care doresc să ştie adevărul, 
trebuie să ia în considerare această chestiune, trebuie să se informeze şi trebuie să 
se adune către Domnul şi cu acest scop Iehova îi trimite pe martorii Săi la ei cu 
mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC. 

19 În profeţie Iehova se adresează acelei clase de persoane care au dorit să 
Îl cunoască pe Dumnezeu, şi care îşi doresc dreptatea şi adevărul, adică cei smeriţi 
şi cu modestie. „Căutaţi-L pe Domnul, voi toţi smeriţii de pe pământ, care aţi 
îndeplinit hotărârile Sale judecătoreşti; căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia; poate 
veţi fi ascunşi în ziua mâniei Domnului.” (Ţefania 2:3) Cei smeriţi, la care se face 
referire aici, trebuie să fugă de religie, adică să iasă din organizaţia Diavolului, şi 
trebuie să facă acest lucru înainte ca Armagedonul să înceapă. Ei Îl caută pe 
Iehova în vremuri supărătoare şi sunt cei care ‘ies din mari necazuri’, care se abat 
acum asupra tuturor naţiunilor pământului. (Revelaţia 7:14) Este vremea ca aceştia 
să fugă înspre locuri sigure. Aceste persoane binevoitoare faţă de Dumnezeu şi 
care îşi doresc adevărul, ies din toate naţiunile şi se duc departe de cei care s-au 
îndepărtat şi nu îl mai urmează pe Iehova şi cei care „nu Îl caută pe Iehova şi nu Îl 
întreabă”. (Ţefania 1:6, RV) Domnul nu este inclus în sistemele religioase şi acest 
lucru este clar dovedit de limbajul profeţiei. Clericii au dat greş în a-L servi pe 
Dumnezeu şi i-au condus pe enoriaşii lor departe de Dumnezeu şi de împărăția 
Lui. Ei nu au învăţat despre împărăție şi nu au reuşit să le spună nici oamenilor 
despre împărăția lui Dumnezeu. Ei i-au întors în întregime pe oameni de la 
Dumnezeu şi i-au plasat sub controlul demonilor. 

20 Dumnezeu a anunţat prin profetul Său regula Lui care se aplică tuturor 
celor ce doresc sincer să cunoască şi să primească adevărul şi să Îl slujească pe 
Iehova. Această regulă este exprimată astfel: „Şi mă veţi căuta şi mă veţi găsi, 
atunci când mă veţi căuta cu toată inima voastră. Şi mă veţi găsi, spune Domnul; şi 
vă voi elibera şi vă voi aduna dintre toate naţiunile şi din toate locurile în care v-
am alungat, spune Domnul; şi vă voi aduce din nou în locul din care am făcut să 
fiţi luaţi prizonieri.” – Ieremia 29:13, 14. 

21 În prezent această profeţie se aplică în întregime. În această vreme de 
mare nelinişte cine va înţelege scopul lui Dumnezeu? Cu siguranţă nu cei trufaşi, 
cruzi sau păcătoşi. Aceasta este vremea judecăţii naţiunilor prin Cristos Isus şi cei 
care sunt de partea religiei sau demonismului sunt în întuneric şi nu pot înţelege. 
„Oamenii răi nu înţeleg judecata; dar cei care Îl caută pe Domnul înţeleg toate 
lucrurile.” (Proverbe 28:5) Dar cei smeriţi, adică cei care sunt nerăbdători să fie 
învăţaţi, vor fi silitori şi-l vor căuta pe Domnul, vor fi instruiţi cum trebuie prin El. 
„Când ai spus, Caută-Mi faţa; inima mea ţi-a spus, faţa Ta o voi căuta, Domnul 
Meu.” – Psalmul 27:8. 

22 Cine sunt cei smeriţi? Cei smeriţi sunt cei care doresc cu sinceritate să 
fie învăţaţi despre dreptate şi cei care sunt nerăbdători să meargă pe calea cea 
bună. Ei trebuie să fie smeriţi aşa cum şi Moise a fost smerit, şi să ceară Domnului 
ajutor. (Numeri 12:1-3) Cei smeriţi vor fi silitori în a căuta cunoaşterea şi 
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înţelegerea şi ghidarea prin cuvântul lui Dumnezeu şi nu vor refuza instruirea lui 
Iehova. (Psalmul 25:9) Ei nu vor fi doar binevoitori, ci şi fericiţi să afle vestea 
bună despre GUVERNUL TEOCRATIC. (Isaia 61:1) Acest lucru înseamnă că ei 
au o dorinţă puternică de a fi înfrumuseţaţi de salvarea lui Iehova, aşa cum este 
scris: „Pentru că Domnul este mulţumit de oamenii Săi; El îi va înfrumuseţa cu 
salvare pe cei smeriţi.” – Psalmul 149:4. 

23 De ce Îl caută cei smeriţi pe Iehova acum? Ei sunt deprimaţi şi îndureraţi 
din cauza multelor lucruri îngrozitoare comise pe pământ de către cei care hulesc 
numele lui Dumnezeu şi care pretind în acelaşi timp că îl slujesc pe Dumnezeu. 
Aceşti oameni smeriţi doresc să vadă dreptatea care vine doar de la Iehova: 
„Domnul îi înalţă pe cei smeriţi; şi îi azvârleşte pe cei răi jos pe pământ.” (Psalmul 
147:6) Nimeni, în afară de cei smeriţi, nu va primi mulţumire sau bucurie: 
„Smeriţii vor mânca şi vor fi sătui; Îl vor lăuda pe Domnul cei care Îl caută; 
inimile voastre vor trăi pentru totdeauna.” – Psalmul 22:26. 

24 Aceasta este ziua în care marele Judecător, Cristos Isus, are înaintea Lui 
naţiunile şi îi judecă atât pe cei îndreptăţiţi, cât şi pe păcătoşi. Cei îndreptăţiţi sunt 
cei săraci cu spiritul şi care sunt nerăbdători să înveţe. Referitor la ei este scris: 
„Dar îi va judeca cu dreptate pe cei săraci şi va condamna cu dreptate în favoarea 
celor smeriţi de pe pământ; şi va lovi pământul cu toiagul gurii Sale şi îi va 
distruge pe cei răi cu suflarea buzelor Sale.” (Isaia 11:4) În timp ce smeriţii Îl 
caută pe Iehova, bucuria lor creşte: „Iar cei smeriţi vor fi şi mai bucuroşi în 
Domnul, iar cei săraci de printre oameni se vor veseli în Cel Sfânt al Israelului.” – 
Isaia 29:19. 

25 Cei care încep să înveţe despre Iehova şi despre scopurile Lui şi cei care 
I se supun pe măsură ce adevărul le este dezvăluit, sunt cei smeriţi. Cei care sunt 
binevoitori faţă de Dumnezeu şi care primesc instruirea discern rapid că aceasta 
este ziua judecăţii din partea Domnului. „Cei umili vor vedea acest lucru şi se vor 
bucura; şi inimile voastre, cele care Îl caută pe Dumnezeu, vor trăi. Pentru că 
Domnul îi aude pe cei săraci şi nu îi dispreţuieşte pe prizonierii Săi.” – Psalmul 69: 
32, 33. 

26 „Rămăşiţa”, adică cei numiţi ai lui Dumnezeu, trebuie să fie acum 
smeriţi şi să continue cu smerenie şi în dreptate; în legătură cu ei este scris: „Dar 
cei smeriţi vor moşteni pământul şi se vor bucura de belşugul păcii.” – Psalmul 
37:11. 

27 Iehova Dumnezeu i-a dat lui Cristos Isus pământul cu tot ce este pe el. 
Cei care sunt cu El, ca număr al „trupului Lui” vor moşteni pământul. Cei 
binevoitori care vor forma „marea mulţime” vor locui pe pământ pentru totdeauna 
sub supravegherea completă a Domnului Cristos Isus. Dumnezeu a realizat o mare 
minune la Marea Roşie, când şi-a aplicat judecata asupra egiptenilor, lucru care a 
ilustrat judecata Domnului din cer, care este acum anunţată şi care va fi aplicată la 
Armaghedon asupra lumii întregi. În legătură cu aceasta este scris: „Tu ai făcut ca 
judecata să se audă din cer; pământul s-a temut şi a stat neclintit când Dumnezeu s-
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a ridicat la judecată să îi salveze pe cei smeriţi de pe pământ. Sela.” (Psalmul 76:8, 
9) La vremea aceea, cei care caută smerenia, vor fi salvaţi. 
 

CONDIŢIONAŢI 

28 Un precedent de condiţie pentru primirea îndrumării şi binecuvântării lui 
Dumnezeu este că o persoană trebuie să fie dispusă să Îl slujească pe Iehova şi nu 
trebuie să I se împotrivească lui Iehova. O persoană trebuie să se supună cu 
bucurie judecăţilor lui Dumnezeu care au fost scrise acum multă vreme, judecăţi 
care sunt acum pronunţate. Cei care caută smerenie şi o găsesc trebuie să fie cei 
care sunt nerăbdători să facă voinţa lui Dumnezeu. „Voi cei smeriţi de pe pământ, 
care aţi îndeplinit [aţi aplicat, aţi practicat sau aţi urmat o cale în armonie cu] 
hotărârile Sale judecătoreşti.” Ei aud adevărul şi apoi se aşază în linie cu judecăţile 
lui Dumnezeu împotriva demonismului, adică împotriva tuturor religiilor şi 
practicilor religioase. Ei se declară a fi de partea GUVERNULUI TEOCRATIC. 
Acest lucru trebuie făcut de cei cu bunăvoinţă, înainte să primească bunătatea lui 
Dumnezeu. Aceeaşi regulă se aplică celor numiţi şi celor care vor forma „marea 
mulţime”. Ei trebuie să îşi dorească să fie de partea lui Iehova. Cuvântul lui 
Dumnezeu nu poate fi adus nimănui cu forţa, şi nici o persoană nu îl va primi decât 
dacă va dori o condiţie mai bună decât cea de care s-a bucurat anterior. 

29 Judecata lui Dumnezeu a început în 1918 când Isus Cristos a venit la 
templul lui Iehova şi doar după ce a fost de acord să se conformeze cu judecata lui 
Dumnezeu rămăşiţa a început să vadă că numele lui Iehova are cea mai mare 
importanţă. Înainte de 1925, cei consacraţi aşteptau cu nerăbdare exaltarea lor 
individuală. Dar dorind să înveţe ,ei au aflat că cel mai important lucru este 
justificarea numelui lui Iehova. Până în anul 1929, unșilor fideli li s-a permis să ia 
parte la vărsarea asupra „creştinătăţii” a celor şapte „plăgi” sau judecăţi ale lui 
Dumnezeu, care sunt descrise în Revelaţia, capitolele cincisprezece şi şaisprezece. 
Ei au fost folosiţi de Domnul pentru a face ceva ce pe vremea aceea încă nu 
înţelegeau şi El i-a folosit pentru că erau nerăbdători şi doritori să Îi îndeplinească 
voinţa. De atunci şi până acum, Iehova a continuat să mărească binecuvântările 
asupra rămăşiţei, adică cei unși, care au continuat să Îi slujească cu credinţă pe 
Iehova şi pe Regele Lui. Aceşti unși fideli sunt identificaţi în Scripturi aducând 
închinare Domnului Iehova, glorie numelui Lui, după ce au fost silitori în căutarea 
smereniei şi a dreptăţii şi au fost luminaţi de Domnul; lor li se aplică următoarea 
scriptură: „Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi cine nu îţi va glorifica numele? 
pentru că doar Tu eşti sfânt; şi toate naţiunile [adică, marea mulţime care va 
supravieţui la Armagedon] vor veni şi se vor închina înaintea Ta; pentru că 
hotărârile Tale judecătoreşti sunt declarate.” – Revelaţia 15:4. 
 

DREPTATE 

30 Tuturor celor care vor să aibă aprobarea lui Dumnezeu le este poruncit să 
„caute dreptatea”. Ei nu trebuie să fie ca fariseii, „superiorii aleşi”, sau ca alţii cu 
acelaşi spirit, care se cred ei îndreptăţiţi şi care încearcă să se justifice. (Luca 
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16:15; Psalmul 143:2) Cei care caută dreptatea trebuie să fie cu bucurie la acelaşi 
nivel cu justificarea organizaţiei lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie sârguincioşi 
pentru a şti şi pentru a face voinţa lui Dumnezeu. (Isaia 60:17) Ei trebuie să asculte 
poruncile lui Iehova şi să-şi dea cea mai mare silinţă să „îi îndrepte pe alţii către 
dreptate”. (Daniel 12:3) Ei trebuie să fie iubitorii dreptăţii şi să urască nelegiuirea. 
(Psalmul 45:7) Ei trebuie să vorbească doar în adevăr şi să fie neînfricaţi şi silitori 
cu răspândirea mesajului lui Dumnezeu. „Cel care vorbeşte adevărul dă dovadă de 
dreptate; dar un martor fals amăgeşte.” (Proverbe 12:17) „Cei drepţi acordă atenţie 
cauzei săracilor [oamenilor binevoitori faţă de Dumnezeu], dar cei răi nu doresc să 
o cunoască.” (Proverbe 29:7) „Lumina străluceşte pentru cel drept.” (Psalmul 
97:11) Cei care sunt sârguincioşi să facă voinţa lui Dumnezeu merg în lumină şi 
găsesc viaţă. – Proverbe 21:21; Osea 14:9. 

31 „Căutaţi smerenia”; adică fiţi nerăbdători şi sârguincioşi pentru a învăţa 
ce face Dumnezeu acum. Cristos Isus îi apără şi îi protejează pe cei care caută 
smerenie şi care sunt astfel nerăbdători să fie îndrumaţi pe calea cea bună. 
(Psalmul 45:4) Textul următor se aplică tuturor celor care ascultă cu sârguinţă de 
Domnul şi urmează instrucţiunile care vin de la El prin organizaţia Lui: „Iar în 
marea adunare te voi lăuda pe Tine; voi face promisiuni înaintea celor care se tem 
de El. Cei smeriţi vor mânca [ce le oferă Iehova] şi se vor sătura [nu se vor 
plânge]; cei care Îl caută Îl vor lăuda pe Domnul; inimile voastre vor trăi pentru 
totdeauna.” – Psalmul 22:25, 26. 

32 Aceştia trebuie să fie doritori să urmeze instrucţiunile organizaţiei şi să 
nu meargă înaintea Domnului şi să facă munca Domnului în modul lor. Următorul 
text se aplică, de asemenea: „Prin urmare, lăsaţi deoparte toată murdăria şi 
răutatea, [maliţiozitatea, (margine)], primiţi cu smerenie cuvântul sădit [moştenit 
(margine)], care poate să vă salveze sufletele.” (Iacov 1:21, RV) „Dar să fie omul 
ascuns al inimii, în veşmântul incoruptibil al unul spirit smerit şi liniştit, care să fie 
foarte valoros în ochii lui Dumnezeu. Dar sfinţiţi-L pe Cristos in inimile voastre ca 
Domn; fiind întotdeauna pregătiţi să daţi un răspuns tuturor celor care vă cer un 
motiv pentru speranţa care se află în voi, dar cu smerenie şi teamă.” – 1 Petru 3:4, 
15, ARV 

33 Smerenia este exact opusul mândriei şi al importanţei de sine sau a 
manifestării acelui spirit de „atotştiutor”. Cel ce găseşte greşeală la alţii şi mai ales 
cel ce obiectează la instrucţiunile organizaţiei care îi sunt date sau cu care îi este 
atrasă atenţia este mândru, încrezut şi nu este smerit: „Mai bine să aveţi un spirit 
umil cu cei modeşti [smeriţi], decât să împărţiţi prada cu cei mândri.” – Proverbul 
16:19. 

34 „Creştinătatea” nu este smerită, ci dispreţuieşte instrucţiunile ce vin de la 
Dumnezeu. Când Cuvântul Domnului acuză „creştinătatea”, clericii, în loc să fie 
instruiţi prin aceasta, au „susceptibilităţile lor religioase şocate” şi sunt ofensaţi de 
mesajul Domnului şi îi persecută pe cei care le aduc în atenţie hotărârile lui 
Iehova. 



264 
 

35 Iehova porunceşte acum ca cei binevoitori să se grăbească să caute 
smerenie şi dreptate. De ce? „Poate [(ebraică) Cine ştie dacă] veţi fi ascunşi în 
ziua mâniei Domnului”; adică, nu există altă cale de scăpare către un loc sigur şi 
dacă vom respecta ordinul divin vom fi conduşi spre acel loc sigur. 

36 Duşmanii lui Dumnezeu încearcă să se ascundă şi spun: „Când se va 
revărsa năpasta nu va ajunge la noi; pentru că noi ne-am făcut un refugiu din 
minciuni şi ne-am ascuns în neadevăr.” (Isaia 28:15) Liderii religioşi ai Ierarhiei şi 
alţii vor fi foarte dezamăgiţi când va începe Armaghedonul. Dumnezeu a prezis 
care va fi condiţia lor atunci: „În ziua aceea un om îşi va arunca la cârtiţe şi la 
lilieci idolii de argint şi idolii de aur, pe care şi i-a făcut ca să li se închine; ca să 
meargă în crăpăturile stâncilor şi pe vârfurile stâncilor aspre, de teama Domnului, 
şi din cauza gloriei măreţiei Lui, când se va ridica să cutremure puternic 
pământul.” – Isaia 2:20, 21. 

37 Vatican, sediul Ierarhiei, marii politicieni şi mai marii afacerişti şi toţi 
acei conducători ai turmei de religioşi au căutat să se întărească împotriva zilei 
rele. Ei au adunat mari comori lumeşti pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. (Iacov 
5:1-3) În momentul Armaghedonului bogăţiile lor lumeşti nu le vor fi de nici un 
folos. Domnul le spune ce va veni asupra tuturor care au luat calea egoistă şi 
neascultătoare: „Pentru că iată, vin zilele în care vor spune; Binecuvântate fie 
femeile sterpe, şi pântecele care nu au purtat copii niciodată şi sânii care nu au 
alăptat niciodată. Apoi vor spune munţilor; cădeţi pe noi; şi dealurilor, acoperiţi-
ne. Pentru că dacă fac aceste lucruri când pomul este verde, atunci ce vor face când 
va fi uscat?” (Luca 23:29-31) „Locurile înalte din Aven, păcatul Israelului, vor fi 
distruse; spinul şi ciulinul vor ajunge pe altarele lor; şi vor spune către munţi; 
Acoperiţi-ne; şi către dealuri; Cădeţi peste noi.” (Osea 10:8) „Şi regii pământului 
şi marii oameni şi oamenii bogaţi şi căpitanii şi oamenii puternici şi toţi sclavii şi 
toţi oamenii liberi s-au ascuns în ascunzişurile şi stâncile munţilor [organizaţiile 
pământeşti]; şi le-au spus munţilor şi stâncilor; Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne 
dinaintea Celui care stă pe tron şi de mânia Mielului; pentru că a sosit ziua mâniei 
Lui; şi cine va putea să reziste?” – Revelaţia 6:15-17. 

38 Fortificaţiile lor umane vor cădea repede şi toate ascunzătorile omeneşti 
vor fi în zadar: „Poate cineva să se ascundă în locuri secrete şi Eu să nu îl văd? 
spune Domnul. Nu umplu Eu cerul şi pământul? spune Domnul.” (Ieremia 23:24) 
O viziune a mâniei lui Dumnezeu asupra duşmanilor care încearcă să se ascundă în 
ascunzătorile lor i-a fost dată profetului Lui ,care a scris aceste cuvinte: „L-am 
văzut pe Domnul stând în altar; şi a spus, Loveşte pragul uşii ca să se cutremure 
stâlpii; şi taie-i de la capete, pe toţi; şi Eu îl voi distruge cu sabia pe ultimul; acela 
dintre ei care va fugi, nu va fugi [cu succes], iar acela dintre ei care va scăpa nu va 
fi salvat [prin fugă]. Chiar dacă sapă până în iad [găurile negre din pământ], mâna 
mea îi va prinde, chiar dacă se caţără până la cer îi voi aduce jos.” – Amos 9:1-4. 

39 Dumnezeu asigură unicul loc în siguranţă, iar cei prudenţi recunosc acest 
lucru şi se roagă: „Apără-mă ca pe cel mai de preţ lucru al Tău; ascunde-mă sub 
umbra aripilor Tale, departe de cei care mă asupresc, de duşmanii mei de moarte 
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care mă înconjoară.” (Psalmul 17:8, 9) „Fiindcă în vremea necazului El mă va 
ascunde în cortul Lui; în locul secret din cortul Lui mă va ascunde; mă va pune sus 
pe o stâncă.” (Psalmul 27:5) „Tu îi vei ascunde în locul secret al prezenţei Tale, 
departe de mândria omului; îi vei ţine în secret într-un adăpost, departe de certurile 
limbilor.” (Psalmul 31:20) „Voi locui în cortul Tău pentru totdeauna; Voi avea 
încredere în acoperământul aripilor Tale. Sela.” (Psalmul 61:4) „Cel care locuieşte 
în locul secret al Celui Prea Înalt va locui sub umbra Celui Atotputernic.” (Psalmul 
91:1) Aceste promisiuni preţioase de la Domnul servesc pe post de ghid acum, iar 
cei care se vor supune poruncilor lui Dumnezeu pot fi asiguraţi că vor fi conduşi 
înspre singurul loc sigur. 
 

ASCUNŞI 

40 „A fi ascuns”, conform semnificaţiei profeţiei, înseamnă a fi ascuns de 
distrugerea Executorului trimis de Iehova, care va executa păcătoşii la 
Armaghedon. Un fel de ascundere a fost cea a lui Noe şi a familiei lui, care au fost 
ascunşi în arcă. „Domnul i-a închis înăuntru.” (Geneza 7:16) Ieremia a fost ascuns; 
de asemenea, Baruc, Ebed-Melec şi Recabiţii, fiii lui Ionadab, în momentul 
distrugerii Ierusalimului şi acest lucru a prevestit sau a prezis cum vor fi ascunşi 
cei fideli şi supuşi în momentul Armaghedonului. – Ieremia 39:8-14; 45:1-5; 
39:15-18; 35:16-19. 

41 Numele de Ţefania înseamnă „cel ascuns al lui Iehova”, atât ca şi 
comoară, cât şi împotriva duşmanilor lui. Aceste figuri profetice prezic cum cei 
fideli, care vor compune „marea mulţime”, vor fi ascunşi şi protejaţi la 
Armaghedon. 

42 Un alt exemplu grăitor este cel al lui Rahav, care i-a ascuns pe spioni de 
duşmanii lor canaaniţi. Clasa modernă de Rahavi sunt cei numiţi „Ionadabi”, care 
ascund acum rămăşiţa martorilor lui Iehova de duşmanii lor, iar la Armaghedon 
clasa de Rahavi, sau Ionadabi fideli, vor fi ascunşi aşa cum a fost şi ea ascunsă de 
duşman la căderea Ierihonului. Rahav şi membrii casei ei au rămas în siguranţă în 
locul ascuns şi nu au fost atinşi în momentul în care Ierihonul a căzut. – Iosua 2:4, 
17-21; Iosua 6:22-25. 

43 Chiar dacă unii oameni, precum Ionatan la bătălia de la Gilboa, ar putea 
muri în mâinile duşmanului la bătălia de la Armaghedon şi ar muri pentru că îşi 
păstrează integritatea faţă de Dumnezeu, ei nu vor pieri, ci vor primi viaţă în 
momentul învierii. Ca şi clasă, „marea mulţime” va supravieţui la Armaghedon, 
chiar dacă unii indivizi ar putea muri în mâna duşmanului. Furia sau mânia lui 
Dumnezeu, exprimată atunci de Cristos Isus, nu se va abate asupra celor ascunşi. 
Furia lui Iehova s-a întors acum de la rămăşiţă. (Isaia 12:1) Şi furia Lui va fi 
întoarsă de la cei din „marea mulţime”, care se supun poruncilor Lui. (Revelaţia 
7:14-17) Este deci imperativ ca toţi să caute smerenia şi dreptatea înainte ca 
Armaghedonul să înceapă şi să continue să fie fideli şi devotaţi TEOCRAŢIEI 
dacă vor să găsească un loc unde să fie în siguranţă. 
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DUŞMANI 

44 Oraşele filistenilor au ilustrat mai ales organizaţia religioasă a ierarhiei 
romano-catolice. Ei au locuit pe pământul Palestinei, de-a lungul coastei 
Mediteranei. Eu au preluat acel teritoriu şi l-au ţinut prin încălcarea poruncii lui 
Dumnezeu, aşa cum cei religioşi pretind cu falsitate că sunt cei care îl slujesc pe 
Dumnezeu acum. 

45 Nu va fi nici un loc sigur pentru duşmanii lui Dumnezeu atunci când va 
începe Armaghedonul: „Gaza va fi abandonată, iar Ascalonul va fi o pustiire; îl 
vor alunga pe Asdod la amiază, şi Ecronul va fi dezrădăcinat.” (Ţefania 2:4) 
Filistenii au fost duşmanii de moarte ai oamenilor lui Dumnezeu, iar oraşul Gaza a 
fost o fortăreaţă a filistenilor din care Samson a scăpat, trăgând după el şi poarta. 
(Judecătorii 16:1-3) Fortăreaţa „creştinătăţii”, în special ierarhia romano-catolică, 
care pretinde acum a fi un loc ascuns pentru cei religioşi şi pentru aliaţii lor, nu 
poate ascunde pe nimeni de mânia lui Dumnezeu. Ascalon, un alt oraş al 
filistenilor, care ilustrează de asemenea organizaţia „creştinătăţii”, va fi complet 
distrus de Iehova la Armaghedon şi nici unul dintre duşmani nu va putea să se 
ascundă. Oraşele filistenilor de-a lungul coastei au ilustrat organizaţia 
„creştinătăţii” şi pe aliaţii ei, iar în legătură cu toţi aceştia se aplică cuvintele 
profetului, şi anume: „În amiaza mare [distrugerea va veni asupra duşmanului].” 
Acest lucru înseamnă în momentul în care punerea în aplicare a mâniei lui 
Dumnezeu va putea fi observată cel mai clar şi duşmanul va vedea că mâna lui 
Dumnezeu este asupra lui. 

46 Ca sprijin al celor menţionate anterior următoarele texte profetice se 
referă la războiul împotriva „creştinătăţii”: „Pregătiţi-vă de război împotriva ei 
[organizaţiei lui Satan şi „creştinătăţii”]; ridicaţi-vă şi să plecăm la amiază.” 
(Ieremia 6:4) „Văduvele lor sunt mai multe decât nisipul mărilor; Am adus 
împotriva lor, împotriva mamei tinerilor, un jefuitor la amiază; am făcut să se 
abată împotriva lui pe neaşteptate, să se abată terori asupra oraşului.” – Ieremia 
15:8. 

47 Cuvântul „mamă” din acest ultim text citat înseamnă vechiul termen 
„curvă”, elementul religios al organizaţiei lui Satan, în special ierarhia romano-
catolică, şi „bărbaţii ei tineri” sunt puternicii şi viguroşii susţinători ai religiei, 
inclusiv ai elementelor politic şi comercial. La bătălia  Armaghedonului 
organizaţia lumească a duşmanului va fi complet distrusă şi vor şti că mâna lui 
Dumnezeu a făcut acest lucru: „distrugerea care pustieşte ziua în amiaza mare.” 
(Psalmul 91:6) Celor care continuă să-i fie fideli lui Iehova, în contrast cu 
duşmanul, Domnul le spune: „Dumnezeu veşnic este refugiul tău şi dedesubt stau 
braţele veşnice; iar El va îndepărta duşmanul dinaintea ta; şi va spune, Distruge-i.” 
– Deuteronomul 33:27. 

48 Susţinătorii celor religioşi, în special ierarhia romano-catolică, Asdoditul 
modern, vor fi distruşi. Judecata lui Dumnezeu aplicată Babilonului, vechea 
„curvă” şi copiilor ei va fi într-un stadiu mult mai grav decât după năpasta 
hemoroizilor, cu care i-a lovit pe filisteni. (1 Samuel 5:6, 9, 12) Nici unul dintre 
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duşmani nu va găsi vreo ascunzătoare în ziua mâniei lui Iehova. Ce s-a abătut 
asupra organizaţiilor combinate ale filistenilor ilustrează ceea ce se va abate asupra 
ierarhiei romano-catolice şi asupra aliaţilor ei, şi în special asupra monstruozităţii 
totalitare, pe care filistenii moderni au aplicat-o pentru a conduce lumea. Apoi, 
organizaţia lumească va fi nimicită, aşa cum David l-a nimicit pe Goliat, uriaşul 
monstru al filistenilor. 

49 Oraşele filistenilor controlau toţi oamenii ce se aflau de-a lungul coastei 
Mării Mediterane, în acea parte a pământului care aparţinea de drept israeliţilor. 
Cei de pe coasta de est au continuat cu afaceri comerciale pe mare, ilustrându-i pe 
cei care folosesc astăzi religia pentru a avansa cu afacerile sau traficul. Textele 
următoare se aplică acestora la Armaghedon: „Vai de locuitorii de lângă mare, 
naţiunea cheretiţilor! cuvântul Domnului este împotriva voastră; O Canaan, ţara 
filistenilor, te voi distruge şi pe tine şi nu vei mai avea nici un locuitor.” – Ţefania 
2:5. 

50 Acest lucru înseamnă că afacerişti religioşi nu vor avea nici o protecţie în 
ziua Armaghedonului. Ei nu vor fi ascunşi de mânia lui Dumnezeu. Bogăţia, 
influenţa şi puterea lor asupra oamenilor nu le va fi de nici un ajutor. „Naţiunea 
cheretiţilor” înseamnă bărbaţii sau organizaţiile violente, adică cei din lume care 
folosesc religia şi „iertarea păcatelor” pe care le primesc de la cei religioşi, pentru 
a continua cu planurile lor de furt şi violenţă. Aceştia se îndreaptă către liderii 
religioşi pentru a-i salva, dar liderii religioşi nu vor fi capabili să îi ajute deloc. 
Aşadar, cheretiţii îi ilustrează pe susţinătorii organizaţiei romano-catolice din 
politică, afaceri şi „brigada „braţ-puternic”, clasa militară, şi ceilalţi care folosesc 
religia cu scopuri egoiste şi care acţionează la cererea ierarhiei, şi care de bună 
voie se poartă urât cu martorii lui Iehova şi aduc violenţă asupra lor şi a 
însoţitorilor lor, şi care fac acest lucru la insistenţa ierarhiei romano-catolice. 

51 „Populaţia catolică” este împărţită în două clase. Una dintre clase 
practică religia catolică doar pentru beneficiul material pe care speră să îl obţină de 
acolo; şi aceasta îi include pe bărbaţii din politică şi afaceri, care se bazează pe 
religie pentru a-i proteja în planurile lor nedrepte. Cea de-a doua clasă sunt cei 
sinceri care sunt convinşi să creadă că religia catolică este singura lor metodă de a 
fi salvaţi. Această clasă de oameni sinceri, în momentul în care vor auzi adevărul 
şi îi vor acorda atenţie vor fugi de religie înainte ca Armaghedonul să înceapă şi 
apoi, dacă o să asculte cu credinţă poruncile lui Dumnezeu, ei au promisiunea că 
vor găsi un loc sigur în ziua mâniei lui Dumnezeu la bătălia de la Armaghedon. În 
prezent, divizarea dintre catolici progresează şi mulţi oameni sinceri fug de această 
organizaţie religioasă şi se grăbesc înspre organizaţia lui Dumnezeu sub Cristos 
Isus. Ei văd că religia este o capcană şi o înşelăciune şi că locul sigur este alături 
de Iehova. 

52 Domnul le spune tuturor celor care sunt de partea sau susţin religia cu 
scopuri egoiste: „Cuvântul Domnului este împotriva voastră.” (Ţefania 2:5) Este 
un cuvânt de nenorocire de la Iehova împotriva acestora şi va fi îndeplinit cu 
siguranţă. O altă interpretare a acestui text: „Cuvântul Domnului este împotriva 
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voastră, O Canaan, ţara filistenilor.” (ARV) Cuvântul „Canaan” a ajuns să fie 
înţeles ca „negustori”, sau afacerişti, care i se închină dumnezeului lor demon, 
Dagon. Ei au fost persecutori cruzi ai israeliţilor. Aşadar, ei i-au ilustrat pe cei care 
urmează religia demonică pentru câştig şi care îi persecută pe adepţii fideli ai lui 
Cristos Isus. Nici unul dintre aceştia nu va găsi un loc să se ascundă în momentul 
Armaghedonului. 

53 Ierarhia romano-catolică, capul organizaţiilor religioase, susţine că 
„populaţia catolică” numără aproximativ 300 de milioane de membri. Conducătorii 
organizaţiei sunt compuşi din Ierarhia Autorităţii şi din cei principali ai turmei 
catolice care folosesc religia catolică pentru câştig personal şi care ţin în supunere 
şi controlează pe mulţi dintre oamenii inferiori. Ierarhia a adus acum uriaşa 
monstruozitate, conducerea sau forma de guvernare totalitară, care organizează şi 
controlează lumea. Această monstruozitate modernă include elemente religioase, 
politice, comerciale şi militare. Îi include pe indivizii care merg să-i adune pe 
„locuitorii” din prezent ai acelui sistem păgân şi controlat de demoni, şi tuturor 
acestora Iehova le spune prin profetul Său: „te voi distruge şi pe tine şi nu vei mai 
avea nici un locuitor.” (Versetul 5) Organizaţia romano-catolică se mândreşte de 
multă vreme că „porţile iadului nu ne vor învinge”. La Armaghedon acea mândrie 
se va sfârşi pentru totdeauna şi fiecare urmă a acelei organizaţii religioase va pieri, 
pentru a „nu mai fi nici un locuitor” de-al ei pe pământ. „Acţiunea catolică” va 
pieri pentru totdeauna. Nici o parte a acelei organizaţii nu va găsi o ascunzătoare în 
faţa mâniei lui Dumnezeu în acea zi. 
 

BINECUVÂNTĂRI PENTRU CEI SUPUŞI 

54 Cum duşmanii TEOCRAŢIEI vor fi înlăturaţi la Armaghedon, aşa cum 
este afirmat în versetul cinci al profeţiei, va fi o schimbare completă a condiţiilor, 
şi atunci slujitorii fideli ai lui Dumnezeu vor ajunge în posesia lucrurilor pe care 
duşmanii le-au deţinut în mod nedrept înainte: „Iar pe coasta mării vor fi locuinţe 
şi case pentru păstori şi stâne pentru turme.” (Ţefania 2:6) O altă interpretare a 
acestui text este: „Şi coasta mării va fi o păşune cu căsuţe.” (ARV) Această parte a 
profeţiei arată că supravieţuitorii Armaghedonului vor fi aceia şi doar aceia care au 
stat de partea GUVERNULUI TEOCRATIC dinainte de începerea 
Armaghedonului. Aceştia vor fi reprezentaţi de „rămăşită” şi de cei care vor forma 
„marea mulţime”. Elementul religios şi susţinătorii lui din prezent înşală turma lui 
Dumnezeu şi conduc oamenii cu o mână de fier. Acea acţiune nedreaptă va înceta 
pentru totdeauna la Armaghedon. (Ezechiel 34:2-10) Dictatorii şi cei religioşi vor 
fi îndepărtaţi pentru totdeauna şi apoi supravieţuitorii de la Armaghedon vor hrăni 
turma lui Dumnezeu: „Şi voi pune un singur păstor peste ele şi el le va hrăni, 
slujitorul Meu David; el le va hrăni şi va fi păstorul lor. Iar Eu, Domnul, voi fi 
Dumnezeul lor, iar slujitorul meu David un prinţ printre ele; Eu, Domnul, am spus 
acest lucru.” – Ezechiel 34:23, 24. 
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55 „Turmele” lui Iehova sunt „celelalte oi”, cărora Isus le spune: „Veniţi, 
voi, cei binecuvântaţi ai Tatălui Meu,de  moşteniţi împărăția pregătită  pentru voi 
de la întemeierea lumii.” – Matei 25:34-40; Ioan 10:16. 

56 Adevăraţii iudei sunt aceia care îi slujesc pe Iehova şi pe Regele Lui. 
Când tribului lui Iuda i-a fost alocat teritoriul de către Iehova, limitele lui au fost 
până la coasta mării şi apoi a fost ocupat de filisteni, care au făcut pe acest teritoriu 
oraşele Ecron, Asdod şi Gaza. (Iosua 15:1-47) În mod corespondent, ierarhia 
romano-catolică şi organizaţiile ei religioase pretind dreptul de a conduce lumea şi 
ocupă astfel teritorii care nu le aparţin. În limbajul Cuvântului lui Dumnezeu, „ei 
stau unde nu trebuie” şi sunt un „lucru dezgustător care cauzează pustiire”. (Marcu 
13:14) Iehova prin Cristos Isus îi va elimina complet. Apoi ‚iudeii smeriţi’, adică 
cei care într-adevăr Îl slujesc pe Iehova şi I se închină, vor moşteni pământul. „Dar 
cei smeriţi vor moşteni pământul şi se vor bucura de belşugul păcii.” (Psalmul 
37:11) „Binecuvântaţi sunt cei smeriţi; fiindcă ei vor moşteni pământul.” – Matei 
5:5. 

57 Pământul a fost creat de Dumnezeul Cel Atotputernic ca un loc 
permanent care să fie ocupat de oameni îndreptăţiţi. (Isaia 45:12, 18) După ce 
duşmanul va fi complet distrus la Armaghedon şi astfel privat de toate posesiunile 
lui, atunci cei îndreptăţiţi, cei smeriţi, îşi vor câştiga drepturile: „Şi coasta va fi 
pentru rămăşiţa casei lui Iuda; acolo se vor hrăni; şi se vor culca seara în casele 
Ascalonului; pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îi va vizita şi îi va scoate din 
captivitate.” – Ţefania 2:7. 

58 După ce Armagedonul se va sfârşi, va domni pacea veşnică. „Prinţii” 
fideli vor fi atunci pe pământ. (Psalmul 45:16; Isaia 32:1) Cei care au fugit înspre 
„oraşul de refugiu” vor fi acolo. 

59 În prezent „rămăşiţa seminţei ei”, adică slujitorii fideli ai lui Dumnezeu 
care sunt acum pe pământ distribuie hrană spirituală de la masa Domnului către 
„celelalte oi”. Profetul spune: „Ei se vor hrăni”. Această hrănire se aplică în mod 
precis perioadei de după Armaghedon. Au mai apărut ceva dovezi care ar trebui să 
bucure tare atât rămăşiţa cât şi marea mulţime. Iudeii fideli, „rămăşiţa casei lui 
Iuda”, vor realiza această hrănire. Aceasta este o dovadă că cel puţin partea aceea a 
„rămăşiţei” care este fidelă şi plină de spirit va supravieţui Armagedonului şi după 
aceea şi va continua să împartă hrană de la masa lui Iehova celor din „marea 
mulţime”, şi astfel vor acţiona în conexiune cu „prinţii” fideli de pe pământ, fără 
îndoială. Aceea va fi o organizaţie veselă şi fericită pe pământ. O parte din familia 
regală împreună cu prinţii de pe pământ vor participa la ajutarea „marii mulţimi”, 
toate cu scopul de a-L lăuda pe MARELE TEOCRAT şi pe guvernul lui drept, 
care stă pe umerii Regelui Cristos. 

60 Profeţia spune: ‘Acolo se vor hrăni şi se vor culca seara’. Ascalonul a 
fost oraşul unde Samson a ucis filistenii. (Judecătorii 14:19) Odată cu distrugerea 
filistenilor moderni casa lor va fi complet pustie. (Ţefania 2:4) Nu vor mai fi hoţi 
şi escroci. Oraşele ce erau o dată ocupate şi controlate de persecutorii religioşi, 
politici şi comerciali vor dispărea pentru totdeauna şi apoi, aşa cum afirmă 
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profetul, cei fideli lui Dumnezeu se vor „culca seara”. Acest lucru ar indica în mod 
clar pace , odihnă şi siguranţă. Nu se vor mai teme de uriaşii groaznici ca Goliat, al 
cărui corespondent este monstruozitatea, conducătorii totalitari. Oamenii 
binevoitori care se vor supune atunci poruncii lui Dumnezeu vor primi 
binecuvântările Lui. Aceştia sunt cei care au căutat dreptatea şi smerenia şi care ar 
putea „fi ascunşi” şi apoi vor locui în pace şi siguranţă pentru totdeauna pe 
pământ. 

61 Următoarele cuvinte ale profetului sunt: „Fiindcă Domnul, Dumnezeul 
lor, îi va vizita şi îi va scoate din captivitate.” Cei fideli, plini de spirit, au fost în 
captivitate în Babilon, adică organizaţia religioasă a Diavolului şi au fost în 
continuu supuşi la atacuri maliţioase ale Diavolului şi ale  agenţilor lui. În 1918 
Iehova şi-a vizitat oamenii,trimiţându-L pe Cristos Isus la templu, care i-a scos 
apoi din captivitate. Mai târziu, la Armaghedon, cei care L-au slujit cu credinţă pe 
Iehova vor fi eliberaţi în totalitate. Iehova a pus acest adevăr în gurile oamenilor 
Lui: „Adu-ţi aminte de mine, O Doamne, cu bunătatea pe care o porţi poporului 
Tău; Vino la mine cu salvarea; ca să văd bunătatea aleşilor Tăi, ca să mă veselesc 
în bucuria naţiunii Tale, ca să aduc glorie moştenirii Tale.” (Psalmul 106:4, 5) La 
această rugăciune se va răspunde total la sfârşitul Armaghedonului. Slujitorii fideli 
ai lui Iehova au căutat eliberare sau salvare şi cântă: „Inima mea se va bucura în 
salvarea Ta.” – Psalmul 13:5. 

62 Iehova l-a eliberat pe Iov din captivitate, făcând ca atacul Diavolului 
împotriva lui să înceteze. (Iov 42:10) La Armaghedon, Iehova îi va elibera complet 
pe toţi cei care L-au slujit cu credinţă din calea celor care i-au persecutat. În timp 
ce slujitorii lui Satan sunt adunaţi acum pentru distrugere, are loc şi adunarea 
slujitorilor fideli ai lui Iehova pentru salvarea lor. Toţi cei care iau partea 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi continuă să slujească marea TEOCRAŢIE sub 
Cristos Isus, vor fi salvaţi complet la Armaghedon. 

63 Din profeţia lui Ţefania se pare că „creştinătatea”, adică oamenii care 
practică ceea ce ei numesc „religia creştină”, vor fi primii care vor fi îndepărtaţi la 
Armaghedon şi apoi slujitorii fideli ai lui Dumnezeu vor fi în întregime salvaţi. 
Înlăturarea tuturor celor care se opun şi continuă să se opună trebuie să continue 
până la distrugerea tuturor duşmanilor. Scopul lui Iehova este de a face pământul 
un loc potrivit în care creaturile lui fidele să rămână. Cei care continuă în dreptate 
vor locui pe pământ pentru totdeauna. Scopul lui Iehova va fi realizat în totalitate 
şi apoi distrugerea va avea ca rezultat îndepărtarea tuturor celor păcătoşi şi 
curăţarea pământului de existenţa lor şi apoi va fi umplut, conform scopului lui 
Dumnezeu, cu o rasă dreaptă de oameni. În această parte a profeţiei Dumnezeu 
arată cursul şi sfârşitul celor care se opun guvernului Lui, şi calea cea bună pentru 
cei care sunt binevoitori faţă de El şi care va fi condiţia lor fericită de după 
Armagedon. Profeţia dezvăluie mai departe ceea ce va veni asupra fiecărei părţi a 
organizaţiei lumeşti. 
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PRIMUL REFUGIAT PENTRU TEOCRAŢIE 
 
Teritoriul de unde a fugit era un loc de conducere, religie, comercialism, 

militarism totalitar şi agresiune, conform primelor înscrieri ce descriu ţara 
caldeenilor sau Caldeea. Pentru păcatele de acolo profetul inspirat spune: „Iar 
Babilonul, splendoarea regatelor, frumuseţea măiestriei caldeenilor, va fi ca atunci 
când Dumnezeu a distrus Sodoma şi Gomora.” (Isaia 13:19) Babilon sau Babel, pe 
câmpiile Şinearului, a fost începutul regatului lui Nimrod, asasinul depravat al 
bărbaţilor şi animalelor. (Geneza 10:8-10) Ţara a fost numită „ţara lui Nimrod”. 
Cu privire la capacitatea locuitorilor de acolo, slujitorul lui Iov din ţara lui Uț, 
spune: „Caldeenii au format trei cete, s-au năpustit asupra cămilelor şi le-au dus 
departe, da, şi au ucis slujitorii cu ascuţişul sabiei; şi doar eu am scăpat, ca să-ţi 
spun.” (Iov 1:17) Din Babilon, frumuseţea excelenţei Caldeei, a venit cel care a 
distrus templul de la Ierusalim şi a luat „vasele din casa lui Dumnezeu, pe care le-a 
dus în ţara Şinearului, la casa dumnezeului său; şi a dus vasele în tezaurul casei 
dumnezeului lui.” – Daniel 1: 2,1. 

Neluând în considerare diversele informații conform tradiției, care au 
cauzat fuga refugiatului, precum tradiţia conform căreia „pentru doctrinele [lui], 
când caldeenii şi alţi oameni din Mesopotamia au făcut agitaţie împotriva lui, el s-
a gândit că e mai bine să părăsească ţara”, istoricul inspirat scrie: „Tu eşti Domnul 
Dumnezeu, care l-a ales pe Avram, şi l-a scos din Urul caldeenilor şi i-ai dat 
numele de Avraam.” „Prin credinţă, Avraam, când a fost chemat să meargă în 
locul pe care urma să îl primească apoi ca moştenire, a ascultat; şi a plecat, 
neştiind încotro merge. El a călătorit prin credinţă prin ţara promisă, o ţară străină, 
trăind în tabernacule [corturi] cu Isaac şi Iacob, care erau şi ei moştenitorii 
aceleiaşi promisiuni, împreună cu el; pentru că el a căutat un oraş [Teocraţia] care 
avea stabilită temelia, a cărui constructor este Dumnezeu.” – Neemia 9:7; Evrei 
11:8-10. 

La 350 de ani după ce s-a uscat pământul după potop Noe a murit, şi în 
timpul acela urmaşii lui Noe s-au înmulţit repede. (Geneza 9:28, 29) Până la acea 
vreme aproape toţi oamenii căzuseră sub influenţa şi controlul „prinţului acestei 
lumi”, Satan Diavolul, şi a celorlalţi demoni şi diavoli. La doi ani după moartea lui 
Noe s-a născut Avraam. Avraam locuia atunci în oraşul Ur al caldeenilor, sub 
dominaţia Babilonului. El îl iubea şi îl slujea pe Dumnezeul Atotputernic, Iehova. 
Avraam, pe care Dumnezeu l-a numit mai târziu „prietenul” Său, a fugit de 
guvernele politice şi religioase ale Babilonului, sperând la Guvernul Teocratic, pe 
care Dumnezeu i-a promis că-l va aduce, în vremea aceea fiind considerat într-un 
viitor mai îndepărtat. Când Avraam avea şaptezeci şi cinci de ani, la porunca 
Dumnezeului Atotputernic, s-a mutat într-un teritoriu străin, Canaan. Aşa cum este 
scris în Geneza 12:1-5: „Acum Domnul i-a spus lui Avram, Ieşi din ţara ta şi din 
neamul tău şi din casa tatălui tău şi du-te într-o ţară pe care ţi-o voi indica Eu; şi 
voi face din tine o mare naţiune şi te voi binecuvânta şi îţi voi preamări numele şi 
tu vei fi o binecuvântare: şi îi voi binecuvânta pe cei care te binecuvântează pe tine 
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şi îl voi blestema pe cel ce te blestemă pe tine; şi în tine vor fi binecuvântate toate 
familiile pământului. Aşa că Avram a plecat, aşa cum i-a poruncit Domnul; şi Lot 
s-a dus cu el; şi Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran [unde 
se opriseră temporar după ce au plecat din Urul caldeenilor]. Şi Avram a luat-o pe 
soţia lui, Sarai, şi pe Lot, fiul fratelui lui, şi toate posesiunile adunate de ei şi 
sufletele pe care le adunaseră în Haran; şi au mers înainte înspre ţara Canaanului; 
şi au ajuns în Canaan.” 

Avraam a mers în Canaan pentru a fi un martor pentru Iehova. De la 
răzvrătirea lui Adam din Eden Dumnezeu a avut nişte martori credincioşi pe 
pământ, chiar dacă foarte puţini în comparaţie cu populaţia pământului. Dumnezeu 
a început să facă cunoscut faptul că nici un om nu va avea binecuvântarea Lui, 
decât dacă acel om avea credinţă în Dumnezeu şi asculta de poruncile Lui, aşa că a 
început să predice sau să-i declare vestea bună sau evanghelia lui Avraam. La 
Galateni 3:8, 9 Scripturile declară: „Iar scriptura, prevăzând că Dumnezeu îi va 
îndreptăți pe păgâni prin credinţă, i-a predicat dinainte vestea bună lui Avraam 
spunând; În tine se vor binecuvânta toate naţiunile. Aşa că cei care au credinţă sunt 
binecuvântaţi cu credinciosul Avraam.” 

Când Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani Dumnezeu i-a apărut şi i-a 
spus: „Eu sunt Dumnezeul Atotputernic: mergi înaintea Mea şi fii perfect. Numele 
tău nu va mai fi Avram, ci numele tău va fi Avraam [însemnând ‘tatăl unei 
mulţimi’]; pentru că te-am făcut tatăl a multe naţiuni. Şi te voi face extrem de 
roditor, şi voi face naţiuni din tine, şi regi vor ieşi din tine. Şi voi stabili 
legământul Meu dintre Mine şi tine şi sămânţa ta de după tine, în generaţiile lor, ca 
legământ pe timp indefinit, să fiu un Dumnezeu pentru tine şi pentru sămânţa ta 
după tine. Şi îţi voi da ţie şi seminţei tale de după tine ţara în care eşti un străin, 
toată ţara Canaanului, ca proprietate pe timp indefinit; şi voi fi Dumnezeul lor.” – 
Geneza 17:1, 5-8. 

„Şi Dumnezeu a spus, Sara, soţia ta, îţi va face un fiu; şi îl vei numi Isaac; 
şi voi încheia legământul Meu cu el ca un legământ pe timp indefinit, şi cu 
sămânţa de după el.” (Geneza 17:19) Când Sara trecuse de vremea potrivită 
femeilor ca să nască şi Avraam avea o sută de ani, Dumnezeu a lucrat împotriva 
acestor condiţii aparent nefavorabile şi a făcut ca Sara să nască un fiu; şi s-a numit 
Isaac. Apoi, Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avraam: „prin Isaac va veni ceea 
ce se va numi sămânţa ta.” (Geneza 21:1, 12) Faptul că Isaac a prevestit Teocraţia 
Regelui Iehova, adevărata Sămânţa a promisiunii, prin care vor veni 
binecuvântările asupra oamenilor binevoitori, este afirmat clar de către înscrierea 
divină din Galateni 3:16: „Promisiunile le-au fost făcute lui Avraam şi seminţei 
lui. El nu spune, „ și seminţelor„ , ca multora; dar ca una, Şi seminţei tale, care 
este Cristos.” 

În acest moment Dumnezeu a făcut o ilustraţie vie care a prevestit 
desfăşurarea unei părţi a scopului Lui. În această imagine vie Avraam, ca tată, a 
fost folosit pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu Tatăl, în timp ce Isaac, singurul fiu 
al lui Avraam de la Sara, a fost folosit pentru a-L reprezenta pe singurul şi 
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preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost după aceea numit cu numele de Isus. 
Pentru crearea acestei imagini Iehova Dumnezeu l-a direcţionat pe Avraam să-l ia 
pe Isaac, singurul său fiu, pe care îl iubea foarte mult şi în care îşi pusese toate 
speranţele, şi să meargă pe Muntele Moria şi acolo să îl ofere pe fiul său ca 
ofrandă. Pentru că Dumnezeu îi spusese lui Avraam că „prin Isaac va veni ceea ce 
se va numi sămânţa ta” şi că binecuvântările vor veni prin el, acesta era un test 
crucial de a-şi oferi singurul fiu ca sacrificiu. Ca ascultare a poruncii lui 
Dumnezeu, Avraam şi-a dus lemn pentru altar, foc şi un cuţit; şi cu acestea el şi 
fiul său Isaac au mers la Muntele Moria. Avraam a construit altarul, a aşezat 
lemnele în ordine, l-a legat pe fiul său Isaac şi l-a aşezat pe altar deasupra lemnelor 
şi apoi şi-a întins mâna şi a luat cuţitul pentru a-l ucide pe fiul său. Încă un 
moment şi cuţitul ar fi căzut şi fiul său ar fi fost mort! Scopul lui Dumnezeu de aici 
a fost să îl testeze pe Avraam şi să-i demonstreze credinţa. Fiindcă Avraam a trecut 
testul, Iehova Dumnezeu i-a oprit mâna cu care l-ar fi ucis pe fiul său. Înscrierile 
spun: 

„Iar îngerul Domnului l-a chemat din cer şi a spus: Avraam, Avraam, iar el 
a spus, Aici sunt. Şi el a spus. Nu întinde mâna asupra băiatului şi nu-i face nimic, 
pentru că acum ştiu că ai frică de Dumnezeu, văzând că nu l-ai ţinut pe fiul tău, pe 
singurul tău fiu, departe de mine. Şi Avraam şi-a ridicat ochii şi a privit şi iată, în 
spatele lui era un berbec prins cu coarnele într-un tufiş, şi Avraam s-a dus şi a luat 
berbecul şi l-a dus ca ofrandă arsă în locul fiului său. Şi Avraam a numit locul 
acela Iehova-Iire [adică, Iehova va vedea sau va asigura]: aşa cum se spune şi 
astăzi, se va vedea pe muntele Domnului [(ARV) Pe muntele lui Iehova se va 
asigura]. Şi îngerul Domnului l-a chemat din cer pe Avraam a doua oară şi a spus: 
Pe mine însumi am jurat, spune Domnul, că întrucât tu ai făcut acest lucru şi nu l-
ai reţinut pe fiul tău, pe singurul tău fiu, în binecuvântare te voi binecuvânta şi prin 
înmulţire îţi voi înmulţi sămânţa ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării, 
iar sămânţa ta va stăpâni poarta duşmanilor săi: şi în sămânţa ta se vor binecuvânta 
toate naţiunile pământului, pentru că ai ascultat de vocea Mea.” – Geneza 22:11-8. 

Umbra profetică făcută de această imagine vie a fost apoi îndeplinită în 
fiecare detaliu. Aşa cum este scris în Ioan 3:16-18, de către Mai Marele Isaac 
însuşi: „Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât L-a dat pe singurul 
Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că 
Dumnezeu nu şi-a trimis Fiul în lume ca să o condamne; ci pentru ca lumea să 
poată fi salvată prin puterea Lui. Cel care crede în El nu este condamnat.” Astfel, 
faptul că Avraam l-a oferit pe Isaac pe altar a prevestit faptul că Fiul lui Dumnezeu 
va fi oferit ca mare sacrificiu pentru a asigura o ofrandă pentru păcat, pentru 
beneficiul lumii ce crede în El, ca asigurare a lui Iehova, şi că la timpul stabilit al 
lui Dumnezeu credincioşii din „toate naţiunile pământului” vor fi salvaţi de 
duşman, de influenţa lui păcătoasă şi de faptele lui nelegiuite ,care au adus moartea 
printre  rasa  umană. Avraam nu a înţeles ce însemna imaginea din care el a făcut 
parte ca actor. Cu el a fost pur si simplu o chestiune de credinţă. Dumnezeu i-a 
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poruncit ce să facă şi el asta a făcut. A fost un test al credinţei lui Avraam, dar el a 
trecut cu bine testul, iar Dumnezeu i-a răsplătit credinţa. 

Apoi Rebeca a devenit soţia lui Isaac, dar Rebeca era sterilă. Apoi Isaac l-a 
implorat pe Dumnezeu pentru soţia lui şi astfel Rebeca a conceput. Ea a născut 
gemeni şi au fost numiţi Esau şi Iacob. Dumnezeu a declarat foarte clar faptul că 
Iacob trebuia să urmeze promisiunii, şi că prin el va veni Sămânţa pentru 
binecuvântarea omenirii. Precum un refugiat, Avraam „a devenit un călător în ţara 
promisă, într-o ţară care nu era a lui, trăind în corturi, cu Isaac şi Iacob, moştenitori 
cu el ai aceleiaşi promisiuni.”. Ei ar fi putut să se întoarcă în Urul caldeenilor; dar 
nu au făcut asta. Este scris despre martorii fideli ai lui Iehova: „Toţi aceştia au 
murit în credinţă, fără să fi primit promisiunile, dar le-au văzut şi le-au salutat din 
depărtare, declarând că erau străini şi călători pe pământ. Pentru că cei care spun 
astfel de lucruri declară deschis că îşi caută o ţară a lor. Şi dacă într-adevăr nu ar fi 
uitat de ţara din care au plecat, ar fi avut şansa să se întoarcă. Dar acum îşi doresc 
o ţară mai bună, adică una cerească [Teocraţia]: în care lui Dumnezeu nu îi este 
ruşine cu ei şi nu îi este ruşine să fie numit Dumnezeul lor; pentru că a pregătit un 
oraş pentru ei [Guvernul teocratic]. Prin credinţă, fiind pus la încercări, Avraam l-a 
oferit pe Isaac: da, cel care primise cu bucurie promisiunile l-a oferit pe singurul 
său fiu; chiar cel căruia i s-a spus; în Isaac se va numi sămânţa ta: considerând că 
Dumnezeu poate să ridice, chiar şi din morţi; de unde el [Avraam] l-a primit 
simbolic pe el [Isaac] înapoi.” – Evrei 11:9, 13-19, ARV 

Promisiunea necondiţionată a lui Iehova pentru Avraam se numeşte 
Legământul Avraamic, datorită faptului că Avraam a fost folosit pentru a-L ilustra 
chiar pe Iehova, în timp ce Sara, soţia lui, a ilustrat organizaţia lui Iehova, care 
aduce Sămânţa pentru scopul lui Iehova. Acela este un legământ unilateral. Este o 
declaraţie a scopului neschimbător a lui Iehova de a face un anumit lucru şi 
rezultatul acestuia nu depinde deloc de ceea ce omul Avraam sau orice altă 
creatură va face sau nu. Acela este legământul care anunţă asigurarea lui 
Dumnezeu pentru ca omul să obţină viaţă, motiv care este exprimat foarte clar aici, 
„Prin sămânţa ta se vor binecuvânta toate naţiunile pământului.” (Geneza 22:18) 
Binecuvântarea familiilor sau popoarelor lumii înseamnă că Dumnezeu le va da 
şansa de a trăi, dar această oportunitate trebuie să vină aşa cum stabileşte El, şi 
anume, prin Sămânţa promisă, care este Isus Cristos. 

Nu există nici un motiv din Scriptură care să concluzioneze că omul 
Avraam şi urmaşii lui naturali vor moşteni pământul. Promisiunea lui Dumnezeu 
pentru Avraam a fost îndeplinită la scară mică acum multă vreme şi într-o manieră 
tipică, dar îndeplinirea mai mare este pentru cei din organizaţia capitală a lui 
Iehova, care Îl are pe Cristos Isus ca şi Căpetenie. „Dar promisiunea, că ar trebui 
să fie moştenitorul pământului, nu i-a fost făcută lui Avraam sau seminţei lui, prin 
lege, ci prin dreptatea credinţei.” (Romani 4:13) Iehova este Mai Marele Avraam. 
„Pământul este al lui Iehova şi tot ce este pe el; lumea şi cei ce trăiesc în ea.” 
(Psalmul 24:1, ARV) Satan, care ca şi Lucifer a fost primul stăpân invizibil al 
pământului, a fost acum alungat din cer; stăpânirea pământului îi aparţine acum lui 
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Cristos Isus, Sămânţa lui Avraam, al cărui drept este să conducă, deoarece Iehova i 
l-a dat Lui. Cristos Isus este moştenitorul tuturor lucrurilor lui Iehova, iar cei din 
casa regală a fiilor lui Iehova sunt comoştenitori cu Cristos Isus. (Vezi Romani 
8:16, 17) Când Dumnezeu i-a spus lui Avraam ‘Vă voi da ţie şi sămânţei tale după 
tine ţara’ semnificaţia acestei afirmaţii este că lui Avraam cel corespondent i-a fost 
dată ţara şi că Sămânţa lui Avraam, „care este Cristos”, o va stăpâni pentru 
totdeauna. 

Poziţia lui Avraam şi a celorlalţi martori fideli din vechime, când vor fi 
înviaţi din morţi într-o „înviere mai bună” decât cea a restului morţilor, va fi aceea 
de „prinţi pe tot pământul”, adică guvernatorii vizibili ai pământului sub Guvernul 
Teocratic invizibil, reprezentanţii direcţi ai lui Cristos Isus, căruia Dumnezeu i-a 
dat pământul ca moştenire; şi ca prinţi, aceşti martori înviaţi din vechime, vor 
conduce sub Cristos şi vor conduce în dreptate. (Notă Psalmul 2:6-8; Evrei 11:35; 
Psalmul 45:16; Isaia 32:1) 

Numele original al patriarhului, Avram, înseamnă „tată înălţat”, nume pe 
care Iehova l-a schimbat, numindu-l Avraam. Numele Avraam înseamnă „tatăl 
multor naţiuni”. Acest lucru dovedeşte că Avraam a fost aici folosit ca simbol 
pentru a-L reprezenta chiar pe Iehova Dumnezeu, care El singur este Dătătorul de 
Viaţă, deci marele Tată al tuturor celor din familiile şi naţiunile pământului care 
trăiesc sub Teocraţie, şi că Sămânţa este Cristos Isus, prin care Iehova dă viaţă 
omului. (Romani 6:23) Când Iehova i-a spus lui Avraam „Îţi voi face un nume 
mare”, Dumnezeu a vrut evident să spună că îşi va face măreţ propriul nume sfânt. 
(Geneza 12:2) Chestiunea lui Iehova cu urmaşii naturali ai lui Avraam, evreii 
naturali, a fost pentru numele lui Iehova, pentru propriul Lui nume. (Ezechiel 20:9) 
Aşadar, scopul legământului avraamic nu a fost în principiu pentru beneficiul 
omului, ci a fost şi este pentru justificarea numelui lui Iehova; şi această concluzie 
este susţinută din plin de Scripturi. S-a permis să treacă o perioadă mare de timp, 
în care Iehova Dumnezeu i-a permis lui Satan să rămână şi să îşi continue munca 
păcătoasă pentru ca El, Iehova, la timpul stabilit, să aibă o mărturie pe pământ cu 
privire la numele Lui şi la Teocraţie şi apoi va putea să îşi exprime puterea la 
bătălia de la Armaghedon, pentru a convinge toată creaţia că El este Cel Suprem, 
marele Teocrat. Să nu uităm că salvarea creaturilor este în întregime pe plan 
secundar faţă de marele scop al lui Iehova, prin Guvernul Său Teocratic. 
 
 
 

RELIGIA MAMEI ÎN MAI 
 
„ZIUA MAMEI” a început să fie observată în Anglia în 1913. Congresul 

Statelor Unite a făcut în acelaşi fel, prin rezoluţie, a doua Duminică din mai o 
sărbătoare naţională „dedicată memoriei celei mai bune mame din lume, mama ta”. 
Acest lucru pare a fi drăguţ, şi la suprafaţă chiar e drăguţ; dar este el sincer? Şi 
care este scopul lui adevărat? Oare oamenii din Anglia şi America îşi iubesc mama 
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mai mult decât înainte? Cu siguranţă că nu. Este adevărat că mama fiecărui om 
este „cea mai bună mamă din lume”? Toată lumea ştie că acest lucru nu este 
adevărat. 

„Ziua Mamei” a fost observată prima dată în America în 1914, exact în 
anul în care „timpul naţiunilor” a expirat şi când conducerea lumească neîntreruptă 
a lui Satan s-a sfârşit, eveniment la care el a ştiut că nu mai are mult timp pentru a 
se pregăti pentru marea bătălie de la Armaghedon, dintre organizaţia lui şi 
Guvernul Teocratic. Acţiunea de a-i convinge pe oameni să acorde onoare specială 
şi închinare mamelor ar fi un pas spre întoarcerea oamenilor de la închinarea 
marelui Teocrat, Iehova Dumnezeu; încă o metodă de-a lui Satan de a se pregăti 
pentru Armaghedon. În cadrul tuturor organizaţiilor religioase de astăzi se face 
mare caz de „Ziua Mamei”, dar în nici una dintre ele nu li se spune oamenilor că 
întru respectarea poruncii de a-i onora pe tată şi pe mamă, Dumnezeu este Tatăl 
celor care trăiesc şi „femeia” Lui, adică organizaţia Lui, este mama celor care 
primesc viaţă de la Dumnezeu şi că toată onoarea şi închinarea Îi sunt cuvenite lui 
Iehova Dumnezeu. Din contră, oamenii din „creştinătate” sunt învăţaţi să le 
răsplătească pe creaturi şi nu pe Creator şi acest lucru este învăţat de clerici, a 
căror datorie şi obligaţie este de a învăţa oamenii adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu. De exemplu, observaţi următorul lucru: 

Revista New York Times a publicat următorul lucru sub rândul ‚ROMA, 17 
aprilie 1940’: „Astăzi, ca şi acum un an, Papa a emis un apel întregii lumi pentru o 
lună întreagă de rugăciuni adresate Fecioarei Maria ‚pentru restaurarea păcii 
printre naţiuni’. ... ‚Prin voi [pastori], cerem întregii lumi catolice să ofere în luna 
mai rugăciuni şi năzuinţe aprinse Măreţei Mame a lui Dumnezeu pentru a-l împăca 
pe Fiul ei, care este ofensat de multele noastre păcate, şi pentru ca înţelegerea 
intereselor opuse şi restaurarea încrederii în minţile oamenilor să aducă pacea 
printre naţiuni. Acum că situaţia este mai gravă şi că acest război teribil a început, 
deja aducând cu el suferinţe şi dureri nespuse, nu putem decât să facem apel la 
copiii noştri împrăştiaţi prin toată lumea să se adune în jurul altarului Sfintei 
Mame a lui Dumnezeu în fiecare zi pentru toată luna [mai], consacraţi ei, oferindu-
i rugăciuni arzătoare’.” 

Luna mai şi Ziua Mamei se presupune a fi numită după Maia, un demon 
lăudat de păgâni. „Numele ei o numeşte ‘mamă roditoare’ ... Prin Zeus, Maia a 
devenit mama dumnezeului Hermes”. – Enciclopedia Britannica. 

La suprafaţă, aranjamentul cu Ziua Mamei pare un lucru nevinovat şi se 
presupune că face bine. Dar oamenii nu cunosc subtilitatea lui Satan în legătură cu 
această chestiune şi faptul că el este în acţiune pentru a-i întoarce pe oameni de la 
Iehova Dumnezeu. Sloganul este: „Cea mai bună mamă care a trăit vreodată”, 
scopul fiind de a stabili închinarea la creaturi sau cel puţin să distragă atenţia 
omului de la închinarea potrivită, la Dumnezeu. Au existat multe mame bune ale 
oamenilor şi, de asemenea, şi multe mame rele. Fiecare om nu are cea mai bună 
mamă care a existat vreodată; astfel, sloganul este fals. Femeia care îl dezonorează 
pe Iehova Dumnezeu şi îi hulesc numele nu este o femeie bună, indiferent de câţi 
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copii poate face; chiar dacă unii dintre copiii ei ar putea fi slujitori fideli de-ai lui 
Dumnezeu. Mama bună este cea care Îl slujeşte şi onorează pe Iehova şi îi învaţă 
pe copiii ei să facă la fel şi care îşi îndeplineşte datoriile de mamă potrivită acasă. 
Oamenii adevăraţi au mult respect şi dragoste pentru astfel de mame, dar 
închinarea lor este adresată lui Iehova Dumnezeu. 

Nu ar trebui să i se aducă închinare nici bărbatului şi nici femeii pentru că 
face lucruri bune, pentru că este de datoria lor să facă acest lucru. Închinarea la 
creaturi de orice fel este un lucru rău şi dezgustător în ochii lui Dumnezeu. – Luca 
16:15. 

În „creştinătate” oamenii şi-au format obiceiul de a le pomeni pe mamele 
lor ca autoritate pentru ceea ce fac şi pentru ignorarea absolută a Cuvântului lui 
Dumnezeu. În „creştinătate” femeile predau, predică şi fac profeţii în case 
religioase şi prezic şi fac profeţii în afaceri de stat, cu privire la pace şi război. 
Femeile seduc şi induc în eroare bărbaţii, făcându-i să amestece politica cu religia 
şi să îşi compromită datoria faţă de Dumnezeu pentru a se conforma regulilor lumii 
nedrepte a lui Satan. Acest comportament are înţelesul de „fornicaţie” în Scripturi, 
aşa cum apare în Revelaţia 2:20: „Tu o tolerezi pe femeia aceea, Izabela, care se 
crede profet, ca să le predea şi să îi atragă pe slujitorii mei să comită păcate 
trupeşti şi să mănânce lucruri sacrificate idolilor.” Acest lucru este împotriva 
regulii lui Dumnezeu, aşa cum este afirmat în 1 Timotei 2:12: „Dar nu tolerez ca o 
femeie să predea sau să îşi însuşească autoritatea peste bărbat, ci să fie tăcută.” 

Când bărbaţii şi femeile urmează planul subtil al Diavolului, ei se 
îndepărtează de Iehova Dumnezeu; şi cu cât merg mai departe cu atât întră în 
necazuri mai mari. 
 

 
Scrisori 

 
 

REZOLUȚIE 
 
Dragă frate Rutherford:  

Vestitorii adunării din Chicago (Illinois), grupa de sud, adunați la o întrunire 
obișnuită de serviciu din ziua de joi, 19 octombrie, vă transmit salutările și iubirea 
lor și adoptă următoarea rezoluție: 

”Înțelegând că tot ce poate fi cernut va fi cernut din organizația Împărăției 
Domnului și primind de la Domnul avertismentul că ’în aceste zile din urmă’ cei 
necredincioși din organizație vor fi făcuți să creadă o minciună și să provoace 
dezbinare și conflicte între frați. (2 Tes. 2:11) și Rom. 16:17,18) 

Hotărâm ferm să nu dăm ascultare acestor persoane rele și necredincioase și, 
de asemenea, nici unei informații care nu vine prin canalul furnizat de Guvernul 
Teocratic al Domnului, ci să fim întotdeauna atenți la primirea informaților și 
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îndrumărilor de la templu și, în spiritul lui Cristos, să acționăm cu promptitudine și 
cu deplină ascultare de acesta, manifestându-ne astfel iubirea și devoțiunea față de 
Regele nostru. (1 Cor. 1:10; Faptele 3:23) Salvarea îi aparține Domnului! 

Hotărâm să facem din toată inima tot ce găsesc mâinile noastre să facă și să 
folosim echipamentul furnizat de Domnul cu care putem să le aducem mesajul de 
speranță și salvare celor cu inima bună, adică ”altor oi” și să anticipăm cu bucurie 
o minunată creștere a numărului de vestitori ai Împărăției în acest nou an (Domnul 
va da această creștere). 

Vă transmitem, frate Rutherford, ție și familiei Betel deplina noastră 
încredere și apreciere pentru devoțiunea nepătată și plină de credință pe care o 
manifestați pentru Domnul și pentru zelul și curajul cu care ne conduceți, la 
îndrumarea Domnului, în lupta aceasta împotriva dușmanului. (Efeseni 6:12) ”Vor 
lupta împotriva voastră, dar nu vor birui, căci bătălia nu este a voastră, ci a mea, 
spune Domnul”.  

Surzi și orbi la orice nu ține de interesele Împărăției, ne rugăm ca bogatele 
binecuvântări ale Domnului să cadă asupra ta și a tuturor celor devotați în această 
zi a puterii Domnului”. 

 
 

DOVEZI ALE BUCURIILOR TOT MAI MARI 
 
Dragă frate Rutherford:  

Noi, grupa de martori ai lui Iehova din Bloomfield, New Jersey, apreciem 
scrisoarea ta înviorătoare din 20 ianuarie privitoare la noua normă pentru vestitori. 
Aceasta pare că a avut un efect electrizant asupra noastră și ne-a făcut să realizăm 
pe deplin ce mare privilegiu avem prin faptul că putem depune eforturi și mai mari 
pentru a-i căuta pe cei ce sunt cu adevărat iubitori ai dreptății. 

Scrisoarea ta, care ne-a arătat mai clar ca niciodată ce oportunități avem de 
servire a Teocrației, ne-a condus spre minunatul punct culminant a perioadei 
speciale de mărturie din ianuarie cu cele trei cărți. Raportul nostru pe luna ianuarie 
este și el o dovadă a bucuriilor tot mai mari pe care le avem datorită Teocrației: 34 
de vestitori au dat un total de 1144 cărți legate, iar între acestea au fost 258 
combinații de trei cărți legate. Observați cel mai interesant aspect dintre toate: am 
făcut un total de 410 vizite ulterioare, cu o medie de 12 vizite pe vestitor. În acest 
fel am avut rezultate foarte frumoase: în prezent conducem 55 de studii biblice în 
fiecare săptămână. 

Vă trimitem salutări în numele Marelui Teocrat, dorind să facem acest singur 
lucru: să-i servim Guvernului Teocratic cu credință, așa cum o fac frații și 
colaboratorii noștri. 
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Experiențe de pe teren 
 

ÎNTR-UN COMPARTIMENT DE TREN DIN MAREA 
BRITANIE 

 
”Călătoream în nordul Londrei. Pe măsură ce drumul se desfășura, m-am 

uitat la cele șase persoane care împărțeau compartimentul cu mine și care citeau 
romane, reviste și ziare. Trenul mergea mai departe și eu mă gândeam cum să fac 
să încep o discuție prin care să depun mărturie, când ne-am oprit la o stație, iar doi 
dintre pasageri au coborât și în locul lor au urcat doi soldați. Soldații sunt de obicei 
întotdeauna dispuși să povestească cu oricine, așa că i-am întrebat care sunt 
condițiile din armată, dacă le plăcea acolo etc. iar ei au început să îmi explice cu 
lux de amănunte cum trebuiau ei să atace la baionetă, așa că am remarcat: ’Ce 
lume minunată este aceasta în care te naști, crești până ajungi să fii în floarea vieții 
și atunci trebuie să înveți cum să îi omori pe cei din jurul tău!’ La aceste cuvinte, 
doamna de lângă mine și-a ridicat ochii de pe revista ei și a spus: ’Mă întreb, 
niciunul dintre voi nu obiectați la acest război din motive religioase?’ Aceasta era 
ocazia mea de a începe discuția, așa că am început imediat să vorbesc despre 
adevăr până când toți cei din compartiment se implicaseră în discuție și făceau 
remarci și comentarii. Doamna, o tânără de circa 22 de ani, era romano-catolică și 
înainte de a mai trece mult timp i-am explicat care era adevărul despre suflet, 
’trinitate’, iertarea păcatelor, ’purgatoriu’, și multe alte doctrine false. Ceilalți cinci 
din compartiment stăteau și ascultau uimiți. Unul dintre soldați a spus: ’Sunteți 
cumva învățătoare la școala duminicală?’ Arătându-i care este diferența dintre 
religie și Creștinătate, i-am spus că dacă eram învățătoare nu le-aș fi explicat 
lucrurile în acest fel. El era un spiritualist. A încercat să-și justifice convingerile 
spunând că Isus Cristos i-a apărut Mariei după învierea Sa ca spirit și că, prin 
urmare, și alți oameni puteau apărea după moarte, însă nu a putut dovedi nimic în 
acest sens, iar fata romano-catolică m-a susținut: este evident că nu îi plăceau 
spiritualiștii. 

Au trecut două ore în care am predicat încontinuu. Am oprit la o stație mare 
(Darlington) unde au ieșit toți în afară de doamna ce stătea în fața mea, însă înainte 
ca trenul să se oprească, această fată catolică s-a ridicat și a arătat spre mine și a 
spus: ’Tot ce mi-a spus această doamnă este adevărat și dacă aș avea și numai 
jumătate din curajul ei mi-aș părăsi religia mâine.’ Apoi a venit la mine și a spus: 
’Aș putea să vă las adresa mea ca să-mi puteți trimite una dintre cărțile acelea mici 
din care ați învățat tot ce știți?’ Ne-am despărțit. Singura persoană, care mai 
rămăsese în compartiment cu mine era o doamnă care mergea și ea până la stația 
mea și am continuat conversația cu ea, iar ea a sfârșit prin a lua două Consolare și 
Vești ale Împărăției de la mine, pe care le aveam în geantă pentru orice 
eventualitate. În următoarea zi i-am scris fetei catolice și i-am trimis Salvare și 
Unde sunt morții? și Descoperit, precum și un catalog, spunându-i să citească cu o 
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minte lipsită de orice prejudecăți și să nu asculte sfaturile negative ale celorlalți, pe 
care era foarte probabil să le primească. I-am dat și un scurt rezumat al situației 
lumii și a cauzei acesteia. Ieri am primit acest răspuns de la ea: 

”Vă mulțumesc foarte mult pentru bunătatea pe care ați arătat-o trimițându-
mi cărțile. Cu siguranță că le voi citi pe toate. Am citit-o deja cu mult interes pe 
cea care se numește Unde sunt morți? și trebuie să recunosc că găsesc opiniile 
judecătorului Rutherford mult mai logice decât învățăturile Bisericii. Ezit totuși să 
resping convingerile cu care am fost învățată încă din copilărie și sunt sigură că 
veți înțelege ce pas mare este acesta. Vedeți dumneavoastră, eu nu am timp liber în 
care să studiez Biblia și, sinceră să fiu, nici nu m-am gândit foarte mult la 
Dumnezeu și la religie până de curând. Spuneți în scrisoarea dumneavoastră că 
lumea va dăinui pentru totdeauna, dar mai spuneți și că trăim aproape de sfârșitul 
lumii. Ce înseamnă aceasta? Cum se va sfârși lumea? O va distruge Dumnezeu 
pentru a curăța răul și o va crea apoi din nou? Sau deja trăim în timpul procesului 
de curățare? I-am arătat scrisoarea dumneavoastră unei prietene care a fost foarte 
interesată. Ea auzise și mai înainte de Societatea Watch Tower, dar eu nu, iar 
religia a fost pentru mine o cauză de mare teamă și nefericire. M-am gândit că sunt 
o persoană rea, deoarece credeam că Dumnezeu este nedrept fiindcă ne-a făcut 
imperfecți iar apoi ne arde pentru totdeauna pentru greșelile noastre umane și cred 
că într-un fel asta m-a făcut să sfidez religia. Am încercat să îl iubesc pe 
Dumnezeu, dar nu am putut. Cum să iubești pe cineva care te îngrozește? Când voi 
termina cărțile, aș fi bucuroasă dacă ați alege și altele care credeți că ar fi mai utile 
pentru mine, iar dacă îmi veți spune cât costă vă voi trimite banii. Spre că puteți 
înțelege scrisoarea mea, căci nu am darul dumneavoastră de exprimare, și spre că 
îmi veți scrie dacă aveți timp. A dumneavoastră, M. McC.” ” 

 
PRIMA CUVÂNTARE PUBLICĂ DIN IRLANDA 

 
”Vreau să raportez despre cuvântarea publică de ieri din Dublin. Deoarece 

aceasta este prima oară când s-a ținut în public o cuvântare a judecătorului 
Rutherford în această țară – Irlanda – veți înțelege cât de nerăbdători au fost 
vestitorii de aici în ceea ce privește rezultatele acestei cuvântări. Acest eveniment 
s-a anunțat în mod foarte liniștit și ordonat cu ajutorul pliantului ’Guvern și Pace’. 
Vestitorii invitați de protestanți la aceștia acasă le-au ținut personal cuvântarea, 
lăsându-le fiecăruia dintre ei câte un pliant. Multe alte pliante li s-au trimis prin 
poștă oamenilor care locuiau mai departe. De asemenea, s-a dat și un anunț în 
ziarele publice, care îi informa pe oameni că ”o cuvântare biblică gratuită despre 
’Evenimentele mondiale și profețiile Bibliei’” avea să se țină în Sala 
Northumberland în 11 februarie la 3:30 p.m. Această lucrare de anunțare a durat 
două săptămâni, căci cea mai mare parte a ei a fost făcută de patru pionieri și 
servul de zonă. 

Deoarece nu avem niciun aparat electric de transcriere în Irlanda, a trebuit să 
folosim alte metode de a reproduce discursul. Ni s-a dat împrumut un set de 
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microfoane fără fir și am folosit un pickup separat cu aceste, pentru ca operatorii 
să poată lucra din altă cameră, de unde să nu fie văzuți. Aceste lucru a dat rezultate 
foarte bune. 

Până să înceapă discursul, erau deja prezenți 70 de oameni, dintre care 50 de 
străini. Toți aceștia au ascultat cu mare atenție tot ce a avut de spus judecătorul 
Rutherford în cuvântarea sa de la Madison Square Garden. Toți au stat până la 
sfârșit, în afară de o doamnă în vârstă care era surdă, și a fost foarte clar că au fost 
impresionați. După anunțurile de la sfârșit, întrunirea a rămas deschisă pentru 
întrebări. S-a arătat atunci mult interes și s-au pus multe întrebări. Pe lângă 
întrebările mai importante din partea martorilor lui Iehova, și cei din public au pus 
opt întrebări. Tuturor li s-a făcut o caldă invitație de a participa la întrunirile 
săptămânale ale martorilor lui Iehova, iar când au plecat, toți au primit câte un 
exemplar al broșurii Vești ale Împărăției nr. 5 și un exemplar al programului 
întrunirilor. 

Când ne dăm seama că Irlanda este romano-catolică în proporție de 93,4 % 
(conform cu ultimele cifre raportate) ajungem să apreciem curajul imens pe care l-
au avut vestitorii când au organizat această cuvântare și le-au spus oamenilor 
despre ea și să ne dăm seama cât de bine au fost răsplătite eforturile lor, și Îl 
lăudăm cu toții pe Iehova pentru privilegiul de a-I servi în acest teritoriu 
întunecat.”  
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    1 Iunie  1940       Nr. 11 
 
 

INSTRUCȚIUNE 
„Când face o cercetare după sânge, îşi aminteşte de ei; el nu uită de strigătul celor 
umili.” – Psalmul 9:12. 

 
Partea a V-a 

IEHOVA îi instruieşte pe cei supuşi pentru a putea primi alinare şi pentru a 
putea avea speranţă puternică. El îi asigură pe cei care îl slujesc că atunci când va 
veni vremea să îi justifice numele el îşi va aminti pentru totdeauna de cei care şi-au 
păstrat integritatea faţă de el, iar cei păcătoşi nu vor trece neobservaţi nici ei. Cei 
de pe pământ de acum care sunt în întregime devotaţi lui Iehova sunt urâţi de toate 
naţiunile din cauza numelui lui, ocărât şi persecutat. Timpul lui Iehova de a 
administra recompensa datorată celor păcătoşi este foarte aproape şi Iehova se va 
asigura că nici unul dintre ei să nu va scăpa. Biblia Margolis redă textul din 
psalmul anterior astfel: „Pentru că El care a răzbunat sângele şi-a amintit de ei [cei 
care au vărsat sânge pe nedrept]; El nu a uitat strigătul celor umili [cei care sunt 
supuşi şi care îi propovăduiesc numele].” 

2 Iehova face o cercetare, adică cercetează faptele sau îşi aminteşte faptele, 
pentru a-i putea răsplăti cum se cuvine pe cei care au făcut lucruri păcătoase şi 
pentru a-i binecuvânta pe cei care i s-au supus. Ziua răzbunării Lui este aproape, 
iar Dumnezeu nu va uita de nici unul dintre duşmanii lui: „Ei nu cunosc calea 
păcii; şi nu există nici un fel de judecată în mersul lor; ei au făcut cărări strâmbe; 
oricine merge pe ele nu va cunoaşte pacea.” – Isaia 59:8. 

3 În numărul anterior al revistei Turnul de veghere s-a acordat atenţie 
profeţiei lui Ţefania 2:1-7 prin care se dezvăluie scopul lui Dumnezeu de a 
îndepărta în întregime escrocii religioşi. În acest număr al Turnului de veghere se 
acordă atenţie în special elementului comercial şi politic al organizaţiei vizibile a 
lui Satan. Filistenii erau în partea de vest a seminţiei lui Iuda. Pe partea de est erau 
moabiţii şi amoniţii. Moab a ilustrat partea comercială a organizaţiei vizibile a lui 
Satan. Amon a ilustrat partea politică a acelei organizaţii păcătoase. Atât partea 
comercială cât şi cea politică ale organizaţiei lui Satan sunt susţinute de elementul 
militar şi de brigada braţ-puternic. Toţi aceştia s-au reunit cu scopul de a acţiona 
violent asupra slujitorilor lui Iehova. Acţiunea lor nu va trece neobservată de 
Iehova, iar el îi va răsplăti curând. Ruşine şi distrugere va veni asupra acelor 
adversari, aşa cum a venit odată asupra sodomiţilor din antichitate şi asupra 
oamenilor din Gomora. Pedeapsa va fi o recompensă corectă pentru gloria, 
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mândria şi aroganţa lor cu care au pretins în mod nedrept ceea ce îi aparţine doar 
lui Iehova. Slujitorii fideli ai lui Dumnezeu vor triumfa în sfârşit. Cei ce i se 
închină lui Dumnezeu vor umple pământul. Cei ce se închină la demoni şi la 
oameni vor dispărea pentru totdeauna. Această instruire aduce acum alinare 
poporului lui Dumnezeu şi îl face să spere cu tărie pentru a continua cu lucrul pe 
care Dumnezeu i l-a dat. 

4 La Armagedon nu vor exista locuri ascunse pentru cei din pământuri 
îndepărtate sau pentru constructorii imperiilor care i s-au opus lui Dumnezeu şi i-
au persecutat pe martorii lui fideli. Aceşti duşmani au fost prevestiţi de Etiopia şi 
Asiria şi în special de către oraşul Ninive. Acele persoane care au fost printre cei 
care s-au opus GUVERNULUI TEOCRATIC şi care au fost ilustraţi de Ebed-
Melec şi de către cei căiţi din Ninive ar putea scăpa. Organizaţia lui Satan, formată 
din dictatori politici şi afacerişti care s-au aliat cu cei religioşi vor fi înjosiţi şi 
dispreţuiţi pentru totdeauna de către cei ce vor supravieţui la Armagedon şi care 
continuă să i se închine lui Iehova. Domnul îşi va aminti de slujitorii lui fideli şi îi 
va răzbuna. 

5 Să continuăm acum cu examinarea profeţiei lui Ţefania: Se poate observa 
că Iehova menţionează ocările pe care duşmanii Lui i le-au adus Lui şi slujitorilor 
Lui fideli. „Am auzit mustrarea lui Moab şi insultele copiilor lui Amon, prin care 
au adus ocară poporului meu, şi s-au preamărit în faţa graniţelor lor.” – Ţefania 
2:8. 

6 Moab cel din timpurile vechi i-a adus ocări lui Iehova şi poporului Lui de 
atunci, israeliţii. Moabiţii moderni, cei care fac trafic cu bogăţiile de pe pământ şi 
cu sângele uman au adunat multe ocări asupra numelui lui Iehova şi acele ocări au 
căzut pe cei care îl iubesc şi îl slujesc cu credinţă pe cel Preaînalt şi pe Regele lui. 
(Psalmul 69:9; Romani 15:3) Slujitorilor lui fideli li se face o asigurare: „Tatăl tău, 
care vede în ascuns, te va răsplăti.” (Matei 6:4); iar adversarilor săi le spune: 
„Înţelegeţi, voi cei fără gândire de printre oameni; iar voi, cei fără minte, când veţi 
deveni voi înţelepţi? Oare cel care a făcut urechea nu va auzi? şi cel care a făcut 
ochiul nu va vedea?” (Psalmul 94:8, 9) La Armagedon Iehova se va ţine de aceste 
promisiuni şi le va îndeplini în întregime. 

7 Moabiţii moderni sau care sunt corespondenţi astăzi, adică elementul 
comercial al organizaţiei vizibile a lui Satan, aşa cum dezvăluie în mod clar 
faptele, au cedat în faţa legilor ierarhiei romano-catolice. Acea organizaţie 
religioasă păcătoasă a declarat în repetate rânduri că slujitorii lui Iehova conduc un 
plan de a face bani şi desfăşoară o campanie de ură şi intoleranţă. Ei au minţit şi 
mai mult şi au spus că martorii lui Iehova sunt comunişti. Elementul comercial 
continuă să publice astfel de minciuni despre martorii lui Iehova în propagandele 
lor, în presa zilnică şi în reviste, iar în acelaşi timp acele publicaţii refuză să 
publice orice afirmaţie adevărată a faptelor, chiar şi dacă sunt plătite. Astfel se 
poate observa că elementul comercial, prin propaganda lor şi la cerinţa oamenilor 
religioşi i se vor opune lui Dumnezeu şi-i va persecuta pe slujitorii Lui cu voinţă, 
bună ştiinţă şi în mod premeditat. Ei continuă cu acest tip de opoziţie chinuitoare 
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faţă de toate publicaţiile despre GUVERNUL TEOCRATIC. Ei s-au străduit să 
împiedice şi radioul să transmită mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC. Ei îi 
împiedică pe martorii lui Iehova de la obţinerea de spaţii publice pentru întâlnirile 
lor. Presa comercială recurge la cele mai josnice minciuni împotriva slujitorilor lui 
Iehova şi face întotdeauna acest lucru la cererea ierarhiei romano-catolice şi a 
aliaţilor ei religioşi. 

8 Slujitorii pregătiţi şi dispuşi ai marilor afacerişti, care fac trafic uman şi 
de proprietăţi fac parte din brigada braţ-puternic şi din grupul militar. Ei aduc 
mereu ocară asupra numelui lui Iehova şi asupra slujitorilor lui. Ei îi consideră pe 
aceşti slujitori ai lui Dumnezeu pacifişti, dar spun că sunt nepatriotici şi periculoşi 
pentru siguranţa statului. Ei transmit rapoarte în mod păcătos şi voit conform 
cărora publicaţiile martorilor lui Iehova sunt distrugătoare şi că din acest motiv ar 
trebui oprite. Acest grup comercial şi militar care acţionează la cererea şi sfatul 
ierarhiei romano-catolice încearcă să îi oblige pe slujitorii lui Dumnezeu să 
întreprindă acţiuni care implică salutarea drapelelor, ceea ce este contrar 
poruncilor Dumnezeului Atotputernic. Ei încearcă să îi forţeze pe martorii fideli ai 
lui Iehova să se înroleze în armată şi să facă omor contrar Cuvântului lui 
Dumnezeu. Iehova nu va uita nici unul dintre aceste lucruri la Armagedon. El nu 
va permite nici unuia din acel element comercial al organizaţiei lui Satan să 
găsească o cale de scăpare. Ei nu vor fi ascunşi. Bineînţeles, acest lucru nu se 
aplică şi celor care fac afaceri cinstite şi necesare, ci doar acelei clase comerciale 
de oameni care prădează oamenii şi se folosesc de puterea lor păcătoasă împotriva 
omenirii şi în special împotriva slujitorilor Dumnezeului Atotputernic. 
 

AMONIŢII 

9 Iehova ia în considerare ocările aduse poporului Său de către amoniţii 
moderni,adică elementul politic care lucrează cu oamenii religioşi pentru câştiguri 
politice. Cei totalitari sunt hotărâţi să conducă lumea sau să aducă distrugerea 
naţiunilor. Ei se inspiră bineînţeles de la Diavol şi prin elementul religios, ierarhia 
romano-catolică. Nici unul dintre aceştia nu iubeşte mesajul lui Dumnezeu, care 
dezvăluie că TEOCRAŢIA va conduce lumea în dreptate şi că conducerea 
totalitară se va sfârşi curând. Aceşti amoniţi moderni sau politicieni îşi unesc 
forţele cu Ierarhia pentru a-i distruge pe slujitorii lui Iehova şi pentru a preveni 
transmiterea veştii despre Împărăţia lui Iehova. Pentru a-şi realiza scopul păcătos 
ei proclamă legi care le dau oamenilor puteri dictatoriale şi arbitrare pentru a putea 
declara o urgenţă când vor ei şi pentru a putea justifica acţiunile de a lua toate 
privilegiile tuturor celor care îl iubesc şi slujesc pe Dumnezeul Atotputernic. 
Astfel, mulţi dintre martorii lui Iehova au fost închişi şi omorâţi în ţări dictatoriale, 
nu pentru că au făcut ceva rău ci pentru că ei continuă să declare vestea bună a 
GUVERNULUI TEOCRATIC. Acei duşmani ai lui Dumnezeu şi ai slujitorilor Lui 
nu vor găsi un loc să se ascundă la Armagedon. Ei nu vor fi ascunşi. 

10 Iehova spune despre moabiţii şi amoniţii moderni: „Mi-au batjocorit 
poporul îngâmfându-se”. Astfel, elementele comerciale şi politice servesc scopul 
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Diavolului, acţionând în legătură cu cei ultra-religioşi, iar toţi aceştia sunt 
împotriva lui Dumnezeu. Acel element păcătos se străduieşte foarte tare ca 
oamenii binevoitori faţă de Dumnezeu să nu audă mesajul lui, mesaj de la Iehova 
care arată omului singura cale spre siguranţă. Cei care sunt invidioşi pe cei care 
vorbesc adevărul şi care spun astfel despre TEOCRAŢIE şi despre alinarea pe care 
o va aduce omenirii, acei agenţi ai lui Satan îi persecută pe toţi cei care îl slujesc 
deschis pe Dumnezeu şi pe Regele Lui, Isus. 

11 Elementele politic şi comercial, sprijinite de brigada braţ-puternic şi 
militară, insistă asupra faptului că cei care s-au devotat lui Iehova trebuie să pună 
acum statul mai presus de Dumnezeul Atotputernic şi să se supună lui Caesar în 
alianţă şi susţinere. Prin aceasta ei aduc mari ocări numelui lui Iehova şi celor ce îl 
slujesc. Sperând să controleze total noua generaţie elementele comerciale, politice 
şi militare, acţionând la porunca grupului religios, încearcă să îi convingă pe copii 
să salute drapelele, să salute oamenii cu „heil” şi să se implice în alte ceremonii 
care încalcă legea lui Dumnezeu. Hotărâţi asupra unei conduceri arbitrare sau a 
ruinei ei depăşesc toate limitele normale şi susţin că legea statului este supremă şi 
că statul trebuie să fie ascultat în toate împrejurările. Ei îi preamăresc pe oameni şi 
pe conducători şi astfel se preamăresc şi se înalţă pe ei înşişi împotriva lui 
Dumnezeu, aducând hulă şi ocară numelui Lui. Nu vor găsi nici o cale de a scăpa 
de mânia Dumnezeului Atotputernic. 

12 Iehova Dumnezeu este izvorul vieţii. (Psalmul 36:9) Nici o fiinţă nu 
poate trăi fără permisiunea lui Dumnezeu. Întregul univers se bazează pe viaţa de 
la Iehova, cel Atotputernic. Oricât de ciudat ar părea, acum se dezbate existenţa lui 
Dumnezeu. „Nebunul a spus în inima lui, Nu există Dumnezeu.” (Psalmul 14:1) 
Aceşti moabiţi şi amoniţi moderni neagă existenţa Dumnezeului Atotputernic prin 
acţiunile lor. Astfel, în inima lor (lipsită de motiv) ei spun că nu există Dumnezeu. 
Mulţi dintre ei neagă în mod deschis existenţa Dumnezeului Atotputernic şi 
vorbesc despre el ca „Dumnezeul tribal al Israelului”, „doar un Dumnezeu al 
antichităţii”. Nici unul dintre conducătorii politici ai naţiunilor din ziua de azi nu le 
spune oamenilor despre Dumnezeul Atotputernic ca şi Conducător al universului şi 
că toate binecuvântările trebuie să vină de la el. „Toate naţiunile au uitat de 
Dumnezeu” (Psalmul 9:17) Toţi acţionează exact contrar cu ceea ce Dumnezeu a 
exprimat în Cuvântul lui, pentru ca oamenii să îi urmeze. Naţiunile au cedat 
influenţei şi puterii demonilor, chiar dacă şi-au dat seama sau nu. Aproape toţi 
susţin un fel de demonism sau religie. Observaţi atunci ce spune profetul lui 
Iehova despre şi în legătură cu ei: „Aşadar, aşa cum sunt eu viu, spune Domnul 
oştirilor, Dumnezeul Israelului, Moabul sigur va fi ca Sodoma, iar copiii lui Amon 
ca Gomora, un loc plin de urzici şi gropi de sare şi o pustiire veşnică; rămăşiţa 
poporului meu le va prăda, iar rămăşiţa poporului meu le va lua în stăpânire.” – 
Ţefania 2:9. 

13 În această declaraţie Iehova jură prin viaţa Lui că îi va distruge pentru 
totdeauna pe toţi cei ce  se opun. Existenţa Lui eternă îl obligă pe Dumnezeu cel 
Atotputernic să le demonstreze în mod deschis tuturor că el este suprem. El le va 
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demonstra tuturor la Armagedon că el este Dumnezeul viu, Cel existent, fără 
început şi sfârşit; că el este Regele Eternităţii, care locuieşte în eternitate şi că nu 
este nimic înaintea Lui. (Ieremia 10:10; Daniel 6:26; Deuteronomul 5:26; Isaia 
57:15) El a făcut mai întâi un legământ cu Israelul carnal; aşadar el a fost 
„Dumnezeul Israelului [carnal]”. Naţiunea a rupt legământul cu Iehova şi s-a întors 
de la el şi l-a negat şi continuă să îl nege şi în special să îl respingă pe Cristos Isus, 
Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Naţiunea încă se bazează pe religie sau demonism, 
chiar dacă declară că îl slujesc pe Dumnezeu. Iehova este Dumnezeul Israelului 
spiritual, adică cei care sunt din spirit, devotaţi în întregime Lui; adică cei care i-au 
luat numele şi îi ascultă cu bucurie poruncile şi i se închină în spirit şi adevăr prin 
Cristos Isus, Regele TEOCRAŢIEI. – Revelaţia 12:17. 

14 Iehova le spune aşadar celor ce îi neagă existenţa: „Cu siguranţă Moabul 
[moabiţii corespondenţi, traficanţii comerciali] va fi ca Sodoma, iar copiii lui 
Amon [elementul conducător politic] ca Gomora.” Aceasta este hotărârea 
judecătorească scrisă în legătură cu ei şi va fi executată la Armagedon. Distrugerea 
va veni asupra lor printr-o putere supraomenească. Rezultatul vizibil asupra lor va 
fi ca cel ce s-a abătut asupra Sodomei şi Gomorei şi acest lucru este menţionat şi în 
Iuda capitolul şapte. Aşa cum Lot a fugit din vechile oraşe Sodoma şi Gomora şi a 
fost salvat de la distrugerea ce s-a abătut asupra acelor oraşe, aşa şi persoanele 
binevoitoare care vor fugi acum înspre locurile sigure vor fi salvate. Multe dintre 
aceste persoane binevoitoare sunt acum sub controlul dominant al elementelor 
comercial şi politic; dar dacă o să ia partea lui Iehova cu hotărâre ei pot scăpa şi 
ajunge în locul sigur. (2 Petru 2:6-8; Geneza 19:14-29) Sodoma şi Gomora au fost 
pustiite complet şi nu şi-au mai putut reveni deloc; aşa vor fi distruşi şi moabiţii şi 
amoniţii moderni, iar locul în care au locuit va fi „plin de urzici şi gropi de sare şi 
o pustiire veşnică”. Conducerea totalitară şi conducătorii ei, hoţii comerciali şi cei 
care l-au sfidat pe Dumnezeu, vor pieri pentru totdeauna la Armagedon, aşa cum 
declară profeţia. 

15 Acum observaţi cum Dumnezeu se întoarce împotriva celor păcătoşi şi le 
permite celor care îl slujesc să aibă binecuvântarea Lui: „rămăşiţa poporului meu 
le va prăda şi rămăşiţa poporului meu le va lua în stăpânire”. (Versetul 9) Cei care 
îl slujesc pe Dumnezeu şi pe Regele lui nu caută câştigul material sau jefuirea ce 
sunt desfăşurate de elementele păcătoase politice şi comerciale ale pământului. 
Jefuirea menţionată aici este spirituală; ea arată că doar cei ce îl iubesc şi slujesc 
pe Iehova Dumnezeu vor avea binecuvântările lui Iehova din abundenţă. Cei fideli 
care vor fi transformaţi din creaturi umane în spirite vor primi pentru totdeauna 
binecuvântările lui Iehova prin Cristos Isus, iar cei fideli de pe pământ se vor 
bucura pentru totdeauna de lucrurile materiale pe care Dumnezeu le-a făcut pentru 
om, care binecuvântări vin de la tronul Celui Atotputernic. Această jefuire 
spirituală îi ia pe aceşti oameni binevoitori din puterea şi controlul moabiţilor şi 
amoniţilor moderni. Rezultatul este că oamenii binevoitori faţă de Dumnezeu vor 
găsi o cale de scăpare şi, fiind fideli, vor primi viaţă veşnică şi se vor bucura de 
binecuvântările GUVERNULUI TEOCRATIC. 
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16 Iehova a făcut cunoscut faptul că adepţii fideli ai lui Cristos Isus vor fi 
„întotdeauna cu Domnul” şi că ei constituie „naţiunea Lui sfântă”. (1 Tesaloniceni 
4:17; 1 Petru 2:9) Aceştia sunt „rămăşiţa seminţei ei”, adică sămânţa organizaţiei 
lui Dumnezeu (Revelaţia 12:17); însemnând ultimii din clasa de spirituală fidel de 
pe pământ. Aceştia constituie o parte din „naţiunea Lui sfântă”, iar în legătură cu 
ei este scris: „rămăşiţa naţiunii Mele îi va lua în stăpânire” (Margolis) O dată cu 
distrugerea moabiţilor şi amoniţilor moderni la Armagedon, cei din „naţiunea Lui 
sfântă” care vor supravieţui, ai căror Rege al regilor este Cristos Isus, va intra în 
posesia acelei libertăţi şi permisiuni de a acţiona şi în posesia acelei stăpâniri a 
pământului pe care Dumnezeu îl asigură în toată deplinătatea Lui şi pe care 
duşmanii lui Dumnezeu l-au utilizat cu egoism şi au abuzat de el şi i-au privat pe 
slujitorii celui Preaînalt de el. Aceştia vor avea de-a face cu Cristos Isus, ajutându-i 
pe cei din „marea mulţime” să-şi realizeze îndatoririle acordate. Astfel, cei cu 
bunăvoinţă vor fi aduşi în turma Domnului şi în cele din urmă vor face toţi parte 
din aceeaşi turmă, conduşi de un singur păstor sau rege. (Ioan 10:16) Aceasta este 
şi mai mare dovadă că unii dintre „rămăşită” vor rămâne pe pământ o vreme după 
Armagedon şi vor coopera cu cei care vor forma „marea mulţime”. – Revelaţia 
7:9-17. 

17 Moabiţii şi amoniţii din zilele noastre, adică traficanţii comerciali şi 
conducătorii politici susţinuţi de brigada militară şi braţ-puternic vor primi în 
întregime pedeapsă dreaptă din partea lui Iehova. (Ţefania 2:10) Conducătorii 
totalitari şi tiranii comerciali, care conduc şi persecută oamenii acum, sunt foarte 
mândri şi aroganţi. Mulţi dintre ei pretind că sunt în slujba oamenilor, dar ei sunt 
de fapt persecutori cruzi ai oamenilor. Ei se bazează pe escrocii religioşi să îi 
păstreze într-o manieră care cred ei că este sigură pentru ei. Observaţi ce are de 
spus Dumnezeul Atotputernic despre aceşti moabiţi moderni şi despre aliaţii lor: 
„Noi am auzit de mândria Moabului (este extrem de mândru), de măreţia lui şi de 
aroganţa lui şi de trufia lui şi de îngâmfarea inimii lui. Îi cunosc mânia, spune 
Domnul; dar nu va fi aşa; minciunile lui nu vor avea acest efect.” (Ieremia 48:29, 
30) Legile lui Iehova sunt stabilite şi nu se vor schimba: „Mândria merge înaintea 
distrugerii, iar spiritul trufaş înainte de cădere.” – Proverbul 16:18. 

18 Cei săraci cu spiritul care i se supun lui Dumnezeu sunt trataţi cu răutate 
tot timpul şi sunt persecutaţi de către acei oameni mari politici şi comerciali care 
sunt mândri şi aroganţi, şi în legătură cu aceştia Dumnezeu spune: „Tu ai văzut; 
pentru că tu priveşti răutatea şi necazul, să le răsplăteşti cu mâna ta; cei săraci se 
lasă în grija ta; tu eşti cel care îi ajuţi pe cei fără părinte.” (Psalmul 10:14) Nici 
unul dintre aceşti oameni mândri şi aroganţi din prezent nu îl au pe Dumnezeu cel 
Atotputernic în gândurile lor. Ei sunt toţi împotriva GUVERNULUI 
TEOCRATIC. Aceşti oameni mândri şi aroganţi vor avea un sfârşit îngrozitor. 
Sfârşitul acestor oameni mândrii, aroganţi şi persecutori va fi şi el dovadă a 
supremaţiei lui Iehova Dumnezeu: „Pentru că mâna Domnului se va odihni pe 
acest munte, iar Moabul va fi zdrobit sub el, precum este paiul zdrobit pentru 
grămada de bălegar. Şi îşi va întinde mâinile în mijlocul lor, aşa cum şi le întinde 
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cel care înoată; şi le va doborî mândria împreună cu prada mâinilor lor. Şi va 
doborî fortăreaţa înaltă a zidurilor tale, o va distruge şi o va culca la pământ, în 
ţărână.” – Isaia 25:10-12. 

19 De ce le va aplica Dumnezeu cel Atotputernic o asemenea pedeapsă 
groaznică amoniţilor şi moabiţilor moderni? „Pentru că au batjocorit şi au vorbit 
cu laudă împotriva poporului Domnului oştirilor.” (Biblia Margolis) „Pentru că au 
adus ocări şi s-au preamărit împotriva poporului Domnului oştirilor.” (Ţefania 
2:10) Nimănui nu-i va fi permis să-i trateze pe slujitorii lui Iehova cu dispreţ şi 
batjocură şi nu va rămâne nepedepsit. Toate conturile vor fi achitate la timpul 
potrivit. Afronturile aduse numelui lui Iehova nu vor fi trecute cu vederea. 
Persecuţia poporului său şi a slujitorilor lui fideli nu vor fi trecute cu vederea. 
„Pentru că cine se atinge de voi se atinge de cel mai de preţ lucru al lui.” (Zaharia 
2:8) „Nu îşi va răzbuna oare Dumnezeu aleşii, care strigă zi şi noapte către el, după 
ce i-a sprijinit atâta vreme? Vă spun eu că îi va răzbuna repede. Totuşi, când va 
veni Fiul omului, va găsi el credinţă pe pământ?” – Luca 18:7, 8. 

20 Cei mândri, aroganţi şi egocentrişti se conving pe ei înşişi că acel 
comportament dispreţuitor pe care îl manifestă faţă de martorii lui Iehova este 
observat doar de oameni, dar ei au uitat de faptul că îi tratează cu răutate pe 
slujitorii Domnului şi că Domnul consideră acest lucru ceva personal. „Întrucât i-
aţi făcut lucrul acesta unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mi l-aţi făcut mie.‟ 
(Matei 25:40) „Cine se înalţă pe el însuşi va fi coborât.” (Matei 23:12) Faptele rele 
ale celor trufaşi şi severi care controlează acum naţiunile nu vor fi uitate de 
Executorul lui Iehova la Armagedon. 

21 Acei oameni religioşi din ierarhia romano-catolică care sunt mândri, 
severi şi aroganţi i-au încurajat pe moabiţii şi amoniţii moderni să îi trateze cu 
răutate pe slujitorii lui Iehova. Ei au făcut acest lucru pentru că râvnesc ajutorul 
elementelor comercial şi politic şi doresc să împărtăşească şi ei câştigurile lor 
nedrepte. Ei nu au acordat atenţie avertismentului dat celor care au făcut un 
legământ cu Dumnezeu cel Atotputernic sau care pretind că îl slujesc: „Acuză-i pe 
cei bogaţi din această lume, ca să nu fie încrezuţi şi nici să nu se încreadă în 
bogăţii nesigure, ci în Dumnezeul viu, care ne dă din belşug lucruri de care să ne 
bucurăm; ca să facă bine, ca să fie bogaţi în lucrări bune, pregătiţi să împartă, 
dispuşi să comunice; să-şi asigure o bază bună pentru ceea ce va urma, ca să apuce 
viaţa veşnică.” – 1 Timotei 6:17-19. 

22 Dumnezeu l-a făcut pe Moise să le declare israeliţilor că ei trebuie să i se 
închine doar lui. Isus i-a repetat aceste cuvinte lui Satan: „Să i te închini doar 
Domnului Dumnezeului tău şi doar pe el să îl slujeşti.” (Matei 4:10) Această 
poruncă se aplică tuturor celor care vor să primească bunătatea lui Iehova. Contrar 
poruncii lui Dumnezeu, oamenii s-au dăruit închinării dumnezeilor-demoni. Astfel, 
ei l-au respins pe Iehova, pe Regele Lui şi Împărăţia. Elementele politic şi 
comercial îl neagă pe Dumnezeu cel Atotputernic şi se opun TEOCRAŢIEI; 
acestora Iehova le spune: „Domnul va fi îngrozitor faţă de ei [Iehova este de temut 
în faţa lor (Young)], pentru că îi va distruge pe toţi dumnezeii pământului; iar 
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oamenii i se vor închina, fiecare din locul său, din toate insulele necredincioşilor.” 
– Ţefania 2:11. 

23 La „bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic” el va fi aspru cu cei 
care s-au închinat oamenilor şi demonilor. Cei care vor supravieţui Armagedonului 
nu vor uita ce le-a făcut Dumnezeu moabiţilor şi amoniţilor moderni: „Şi oamenii 
vor vorbi despre puterea faptelor tale teribile; iar eu îţi voi declara măreţia.” 
(Psalmul 145:6) Cu mare înfiorare şi uimire profetul lui Iehova care a avut o 
viziune despre ceea ce se va întâmpla cu lumea la Armagedon a exclamat: „O 
Doamne, ţi-am auzit vorbele [comunicarea] şi mi-a fost frică.” (Habacuc 3:2) 
Bătălia lui Iehova împotriva duşmanului va fi aşa de îngrozitoare încât va 
determina ca toţi supravieţuitorii care vor fi martorii ei să fie înfricoşaţi şi să 
tremure. 

24 Cei care primesc bunătatea lui Dumnezeu nu-şi pot împărţi serviciul sau 
devoţiunea dându-le şi altora o parte din ea. El este cel Atotputernic, cel Preaînalt, 
Dătătorul de Viaţă, iar cei care i se opun şi se înalţă ca dumnezei vor pieri. Astfel, 
Iehova spune: „Pentru că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor şi 
Domnul domnilor, un mare Dumnezeu, unul puternic şi teribil, care nu le acordă 
atenţie persoanelor, şi nici nu ia recompense.” (Deuteronomul 10:17) „Pentru că 
Domnul cel mai înalt este înfiorător; el este un mare Rege peste tot pământul. El 
va supune oamenii şi va pune naţiunile sub picioarele noastre.” (Psalmul 47:2, 3) 
„Va distruge spiritul prinţilor; el este înfiorător în faţa regilor pământului.” 
Psalmul 76:12. 

25 Cuvântul „dumnezei” în limba originală a textului înseamnă literal „cei 
puternici”. Aşadar, „toţi dumnezeii pământului” se referă la demoni şi la cei 
puternici de printre oameni, adică cei politici, comerciali şi cei religioşi care sunt 
mândri şi puternici de printre oameni. Aceştia sunt oamenii politici, comerciali şi 
trufaşii religioşi şi cei puternici pe care oamenii îi onorează şi cărora li se închină. 
Şi care va fi sfârşitul acestor înălţaţi şi puternici, atât dintre demoni cât şi dintre 
oameni? „El [Dumnezeu] îi va distruge pe toţi dumnezeii pământului”. Printre 
demonii puternici sau dumnezeii se află aceştia: Chemoş, lucrul dezgustător al 
moabiţilor; Moloh sau Milcom, dumnezeul amoniţilor şi lucrul dezgustător al 
amoniţilor; Baal, dumnezeul celor din Tir. (1 Regi 11:5, 7; 16:31) Aceştia sunt toţi 
demoni, iar Satan este prinţul sau conducătorul lor. Există şi oameni puternici care 
sunt numiţi „dumnezei” din cauza puterii pe care o au faţă de alţii. Aceştia conduc 
în politică, afaceri şi religie, toate acestea făcând parte din organizaţia lui Satan, 
unii dintre ei fiind zeificaţi de către admiratorii oamenilor înşelaţi. Printre aceşti 
oameni puternici numiţi „dumnezei” şi reprezentanţi ai demonilor se află aceştia: 
Hitler, Mussolini, Stalin, Pacelli şi alţii. – Ioan 10:34, 35; Psalmul 82:1, 6. 

26 „Reducerea la nimic a tuturor dumnezeilor” înseamnă distrugerea lor. 
Acest lucru ar însemna că traficul comercial ar deveni foarte neproductiv pentru 
clericii „creştinătăţii” şi devine deja neproductiv pentru că oamenii binevoitori se 
întorc de la aceşti negustori religioşi. Apele adevărului curg acum şi duc departe 
cu ele refugiul minciunilor lor. (Isaia 28:17) Religia este acum în momentul unei 
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mari reduceri, datorită „lucrului ciudat” a lui Iehova, iar demascarea religiei ca 
aparţinând Diavolului şi toţi oamenii religioşi ca slujitorii celui păcătos a început. 
Fraudele religioase se micşorează. Cei puternici dintre clerici, devenind mai slabi 
şi mai neproductivi, vor fi nimiciţi când Dumnezeu va face ca cei politici şi 
comerciali puternici să încheie escrocheria religioasă, chiar aşa cum moabiţii şi 
amoniţii s-au ridicat împotriva oamenilor de pe muntele Seir şi i-au distrus. (2 
Cronici 20:23) Apoi, la Armagedon, va veni distrugerea forţelor comerciale, 
politice şi militare. 

27 Iehova arată apoi prin profetul său ce va veni o dată cu procesul de 
nimicire şi care sunt rezultatele: „Iar oamenii [cei binevoitori] se vor închina 
înaintea lui [Iehova], fiecare din locul său.” Aceştia sunt oamenii binevoitori ce 
renunţă la religie şi se dedică închinării adevărate a Dumnezeului Atotputernic. 
(Luca 2:14) Oamenii binevoitori vor face acest lucru indiferent de locaţia lor. Ei 
vor veni din toate naţiunile: „toate naţiunile, seminţiile, popoarele şi limbile”. 
(Revelaţia 7:9) Iehova îi va aduce pe toţi aceştia în curţile templului şi îi va pune 
în legătură cu „rămăşiţa” clasei templului care mai este încă pe pământ şi astfel 
aceştia vor forma „marea mulţime” şi îl vor sluji pe Iehova la templul său. – 
Revelaţia 7:14, 15. 

28 Aceşti închinători adevăraţi nu vor fi limitaţi la o singură naţiune sau la 
câteva naţiuni, ci „toate insulele naţiunilor”. Vor fi oameni din toate naţiunile. 
Mărturia pentru numele marelui TEOCRAT şi pentru guvernul Lui sub Cristos 
Isus, Regele lui, este acum realizată în faţa multelor naţiuni, iar „marea mulţime” 
este dovedită: „Pentru că le cunosc lucrările şi gândurile; voi aduna toate naţiunile 
şi limbile; şi ele vor veni şi îmi vor vedea gloria. Şi voi pune un semn printre ei, iar 
pe cei [rămăşiţa] dintre ei care scapă [din Babilon, organizaţia lui Satan] îi voi 
trimite la naţiuni, la Tarsis, la Pul, la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, 
în insulele îndepărtate, care nu au auzit de numele meu şi nici nu mi-au văzut 
gloria; şi ei vor declara gloria mea printre naţiuni.” – Isaia 66:18, 19. 

29 Aceşti oameni fideli care vor scăpa vor cânta cântece de laudă pentru 
Iehova: „Cântaţi-i Domnului un cântec nou, şi lauda Lui de la capătul pământului, 
voi cei care coborâţi la mare şi la tot ce este în ea; voi insulelor şi voi locuitorii 
lor.” (Isaia 42:10) „Mulţimea de insule să se veselească.” (Psalmul 97:1) „Insulele 
vor aştepta legea sa.” (Isaia 42:4) „Insulele mă vor aştepta cu siguranţă.” (Isaia 
60:9) Fiind un număr aşa de mare de insule ar indica faptul că „marea mulţime” va 
veni şi i se va închina lui Iehova şi că vor veni din toate părţile lumii. Aceştia sunt 
oamenii care în prezent sunt binevoitori faţă de Dumnezeu şi care sunt împrăştiaţi 
printre toate naţiunile, dar care caută cu grijă calea spre „oraşul de refugiu”, 
organizaţia lui Dumnezeu. 
 

ETIOPIENI 

30 Apare mai departe în profeţie că Iehova nu-i va trece cu vederea pe nici 
unul dintre duşmani. El îi identifică pe etiopieni ca o parte din hoarda de duşmani 
şi îşi declară hotărârea judecătorească împotriva lor: „Voi, etiopienilor, veţi fi şi 



294 
 

voi ucişi de sabia mea”. (Ţefania 2:12) Etiopienii antici erau oameni negri, cruzi şi 
însetaţi după sânge, care au decis voit să lupte împotriva poporului de legământ al 
lui Dumnezeu. (Vezi 2 Cronici 12:2-4; 14:9-15; 16:8) Înscrierea despre etiopieni 
este împotriva lor. „Nu sunteţi voi ca şi copii etiopienilor pentru mine, O copii ai 
Israelului? spune Domnul. Nu am scos eu Israelul din ţara Egiptului? şi pe filisteni 
din Caftor şi pe sirieni din Chir?” (Amos 9:7) Etiopienii corespondenţi sunt 
oamenii care fac afaceri pentru câştig propriu, care lucrează pentru „Egipt” 
(conducători mondiali) în aceste ultime zile şi luptă împotriva martorilor lui Iehova 
şi a Împărăţiei lui Dumnezeu şi fac acest lucru pentru orice câştig egoist sau 
temporar pe care îl pot obţine. Ei par a fi înnegriţi de păcat şi acest lucru este 
indicat de etiopienii cu pielea închisă la culoare, adică cei din prezent, decăzuţi 
prin păcat. Nici unul dintre aceştia nu va fi trecut cu vederea sau „ascuns” la 
Armagedon, dar aşa cum spune Dumnezeu „veţi fi ucişi de sabia mea”. Fiind 
foarte departe sau într-un loc izolat nu îi va ajuta şi nici nu îi va salva. Nu vor avea 
nici o cale de scăpare. Se pare că s-ar putea să fie printre ei unii care vor scăpa, aşa 
cum au fost prezişi de Ebed-Melec din Etiopia, şi care a fost bun cu slujitorii lui 
Dumnezeu şi de care Dumnezeu nu a uitat. Aceştia trebuie să se întoarcă către 
Dumnezeu şi să îl slujească înainte ca Armagedonul să înceapă: „Prinţii vor ieşi 
din Egipt; Etiopia îşi va întinde în curând mâinile înspre Dumnezeu.” (Psalmul 
68:31) Aceştia sunt cei care sunt buni acum faţă de fraţii lui Cristos Isus şi pentru 
aceste fapte bune Dumnezeu îşi va aminti de ei. – Matei 25:34-40. 
 

ASIRIA 

31 La nord de Etiopia era Asiria veche, cu oraşul ei principal Ninive. Asiria 
era pe vremea aceea o putere mondială. Dumnezeu îşi aminteşte de aceştia la 
Armagedon şi spune: „Şi îşi va întinde mâna înspre nord şi va distruge Asiria; şi va 
face din Ninive o pustiire şi un loc arid precum sălbăticia.” (Ţefania 2:13) În 
această parte a imaginii profetice Asiria a prevestit partea politică a organizaţiei 
vizibile a lui Satan şi, în special, o monstruozitate totalitară care se împrăştie acum 
peste toate naţiunile pământului. Asiria a fost un guvern absolut totalitar şi 
ilustrează precis întregul sistem politic, şi mai ales în vremea aceea când ierarhia 
romano-catolică şi-a extins influenţa şi puterea peste toate guvernele şi mai ales 
peste „creştinătate” şi când toate guvernele vor deveni totalitare sau fasciste şi vor 
recunoaşte Ierarhia ca putere spirituală supremă. Aşadar, profeţia deja începe să se 
aplice. Ca o dovadă, ţările din nord-vest care susţin că sunt neutre, precum Suedia, 
interzic sau previn publicarea şi distribuirea cărţilor, revistelor sau literaturii care 
spune adevărul cu privire la Hitler şi alţi conducători arbitrari, totalitari. Nişte 
informaţii publicate arată că recent, un editor de ziar din Oslo, Norvegia, este 
acuzat de crimă pentru că a publicat un editorial care nu era în favoarea lui Hitler 
şi aceste aşa-zise ţări neutre declară că aceasta este o insultă adusă tronului. Astfel, 
se demonstrează că statul este pus mai presus de Dumnezeu şi mai presus de tot 
ceea ce este adevărat pentru că adevărul vine de la Dumnezeu, iar Scripturile şi 
faptele arată că ierarhia romano-catolică şi minciunile ei îşi extind influenţa în 
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toate părţile lumii. Şi aceasta este o dovadă că Armagedonul se apropie cu 
repeziciune. 

32 În imagine, Asiria antică a asistat sau ajutat cauza Israelului 
necredincios, care ilustra „creştinătatea” religioasă. După aceea Asiria s-a întors şi 
a distrus Samaria şi mai târziu Ierusalimul. (Vezi 2 Regi 16:7-10; 17:1-6, 23, 24; 
18:13-37; 19:1-13) Mai târziu Asiria s-a alăturat Babilonul la distrugerea 
Ierusalimului. (2 Regi 25:1-21) Această întoarcere sau, cum este ea numită 
modern, „tragere pe sfoară” a fost prezisă de profetul Ezechiel în capitolul 16:28-
42 şi capitolul 23:1-49. Acest lucru arată, în concordanţă cu alte scripturi că, 
conducerea totalitară şi conducătorii se vor întoarce împotriva elementului religios 
şi îl va distruge şi că Dumnezeu îi va distruge pe cei totalitari după ce asirienii 
moderni vor fi împlinit profeţia din Revelaţia 17:16, 17. Adică, după distrugerea 
ierarhiei romano-catolice şi a tuturor organizaţiilor religioase, va urma distrugerea 
asirienilor moderni. Acest lucru este total confirmat de ceea ce este înscris în 2 
Cronici, capitolul douăzeci. 

33 În imagine Asiria a slujit scopul lui Dumnezeu împotriva israeliţilor 
necredincioşi. Dar, acţiunea asirienilor împotriva Israelului necredincios a fost 
întreprinsă din cauza răutăţii şi ca sfidare a lui Iehova Dumnezeu la cerea 
Diavolului, scopul acestuia din urmă fiind de a-şi îndeplini provocarea şi de a se 
făli cu faptul că Iehova este neputincios şi inferior dumnezeilor demoni, şi astfel să 
aducă ocară numelui lui Iehova. (Isaia 10:7) După acelaşi model, asirienii 
moderni, mulţimea politică totalitară îi atacă pe poporul adevărat al lui Dumnezeu 
legându-se cu elementul religios şi apoi punându-se împotriva practicanţilor 
religioşi. Asirienii moderni trebuie îndepărtaţi la Armagedon, aşa cum vor fi 
distruşi şi moabiţii şi amoniţii, cum este arătat în cazul în care ei au distrus 
Edmonul şi apoi s-au distrus între ei. (2 Cronici 20:1-23) Pe scurt, toate aceste sunt 
arătate de profeţii: că elementul politic, comercial şi militar se va uni cu elementul 
religios pentru a-i distruge pe slujitorii fideli ai lui Iehova; că atunci elementul 
politic, comercial şi militar vor distruge elementul religios infidel, şi apoi 
Dumnezeu îi va curăţa pe toţi determinându-i să lupte unii împotriva celorlalţi. 

34 Observaţi dovada afirmată în scriptură: „O asirianule, toiagul mâniei 
mele [asupra Ierusalimului necredincios, moderna „creştinătate” religioasă], şi 
băţul din mâna lor [asirienilor] reprezintă indignarea mea. Îl voi trimite împotriva 
unei naţiuni ipocrite şi îl voi însărcina să acţioneze împotriva poporului mâniei 
mele, ca să ia pradă şi să îi zdrobească [elementul religios al organizaţiei lui Satan, 
în special Ierarhia] precum noroiul de pe străzi.” „Nu îi voi face oare şi 
Ierusalimului şi idolilor lui cum i-am făcut Samariei şi idolilor ei? Şi se va 
întâmpla că, atunci când Domnul îşi va îndeplini toată lucrarea pe muntele Sion şi 
în Ierusalim [adică, în ipocrita „creştinătate” religioasă], voi pedepsi rodul inimii 
curajoase a regelui [trufaş; conducătorii totalitari şi politici mândri, care se fălesc 
că puterea şi construcţiile lor vor rezista pentru totdeauna] Asiriei şi gloria 
privirilor lui trufaşe. ” – Isaia 10:5, 6, 11, 12. 
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35 „Iar ei vor pustii ţara Asiriei [conducere politică totalitară] cu sabia şi 
ţara lui Nimrod [a celor care se închină la diavol] la intrările ei; astfel ne va elibera 
de asirian, când vine în ţara noastră şi calcă pe pământul nostru.” – Mica 5:6. 

36 Din aceste profeţii reiese clar că Dumnezeu va distruge elementele 
organizaţiei lui Satan, menţionând în mod specific toate organizaţiile lui şi toţi 
dumnezeii, demonii şi oamenii puternici care i se opun lui Iehova. Din aceste 
organizaţii vor veni totuşi unii care vor fi binevoitori faţă de Dumnezeu, aşa cum 
au venit unii din Egipt şi Asiria pentru a-l sluji pe Dumnezeu; şi acest lucru este 
afirmat de profeţia lui Isaia, şi anume: „În ziua aceea va fi un drum mare din Egipt 
în Asiria; şi asirianul va intra în Egipt, iar egipteanul în Asiria; şi egiptenii vor sluji 
împreună cu asirienii. În ziua aceea Israelul va fi al treilea după Egipt şi Asiria, o 
binecuvântare în mijlocul ţării; pe care Domnul oştirilor o va binecuvânta spunând, 
Binecuvântat fie Egiptul, poporul meu, şi Asiria, lucrarea mâinilor mele, şi 
Israelul, moştenirea mea.” (Isaia 19:23-25) Această profeţie afirmă multe alte 
lucruri, cum că cei care vor forma „marea mulţime” vor scăpa de adunătura 
Diavolului. 
 

ORAŞUL NINIVE-MODERN 

37 Dumnezeu „va face Ninive o pustiire”; şi acel lucru va cauza uimire. 
Oraşul antic Ninive a fost dat în întregime închinării la diavol. A fost construit de 
Nimrod la scurtă vreme după potop şi acolo a luat avânt religia, închinarea la 
Diavol, la demoni şi la Nimrod, omul „puternic”. (Geneza 10:11, 12) Conducerea 
totalitară a lui Nimrod a prevestit sau ilustrat acea monstruozitate politică 
dictatorială care conduce acum pământul. Atât primul oraş Ninive, cât şi cel 
modern, conducătorii totalitari, fac schimburi cu oamenii ca şi cum ar fi ceva 
material. Guvernele totalitare declară statul suprem şi pe oameni lucruri cu care au 
de lucru pentru a avansa interesele conducerii statele păcătoase. Ca dovadă a 
acestui lucru, Germania asigură acum creşterea de bărbaţi şi femei şi de copii 
nelegitimi, pentru a creşte sub supravegherea statului pentru a deveni trupe de 
sacrificiu. Acest lucru este mai departe întărit de conspiraţia formată din patru 
oameni, care a vândut Cehoslovacia în cadrul Conferinţei de la Munchen; furtul 
Austriei; răpirea Abisiniei şi a Albaniei; de asemenea, a Poloniei şi atacul nefondat 
asupra Finlandei. Cu privire la conducătorii însetaţi de sânge, politici şi totalitari, 
profetul lui Iehova a scris prin poruncă de la Dumnezeu: „Vai de oraşul sângeros! 
este plin de minciuni şi jafuri; prada nu se depărtează de el;... din cauza mulţimii 
desfrâielor curvei frumoase, specialistă în vrăjitorie, care vinde naţiuni prin 
curviile ei, şi familii prin vrăjitoriile ei.” – Naum 3:1-4. 

38 În toate aceste chestiuni păcătoase ierarhia romano-catolică a conspirat 
cu conducătorii totalitari şi i-a ajutat şi susţinut să-şi îndeplinească răutăţile, 
elementul religios sperând să ajungă în vârf şi să-şi păstreze poziţia de sfătuitor 
religios şi conducător al pământului. Această combinaţie păcătoasă va fi pustiită, 
aşa cum vechiul Ninive a fost pustiit. Din Ninive cel modern vor ieşi nişte oameni 
care îl vor căuta pe Iehova, şi aceştia vor fi cruţaţi la bătălia marii zile a 
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Dumnezeului Atotputernic; dar nimeni din acea mulţime totalitară nu va fi cruţat. 
Aşa cum declară profetul, Iehova va face „o întindere aridă şi pustie”. 

39 Conducerea monstruoasă totalitară se va sfârşi pentru totdeauna la 
Armagedon. Distrugerea completă este ilustrată de faptul că animale sălbatice 
locuiesc într-un loc cu o asemenea conducere: „Şi turme vor sta în mijlocul ei 
[(Young) cirezi], toate animalele naţiunilor [toate animalele de tot felul (RV)]; atât 
cormoranul cât şi bâtlanul se vor adăposti pe tocurile ei; vocea lor va cânta la 
ferestre; pustiirea va fi la praguri; fiindcă el va descoperi elementul făcut din lemn 
de cedru.” (Ţefania 2:14) Modernul Ninive prădează acum oamenii de pe pământ 
ca nişte animale sălbatice şi maliţioase. El va primi răsplata dreaptă la Armagedon. 
– Naum 2:11-13. 

40 Vechiul Ninive a fost implicat în hăituiala şi uciderea de animale 
sălbatice şi în campanii militare şi exploatări, a căror dovadă se găseşte acum în 
tăbliţele dezgropate în timpuri moderne. La fel şi conducătorii politici totalitari de 
astăzi se desfată cu distrugerea altora şi în special a celor care îl slujesc pe 
Dumnezeu cel Atotputernic. Această conducere păcătoasă îşi va găsi sfârşitul, iar 
locurile pustiite ale Ninivelui modern vor fi ocupate la modul figurat de animale 
sălbatice şi păsări odioase; aşa cum spune profeţia: „cormoranul [(Young) 
pelicanul] şi bâtlanul [porcul spinos (RV)]”, creaturi care sunt necurate potrivit 
legii lui Dumnezeu. (Leviticul 11:13, 17) Profeţia spune mai departe: „Vocea lor 
va cânta la ferestrele [ruinelor]”. Prin aceste ferestre vine acum sunetul 
politicienilor totalitari demonizaţi, hilari şi băuţi, care în timp ce se desfată în 
depravarea lor politică au făcut ca martorii lui Iehova să fie decapitaţi sau 
împuşcaţi. Dumnezeu clarifică faptul că aceste conduceri totalitare vor fi făcute un 
loc pustiu. Nu vor mai fi găsite statui sau imagini cu sfinţi bisericeşti, cu mari 
luptători sau dictatori în faţa cărora oamenii să se aplece şi să îngenuncheze. 
Construcţiile ridicate acum pentru gloria celor ca Hitler, care pretinde căci clădirile 
lui vor dăinui mii de ani, vor fi făcute praf. Ele vor avea un sfârşit îngrozitor şi 
chinuitor. 

41 Şi de ce? „Pentru că el [Cristos Isus, Reprezentantul Executiv al lui 
Iehova] îi va descoperi [demasca] elementul făcut din lemn de cedru”; adică, 
munca ce se pretinde a fi veşnică. Toată această muncă a celor totalitari este pe 
punctul de a se prăbuşi. Vine repede timpul când vor cădea cu totul şi atunci 
politicienii cruzi nu se vor mai bucura niciodată de clădirile lor impunătoare, 
ridicate în memoria celor care sunt controlaţi de demoni şi care corup naţiunile 
pământului. Munca lor va fi demascată, iar când este comparată cu GUVERNUL 
TEOCRATIC ea va părea o grămadă de gunoi. 

42 Iehova spune cu privire la pompa şi gloria acestor dictatori şi distrugători 
ai celor nevinovaţi, organizaţia monstruoasă a Diavolului, care distruge lumea în 
prezent: „Unde este casa leilor, şi locul de hrănire al leilor tineri, unde leul şi chiar 
şi leul bătrân au umblat, şi leii tineri, şi nimic nu i-a speriat? Leul rupea în bucăţi 
destul pentru puii lui şi sugruma pentru leoaicele lui şi îşi umplea ascunzişurile cu 
pradă, şi culcuşul cu ce prindea. Iată, sunt împotriva ta, spune Domnul oştirilor, şi 
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îi voi arde carele în fum şi sabia îţi va omorî leii tineri; şi îţi voi distruge prada de 
pe pământ, iar vocea mesagerilor tăi nu va mai fi auzită.” (Naum 2:11-13) Aceasta 
va fi condiţia modernului Ninive după Armagedon. 

43 Apoi, cu o ironie batjocoritoare, Domnul se va adresa organizaţiei pustii 
a totalitarilor, care a înflorit pentru un anotimp: „Aceasta este cetatea bucuroasă, 
care trăia fără griji, care spunea în inima ei, Eu sunt, şi nu mai este alta; dar cum a 
devenit ea o pustiire, un loc în care stau animalele! toţi cei care vor trece pe lângă 
ea vor şuiera şi vor da din mână.” – Ţefania 2:15. 

44 Conducătorii totalitari se fălesc cu puterea şi forţa lor şi declară că sunt 
invulnerabili. Ei trăiesc fără griji şi marele dictator spune în inima lui: „EU SUNT 
ŞI NIMENI ALTUL‟. Apoi se va sfârşi conducerea totalitară şi locul ocupat de ei 
va deveni pustiu. Această ironie exprimată aici de Domnul este comparată şi 
contrastată cu ceea ce Dumnezeu spune organizaţiei lui, şi anume celor care se 
supun Cuvântului Lui sfânt şi măresc numele lui. (Ţefania 3:14) Conducătorii 
dictatori cruzi, trufaşi, păcătoşi şi duri din ziua de azi râd şi îşi bat joc de slujitorii 
fideli ai lui Iehova Dumnezeu, îi tratează cu răutate, într-un mod păcătos de 
nedescris, iar lor li se vor aplica curând cuvintele lui Isus: „Vai de voi care sunteţi 
sătui! pentru că veţi suferi de foame. Vai de voi care râdeţi acum! pentru că veţi 
plânge şi veţi jeli.” – Luca 6:25. 

45 Locuitorii oraşului Ninive modern cântă acum zgomotos, dar curând vor 
jeli şi vor plânge. Au fost unii oameni în Ninive care s-au căit şi sunt şi astăzi unii 
printre acei conducători moderni cruzi care sunt ţinuţi sub conducerea lor, care fug 
de acei totalitari religioşi şi care se devotează lui Dumnezeu; aceştia vor găsi 
refugiu în momentul neliniştii. Acestea sunt persoane binevoitoare care trebuie să 
fugă şi să caute smerenia şi dreptatea pentru a putea fi ascunse în timpul 
Armagedonului. 

46 Vechiul Ninive „trăia fără griji” şi spunea în inima lui: „Eu sunt şi nu 
este altul”. El a avut încredere în propria lui putere şi în cea a demonilor. El şi-a 
construit organizaţia care a sperat că va dăinui pentru totdeauna, aşa cum a spus şi 
Hitler: „Construcţia noastră este pentru o mie de ani”. Locuitorii din oraşul modern 
Ninive îi batjocoresc pe poporul de legământ al lui Dumnezeu, aşa cum asirienii 
le-au spus israeliţilor: „Aşa îi vei vorbi lui Ezechia, regele Iudei, spunând: Nu îl 
lăsa pe Dumnezeul în care crezi să te amăgească, spunând, Ierusalimul nu va fi dat 
pe mâna regelui Asiriei. Iată, tu ai auzit ce au făcut regii Asiriei cu toate ţările când 
le-au distrus; iar tu vei fi salvat?” (Isaia 37:10, 11) La fel şi astăzi, conducătorii 
totalitari religioşi le spun slujitorilor fideli ai lui Iehova: „Ce poate face 
Dumnezeul vostru pentru voi? Uitaţi-vă la noi; noi suntem puternici.” Ei spun cu 
mândrie: „Eu sunt cel măreţ; eu sunt statul, iar cetăţeanul nu este nimic.” Apoi, 
conducătorul totalitar le spune femeilor: „Trebuie să faceţi mai mulţi copii ca şi 
carne de tun; trebuie să faceţi ceea ce vă cer.” Asemenea trufie s-a arătat şi în faţa 
oamenilor din Ierusalim când Ezechia era rege. Şi într-o noapte Dumnezeu şi-a 
trimis îngerul care i-a distrus pe asirienii mândri. La un moment dat conducerea 
totalitară se va sfârşi şi va pieri de pe pământ. – Isaia 37:36. 
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47 De curând un anumit număr dintre martorii lui Iehova au fost chemaţi să 
stea înainte brigăzii de foc a lui Hitler şi pentru o vreme au fost batjocoriţi şi 
terorizaţi de către ofiţeri în încercarea de a-i face să mărturisească că Hitler este cel 
măreţ. Pentru că au refuzat, au fost legaţi la ochi pentru a putea fi împuşcaţi. 
Aceşti martori fideli au refuzat să fie legaţi la ochi pentru a fi împuşcaţi. Acei 
oameni fideli au avut încredere în Iehova până la sfârşit şi au fost ridicaţi imediat 
la viaţă, pe tărâmul glorios al lui Iehova. Ei nu au tremurat în faţa asasinilor lor. – 
1 Corinteni 15:51, 52. 

48 Conducerea totalitară greşită sfidează GUVERNUL TEOCRATIC şi este 
susţinut în această acţiune de către aliaţii religioşi, ierarhia romano-catolică. 
Această combinaţie păgână se va sfârşi curând. În aceste vremuri de nelinişte în 
care Armagedonul se apropie, Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care doresc 
salvarea să fugă către GUVERNUL TEOCRATIC. (Marcu 13:14) Aceasta este 
vremea în care „urâciunea pustiirii” este în locul în care nu ar trebui să fie. 
Pretinde că este conducătorul de drept al lumii. De aceea aceasta este vremea în 
care cei binevoitori trebuie să „fugă în munţi”, organizaţia lui Dumnezeu, ca să fie 
ascunşi în momentul bătăliei acelei măreţe zile a Dumnezeului Atotputernic. 

49 Pronunţând cuvintele la porunca lui Dumnezeu, profetul lui Iehova le-a 
direcţionat cu ironie împotriva modernului Ninive, apoi a spus: „Cum a ajuns ea o 
pricină de uimire!” Acest lucru înseamnă că după Armagedon conducerea 
totalitară, formată din oamenii puternici ai lumii politice, religioase şi comerciale, 
nu va mai funcţiona niciodată. Va fi atunci o pustiire deplină. Şi cine va fi martor 
la o asemenea schimbare completă? Acei oameni binevoitori care fug acum spre 
„cetatea de refugiu”, spre organizaţia lui Iehova Dumnezeu sub Cristos Isus. 
Profetului Ţefania i-a fost dată o viziune a acestei schimbări şi el a scris-o. Acum, 
slujitorii fideli ai lui Dumnezeu au o viziune prin credinţă a ceea ce urmează să se 
întâmple curând, iar acele persoane binevoitoare care se întorc cu totul spre 
Domnul vor vedea ce urmează să se întâmple şi vor avea o demonstraţie a pustiirii 
celor păcătoşi la scurtă vreme după lupta de la Armagedon. 

50 Bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic nu va cruţa nici un 
păcătos. Vor supravieţui doar cei care l-au slujit pe Dumnezeu şi pe Regele Lui. 
Până când trupurile moarte şi oasele vor fi îndepărtate sau îngropate, aşa cum a 
fost prezis de Ezechiel. (Ezechiel 39:9-15) Locurile pustiite vor fi ocupate doar de 
animalele sălbatice care au participat la distrugerea celor păcătoşi, prin porunca şi 
îndrumarea lui Dumnezeu. (Habacuc 2:17; vezi numărul revistei Turnul de 
veghere 1935, paginile 168, 169) Aşadar, cuvintele lui Iehova spuse prin profetul 
Lui sunt cu privire la acea organizaţie păcătoasă: „Cum a devenit... un loc pentru 
animale!” La timpul potrivit Iehova va încheia un legământ cu animalele sălbatice 
şi ele nu vor mai fi duşmanii omului. – Osea 2:18. 

51 Cât despre organizaţia instituţiilor religioase totalitare, ea va fi pentru 
totdeauna dispreţuită în ochii tuturor oamenilor care vor trăi. Fumul suferinţei 
acestora se va înălţa pentru totdeauna (Revelaţia 14:11); adică memoria, precum 
fumul, va urca şi va dispărea pentru totdeauna. „Toţi cei care vor trece pe lângă ea 
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vor şuiera şi vor da din mână.” Marele coşmar al neliniştii va dispărea atunci 
pentru totdeauna şi supravieţuitorii Armagedonului nu vor mai vărsa lacrimi 
pentru cei păcătoşi care s-au stins. Oamenii credincioşi care vor forma „marea 
mulţime” vor fi atunci liberi şi se vor veseli pentru totdeauna. 

52 Când slujitorii fideli de astăzi ai lui Dumnezeu văd ce urmează să se 
întâmple au mari motive să cânte de bucurie. Chiar dacă spiritul totalitar al 
demonismului curăţă naţiunile de pe pământ, adepţii fideli ai Domnului Isus 
Cristos se bucură pentru că ştiu care va fi rezultatul. Ceea ce se întâmplă acum în 
guvernele conduse de dictatori se va sfârşi în curând în Marea Britanie şi America. 
Chiar dacă acest lucru o să se întâmple slujitorii fideli ai lui Dumnezeu nu vor fi 
deloc descurajaţi să facă munca pe care Dumnezeu le-a atribuit-o. Faptele 
păcătoase ale religioşilor şi ale aliaţilor lor nu-i vor descuraja pe cei fideli deloc 
pentru că ei ştiu care va fi rezultatul final. Încrederea acestor oameni fideli este 
puternică acum pentru că ei cred cu totul în Iehova şi în Regele Lui şi prin acţiunea 
şi expresia lor ei spun: „Inima mea se va bucura în salvarea ta.” – Psalmul 13:5. 

53 Văzând că Iehova îşi va justifica curând numele Lui sfânt şi îi va răzbuna 
pe slujitorii Lui fideli, „rămăşiţa” şi „însoţitorii” lor îl aşteaptă pe Domnul calmi şi 
senini. Iehova le spune acum prin Cristos Isus celor binevoitori: „Ieşiţi din ea 
[organizaţia lui Satan] poporul meu”. „Marea mulţime” vine şi se bucură împreună 
cu rămăşiţa şi cântă pentru Iehova şi Regele lui. (Revelaţia 7:9, 10) Când Iehova 
va face o cercetare pregătitoare pentru distrugerea celor păcătoşi el nu îi va 
abandona nici pe cei umili şi supuşi. Mâna Lui protectoare este peste ei. El îi va 
apăra de atacurile duşmanului şi îi va aduce victorioşi prin Cristos Isus şi le va 
asigura un loc în siguranţă acelor persoane binevoitoare care i se vor devota în 
întregime. Prin credinţă aceştia văd că ziua salvării este aproape. În timp ce 
aşteaptă să aibă loc conflictul mare şi final, ei continuă să caute dreptate şi 
smerenie. Ei doresc şi mai multă instruire şi sunt nerăbdători să fie instruiţi, iar 
Domnul are şi mai multă instruire pentru ei. 
 
 

Congrese 
 
 Columbus, Ohio, 24-28 iulie. Acesta este locul, acesta este timpul. Martorii 
lui Iehova și însoțitorii lor se vor aduna acolo pentru a se gândi la căi și mijloace 
de a promova interesele teocratice. Cei ce se află prea departe de Columbus pentru 
a participa în persoană pot merge la congresul cel mai apropiat și convenabil. 
 În această vreme, când națiunile trec prin mari necazuri, a sosit prilejul 
potrivit de a-i alina pe mulți oameni sinceri și care sunt binevoitori față de Cel Prea 
Înalt. Încurajați toate persoanele care doresc pacea și dreptatea să participe la 
congres. 
 Dictatorii și dușmanii lor aliați împiedică extinderea convenției și în alte 
țări, în afară de America. Acesta este un motiv cu atât mai mare pentru care 
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persoanele de bine din America trebuie acum să se adune laolaltă și ca să se aline 
și să se lămurească unele pe celelalte. S-ar putea să nu mai fie multe asemenea 
convenții înainte de Armaghedon.  Cei care îl iubesc pe Domnul vor face tot ce pot 
acum pentru a-i ajuta pe alții să vadă și să aprecieze marea convenție care va urma 
după Armaghedon. 
 Toți pionierii, lucrătorii de zonă, servii regionali și întreaga familie de la 
Bethel vor participa la unele din aceste congrese. În „America” am inclus și 
Canada. 
 Toate persoanele binevoitoare față de Iehova și Regele său și care iubesc 
dreptatea și urăsc nelegiuirea vor fi binevenite, și asta indiferent de instituția 
religioasă cu care se asociază. 
 Cei care sunt influențați de spiritul nazist și sunt puși pe tulburarea liniștii 
sau intenționează să le facă rău altora nu vor fi bineveniți. 
 Scopul acestui congres este de a face bine tuturor persoanelor care doresc 
să vadă pacea și dreptatea biruind pe pământ, și care doresc ca justiția să fie 
exercitată asupra tuturor. 
 Această adunare va întruni persoane care îl venerează pe Iehova Dumnezeu 
în spirit și în adevăr. Deci, să aducem înaintea Domnului rugăciunea ca acest 
congres să fie o perioadă de puternică revigorare și împrospătare pentru cei care 
iubesc dreptatea, și o puternică promovare a Teocrației. Credeți, deci, în Domnul și 
faceți ca inimile voastre să se bucure de binecuvântările pe care le-a pregătit pentru 
cei ce îi servesc. Încurajați-vă vecinii să participe și să asiste la binecuvântările din 
prezent. 
 Anticipând că spațioasele terenuri de festivități din Columbus nu vor fi 
suficiente pentru a primi întreaga mulțime care va participa la convenție, s-au făcut 
deja aranjamente pentru a se ține simultan congrese în mai mult de 30 de alte orașe 
mari din Statele Unite. Toate acestea vor fi legate prin linii de comunicație terestre 
private, astfel încât va fi, de fapt, un singur mare congres; toți într-un gând și într-
un spirit, toți uniți pentru cauza dreptății. Celelalte orașe unde vor avea loc 
congrese vor fi numite mai jos. 
 În Columbus, Ohio, adunările se vor ține pe Terenurile de Festivități ale 
Statului, pe care oficialitățile orașului Columbus și ale statului Ohio le-au pus cu 
generozitate la dispoziția și pentru uzul congresului între zilele menționate mai 
sus. Toate activitățile vor fi coordonate de la Coloseumul din Columbus 
(amfiteatru). Sala Memorial, din centrul orașului, va fi folosită pentru întruniri 
speciale, care vor fi anunțate la timpul potrivit. 
 Am primit de curând informații care arată că mulți participanți vor veni din 
Canada, Mexic și din regiuni din Europa de unde vor putea obține transport cu 
vaporul cu aburi până în America.  
 Timpul va fi dedicat întrunirilor pentru studiu, pentru discursuri prezentate 
de oratori abili, și pentru întruniri de serviciu, pentru ținerea cursurilor de Studiu 
Biblic și pentru reflectarea asupra a noi moduri și mijloace prin care să fie 
promovate interesele Împărăției. 
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 Congresul se va deschide miercuri, și ne așteptăm ca atunci președintele 
Societății să țină cuvântarea de deschidere.  
 Apogeul congresului va fi atins Duminică, 28 iulie, moment în care tuturor 
acestor adunări le va vorbi președintele Societății pe tema: „Religia ca remediu 
mondial.” Ora la care se va ține acest discurs va fi: 
 
 4:00 p.m. Ora Coastei de Est 
 5:00 p.m. Ora de vară a Coastei de Est 
 3:00 p.m. Ora regiunii centrale 
 2:00 p.m. Ora regiunii Munților Stâncoși 
 1:00 p.m. Ora regiunii Pacifice (Coasta de Vest)  
  
 Orașele în care se va ține Congresul și care vor fi legate de Columbus, 
Ohio, vor fi: 
 
Atlanta, Georgia  Great Falls, Montana  San Antonio, Texas 
Bangor, Maine   Honolulu, Hawaii  San Diego, 
California 
Beaumont, Texas  Jackson, Mississippi  San Jose, California 
Boise, Idaho   Kansas City, Misouri  Savannah, Georgia 
Boston, Massachussets Lincoln, Nebraska  Seattle, Washington 
Burlington, Vermont  Long Beach, California Sioux Falls, Dakota de 
Sud 
Des Moines, Iowa  Medford, Oregon  Spokane, Washington 
Duluth, Minnesota  Memphis, Tennesee  Tampa, Florida 
El Paso, Texas   Montgomery, Alabama Tulsa, 
Oklahoma 
Fargo, Dakota de Nord Pueblo, Colorado 
Fort Worth, Texas  St. Paul, Minnesota 
 

PROMOVARE 
 Congresul va fi promovat amplu de toți vestitorii de pe tot cuprinsul 
Statelor Unite și Canadei, atrăgând atenția oamenilor asupra principalei prelegeri, 
ținute de judecătorul Rutherford: „Religia ca remediu mondial”. Se tipăresc 15 
milioane de foi volante care îi invită pe toți cei din „celelalte oi” să participe la 
unul din aceste congrese. Invitațiile vor fi oferite tuturor adunărilor pentru a fi 
distribuite cu grijă, începând cu 15 iunie. Fiți siguri că toate persoanele din lista 
celor vizitați ulterior vor primi aceste informații.  
 Toată lumea trebuie să aibă în gând că misiunea noastră este de a-i ajuta pe 
oamenii binevoitori. Controversele, disputele, diferențele de opinie sunt nedorite. 
Evitați-le, deci, pe când anunțați întrunirea și vă implicați în munca de teren. Dacă 
un oponent încearcă să vă atragă într-o astfel de discuție, spuneți doar: „Vino la 
convenție și vei primi răspuns la toate întrebările tale”. Amintiți-vă că sunteți 
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ambasadori ai GUVERNULUI TEOCRATIC și trebuie să vă purtați în armonie cu 
acesta, cu calm și demnitate. În orașele care chiar găzduiesc congrese va fi mult 
mai multă muncă adițională de promovare pentru beneficiul persoanelor din 
proximitatea congresului. 
 

CAMERA CU CĂRȚI 
 Fiecare congres va avea o cameră cu cărți unde vestitorilor li se va furniza 
literatură, pentru a o oferit. În timpul congresului, o carte legată împreună cu trei 
broșuri va fi oferită în schimbul unei contribuții de 35 de cenți. Dacă doriți, vă 
puteți aduce stocul de cărți cu voi, sau puteți obține literatură de la camera cu cărți 
a congresului. 
 Revistele pentru lucrarea de distribuire a revistelor pot fi obținute, de 
asemenea, la congrese. Vestitorii ar trebui să-și aducă cu ei bagaje pentru reviste, 
și stocul lor actual de reviste, dacă nu trebuie distribuite în adunarea lor locală. 
Veniţi echipați cu un bagaj și cu un fonograf. 
 

CANTINA 
 În momentul de față, se fac aranjamente ca fiecare congres să aibă propria 
sa cantină, oriunde este posibil. Se vor servi trei mese pe zi la un cost nominal. 
Suma cerută pentru mese trebuie să acopere costul mâncării și a cheltuielilor. 
 

AUDITORIILE 
 Numele și adresele auditoriile din orașele unde se țin congresele vor fi 
anunțate mai târziu. Fiecare dintre aceste auditorii va fi echipat cu un sistem de 
amplificare a vocii, pentru ca persoanele din public să audă fără eforturi. Frații 
care pot să manipuleze un astfel de sistem sau care au experiență în această lucrare 
sunt rugați să se înregistreze la congresul la care participă și să își ofere serviciile. 
Este foarte important ca această sarcină să fie îndeplinită de persoane de încredere 
și experimentate. 
 

INFORMAȚII 
 Vor fi așezate standuri în toate locurile congreselor, de unde oamenii pot 
primi scrisori, telegrame și informații locale. 
 

CAZARE 
 Toate persoanele care doresc informații despre camere și cazare la 
hotelurile din Columbus, Ohio, se pot adresa: 
Comitetului de Congrese al Turnului de Veghere 
High Street nr. 187 ½, Columbus, Ohio 
 
 Adresele pentru celelalte orașe în care se țin congrese vor fi publicate în 
curând. 
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 Solicitările de cazare trebuie făcute în scris, și, în orice caz, frații trebuie să 
se adreseze Comitetului de Congres din orașul în care doresc să participe. 
Comitetul va fi gata să distribuie locurile după data de 1 iunie. Atunci când scrieți 
pentru cazare, menționați foarte exact cererile voastre, specificând într-o scrisoare 
următoarele: 
 

 Nume, stradă, oraș, stat sau provincie 
 Naționalitate, și rasă  
 Data estimată a sosirii în orașul în care se ține congresul 
 Data plecării 
 Tipul de cazare dorit  - reședință sau hotel 
 Numărul de camere solicitat 
 Numărul de persoane din grup 
 Numărul de cupluri căsătorite 
 Numărul de bărbați singuri. Numărul de femei singure. 
 Pat de o persoană sau dublu. 
 Menționați clar suma pe care sunteți dispus să o plătiți de persoană / zi 

 
 Se poate găsi cazare bună la 75 cenți de persoană / la pensiuni, doi sau mai 
mulți în cameră. Pentru o singură persoană în cameră, de la 1 dolar în sus. În 
aproape toate orașele convenției se vor găsi unele locuri de cazare cu 50 de cenți / 
persoană la pensiuni. Pensiunile foarte bune vor cere chiar și 1 dolar / persoană / 
zi. Prețurile hotelurilor vor varia. Pentru ca frații să aibă o idee de ce pot găsi la 
hotelurile de primă clasă din Columbus, și, foarte probabil și din celelalte orașe, vă 
dăm următoarele prețuri: 
 
  Camere de o persoană cu baie: 2,50 – 3 dolari pe zi 
  Camere duble cu baie, pat dublu: 3,5 – 4 dolari pe zi 
  Camere duble cu baie, paturi alăturate: 4 – 4,5, chiar 5 dolari pe zi. 

Camere mari (3 persoane), cu baie, paturi de o persoană: 2 dolari de 
persoană / zi 
Camere mari (4 persoane), cu baie, paturi de o persoană – 1,5 dolari 
de persoană / zi 

  
 Dacă doriți să vă cazați într-un hotel de rang inferior, vă rog solicitați un 
astfel de hotel. Comitetul de cazare al congresului va face tot ce poate pentru dvs. 
 Adresele locurilor unde veți fi cazați vă vor fi trimise prin poștă. Nu va fi 
necesar, deci, să vă prezentați la oficiul pentru distribuirea locurilor de cazare din, 
ci puteți merge direct la locurile unde sunteți cazați. Hotelurile sau personalul care 
se ocupă de pensiunile unde veți sta vor fi anunțați de sosirea voastră de către 
Comitet, și li se va spune cât de mult veți sta. 
 Vă solicităm ca toți cei care veți participa la congrese să vă obțineți 
camerele prin intermediul Comitetului de cazare, în loc să vă vânați singuri câte o 
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cameră. Cooperarea dvs. în acest sens va ajuta mult comitetul și va reduce 
confuzia. 
 Le cerem, în mod special, acelor persoane care persoane care participă la 
congresul din Columbus și care doresc aceeași cameră pe care au avut-o și data 
trecută să își facă aranjamentele prin intermediul Comitetului de cazare din 
Columbus, dându-le numele și adresa locului unde au stat înainte și orice alte 
detalii succinte care ar putea fi de ajutor. Dacă comitetul poate face aceste 
aranjamente, o va face, dar vă rugăm să faceți solicitări înainte de 20 iunie, astfel 
încât aceste locuri de cazare anume să nu fie desemnate pentru altcineva. Am 
menționat aceasta pentru că am primit multe solicitări de acest fel. 
 

RULOTE 
 În Columbus, va fi un spațiu special desemnat pentru „orașul de rulote” pe 
terenul de festivități, cu străzi aranjate corespunzător, iar persoanelor care vin cu 
rulote le va fi stabilit un loc de parcare pe durata congresului. Nu e nevoie să 
scrieți în avans pentru acest fel de cazare. Persoanele care vin cu rulote la 
convenții altundeva decât în Columbus trebuie să scrie Comitetelor de Cazare 
pentru a afla locația exactă a taberei de parcare. 
 

MAȘINI CU STAȚII DE SUNET 
 Toate mașinile în stare bună pot fi aduse la congrese. Unele dintre ele vor fi 
folosite pentru întrunirile neîncăpătoare; altele, pentru a anunța întrunirile publice 
în orașele mici și probabil și în orașele mari unde le este permisă folosirea. 
 

SERVICIUL DE TEREN 
 Un număr convenabil de ore din timpul congresului va fi devotat activității 
pe teren. În special la Columbus și, în general, la celelalte congrese, trebuie făcute 
aranjamente pentru a le da fraților o parte din serviciul de teren, din cauza 
numărului mare de participanți. Cele patru moduri prin care putem vesti Împărăția 
sunt următoarele: 
  

1. Lucrare obișnuită de mărturie din ușă în uşă, cu fonografe, literatură 
și distribuire de foi volante. 

2. Vestitorii cu reviste vor lucra zilnic în locații desemnate 
3. Grupuri speciale care să se ocupe cu toate vizitele ulterioare care au 

fost stabilite înainte de congres și în timpul congresului. 
4. Marșuri de informare și distribuția de foi volante pe stradă. 

  
 Se vor furniza instrucțiuni detaliate despre aceste metode de serviciu la 
fiecare congres. Rapoartele despre serviciul vostru pe teren, în oricare din 
modurile menționate mai sus, trebuie să fie predate la congres. Raportul vostru 
trebuie predat și la adunarea voastră de acasă, la întoarcere. 
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LOCURI DE PARCARE 
 În Columbus, se oferă gratuit locuri ample de parcare pe terenul de 
festivități. Parcarea va fi făcută conform cu indicațiile celor responsabile cu 
traficul. Celelalte congrese fac cele mai bune aranjamente cu putință. 
 

CAMERĂ PENTRU BAGAJE 
 Va fi disponibilă o cameră unde vor putea fi lăsate bagaje și alte lucruri 
acest gen. Cei responsabili cu camera nu vor fi răspunzători pentru nimic lăsat în 
cameră după ora 9 p.m. 
 

ÎNTRUNIRI PENTRU PERSOANELE DE CULOARE  
ȘI STRĂINE 

 În orașele Atlanta (Georgia), Jackson (Mississippi) și Montgomery 
(Alabama) s-au făcut aranjamente speciale pentru întrunirea fraților de culoare. 
Acest lucru se observă cu predilecție aici datorită numărului mare de frați de 
culoare din Sud. Frații de culoare sunt, bineînțeles, bineveniți la orice congres. 
 Pentru beneficiul vorbitorilor de spaniolă din Mexic și din Sud-Vest, se vor 
organiza sesiuni speciale în limba spaniolă la El Paso și San Antonio, Texas. La 
Columbus, Ohio, dacă un număr suficient de frați vor cere o întrunire în limba lor, 
aceasta poate fi aranjată, și se va anunța la timp în oraș. 
 

CUFUNDARE 
 La fiecare dintre congrese, se vor face aranjamente pentru serviciul sfânt de 
cufundare, pentru cei ce doresc să-și simbolizeze consacrarea. Discursul de botez 
va fi ținut duminică dimineața, la ora opt, timp când candidații vor fi adunați în 
principalul auditoriu pentru a primi următoarele instrucțiuni. Toate persoanele care 
doresc să fie cufundate trebuie să aducă cu ele propriile costume de baie și 
prosoape. 
 

SPITAL 
 Doctorii și surorile medicale ar trebui să se înscrie la biroul de informații 
dacă doresc să își ofere serviciile în caz de urgență. Acolo unde doctorii și surorile 
vor fi disponibile, vor avea grijă de oricine se simte rău. 
 

CREȘĂ 
 Acolo unde este posibil, se va oferi o creșă unde mamele pot avea grijă de 
copii lor mici. Îngrijirea copiilor este responsabilitatea părinților, și părinții pot 
consimți între ei la aranjamente pentru grija acestor copii. Copiii sub 5 ani nu ar 
trebui aduși în auditoriul convenției, și, dacă sunt aduși, cei ce au grijă de ei sunt 
rugați să ia un loc în spate, lângă o ieșire, pentru a putea pleca fără să cauzeze 
deranj. 
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„MESSAGERUL” 
 Societatea va publica „Messagerul” imediat după congres. Toate 
persoanele care doresc să primească acest raport pot să se aboneze pentru a primi 
exemplarele prin servul lor de adunare, dându-i 10 cenți pentru fiecare exemplar 
dorit, sumă care va acoperi costurile de tipărire ale acestui raport. Servul de 
companie va ține o listă a tuturor acelor persoane care s-au abonat, și pe 1 iulie o 
va trimite prin poștă Societății, împreună cu suma aferentă și numărul de 
exemplare din Mesagerul dorite. Plata trebuie să însoțească comanda. Vă rog 
trimiteți doar o singură comandă. Fiți siguri că aveți toate solicitările de la frați 
înainte de 1 iulie. Acestea trebuie comandate toate simultan, împreună cu plata. 
Dacă frații comandă prin servul de adunare, vor scuti Societatea de mult timp 
pierdut și corespondență. Sperăm să putem publica Turnul de Veghere în jurul 
datei de 1 septembrie.  Acesta va fi trimis prin poștă de îndată ce va fi publicat. 
Pionierii vor primi câte un exemplar gratuit de la Societate. Dacă doresc exemplare 
suplimentare, vor trebui să le comande, incluzând plata în plic. 
  

MUZICA 
 Sperăm că pentru majoritatea congreselor se poate aranja ca o orchestră 
bună să dea tonul muzicii. Persoanele care cântă la instrumente muzicale sunt 
rugați să le aducă la congresul unde vor participa și să raporteze comitetului de 
congres. Persoanele care cântă la instrumente și plănuiesc să participe la congresul 
din Columbus sunt rugate să scrie din timp, menționând la ce instrument cântă. 
Adresați-vă scrisorile Comitetului de Congrese al Turnului de Veghere, Adams 
Street nr. 117, Brooklyn, New York. 
 

TRANSPORT 
 Liniile de cale ferată și autobuz și-au redus recent tarifele. Mulți dintre 
participanții la congrese vor folosi aceste mijloace de transport; iar alții, mașinile 
lor personale. Aproape toate căile ferate au prețuri speciale pentru călătoriile dus-
întors. Un tarif chiar mai bun se poate obține când se fac aranjamente pentru 25 
sau mai multe persoane care călătoresc împreună într-un grup SPRE orașul unde se 
ține congresul, dar li se permite să se ÎNTOARCĂ cu orice tren într-un anumit 
număr de zile. Vă vom prezenta următoarele exemple pentru a vă arata ce avantaje 
există atunci când călătoriți în grupuri, atât cu trenul, cât și cu autobuzul. 
 

 Exemplu: călătorie dus-întors New York – Columbus 
 Cu trenul, clasa I, dus-întors: 25, 40$ 

 Clasa a II-a, dus-întors, persoană care călătorește singură, valabil 60 de 
zile: 18,95 $ 

 Grupuri speciale de 25 sau mai mulți, dus-întors, valabil 20 de zile: 17,10$ 
 
 Persoanele în grupuri de 25 sau mai mari trebuie să călătorească împreună 
din același punct de plecare până la orașul unde se ține congresul, toți cu bilete 
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similare, dar se pot întoarce cu orice tren pe aceeași linie ferată timp 20 de zile, 
sau, în unele cazuri, dacă aranjează cu agenția de bilete, se pot întoarce pe o linie 
diferită. Acest aranjament trebuie făcut în avans. 
 Dacă 150 de persoane se constituie într-un grup, obținând tariful de 17,10 $ 
dus-întors, se poate face un tren special care să călătorească de la New York la 
Columbus, sau, altfel, se pot atașa vagoane speciale pentru grup la orice tren 
obișnuit care merge de la New York la Columbus. 
 Pentru drumul New York – Columbus, se plică aceleași tarife pe liniile 
ferate Pennsylvania, Baltimore & Ohio și New York Central. Dacă un grup de 25 
doresc să meargă pe linia Pennsylvania, dar unii din grup doresc să se întoarcă pe 
linia New York Central, pot să facă astfel de aranjamente pentru biletele lor înainte 
de plecare. Persoanele care doresc să meargă la Columbus via Baltimore & Ohio 
pot, de asemeni să se întoarcă pe New York Central. 
 Vă dăm aceste ilustrații pentru a putea întreba la agenția voastră locală de 
transport pe cale ferată despre cel mai bun aranjament pentru o călătorie 
individuală sau în grup, din orașul vostru până la cel mai apropiat oraș unde se ține 
un congres sau până la Columbus. 
 

AUTOBUZE 
 Companiile de autobuze oferă tarife mai mici decât căile ferate. De 
exemplu, o persoană care călătorește de la New York la Columbus, doar dus, va 
plăti 9,25 $. Dacă ia un bilet dus-întors, va plăti doar 16,65$. Atunci când 
călătoresc grupuri de 10 sau mai mulți înspre orașul unde se ține congresul, un 
bilet dus-întors va costa 15$. Se pot întoarce cu orice autobuz, după program 
normal, timp de 6 luni. O călătorie dus-întors în grup de 25 sau mai mulți va costa 
13,90$. Se aplică aceeași regulă ca la grupurile de 10 persoane.  
 Autobuzele în regim charter pentru traseul New York – Columbus, cu 33 
de pasageri într-un autobuz vor costa 442$ pentru tot autobuzul; costul 
aproximativ fiind de 12,80$ fiecare. Dacă un număr suficient de mare de persoane 
pot face aranjamente pentru un autobuz de pasageri mare (cum ar fi cel de tipul 
Greyhound 37), tariful va fi de 467$, cu un cost mediu de 12,60$ de persoană 
pentru drumul dus-întors. Cei care pleacă în grup cu un autobuz se pot întoarce cu 
orice autobuz normal, sau, dacă grupul dorește să se întoarcă tot cu un autobuz în 
regim charter, se pot face aranjamente. 
 Toate grupurile mari, în particular, ar trebui să aleagă un frate care să se 
documenteze despre toate mijloacele de transport și să dea raportul adunării, astfel 
încât frații să poată folosi cele mai bune mijloace de transport la tarife 
convenabile. În multe cazuri, adunările din dintr-o zonă ar putea să economisească 
adunându-se toate într-un punct central, de unde să închirieze un autobuz sau să 
facă aranjamente speciale cu calea ferată. Servul de zonă trebuie, în aceste cazuri, 
să analizeze cât de bine detaliile, comunicând cu agenția de cale ferată care 
deservește cel mai bine zona sa. 
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VESTITORII IZOLAȚI ÎN GRUPURI MICI 
 Frații de acest fel, care doresc să vină la congresul din Columbus pot 
comunica în particular cu adunările mai mari, precum cele din Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, dacă sunt în vecinătatea lor, și să vadă ce fel de aranjamente 
pot face. S-ar putea ca aceștia să se alăture unui tren special sau autobuz sau unei 
mașini, dacă fac aranjamente. Toate adunările care fac aranjamente pentru trenuri 
sau autobuze speciale trebuie, după cum am stabilit clar, să comunice informația 
aceasta societății, pentru ca să se poată anunța fie în Turnul de Veghere, fie în 
Informatorul pentru a le fi convenabil altor frați de pe traseu care doresc să 
participe. 
 Frații din zona New York care doresc să se bucure de avantajele acestui 
aranjament în grup, fie sâmbătă, 20 iulie sau joi, 23 iulie, să scrie la: 
 
Societatea Watchtower Bible & Tract 
Comitetul pentru Deplasarea la Congrese 
Adams Street nr. 117, Brooklyn, New York 
 
 și vor primi informațiile despre vagoane speciale atașate trenurilor 
normale, sau programele autobuzelor în regim charter. În scrisori, trebuie să 
specifice dacă doresc să călătorească cu trenul sau cu autobuzul, cât de mulți vor fi 
în grup, și în ce zi doresc să plece din New York. 
 Într-o lume uluită de durere și necazuri, martorii lui Iehova se vor bucura 
de privilegiul binecuvântat de a se aduna la Congresul Teocratic. Fiecare dintre 
„celelalte oi” va privi TEOCRAȚIA ca pe singura speranță și va face toate 
eforturile posibile pentru a participa la acest congres. Fiecare se va îngriji cât poate 
de mult să își aranjeze vacanța pentru această perioadă și își va încheia planurile 
astfel încât să fie la Columbus sau îi oricare dintre celelalte orașe unde, din 
îndurarea Domnului, se vor organiza convenții pentru ajutorul și mângâierea lui. 
Toți cei care iubesc dreptatea văd Congresul Teocratic al martorilor lui Iehova ca 
pe o îngrijire a Domnului și vor spune, într-adevăr, după cum a spus psalmistul: 
„Tu îmi întinzi o masă în faţa duşmanilor mei. Mi-ai uns capul cu ulei; paharul 
meu este plin de dă pe deasupra.” – Psalmul 23:5. 
 

 
Experiențe de pe teren 

 
OPOZIȚIE A CLERICILOR ȘI ÎN INDIA 

 
 “Condițiile de război nu au afectat lucrarea Împărăției încă. S-a efectuat o 
luare în evidență a europenilor, dar până acum nu au intrat în vigoare ordine de 
încorporare.” 
  “Reproducerea broșurii „Fascism sau Libertate‟ a atras niște oponenți, dar 
ne-am confruntat cu ei într-un mod adecvat și Iehova ne-a dat binecuvântare. 
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Bangalore este un oraș din sudul Indiei cunoscut pentru religiozitatea lui. 
Prelegerea despre „Fascism‟ ținută acolo a atras după sine o petiție semnată de 150 
de oameni, incluzând 3 preoți catolici, înaintată autorităților polițienești, 
plângându-se de “insultarea” bisericii Catolice. Magistratul local a emis un ordin 
de cercetare către poliție. Rezultatul a fost că atât magistratului, cât și oficialităților 
de la poliție le-a fost arătat clar, drept în față, mesajul; iar plângerea a fost respinsă 
ca fiind neîntemeiată, cu avertismentul că dacă oricare din semnatari se amesteca 
sau făcea vreun rău pentru a-i împiedica pe cei ce operau mașina de copiere, toți 
cei 150 de semnatari vor fi considerați responsabili. De atunci, nu am mai avut nici 
o problemă, dar poliția „a fost la locul faptei‟ de fiecare dată când mesajul a fost 
proclamat și de cele câteva dăți când prelegerile „Fascismul‟, cât și „Guvern și 
pace‟  (și altele) au fost ținute. Ziarele locale ne-au oferit și ele puțină publicitate, 
lucru care a ajutat promovarea mărturiei. 
 “Tocmai m-am întors la Bombay după un scurt tur al regiunii Punjab”. 
Mesajul adevărului a găsit adepți acolo în rândul celor mai simpli oameni de la 
sate, dar nu și în rândul oamenilor mai educați de la oraș. Am observat că 
misiunile locale fac eforturi frenetice de a-i câștiga pe acești oameni de partea lor, 
ridicând școli pentru ei, dar totuși mărturia depusă în ultimele zile a găsit multe oi 
printre acești oameni simpli. Le-am dat articolul „Capcane‟ din Turnul de Veghere 
și s-a dovedit cât se poate de oportun. Un număr de fruntași ai satelor, împreună cu 
mințile mai mature ale comunității au arătat o apreciere rațională a avertismentului 
împotriva „religiei‟ și au arătat total dezinteres față de misionari. Imposibilitatea 
misionarilor de a răspunde la întrebările pe care acești oameni simple le-au adresat 
i-a făcut, pe bună dreptate, de tot râsul. Într-adevăr, Domnul a făcut ca falsa 
înțelepciune a celor autointitulați să piară în acea localitate.” 
 “Vă trimit o broșură recent publicată de un preot catolic local, intitulată 
Vaticanul și politica internațională, care v-ar putea interesa. Ultima pagină 
îndeosebi interesantă, dezvăluind unele dintre speranțele prețioase pentru Ierarhia 
Catolică. Citez următoarele: “Va fi o zi măreață pentru ei [pentru patrioții Catolici] 
aceea când Nunțiul (“ambasadorul”) Papal își va prezenta scrisorile de acreditare 
guvernului indian și un ambasador indian va face parte din Corpul Diplomatic de 
la Vatican.” 

 
RUTĂ DE DISTRIBUIRE A REVISTELOR PRIN POȘTĂ ÎN 

ONTARIO, CANADA 
 
 “Mulți frați cu sănătatea mai șubredă pot încerca acest lucru și lua parte la 
lucrarea Împărăției. Am început distribuirea revistelor prin poștă. Am trimis 
scrisori oamenilor prietenoși pe care i-am păstrat într-o listă, și câte o copie a 
fiecărei reviste. Deja am trei destinatari permanenți pe lista mea de expediere, iar 
doi din ei primesc atât reviste, cât și un Turn de Veghere. Unul dintre abonați mi-a 
cerut de două ori un abonament pe jumătate de an sau pe an întreg la Turnul de 
Veghere și am auzit că și-ar dori ambele reviste în acest nou mod. Nu aveam de 
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gând să mă las deoparte doar pentru că eram prea bolnav pentru activitatea de 
teren, așa că am încercat această metodă.” 
 
 

LUCRÂND ÎN CLĂDIRILE DE AFACERI DIN LONDRA DIN 
TIMPUL RĂZBOIULUI 

 
 “Ca pionier în clădirile de afaceri, a fost privilegiul meu să depun mărturie 
în unele dintre cele mai mari stabilimente de afaceri din Londra. Astăzi, am mers 
la un om de afaceri care stă într-unul dintre cele mai mari birouri din oraș și i-am 
prezentat mesajul Împărăției, și i-am spus și că organizația Diavolului (pe care i-
am explicat-o în detaliu) va fi nimicită întrutotul de Iehova în mare bătălie a 
Armaghedonului pentru a croi calea Teocrației. „Dragul meu băiat‟ a exclamat el, 
„cu cât mai curând se va face aceasta, cu atât mai bine‟. Mai mult, a spus: „Acesta 
este unul dintre palatele Diavolului, și toți suntem aici pentru cu scopul de a face 
bani‟. I-am spus: „Cu siguranță că spuneți adevărul, dar sunt sigur și că în această 
clădire trebuie să fie unii oameni binevoitori care, dacă ar ști despre o Împărăție a 
lui Dumnezeu, ar dori-o cu sinceritate și entuziasm.‟ Mi-a dat de bunăvoie o 
contribuție pentru o carte legată și pentru Guvern și Pace și a  spus că ar fi bucuros 
dacă i-aș face o vizită ulterioară. Un alt om din „Marile Afaceri‟ a fost la început 
puțin indignat că am reușit să intru în biroul lui privat, dar atunci când i-am spus 
curajos și fără teamă că am venit să-i aduc un mesaj de alinare și speranță în aceste 
vremuri tulburi, și-a schimbat destul de mult atitudinea și mi-a spus că a crescut 
într-un mediu foarte religios, dar, confruntată cu ceea ce se petrece în lume, 
credința lui e foarte vulnerabilă. L-am asigurat că aceste cărți vor arăta planul plin 
de îndurare al lui Dumnezeu pentru mângâierea și protecția tuturor celor care au 
luat poziție fermă de partea lui Iehova și a Regelui și Împărăției sale, și, în pofida 
atașamentului lui față de religie, a acceptat de bunăvoie cărțile și mi-a urat succes 
în munca mea. Atunci când am verificat munca mea de până în acel moment, am 
constatat că în două ore și jumătate am plasat 6 cărți legate și 12 broșuri chiar în 
inima Marilor Afaceri.” 
 “În acel moment trebuia să înceapă oprirea totală a curentului în Londra, 
practic toate luminile erau stinse după 4:30 p.m. și fiecare era nevoit să bâjbâie 
prin jur cum putea. Voiam să întru în biserica Sf. Maria, dar nu puteam să judec 
prea bine drumul în beznă. Așa că am rugat un bărbat dintr-un grup de patru să-mi 
arate drumul, și mi-a dat îndrumări, și, în timp ce-mi explica, mi-a spus și că “Nu a 
mai rămas nimic sfânt la ea”. I-am spus: “Ai destul de multă dreptate; este mai 
degrabă afacerea Diavolului.” Acest lucru mi-a dat un prilej de a le feri acestor 
patru oameni de afaceri o mărturie succintă și la subiect. Au luat o broșură și au 
promis că o vor citi, și, pe când se depărtau în beznă, au cântat “Rămas bun, 
tovarăș vechi, multe mulțumiri și tot binele din lume”. 
 “Atunci când mă întorc acasă cu trenul din Londra, drum de aproape o oră 
și jumătate, am aproape întotdeauna privilegiul de a mărturisi celorlalți pasageri. În 
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seara asta, trei de pe tren au ascultat cu multă atenție și fiecare a luat o broșură. 
Am sosit acasă puțin obosit, dar plin de bucurie. Știu că scrisoarea mea e destul de 
lungă, dar m-am simțit sigur că vă va bucura să aflați că în districtul de afaceri al 
Londrei sunt mulți oameni de afaceri care sunt nerăbdători să afle despre Regele 
lui Iehova și Împărăția Lui. 
 

LUCRAREA PE RUTE DĂ REZULTATE SUPERIOARE ÎN 
IDAHO 

 
 “Sistemul de plasare în parte a revistelor pe anumite rute merge foarte bine 
aici, chiar mai bine decât metoda distribuției stradale. În 40 de ore de serviciu pe 
teren, am plasat 31 de Turnuri și 60 de exemplare din Mângâierea, pe o rută din 
două teritorii. Unii au încercat și metoda distribuției stradale, dar nu au avut 
succes. Metoda rutelor ne oferă șanse mai bune de a pătrunde în casele oamenilor 
și, deci, de a-i cunoaște mai bine. Din ce consider eu, oamenii ar vorbi mai degrabă 
cu cineva despre lucruri spirituale în confortul caselor lor. În această lună, trei 
copii au ieșit pe teren în lucrare, și încă 13 adulți care dau raportul pentru adunarea 
noastră din Pocatello. 
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  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 
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de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 
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Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 
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INSTRUCŢIUNE 
„Îl vei ţine într-o pace perfectă pe cel cu gândul la Tine; pentru că el se încrede în 
Tine. Aveţi încredere în Domnul pentru totdeauna; pentru că în Domnul IEHOVA 
se găseşte forţa veşnică.” – Isaia 26:3, 4. 

 
Partea a VI-a 

IEHOVA continuă să-i instruiască pe oamenii Lui pentru a putea fi curajoşi 
şi puternici în El şi în puterea şi autoritatea Lui. În aceste vremuri de mari nelinişti, 
când demonii corup rasa umană prin religie şi când nenorocirile lumii cresc, 
slujitorii fideli ai Dumnezeului Atotputernic, atât „rămăşiţa”, cât şi oamenii 
binevoitori, trebuie să continue să caute smerenie şi să primească instruire de la 
Iehova. Cei care acum ştiu despre TEOCRAŢIE şi despre binecuvântarea pe care 
ea o va aduce oamenilor şi celor care i se supun marelui TEOCRAT trebuie să 
apuce ferm de ceea ce au şi să continue să-şi dezvolte cunoaşterea şi să se bazeze 
cu încredere pe marele lor Învăţător, Iehova. Răutăţile nu vor mai continua multă 
vreme. Iehova Dumnezeu este în templul Lui sfânt. Hotărârile Lui judecătoreşti 
prin Cristos Isus înaintează. În scurt timp Iehova îi va coborî pe persecutorii 
religioşi şi totalitari din locurile lor înalte şi îi va pune acolo unde merită. „Pentru 
că El îi coboară pe cei care trăiesc la înălţime; El coboară oraşul înalt; îl coboară la 
pământ; îl aduce la ţărână. Va fi călcat de picior, chiar de picioarele celor săraci şi 
de paşii celor nevoiaşi.” – Isaia 26:5, 6. 

2 În acest număr al revistei Turnul de veghere, Iehova îşi întoarce din nou 
atenţia către „creştinătatea” răzvrătită, necredincioasă şi sângeroasă. El pune 
accentul pe faptul că pe veșmintele celor religioşi din aşa-numita „creştinătate” se 
găseşte sângele multor nevinovaţi. Acei nevinovaţi a căror sânge a fost vărsat 
îmbrăţişează „rămăşiţa” şi pe „însoţitorii” lor, dintre care un anumit număr a fost 
omorât pentru satisfacerea spiritului maliţios al celor religioşi. În trecut, prin 
Cuvântul Lui şi prin martorii lui Iehova şi-a ridicat vocea împotriva „creştinătăţii” 
şi a avertizat-o în repetate rânduri, dar liderii „creştinătăţii” continuă să 
nesocotească poruncile Lui. „Creştinătatea” nu ascultă de Iehova, marele 
TEOCRAT şi se încrede în demoni. Nu doar că se ţine la distanţă de 
TEOCRAŢIE, dar i se şi opune şi îi împiedică şi pe alţii să meargă înspre „oraşul 
de refugiu” pe care Dumnezeu l-a asigurat pentru cei care suspină şi plâng pentru 
lucrurile dezgustătoare pe care le-au văzut în organizaţiile religioase. Elementele 
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religios, politic, comercial, juridic şi militar ale „creştinătăţii” au o voce foarte 
puternică şi sunt foarte nesăţioase şi lacome, căutând onoarea şi lauda omului şi 
afişând o formă de evlavie, arătându-se în faţa oamenilor ca şi adepţi ai lui Cristos, 
dar negându-L pe Iehova Dumnezeu şi pe Regele Lui. „Creştinătatea” alege să se 
supună şi să înveţe tradiţiile lumii decât să acorde atenţie Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ea se supune demonilor şi se răzvrăteşte împotriva Celui Prea Înalt. 

3 Profeţia arată apoi că Iehova continuă să-şi trimită martorii prin toată 
„creştinătatea”, poruncindu-le să declare hotărârile Lui judecătoreşti împotriva 
celor necredincioşi care au declarat că îi servesc pe Dumnezeu şi pe Cristos. 
„Creştinătatea” nu arată pic de ruşine pentru comportamentul ei profan, dar 
continuă în existenţa ei în întuneric şi în acţiunea de răzvrătire, sfidându-l pe Cel 
Prea Înalt. În Biblie şi în istoria seculară, Iehova a dat „creştinătăţii” multe 
exemple de justiţie punitivă executată împotriva celor care îi sfidează numele şi 
care se îndoiesc de supremaţia Lui. Totuşi, „creştinătatea” nu acordă atenţie 
acestor lucruri şi în special liderii „creştinătăţii” refuză să acorde atenţie muncii 
martorilor, muncă direcţionată pe pământ de Iehova. Munca Lui este o „muncă 
ciudată” pentru ei pentru că îi expune pe ipocriţi în faţa oamenilor cinstiţi. 
„Creştinătatea” merge din rău în mai rău şi în cele din urmă Dumnezeu porunceşte 
întregii creaţii să acorde atenţie faptului că El o să mai aştepte doar puţin, apoi îşi 
va pune în aplicare „fapta ciudată”. 
 

NENOROCIRI PENTRU RĂZVRĂTIŢI 

4 Continuând cu mare atenţie asupra profeţiei, observaţi că Iehova spune 
„creştinătăţii” şi în special liderilor ei: „Vai de ea, care este pângărită şi coruptă, 
cetatea asupritoare!” (Ţefania 3:1) Nenorocirea lui Iehova anunţată aici este asupra 
organizaţiei lui Satan şi în special asupra elementului religios care acţionează pe 
pământ; curând va veni vremea când Iehova va aplica pedeapsa dreaptă, iar cei 
păcătoşi vor fi executaţi. Observaţi atunci că în această parte a profeţiei Iehova se 
îndepărtează de modernul Ninive, adică de elementul politic ce sfidează 
GUVERNUL Lui TEOCRATIC, şi îşi direcţionează atenţia în special către 
„creştinătatea” religioasă, care a fost ilustrată de Ierusalimul necredincios. Aşa 
cum Ierusalimul a căzut în religie şi l-a sfidat pe Dumnezeul Cel Atotputernic, aşa 
şi „creştinătatea” urmează acum acelaşi curs. „Creştinătatea” practică astăzi ceea 
ce liderii numesc „religie creştină”, declarând că sunt în legământ cu Dumnezeu şi 
că liderii din „creştinătate” sunt slujitorii Lui. „Creştinătatea” este de fapt compusă 
dintr-o mulţime rebelă ,care face voia Diavolului şi a altor demoni. Iehova 
numeşte „creştinătatea” ‘acel oraş murdar [acel oraş rebel (R.V.)]’. Ierusalimul 
antic s-a răzvrătit împotriva lui Iehova şi în acelaşi timp a pretins că Îl slujeşte pe 
Cel Prea Înalt. Ierusalimul a furnizat probe împotriva lui, iar în legătură cu acestea 
Dumnezeu l-a făcut pe profetul Său să scrie: „Dar ei [slujitorii declaraţi ai lui 
Dumnezeu; Ierusalimul] au fost neascultători şi s-au răzvrătit împotriva Ta şi au 
aruncat în spate legea Ta şi ţi-au ucis profeţii, care au depus mărturie împotriva lor 
ca să-i întoarcă la Tine; şi au provocat mari necazuri.” – Neemia 9:26. 
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5 Ierusalimul a fost mai condamnabil decât alţii pentru că a pretins că îl 
slujeşte pe Dumnezeu, în timp ce liderii lui erau extrem de ipocriţi. Ei erau fiii 
Diavolului, aşa cum arată Cuvântul Domnului: „Şi mi-a spus: Fiul omului, te trimit 
la copiii Israelului, la o naţiune rebelă, care s-a răzvrătit împotriva Mea; ei şi 
strămoşii lor au păcătuit împotriva Mea, chiar şi astăzi.” (Ezechiel 2:3) „Astfel 
spune Domnul Dumnezeu: Acesta este Ierusalimul; l-am pus în mijlocul naţiunilor 
şi ţărilor care sunt în jurul lui. Iar el a transformat hotărârile Mele judecătoreşti 
înspre rău mai mult decât naţiunile şi condiţiile Mele mai mult decât ţările care se 
află în jurul lui; pentru că ei mi-au refuzat judecăţile şi condiţiile şi nu au umblat 
potrivit acestora.” (Ezechiel 5:5, 6) „Dar acest popor a avut o inimă răzvrătită şi 
nesupusă; ei sunt revoltaţi şi s-au îndepărtat.” (Ieremia 5:23) „Spuneţi-le 
naţiunilor: iată, declaraţi împotriva Ierusalimului, că vin străjeri dintr-o ţară 
îndepărtată şi le răsună vocile împotriva oraşelor Iudeii. Ei sunt împotriva ei şi în 
jurul ei, precum cei care veghează câmpurile; pentru că s-a răzvrătit împotriva 
Mea, spune Domnul.” – Ieremia 4:16, 17. 

6 Nenorocirile care vin de la Satan asupra omenirii sunt datorate urii 
puternice. Nenorocirile care vin de la Iehova Dumnezeu asupra celor răzvrătiţi 
sunt o pedeapsă dreaptă: „O Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi profeţii, şi arunci 
cu pietre în cei care îţi sunt trimişi, cât de des aş fi strâns Eu la un loc copiii tăi, aşa 
cum o găină îşi adună puii sub aripi, dar tu nu ai vrut! Iată, ţi-a rămas casa goală.” 
– Matei 23:37, 38. 

7 Corespondentul Ierusalimului, „creştinătatea” din prezent, se răzvrăteşte 
împotriva lui Dumnezeu deoarece pretinde în mod deschis că este într-un legământ 
cu Dumnezeu, dar în acelaşi timp continuă să încalce toate poruncile Lui şi să se 
întoarcă cu totul spre demonism. Se aliază cu duşmanul cunoscut al lui Dumnezeu 
şi lucrează tot timpul împotriva TEOCRAŢIEI şi împotriva oamenilor care sunt 
fideli marelui TEOCRAT. „Creştinătatea” lucrează acum mână în mână cu 
naţiunile păgâne care îl sfidează în mod deschis pe Iehova, Dumnezeul 
Atotputernic. „Creştinătatea” este deci ceva ce încalcă legământul şi merită 
moartea. – Romani 1:31, 32. 

8 Au existat două clase de persoane în interiorul „creştinătăţii”: una – 
elementul conducător religios; a doua – oamenii binevoitori care au fost ţinuţi în 
supunere şi în închisoare de către elementul conducător, adică clericii şi 
„conducătorul turmei”. „Creştinătatea” de astăzi include atât clasa de răzvrătiţi, cât 
şi pe cei care vor forma „marea mulţime”. Cei religioşi se află încă în întuneric şi 
umblă în întuneric; cei binevoitori caută lumina pentru a găsi o cale de scăpare. 
Iehova compară cele două clase cu aceste cuvinte: „Cei care stau în întuneric şi în 
umbra morţii, fiind prinşi în necaz şi fier; din cauză că s-au răzvrătit împotriva 
cuvintelor lui Dumnezeu şi au dispreţuit sfatul Celui Prea Înalt;... Apoi s-au plâns 
Domnului când au avut necazuri, iar El i-a scăpat de nelinişti. I-a scos din 
întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt legăturile în bucăţi.” – Psalmul 107: 10, 
11, 13, 14. 
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9 Dumnezeu arată astfel că îi scapă de necaz pe cei cu inima bună şi care 
sunt binevoitori faţă de El. Aceste persoane binevoitoare vor scăpa şi vor merge 
repede către GUVERNUL TEOCRATIC şi astfel vor găsi un loc în siguranţă, în 
timp ce aceia răzvrătiţi vor rămâne în întuneric şi asupra lor se va abate o pedeapsă 
dreaptă. 

10 Cei ultra-religioşi sunt, aşa cum spune profeţia, „poluaţi”. Aşa s-a 
întâmplat şi cu Ierusalimul necredincios; aşa se întâmplă acum şi cu „creştinătatea” 
necredincioasă, care practică „religia creştină”. În legătură cu aceşti rebeli Iehova 
spune: „Au pribegit pe străzi ca orbii, s-au pângărit cu sânge pentru ca oamenii să 
nu le poată atinge hainele.” – Plângerile 4:14. 

11 Această descriere se potriveşte perfect Ierarhiei romano-catolice şi altor 
clerici care susţin războaiele, precum acelea conduse de Franco şi de Hitler şi de 
alţii, oameni care hotărâţi fiind să-şi satisfacă propriile ambiţii nu au respect pentru 
drepturile sau vieţile altor creaturi. Toate aceste războaie păcătoase şi inutile au 
fost susţinute în totalitate de „Ierarhia Autorităţii”. După ce Franco şi-a încheiat 
masacrul nemilos şi sângeros în Spania, a fost trimis de Ierarhie să ofere sacrificii 
la templu, ca şi cum el ar fi fost un preot numit de Dumnezeu cu acel scop. Astfel, 
el a batjocorit numele sfânt al lui Dumnezeu, după ce a fost vinovat de cele mai 
mari crime împotriva oamenilor. Ierarhia a încheiat acorduri cu Hitler şi Mussolini, 
care la rândul lor s-au implicat în măceluri inutile ale oamenilor. Iar acum, când 
are loc încă un război crud şi nedrept în Europa, mulţi dintre clerici, chiar şi din 
Statele Unite, îndeamnă guvernul Statelor Unite să între în război. La 21 ianuarie 
1940 American Press Association a publicat următorul text: „La întâlnirea de la 
New York, clericii protestanţi au emis o afirmaţie ce declară căci creştinii nu pot 
rămâne neutri faţă de prezentul conflict internaţional; că bisericile americane sunt 
obligate să îşi conducă naţiunea spre asumarea unei legături responsabile cu acest 
război.” Astfel ei arată că se află în întuneric şi continuă să se răzvrătească 
împotriva TEOCRAŢIEI. 

12 Acele persoane binevoitoare faţă de Dumnezeu iau în considerare 
acuzarea lui Iehova faţă de liderii religioşi, a căror veşminte sunt mânjite cu sânge 
de om, vărsat pe nedrept. Iehova le spune acestora: „Pe poalele tale s-a găsit 
sângele sufletelor celor nevinovaţi; nu le-am găsit în locuri secrete, ci pe toate 
acestea.” (Ieremia 2:34) „Dar nelegiuirile tale te-au despărţit de Dumnezeul tău, şi 
păcatele tale i-au ascuns faţa de tine, ca să nu audă. Pentru că mâinile tale sunt 
murdare de sânge şi degetele tale de nelegiuire; buzele tale au rostit minciuni, 
limba ta a şoptit perversităţi. Nici unul nu cere dreptate şi nici nu pledează pentru 
adevăr; ei cred în zădărnicii şi rostesc minciuni; ei concep răutăţi şi realizează 
nelegiuiri.” – Isaia 59:2-4. 

13 În contra acestor avertismente clare din partea Dumnezeului 
Atotputernic, liderii religioşi le ţin oamenilor discursuri despre religie, cu scopul 
de a-i face pe cei temători să meargă înspre organizaţiile lor religioase, care sunt 
capcanele lui Satan. Aceşti mari religioşi îi determină pe aliaţii politici şi 
comerciali să strige oamenilor: „Avem nevoie de mai multă religie, altfel naţiunea 
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noastră va pieri.” Astfel, cei religioşi continuă cursul lor rebel şi ipocrit împotriva 
lui Iehova. Ei continuă să pretindă că oferă sacrificiu Domnului: „Voi aduceţi pe 
altarul Meu pâine pângărită; şi spuneţi, Cum te-am pângărit pe Tine? Şi voi 
spuneţi, Masa Domnului este demnă de dispreţ.” – Maleahi 1:7. 
 

ASUPRITORI 

14 Descriind mai departe „creştinătatea” pângărită şi răzvrătită, Iehova 
spune: „cetatea asupritoare”. Astfel Dumnezeu a prezis că organizaţia 
„creştinătăţii” îi va asupri pe toţi cei care nu vor intra sub controlul ei. 
„Creştinătatea” i-a asuprit multă vreme pe slujitorii lui Iehova. Astăzi le aduc 
batjocuri şi îi asupresc pe martorii lui Iehova şi pe însoţitorii lor într-o manieră mai 
aspră decât oricând în trecut. „Creştinătatea” îi persecută pe aceşti slujitori fideli ai 
Dumnezeului Atotputernic şi îi asupreşte fără scuză sau cauză. Liderii religioşi de 
pe tot pământul se opun martorilor lui Iehova şi însoţitorilor lor şi încearcă să îi 
priveze de toate drepturile şi privilegiile legale şi să îi împiedice să transmită 
mesajul despre împărăție celor care doresc să îl audă. Ei chiar îi denunţă altor 
factori conducători, negându-le drepturile individuale ale oamenilor de a-L lăuda 
pe Dumnezeul Cel Atotputernic, aşa cum a poruncit. Ei fac toate aceste lucrurile ca 
sfidare a legii lui Dumnezeu. Când un „străin”, adică o persoană binevoitoare 
ilustrată de Ionadab, caută adevărul, clericii îl ofensează şi fac acest lucru ca 
încălcare a legii lui Dumnezeu: Leviticul 25:14, 17; Leviticul 19:34. – Ezechiel 
22:2, 7. 

15 „Creştinătatea” religioasă necredincioasă continuă să se opună străinilor 
din TEOCRAŢIE şi încearcă să-i împiedice să audă adevărul. Când martorii lui 
Iehova se întâlnesc în adunări şi se afirmă că s-ar putea să vină oameni pentru a 
asculta mesajul veştii bune, în special cu privire la GUVERNUL TEOCRATIC, 
Ierarhia romano-catolică şi aliaţii ei cer ca folosirea  locaţiilor să fie interzisă şi ca 
adunarea acestor martori fideli să fie întreruptă şi ei să fie alungaţi. Aceşti oameni 
religioşi fac tot posibilul pentru a-i împiedica pe oamenii binevoitori să audă prin 
radio mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC. Libertatea presei şi libertatea de 
închinare le sunt interzise slujitorilor fideli ai lui Dumnezeu, iar Ierarhia cere şi 
ajutorul elementelor politic şi comercial ale guvernelor. În părţile totalitare ale 
„creştinătăţii” sunt aplicate legi care fac din întâlnirea şi studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu o infracţiune. Este utilizată poliţia pentru a-i aresta, ataca şi închide pe 
cei care mărturisesc numele Celui Prea Înalt. Toate aceste lucruri arată că cei 
religioşi, adică „creştinătatea” necredincioasă, sunt atât o organizație pângărită, cât 
şi asupritoare. Iehova ia în considerare toate aceste lucruri şi declară că atunci când 
va fi timpul, El va acţiona aşa cum trebuie. 

16 Vorbind mai departe despre acea organizaţie religioasă rebelă, şi anume 
„creştinătatea”, Iehova spune: „Ea nu a ascultat de voce; nu a primit corecţia; nu a 
avut încredere în Domnul; nu s-a apropiat de Dumnezeul ei.” (Ţefania 3:2) Iehova 
a vorbit în repetate rânduri „creştinătăţii” prin profeţii Lui şi a adus în atenţia 
liderilor religioşi faptele lor de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a împărăției 
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Lui. Oamenii religioşi au avut Biblia şi chiar au distribuit-o pe pământ, dar refuză 
totuşi să asculte şi să se supună instruirii care vine de la Dumnezeul  Cel 
Atotputernic. Din cauză că a refuzat să primească instruire şi corecţie şi din cauză 
că a refuzat să creadă în Iehova şi s-a întors către demoni, Iehova îi spune: „Da, vă 
voi aduna şi vă voi sufla pe focul mâniei Mele şi vă veţi topi acolo.” – Ezechiel 
22:21. 

17 Iehova suferă de mult timp din cauza „creştinătăţii”, iar acum nu mai 
este nici o scuză pe care poate să o ofere pentru spiritul ei rebel faţă de Cel Prea 
Înalt şi pentru asupririle slujitorilor Dumnezeului Atotputernic. Mesajele pe care 
Iehova le-a trimis Ierusalimului necredincios se aplică acum „creştinătăţii” cu o 
forţă mai puternică, deoarece „creştinătatea” este corespondentul Ierusalimului 
necredincios şi a avut de-a face cu experienţele prin care a trecut Ierusalimul şi cu 
avertismentele repetate, menţionate în Biblie: „Dar le-a poruncit acest lucru 
spunând: Ascultaţi de vocea Mea şi voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul 
Meu; şi mergeţi pe căile pe care v-am ordonat Eu să mergeţi, ca să vă fie bine. Dar 
ei nu i-au acordat atenţie şi nici nu au ascultat, ci au umblat după sfatul şi 
imaginaţia inimilor lor rele şi au mers înapoi, nu înainte.” (Ieremia 7:23, 24) 
„Acum îndreptaţi-vă căile şi faptele şi ascultaţi de vocea Domnului Dumnezeului 
vostru; şi Domnului îi va părea rău de necazul pe care l-a declarat împotriva 
voastră.” (Ieremia 26:13) Această scriptură din urmă este încă o avertizare de la 
Iehova pentru „creştinătate”, de a se căi pentru a avea şanse să scape de distrugere. 
Nu există nici o îndoială că aceste profeţii au fost adresate prima dată 
Ierusalimului şi nu poate exista nici o îndoială că se aplică în totalitate 
„creştinătăţii”, deoarece este scris clar: „Toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca 
exemple [tipuri (margine)] şi sunt scrise ca avertizare pentru noi, asupra cărora a 
venit sfârşitul lumii.” – 1 Corinteni 10:11. 

18 Aşa cum Ieremia a transmis prima dată Ierusalimului mesajul lui Iehova 
Dumnezeu, aşa acum corespondentul lui Ieremia, martorii lui Iehova, aduc 
„creştinătăţii” prin porunca Celui Prea Înalt mesajul şi îi atrag atenţia asupra lui şi 
le atrage atenţia tuturor celor care aud. Dumnezeu le spune că trebuie să asculte şi 
să se supună, altfel nu vor putea primi protecţia şi binecuvântarea Lui. Aceste 
porunci ale lui Dumnezeu au fost aduse în atenţia „creştinătăţii” în repetate 
rânduri, şi în special liderilor religioşi, dar mesajul avertizării este refuzat. Cei 
religioşi îi resping pe slujitorii lui Dumnezeu şi îi numesc intruşi în chestiunile lor 
religioase. „Creştinătatea” se imaginează ca o lege sub ea însăşi, nimeni neavând 
nici un drept să o critice sau să îi atragă atenţia în legătură cu faptele ei de 
răzvrătire. Martorii lui Iehova transmit „creştinătăţii” mesajul lui Dumnezeu şi nu 
mesajul lor. Aşadar, opoziţia „creştinătăţii” este faţă de GUVERNUL 
TEOCRATIC. 
 

CORECŢIE REFUZATĂ 

19 Liderii religioşi egocentrişti, batjocoritori şi aroganţi refuză orice 
instruire oferită de către Iehova, şi astfel El îi spune: „Ea nu a primit corecţie 
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[adică, instruire].” Când slujitorii lui Iehova transmit mesajul Lui prin 
„creştinătate” liderii spun de fapt: „Noi suntem clerici. Nimeni nu ne poate învăţa 
pe noi. Plecaţi de aici! Noi avem Biblia şi facem cum vrem.” Oamenii au avut 
Biblia tot timpul. Ei nu au nici un motiv pentru faptul că sunt ignoranţi faţă de ceea 
ce conţin Scripturile. Ei au pretins că învaţă şi disciplinează naţiunile păgâne, dar 
ei refuză să se corecteze pe ei înşişi. Ar fi putut să primească cunoştinţele despre 
adevăr şi să le împărtăşească cu credinţă celorlalţi, dar nu au făcut acest lucru. 
Iehova spune în legătură cu faptele lor: „Cel care îi pedepseşte aspru pe 
necredincioşi, nu ar trebui el să instruiască? cel care îi predă omului cunoaştere, nu 
ar trebui el să ştie?” (Psalmul 94:10) Aşa cum a avertizat necredinciosul Ierusalim, 
Iehova avertizează încontinuu „creştinătatea”: „Regilor, fiţi înţelepţi; fiţi instruiţi, 
voi, judecătorii pământului. Slujiţi-l pe Domnul cu teamă şi bucuraţi-vă cu fior. 
Sărutaţi-L pe Fiu, să nu fie furios şi să nu pieriţi, atunci când mânia Lui este 
stârnită. Binecuvântaţi sunt toţi cei care îşi pun încrederea în El.” (Psalmul 2:10-
12) „Fii instruit, o Ierusalime, ca să nu plece sufletul Meu de la tine; ca să nu te fac 
o pustiire, o ţară nelocuită.” (Ieremia 6:8) În loc să aprecieze instruirea de la 
Iehova, cei religioşi, în special „creştinătatea”, refuză să asculte. Liderii din 
„creştinătate” îi văd doar pe slujitorii plăpânzi ai lui Dumnezeu, care le-au adus 
mesajul lui Dumnezeu şi îşi varsă veninul pe aceste creaturi decât să acorde atenţie 
cuvintelor lui Dumnezeu, scrise în Biblie. Iehova a ştiut dinainte acest lucru, şi i-a 
determinat pe profeţii Lui să prevină „creştinătatea”. 

20 Au avut liderii religioşi încredere în Iehova Dumnezeu? El răspunde: 
„Nu s-a încrezut în Iehova”. Din această cauză „creştinătatea” nu poate cere 
protecţie în timpul Armagedonului şi nici nu va primi. Doar cei ce caută dreptate şi 
smerenie, având încredere deplină în Iehova şi Regele Său, au promisiunea să fie 
ascunşi la Armagedon. Iehova le spune celor fideli, ilustraţi de Ionadab şi Ionatan: 
„Sigur te voi salva [de executor], şi nu vei fi ucis de sabie, ci viaţa ta va fi ca o 
pradă pentru tine; pentru că ai avut încredere în Mine, spune Domnul.” (Ieremia 
39:18) „Astfel spune Domnul armatelor, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui 
Recab, nu va fi lipsit de un bărbat  care să stea înaintea mea pentru totdeauna.”( 
Ieremia 35:19 ). Aceste cuvinte ale Celui Prea Înalt se aplică astăzi. 

21 „Creştinătatea” are încredere deplină în influenţa umană adusă de Diavol 
cu scopul de a dezamăgi: astfel de invenţii precum pacturile de pace, asociaţiile de 
protecţie, armatele şi flotele militare, acordurile papale, minciunile tradiţionale, 
puterea banilor, asigurarea dictatorilor, cuvintele papei sau ale altora din Ierarhie; 
şi apoi continuă să urle înainte oamenilor şi să le ţină discursuri, spunând: „Daţi-ne 
mai multă religie”. Toate lucrurile acestea sunt rezultatul influenţei şi puterii 
demonilor asupra celor care practică religia. Aceşti opozanţi ai TEOCRAŢIEI fac 
dumnezei şi se încred în ei pentru că demonii i-au determinat să Îl sfideze pe 
Dumnezeul Cel Atotputernic şi să Îi nesocotească poruncile. Astfel, Dumnezeu le 
spune: „Ce folos are un chip cioplit,pentru cel care l-a creat; statuia turnată şi un 
învăţător al minciunilor, în care creatorul lucrării are încredere ca să facă idoli 
muţi?” (Habacuc 2:18) „Cel care are încredere în bogăţiile lui va cădea; dar cel 
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drept va înflori ca o ramură.” (Proverbe 11:28) „Cel care are încredere în inima lui 
este nebun; dar cel care umblă cu înţelepciune va fi salvat.” (Proverbe 28:26) 
Liderii din „creştinătate” nu s-au apropiat de Iehova Dumnezeu. Şi acum 
GUVERNUL TEOCRATIC nu are nici un interes faţă de ei. Ei sfidează guvernul 
drept al Celui Atotputernic şi continuă să i se opună. 
 

LEI CARE RĂCNESC 

22 Cei mai mari din religie, politică şi comerţ sunt numiţi prinţi pentru că 
aceştia sunt conducători. Aceşti prinţi sau oameni puternici ţin restul lumii în frică 
pentru a-i putea păstra supuşi, iar Iehova le spune acestora: „Prinţii ei sunt nişte lei 
care răcnesc; judecătorii ei sunt lupii serii; ei  mănâncă oasele până dimineaţa.” 
(Ţefania 3:3) Aceşti prinţi se laudă şi răcnesc, sperând să sperie astfel oamenii 
pentru a fi supuşi şi ascultători faţă de decretelor lor. Papa şi alţii din Ierarhie 
răcnesc la radio pentru a-i impresiona pe oamenii lumii. Hitler, Goebbels, 
Mussolini, Roosevelt şi alţii răcnesc cuvintele, sperând să supună astfel oamenii. 
Ei au nevoie de posturile de radio şi de presa publică pentru a le repeta răcnetele, 
astfel speriindu-şi prada cu zgomotul puternic pe care îl fac. Iehova le-a ştiut 
acţiunea de la început şi a înregistrat-o pentru beneficiul celor care au acum 
încredere în El. Aceştia ce răcnesc umblă după pradă: „Leii tineri răcnesc după 
prada lor şi îşi caută carnea de la Dumnezeu.” (Psalmul 104:21) Aceşti lei înălţaţi 
mai nou şi descrişi astfel de Iehova nu au nici un respect pentru drepturile 
oamenilor şi folosesc oamenii exclusiv pentru interesele lor. Ei îşi deschid gurile , 
urlă şi răcnesc precum nişte lei turbaţi sau tauri: „Şi-au căscat gurile asupra mea, 
ca un leu violent care răcneşte.” (Psalmul 22:13) Astăzi, răcnetul leilor religioşi şi 
politici continuă cu şi mai mare intensitate. Răcnetul lor sperie pe toată lumea mai 
puţin pe martorii lui Iehova şi pe însoţitorii lor fideli, care Îl slujesc pe Dumnezeu 
şi care astfel nu se tem de nici o creatură. Aceşti prinţi puternici care răcnesc 
pretind să fie puterile cele mai mari, dar nu sunt. 

23 Cu privire la judecători, Iehova spune că sunt „lupii serii [nopţii]”; „nu 
lasă nimic până dimineaţa”. (Rotherham şi Versiunea Revizuită) Judecătorii 
politici şi religioşi ai „creştinătăţii” sunt dornici să-i mulţumească pe acei oameni 
puternici din organizaţiile lor şi astfel ei ascultă de marii prinţi religioşi. Acest 
lucru este în special adevărat în multe locuri din New Jersey. Acei judecători îi 
trimit pe martorii lui Iehova în închisoare doar pentru că ei atrag atenţia oamenilor 
asupra mesajului lui Dumnezeu pentru consolarea oamenilor şi pentru a putea avea 
speranţă. Când martorii lui Iehova sunt obligaţi să meargă în curţi de judecată, 
vreun membru influent romano-catolic îşi exercită influenţa, iar decizia împotriva 
martorului lui Iehova este o concluzie ştiută dinainte. Când mai marii prinţi din 
Ierarhie calomniază sau defăimează pe oricine care spune adevărul cu privire la 
organizaţia răzvrătită, curţile anunţă că ei au dreptul să facă acest lucru pentru 
protecţia turmei lor. Dumnezeu nu va trece cu vederea aceste decizii judecătoreşti. 
Iehova Dumnezeu îi asemuiește cu nişte lupi care nu mai lasă nimic pentru ziua 
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următoare, ci curăţă totul acum şi îndepărtează toate oasele care ar putea 
obstrucţiona sau împiedica marşul prinţilor religioşi. 

24 De-a lungul profeţiilor Iehova enumeră multele fapte greşite ale 
poporului Lui original; aceste înscrieri se aplică acum şi mai tare „creştinătăţii” din 
cauză că este necredincioasă şi mai condamnabilă decât prototipul ei. Profeţii care 
au slujit Israelul necredincios nu au fost toţi trimişi de Dumnezeu. Mulţi dintre 
aceşti profeţi (predicatori) din Israel pretindeau că erau slujitorii lui Dumnezeu şi 
că vorbeau pentru El, dar erau profeţi falşi. (Deuteronomul 13:1-5) Astfel de 
profeţi falşi slujesc astăzi în „creştinătate”, mai ales cei care fac parte din ierarhia 
romano-catolică. Ei încearcă să îi convingă pe oameni să creadă că ei îl reprezintă 
pe Dumnezeu, dar nu este adevărat. Iehova Dumnezeu spune despre ei: „Profeţii ei 
sunt nesiguri [săritori] şi trădători; preoţii ei au pângărit sanctuarul şi au încălcat 
legea.” – Ţefania 3:4. 

25 Ei sar să fie importanţi pentru a se făli cu egoism şi pentru câştig. Ei sunt 
mândri şi vanitoşi în încercarea lor de a apărea în faţa elementelor politic şi 
comercial ca fiind foarte importanţi şi foarte necesari. Ei caută să ocupe locuri de 
conducere la adunările politice şi la petreceri şi cu orice altă ocazie. Ei sunt 
îmbrăcaţi cu veşminte neobişnuite pentru a impresiona oamenii ca fiind foarte buni 
şi măreţi. – Matei 23:1-11; 2 Timotei 3:5. 

26 „Profeţii” moderni, în special Ierarhia romano-catolică, sunt aşa cum este 
menţionat,adică „trădători”; adică, necinstiţi, mincinoşi şi înşelători. Ei afişează o 
imagine pioasă şi apoi fac înţelegeri secrete cu elementele politic şi comercial 
pentru acte de violenţă faţă de alţii care urmează calea cea dreaptă. Ceea ce a spus 
Dumnezeu despre profeţii falşi ai Israelului şi Ierusalimului se potriveşte perfect 
cu condiţiile care există acum printre clericii din ierarhia romano-catolică, care 
pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, dar care recurg totuşi la tot felul de metode 
trădătoare pentru interesele lor. (Isaia 28:15) „Aşa cum o soţie pleacă în mod 
înşelător de la soţul ei, aşa M-ai tratat şi tu pe Mine cu înşelăciune.” – Ieremia 
3:20. 

27 Aşa cum se comportă în mod trădător cu slujitorii lui Dumnezeu, aşa se 
comportă şi cu El: „Pentru că casa lui Israel şi casa lui Iuda M-au trădat, spune 
Domnul. L-au vorbit de rău pe Domnul şi au spus: Nu este El, şi nici răul nu se va 
abate asupra noastră, şi nici nu vom avea de-a face cu sabia sau foametea; iar 
profeţii vor deveni vânt, şi cuvântul nu este în ei; aşa li se va întâmpla lor.” – 
Ieremia 5:11-13. 

28 Acei clerici s-au întors cu totul de la Dumnezeu Cel Atotputernic şi de la 
Cristos Isus şi s-au întors cu totul către demonism sau religie. Pretinzând că îl 
reprezintă pe Dumnezeu, ei se comportă în mod trădător pretinzând că predică 
Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, iar în acelaşi timp se comportă chiar ei contrar 
acelui Cuvânt. Ei înaintează doctrinele oamenilor, care îşi au originea de la 
demoni. Ei se poartă în mod înşelător cu Domnul şi cu martorii Lui, ascunzându-se 
în spatele brigăzii braţ-puternic şi a proştilor lor membri pentru a-şi îndeplini 
dorinţele. Ei îi chinuie pe oamenii care Îl slujesc pe Dumnezeu, prin comiterea a 
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tot felul de fapte de înşelăciune. Ei determină arestarea martorilor lui Iehova şi îi 
determină şi pe judecători să îi pedepsească. La suprafaţă acei profeţi (predicatori) 
înşelători declară că sunt slujitorii lui Dumnezeu, dar ei comit de fapt fornicaţie 
spirituală cu alte elemente din organizaţia lui Satan. 

29 Mai departe Iehova vorbeşte despre învăţătorii falşi ai „creştinătăţii”, 
care pretind că îl reprezintă: „Preoţii ei au pângărit sanctuarul.” În mod 
corespondent această declaraţie a lui Iehova îi include pe toţi leviţii corespondenţi, 
clericii din „creştinătate” şi clasa de „slujitor rău”, care au avut odată spirit, dar 
care acum se opun GUVERNULUI TEOCRATIC. Odată erau la rând pentru 
preoţia regală, dar ei, adică clericii şi „slujitorul rău” constituie „omul nelegiuirii”, 
„fiul distrugerii”. – 2 Tesaloniceni 2:3. 

30 Preoţii „creştinătăţii” au profanat ceea ce ei numesc în mod fals 
sanctuarul lui Dumnezeu, iar ceilalţi dintre „oamenii nelegiuirii” profanează 
sanctuarul adevărat al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune despre aceştia: „Mai mult, 
iată ce Mi-au făcut; în aceeaşi zi Mi-au pângărit sanctuarul şi Mi-au profanat 
sabaturile. Pentru că atunci când şi-au înjunghiat copiii pentru idolii lor, atunci ei 
[cu mâinile murdare de sânge] au venit în aceeaşi zi [de la închinarea la idoli şi de 
la înjunghierea spirituală a celor care Îl servesc pe Domnul] în sanctuarul Meu 
[pretinzând că îl slujesc pe Iehova Dumnezeu] ca să-l profaneze; şi iată, acest lucru 
au făcut în casa Mea.” – Ezechiel 23:38, 39. 

31 Altfel spus, ei au încercat să combine închinarea la diavol sau religia cu 
ceea ce constituie închinarea la Dumnezeul Cel Atotputernic, folosind numele lui 
Dumnezeu în van şi folosindu-l pentru a amăgi oamenii şi pentru a-i atrage în 
capcanele lor religioase, pentru a le aduce distrugerea. Aplicăm „slujitorului rău” 
aceste cuvinte ale profeţilor: ei s-au întors împotriva organizaţiei lui Dumnezeu şi 
încearcă să îi îndepărteze şi pe alţii care sunt devotaţi şi astfel să le aducă 
distrugerea şi apoi vin direct de la faptele lor sângeroase în sanctuarul adevărat al 
lui Dumnezeu, adică printre oamenii Lui cu adevărat devotaţi şi acolo pretind cu 
falsitate că Îl reprezintă. Ei fac acest lucru deoarece se află sub influenţa demonilor 
şi, la fel ca demonii, sunt în întuneric. 

32 Aceşti profanatori ai sanctuarului îi abuză şi îi tratează rău şi pe cei care 
chiar fac parte din sanctuarul lui Dumnezeu. Clericii din Ierarhie jură că sunt în 
alianţă cu monstruozitatea totalitară şi lucrează cu ea pentru a obţine controlul 
pământului şi pentru a-i convinge practică închinarea la oameni şi salutarea 
drapelelor, atribuind astfel salvarea oamenilor şi lucrurilor pământeşti controlate 
de stat. Astfel, ei pun statul deasupra Dumnezeului Cel Atotputernic şi în acelaşi 
timp pretind că sunt slujitorii Dumnezeului Atotputernic. Ei au adus oameni din 
armată şi politicieni pricepuţi în organizaţiile lor religioase şi i-au făcut 
conducătorii turmelor lor şi i-au convins să susţină practicile religioase, pentru a-şi 
satisface ambiţiile personale şi egoiste. Aceşti preoţi au sfinţit războaie de cucerire 
şi au adus vărsarea de sânge a milioane de nevinovaţi. Adăugaţi la aceste 
comportamente nedrepte escrocheriile jocurilor de noroc care se operează în 
instituţiile lor religioase, precum jocul de cărţi, loteria, bingo, taxarea cu bani 
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pentru locuri sau scaune în aşa-zisele lor „biserici” şi apoi extragerea de bani de la 
enoriaşii lor, prezentându-le îngrozitoarea şi falsa doctrină a „purgatoriului”. 
Astfel, ei au îndeplinit cuvintele anunţate de profetul Ţefania 3:4, menţionate mai 
sus. 

33 Acei preoţi politici şi religioşi au încălcat legea lui Dumnezeu cu voie şi 
bună ştiinţă. „Ei au încălcat legea”, spune profetul, şi au defăimat astfel numele 
Celui Prea Înalt. În legătură cu ei, Dumnezeu spune aceste cuvinte printr-un alt 
profet de-al Său: „Preoţii ei Mi-au încălcat legea şi Mi-au profanat lucrurile sfinte; 
nu au făcut nici o diferenţă între ceea ce este sfânt şi ceea ce este profan, şi nici 
între ce este curat şi necurat, şi şi-au ascuns feţele de sabaturile Mele, iar Eu sunt 
profanat printre ei.” – Ezechiel 22:26. 

34 Isus le spune acelor profeţi falşi şi preoţi: ‘De ce încălcaţi poruncile lui 
Dumnezeu prin tradiţiile voastre? Aţi făcut prin tradiţiile [doctrinele şi practicile 
religioase] voastre ca poruncile lui Dumnezeu să nu aibă nici un efect.’ – Matei 
15:3, 6, 9. 

35 Dumnezeu anunţă apoi care este datoria corectă a unuia ce serveşte ca 
preot: „Pentru că buzele preotului ar trebui să deţină cunoaştere şi ei ar trebui să 
caute legea din gura lui; pentru că el este mesagerul Domnului armatelor.” 
(Maleahi 2:7) Contrar poruncii lui Iehova preoţii religiei îi învaţă pe oameni să 
încalce legea lui Dumnezeu şi fac acest lucru acordând onoare oamenilor, punând 
statul deasupra Dumnezeului Atotputernic şi convingând copiii să salute drapelele 
pentru a le insufla celor mici teoriile şi practicile demonilor. Astfel, aceşti preoţi 
profanează sanctuarul Domnului şi îi încalcă legea şi aduc batjocură numelui Lui 
sfânt. 

36 „Această veste bună a împărăției”, despre care Dumnezeu porunceşte că 
trebuie să fie predicată tuturor naţiunilor pentru  mărturie (Matei 24:14), nu doar 
că este ignorată de preoţi, dar ei fac tot posibilul să şi împiedice ascultarea acestei 
porunci. Ei distrug speranţa oamenilor cu privire la asigurarea lui Dumnezeu 
pentru salvare. Ei luptă în mod voit împotriva lui Dumnezeu şi a legii Lui. Nici nu 
e de mirare că Dumnezeu anunţă scopul Lui de a distruge complet religia şi pe toţi 
cei care continuă să o folosească şi să-I defăimeze astfel numele. 

37 Acum a venit timpul pentru judecata „creştinătăţii” şi în profeţie este 
scris: „Domnul drept era în mijlocul ei; El nu va face nelegiuire: El trebuie să 
dezvăluie judecata Lui în fiecare dimineaţă, şi nu dă greş; dar cei nedrepţi nu 
cunosc ruşinea.” – Ţefania 3:5. 

38 Iehova l-a instalat pe marele Judecător Cristos Isus pe tronul Său şi acum 
El judecă naţiunile. Astfel Domnul, fiind la templu ca reprezentant al Celui Prea 
Înalt, este în mijlocul „creştinătăţii”, dar nu locuieşte acolo, ci o judecă. 
„Dumnezeu stă în adunarea celui puternic; El judecă printre dumnezei. Până când 
vei mai judeca pe nedrept şi vei accepta persoanele rele? Sela. Apără-i pe cei 
săraci şi pe cei fără părinţi; fă-le dreptate celor suferinzi şi nevoiaşi.” – Psalmul 
82:1-3. 
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39 Acest lucru îl aduce pe Dumnezeu aproape şi îi dă „creştinătăţii” o şansă 
să audă şi să cunoască adevărul. Dumnezeu şi Cristos Isus sunt drepţi şi corecţi şi 
nu fac nelegiuiri. Conform Versiunii Americane Revizuite a acestui text, „Iehova în 
mijlocul ei este drept.” El nu va produce nici o nelegiuire deoarece Dumnezeu este 
drept. „El este Stânca mea, în care nu există nedreptate.” (Psalmul 92:15) Exact în 
opoziţie cu Domnul drept „creştinătatea” este denumită „oraşul asupritor” sau 
organizaţia care asupreşte şi aduce necazuri omenirii (Ţefania 3:1); iar cu privire la 
„creştinătate” (adică, organizaţia religioasă care pretinde că îl slujeşte pe 
Dumnezeu în Sion) profetul spune: „Ei construiesc Sionul cu sânge, şi Ierusalimul 
cu nelegiuire. Căpeteniile lor judecă pentru recompensă, iar preoţii lor predau 
pentru plată, iar profeţii lor ghicesc pe bani; totuşi, ei se bazează în continuare pe 
Domnul şi spun, Nu este Domnul printre noi? nici un rău nu se poate abate asupra 
noastră.” (Mica 3:10, 11) Adică, ei construiesc ceea ce ei numesc „Sion”, 
organizaţia lui Dumnezeu, cu nelegiuiri şi vărsare de sânge. În timp ce execută 
toate faptele păcătoase, aşa cum apare în scriptură, aceşti oameni ai „creştinătăţii” 
pretind să se bazeze pe Domnul şi spun: „Nu este Domnul printre noi? nici un rău 
nu se poate abate asupra noastră.” Aceşti oameni sunt atât de plini de ei, crezându-
se îndreptăţiţi şi măreţi, încât spun cu neruşinare: ‘Nici un rău nu va veni peste 
noi.’ 

40 Se poate vedea clar din aceste expresii profetice că „creştinătatea” nu are 
nici o scuză pentru nelegiuirile ei şi acest lucru este în special adevărat cu privire 
la clerici. Ei pretind că sunt susţinuţi de Scripturi. Ei au Biblia, dar nu o urmează. 
În aceste timpuri când Dumnezeu face ca naţiunile să fie judecate de Cristos Isus, 
marele Judecător, El spune: „În fiecare dimineaţă îşi dezvăluie judecata, şi nu dă 
greş.” Iehova spune despre judecata lui împotriva „creştinătăţii” prin martorii Lui, 
mii de martori cu gramofoane, ce proclamă mesajul lui Dumnezeu oamenilor; mii 
de cărţi despre Cuvântul lui Dumnezeu sunt puse în mâinile oamenilor din 
„creştinătate”. Acest mesaj al lui Iehova adus oamenilor este lumină. Aşadar, 
Dumnezeu nu permite „creştinătăţii” să aibă nici o scuză pentru rămânerea în 
întuneric. Responsabilitatea cade asupra „creştinătăţii” şi mai ales asupra clericilor 
ei. Iehova îi cheamă şi îi avertizează să se trezească din condiţia lor stupidă şi să 
umble cu precauţie, nu ca proştii, dar ei refuză să facă acest lucru. (Efeseni 5:13-
15) „Creştinătatea” continuă cu nelegiuirile ei; iar profetul citat mai sus spune că 
„cel nedrept nu ştie de ruşine”. Clericii şi conducătorii turmei lor nu au nici un pic 
de ruşine faţă de Iehova, şi în faţa avertizărilor Lui ei continuă să practice religia, 
închinarea la demoni, şi să facă voia tatălui lor, prinţul demonilor. „Munca 
ciudată” de avertizare a lui Dumnezeu progresează, expunând faptele ruşinoase ale 
„creştinătăţii”. În locul „creştinătăţii” şi în loc ca liderii ei să acorde atenţie 
Cuvântului lui Dumnezeu, clericii încearcă să se justifice în faţa oamenilor pentru 
a preveni expunerea propriilor lor nelegiuiri. Ei fac acest lucru folosind toate 
mijloacele ce le stau în putinţă pentru a preveni proclamarea mesajului lui 
Dumnezeu despre adevăr. Dacă aceşti clerici ar avea pic de încredere că acţiunile 
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lor sunt corecte ei nu ar fi distraşi de proclamarea pe care martorii lui Iehova o 
aduc oamenilor. 
 

ACŢIUNI DE AVERTIZARE 

41 Iehova a suferit multă vreme cu Ierusalimul. El suferă de multă vreme şi 
cu „creştinătatea”. El a avertizat Ierusalimul prin faptele lui faţă de El şi faţă de 
alţii, pentru a nu avea nici o scuză să continue cu nelegiuirile. În acelaşi fel 
Dumnezeu a dat şi dă în repetate rânduri avertizări „creştinătăţii”. „Am distrus 
naţiunile; turnurile lor sunt pustiite; le-am golit străzile încât nimeni nu mai umblă 
pe ele; oraşele lor sunt distruse de nu mai este nici un om, nu mai este nici un 
locuitor.” – Ţefania 3:6. 

42 Cât despre Ierusalim, Dumnezeu l-a avertizat în acţiunea Lui de 
distrugere a celor zece triburi din partea de nord a regatului Israel, distrugere 
făcută prin regele asirian Salmanasar, pe care l-a folosit pe post de executor: „Şi în 
al patrulea an al regelui Ezechia, care era al şaptelea an al lui Hosea, fiul lui Ela, 
regele Israelului, Salmanasar, regele Asiriei, s-a ridicat împotriva Samariei şi a 
asediat-o. Iar după trei ani au cucerit-o, chiar în al şaselea an al lui Ezechia (adică 
în al nouălea an al lui Hosea, regele Israelului) Samaria a fost cucerită. Şi regele 
Asiriei a dus Israelul în Asiria şi l-a pus în Halah şi Habor, lângă râul Gozan, şi în 
oraşele mezilor; din cauză că nu ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeul lor, ci 
încălcaseră legământul Lui şi tot ce poruncise Moise, slujitorul Domnului; şi nici 
nu ascultaseră, nici nu făcuseră.” – 2 Regi 18:9-12. 

43 Senaherib, regele asirian, a menţionat şi alte naţiuni distruse. (2 Regi 
18:33-35; Isaia 37:11, 12) Aşadar, Dumnezeu spune: „Turnurile lor au fost 
pustiite”; adică, fortăreţele lor au fost pustiite; nu a fost nimeni acolo să avertizeze 
oamenii sau să aibă grijă de ei. Oraşele sunt golite, nu este nimeni pe străzi, a 
rămas un „oraş părăsit”; totul a fost distrus, a rămas doar teroarea, toate ca martor 
al puterii şi desăvârşirii muncii executorului, în acţiunea de curăţare a infidelilor. 
Oamenii care nu au fost ucişi au fugit sau au fost deportaţi pe pământuri străine şi 
nu a fost lăsat nici un om ca să reconstruiască. Acela a fost un avertisment pentru 
Ierusalim şi ar trebui să fie un avertisment şi mai puternic pentru „creştinătate”, 
corespondentul Ierusalimului. 

44 În anul 70 (d. Cr.) a venit o distrugere deplină a Ierusalimului, de către 
organizaţia romană. Aşa cum Isus prezisese şi avertizase elementul religios, 
„oraşul sfânt” a fost pustiit complet. Cum Biblia declară limpede că toate lucrurile 
acestea s-au abătut asupra Ierusalimului ca un tip sau exemplu pentru ceea ce avea 
să vină asupra „creştinătăţii” (1 Corinteni 10:11), atunci ele ar trebui să servească 
drept avertizare clară şi precisă pentru „creştinătatea” de astăzi. Liderii 
„creştinătăţii” în special, care pretind să cunoască Biblia, ar trebui să acorde 
atenţie deplină acestei avertizări. „Creştinătatea” a fost instruită şi avertizată foarte 
bine, atât de Cuvântul profetic al lui Dumnezeu cât şi de faptele Lui realizate 
asupra prototipului „Creştinătăţii”. Ascultă şi acordă atenţie „creştinătatea” acestor 
avertizări? Vede ea vreo instruire în aceste adevăruri biblice şi istorice publicate de 
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atâtea ori? Îi vorbesc acele fapte ale lui Dumnezeu mai mult decât Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu? 

45 În faţa acestor exemple adevărate, aşa cum apar ele în Scripturi, şi în faţa 
avertizărilor adevărate din Cuvântul Domnului, care se aplică „creştinătăţii”, ea îl 
sfidează pe Dumnezeul Atotputernic. Este întuneric peste lideri şi peste oamenii 
care îi urmează. Acum, Iehova vorbeşte din nou „creştinătăţii” necredincioase şi 
spune: „Am spus: Cu siguranţă te vei teme de Mine, vei primi disciplinarea; ca 
locuinţa lor să nu fie distrusă, indiferent de pedeapsa lor; dar ei au pornit repede şi 
au făcut toate lucrurile rele.” – Ţefania 3:7. 

46 Timp de multe secole liderii „creştinătăţii” s-au afişat în faţa oamenilor 
drept reprezentanţi ai lui Dumnezeu şi predicatori ai Cuvântului Lui. Clericii au 
avut Biblia, iar Ierarhia romano-catolică, şeful religiei, a ţinut intenţionat Biblia 
departe de oamenii obişnuiţi. Şi clericii protestanţi au avut Biblia, dar ei au acordat 
puţină atenţie avertismentului conţinut de ea, şi acum aşa-zişii clerici „protestanţi” 
au încetat protestele împotriva faptelor păgâne şi păcătoase ale ierarhiei romane şi 
s-au alăturat complet ierarhiei în încercarea de a conduce lumea, pentru a-L sfida 
pe Dumnezeul Cel Atotputernic. Au acordat aceşti lideri religioşi vreo atenţie 
avertismentelor repetate ale Dumnezeului Atotputernic? Au căutat aceşti învăţători 
declaraţi ai Scripturilor vreo instruire de la Iehova? Faptele indiscutabile arată că 
nu. 

47 În anul 1918 Dumnezeu l-a trimis pe Cristos Isus, Regele Lui, la templul 
Lui. Acolo, Cristos a început imediat examinarea şi testarea celor care au declarat 
că îi sunt devotaţi lui Dumnezeu şi că sunt într-un legământ cu El, pentru a face 
voinţa Lui. Rezultatul acelei judecăţi a fost şi este că mulţi dintre cei care au 
pretins că îi sunt devotaţi lui Iehova şi împărăției Lui au refuzat instruirea şi au 
format clasa de „slujitor rău”. Aceştia nu doar au refuzat să acorde atenţie instruirii 
din Cuvântul lui Dumnezeu, dar chiar s-au opus proclamării mesajului împărăției 
şi i-au denigrat, abuzat şi batjocorit pe slujitorii fideli ai lui Dumnezeu, care I-au 
proclamat mesajul. Cei care sunt judecaţi şi care sunt trimişi înainte pentru a-L 
sluji pe Domnul, şi care au fost zeloși şi au ascultat instruirea de la Iehova şi 
poruncile Lui, au fost binecuvântaţi de Domnul şi au fost trimişi să proclame în 
continuare marele GUVERN TEOCRATIC. În anul 1918 Iehova a redus necazul 
asupra pământului pentru ca martorii Lui să poată proclama numele Lui şi i-a 
trimis pe tot pământul pentru a face acest lucru. Din anul 1922 nu a existat nici o 
întrerupere a muncii martorilor pentru numele lui Iehova. Acea perioadă a fost 
oportunitatea „creştinătăţii” de a asculta instruirea de la Dumnezeul Cel 
Atotputernic pentru a se comporta potrivit. 

48 Apoi Iehova le-a dezvălui slujitorilor Lui fideli „noul lor nume”, de când 
au fost cunoscuţi ca „martorii lui Iehova”. (Isaia 62:1-3; 43:10-12) Ca ascultare a 
poruncii lui Dumnezeu aceşti martori au fost zeloși şi constanţi în răspândirea 
mesajului lui Dumnezeu către oamenii din „creştinătate”. În loc să asculte acest 
mesaj de informare şi avertizare de la Iehova şi să se schimbe şi să Îl slujească, 
liderii religioşi ai „creştinătăţii” au continuat să Îl sfideze pe Dumnezeul Cel 
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Atotputernic şi i-au persecutat şi continuă să îi persecute pe mesagerii Lui fideli. 
Ei fac acest lucru pentru că se află sub influenţa şi puterea demonilor. 

49 În anul 1922 Iehova a început să reverse „ultimele şapte epidemii” 
asupra „creştinătăţii”, dar în loc ca membrii „creştinătăţii” să considere aceste 
lucruri o avertizare ,ei au devenit furioşi şi violenţi faţă de martorii lui Iehova şi au 
răcnit şi urlat, spunând că mesajul Dumnezeului Cel Atotputernic „şochează 
sensibilităţile noastre religioase”. Ei au făcut acest lucru pentru că se află sub 
influenţa şi puterea demonilor. 

50 Aceşti ultra-religioşi au început şi continuă cu persecuţiile celor care 
ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi care au adus în atenţia oamenilor faptul că 
organizaţia lui Satan se apropie de sfârşit. Pentru a fi sigur, Satan i-a convins pe 
slujitorii lui să-i persecute pe martorii lui Iehova pentru că ei anunţă venirea rapidă 
a Armaghedonului. A venit timpul ca Iehova să le dezvăluie oamenilor Lui „noul 
nume” şi în acelaşi timp să le spună despre judecata finală asupra „creştinătăţii”. 
Dumnezeu îi compară apoi pe cei necredincioşi cu slujitorii Lui fideli. Iehova 
spune mulţimii religioase, sfidătoare şi necredincioase: „Dar voi sunteţi cei care l-
aţi părăsit pe Domnul, care uită de muntele Meu sfânt, care pregătesc o masă 
pentru acel grup şi care asigură o băutură pentru acea socoteală. Aşa că vă voi 
socoti cu sabia şi vă veţi pleca toţi la măcel; pentru că atunci când am făcut 
chemarea nu aţi răspuns; când am vorbit nu aţi auzit; ci aţi făcut lucruri rele în faţa 
ochilor Mei şi aţi ales lucrurile care nu Îmi fac plăcere.” – Isaia 65:11, 12. 

51 Apoi, în contrast cu cei păcătoşi Iehova s-a adresat celor fideli: „Aşadar, 
Domnul Dumnezeu spune, Iată, slujitorii Mei vor mânca, dar voi veţi fi înfometaţi; 
iată, slujitorii Mei vor bea, dar voi veţi fi însetaţi; iată, slujitorii Mei se vor veseli, 
dar voi vă veţi ruşina; iată, slujitorii Mei vor cânta pentru bucuria inimii, dar voi 
veţi plânge de durerea inimii şi veţi urla din cauza neliniştii spiritului. Şi vă veţi 
lăsa numele ca blestem pentru cei aleşi ai Mei; pentru că Domnul Dumnezeu vă va 
nimici şi îşi va chema slujitorii cu un alt nume.” (Isaia 65:13-15) Domnul a 
îndeplinit clar această profeţie şi i-a hrănit constant pe slujitorii Lui fideli cu 
mâncare spirituală de la masa Lui şi bucuria lor a crescut. Starea şi condiţia 
răzvrătiţilor păgâni din „creştinătate” a fost chiar opusă. 

52 Prin bunătatea Lui, Iehova a avertizat „creştinătatea” în mod repetat. Şi 
de ce? El răspunde: „Ca să nu le [(R.V.) îi] fie distrusă locuinţa.” Dacă 
„creştinătatea” ar fi acordat atenţie instruirii lui Dumnezeu şi dacă i-ar fi ascultat 
vocea, ea nu ar fi distrusă. Din contră, L-a sfidat pe Dumnezeul Cel Atotputernic; 
astfel, Iehova spune: „O voi trage la răspundere”. (Rotherham şi V.R.) Iehova şi-a 
inaugurat şi şi-a continuat „munca ciudată”; adică, i-a trimis pe martorii Lui să 
spună adevărul despre împărăția Lui şi despre pedeapsa care va veni asupra celor 
care I se opun. Proclamarea adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu a fost o 
pedeapsă şi un chin pentru „creştinătate” şi pentru liderii ei. Ei şi-au muşcat limba 
şi au urlat. În loc să acorde atenţie avertizării lui Iehova, liderii religioşi din 
„creştinătate” nu doar au protestat cu violenţă, dar au recurs la tot felul de metode 
violente pentru a împiedica proclamarea GUVERNULUI TEOCRATIC. 
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„Creştinătatea” nu a dat nici un semn de căinţă. În loc să se schimbe şi să acorde 
atenţie Cuvântului lui Iehova, oamenii religioşi s-au dedicat deplin rezistenţei față 
de Dumnezeu, i-au refuzat avertizarea şi instruirea, şi continuă să se implice în 
persecuţia slujitorilor fideli ai lui Dumnezeu. 

53 Cu privire la acţiunile „creştinătăţii”, a liderilor religioşi şi a 
conducătorilor turmelor lor Iehova spune: „Dar ei au pornit repede şi au făcut toate 
lucrurile rele”; adică ei s-au dedicat practicilor corupte de dimineaţa şi până 
noaptea. Ei se strică şi mai tare aliindu-se cu conducătorii politici care nu au nici 
un respect pentru Dumnezeu sau pentru om, dar care îi sunt complet devotaţi 
Diavolului şi care asupresc şi organizează oamenii şi îi privează de libertăţi. Ei îi 
corup şi mai tare pe oameni folosind orice metodă de a-i preveni să audă instruirea 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au fost foarte sârguincioşi zi şi noapte pentru a 
îndeplini aceste fapte păcătoase. 

54 Imediat după ce s-a terminat primul război mondial aceşti oameni 
religioşi s-au pus pe treabă şi au declarat că Liga Naţiunilor va asigura metodele de 
salvare şi de locuire în pace a oamenilor de pe pământ. Ei au format o confederaţie 
pentru ca lumea să fie condusă de om spre sfidarea scopului declarat al lui 
Dumnezeu, conform căruia Cristos Isus trebuie să conducă lumea. Pentru că au 
făcut acest lucru, iar Dumnezeu a ştiut dinainte că îl vor face, a avertizat prin 
profetul Său: „Uniţi-vă oameni, şi veţi fi distruşi în bucăţi; şi ascultaţi, voi cei din 
ţările îndepărtate; pregătiţi-vă şi veţi fi distruşi în bucăţi. Sfătuiţi-vă unii pe alţii, 
dar nu va însemna nimic; rostiţi cuvântul, dar nu va avea valoare; pentru că 
Dumnezeu este cu noi.” – Isaia 8:9, 10. 

55 Sfidându-l şi mai tare pe Dumnezeu şi pe Regele Lui, aceeaşi combinaţie 
religioasă şi politică a început să se dezlănţuie şi să-i facă pe adepţi să-şi 
imagineze lucruri zadarnice. Au făcut spume la gură împotriva slujitorilor lui 
Dumnezeu şi au declarat cu mândrie că statul este deasupra lui Dumnezeu şi că 
trebuie favorizat şi ascultat mai mult decât Cel Prea Înalt. Cu privire la acestea este 
scris: „Regii lumii stau pe poziţii şi conducătorii se sfătuiesc unii pe alţii împotriva 
Domnului şi împotriva celor unşi ai Lui spunând: lăsaţi-ne să le rupem legăturile în 
bucăţi, şi să aruncăm frânghiile de la noi.” (Psalmul 2:2, 3) Apoi Iehova i-a 
avertizat din nou, spunând: „Şi acum, fiţi înţelepţi regilor; fiţi disciplinaţi, voi, 
judecători ai pământului. Slujiţi-L pe Domnul cu teamă şi bucuraţi-vă cu fior. 
Sărutaţi Fiul, ca să nu fie mânios şi să nu pieriţi când începe mânia Lui. 
Binecuvântaţi sunt cei care cred în El.” – Psalmul 2:10-12. 

56 Aceiaşi conspiratori au devenit mai deschişi în legătură cu sfidarea lui 
Dumnezeu şi şi-au propus să îi distrugă pe martorii fideli de pe pământ, care 
continuă să transmită oamenilor mesajul. Dumnezeu a prezis acest lucru, aşa cum 
este scris: „Au urmat sfaturi viclene împotriva poporului Tău şi s-au consultat în 
legătură cu cei ascunşi ai Tăi. Au spus, Veniţi şi lăsaţi-ne să le distrugem naţiunea; 
ca numele Israelului să nu mai fie pomenit. Pentru că au ajuns la aceeaşi decizie; s-
au aliat împotriva Ta.” – Psalmul 83:3-5. 
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57 De asemenea, ierarhia romano-catolică, produsul vizibil principal al 
organizaţiei lui Satan ce operează pe pământ, a început să meargă pe pământ 
„cântând cântecul ca o curvă” (Isaia 23:15) şi să facă politică cu scopul de a obţine 
controlul naţiunilor de pe pământ. De atunci, acea instituţie religioasă a atras 
atenţia asupra ei, sperând prin aceasta să convingă oamenii să creadă că ea sprijină 
toate naţiunile care „se luptă cu bolşevismul sau comunismul”. A făcut acest lucru 
cu scopul de a amăgi oamenii şi de a-i face să lupte împotriva tuturor celor care nu 
sunt de acord cu ea. Ambiţia acelui sistem religios este să stea deasupra lumii şi să 
controleze partea politică şi comercială. Ierarhia romano-catolică îşi uneşte forţele 
cu Fascismul şi Nazismul şi porneşte o campanie de opoziţiei a proclamării 
numelui lui Iehova şi a GUVERNULUI TEOCRATIC, continuând astfel cu 
faptele ei păcătoase. 

58 Vine vremea ca îndelunga răbdare a lui Iehova faţă de duşmanii Lui să se 
sfârşească. Acea vreme este chiar ora ce precedă Armaghedonul, când Dumnezeu 
începe să manevreze forţele Lui şi forţele duşmanului pentru execuţia finală a 
hotărârilor Lui judecătoreşti scrise împotriva păcătoşilor. Dumnezeu îşi trimite 
mesagerii pe tot pământul şi în special în „creştinătate” şi îi face să proclame 
avertizarea Lui finală „creştinătăţii”, şi anume că Armaghedonul este aproape. În 
loc să primească aceste instrucţiuni de la Dumnezeul Atotputernic şi să acorde 
atenţie acestei avertizări, liderii religioşi spun ca sfidare a Celui Prea Înalt: „Am 
făcut un legământ cu moartea şi o înţelegere cu iadul; când va veni năpasta nu va 
veni peste noi; pentru că noi ne-am făcut refugiu în minciuni şi ne-am ascuns în 
neadevăr.” – Isaia 28:15. 

59 Iehova le spune acestor oameni sfidători şi mândri din mulţimea rebelă: 
„Şi legământul vostru cu moartea va fi anulat, iar înţelegerea voastră cu iadul nu 
va avea valoare; când va veni năpasta veţi fi zdrobiţi.” – Isaia 28:18. 

60 Acum se poate vedea clar că liderii religioşi sunt mână în mână cu 
elementele politic şi comercial de pe pământ, proclamând că această combinaţie 
poate de una singură să conducă lumea şi să o facă un loc sigur pentru omenire. 
Aceşti lideri religioşi anunţă cu curaj că ei sunt în totalitate în siguranţă şi că 
singura metodă de salvare a oamenilor este să urmeze cererea celor religioşi şi a 
aliaţilor lor. „Creştinătatea” merge prin întuneric precum apele umflate ale 
Iordanului care curgeau înspre Marea Moartă. Cu mare zgomot şi cu curaj, şi ca 
sfidare a Dumnezeului Atotputernic, „creştinătatea” continuă cu faptele ei 
păcătoase. Căpetenia ierarhiei şi alţi religioşi, împreună cu mai marii politici şi 
comerciali vor spune curând, aşa cum a prezis profetul: „Suntem în pace şi 
siguranţă.” Ce va spune Iehova despre această proclamare lăudăroasă? Ce spune 
Iehova acum? 
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PREOTUL LA ARMAGHEDON 
 
Prototipul de la început al acestui preot adevărat a fost un rege numit 

Melhisedec, fiind în acelaşi timp marele preot al Dumnezeului Prea Înalt şi, de 
asemenea, regele oraşului antic Salem. Printre titlurile aplicate de către episcopii 
catolici papei de la Vatican sunt următoarele: „Melhisedec în Funcţie”, „Avraam 
prin Partriarhie” şi „Preot Suveran”. El înfruntă acum Armaghedonul. Melchisedec 
cel original a fost un personaj profetic, conform declaraţiei Celui Prea Înalt în 
Psalmul 110:4, 5, A.R.V.: „Iehova a jurat şi nu va regreta: Tu eşti un preot pentru 
totdeauna, după ordinul lui Melhisedec. Domnul, la mâna Ta dreaptă, va lovi regii 
în ziua mâniei Lui.” Pe cine a prefigurat Melhisedec? 

Marele Preot al lui Iehova Dumnezeu este Cel care Îl slujeşte oficial ca 
ofiţerul Lui principal. O profeţie adevărată a fost creată, prevestindu-L pe marele 
Preot şi natura muncii Lui. Cu nouăsprezece secole înainte ca urmașii lui Cristos 
să invadeze pământurile Sodomei şi Gomorei, un mare conflict a izbucnit între 
acele oraşe şi unii invadatori. Evreul Avraam şi nepotul său Lot au fost acolo, dar 
nu au luat parte la acel război. (Vezi Geneza 14:1-12) După ce acel război s-a 
sfârşit invadatorii l-au luat pe Lot şi posesiunile lui şi au plecat. Avraam i-a 
urmărit pe invadatori şi l-a recuperat pe Lot, nepotul lui, nu pentru că era nepotul 
lui, ci pentru că Lot era un slujitor fidel de-al lui Dumnezeu. Astfel, regula divină a 
fost stabilită la început că unul dintre slujitorii devotaţi de-ai lui Dumnezeu este 
justificat să acţioneze în numele slujitorilor tovarăşi, slujitorii lui Dumnezeu. 
Recuperarea lui Lot realizată de forţele armate ale lui Avraam a fost pe deplin 
aprobată de Iehova Dumnezeu, aşa cum este arătat de cele ce au urmat. 

Când Avraam se întorcea după ce l-a recuperat pe Lot, el s-a întâlnit cu 
Melhisedec, care era pe atunci regele Salemului [„Pace”], poziţie care însemna că 
el era regele păcii, iar numele lui, „Melhisedec”, înseamnă „Rege al Dreptăţii”. El 
i-a dat lui Avraam hrană şi băutură, servindu-l cu pâine şi vin, oferindu-i lui 
Avraam sprijin şi binecuvântare. Cităm Geneza 14:18-20: „Şi Melhisedec, regele 
Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului Cel Prea Înalt. Şi l-a 
binecuvântat şi a spus, Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea,Înalt, 
Stăpânul cerului şi al pământului; şi binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, 
care i-a dat pe duşmanii tăi pe mâna ta. Şi el [Avraam] i-a dat a zecea parte din 
toate.” 

Acea dramă profetică a prevestit venirea Celui Măreţ care avea să preia 
funcţia de Preot al Dumnezeului Prea Înalt şi care avea să servească porţii care dau 
viaţă, oamenilor de pe pământ. Isus Cristos a îndeplinit această profeţie şi este 
Marele Preot şi Funcționarul şef executiv al lui Dumnezeu pentru totdeauna, şi le-a 
dat oamenilor ceea ce le va aduce şi menţine viaţa. (Romani 6:23) Fiind 
Funcționarul şef executiv al lui Dumnezeu, El face şi realizează toate lucrurile 
pentru Iehova şi în numele lui Iehova. Cu privire la aceasta, este scris la 1 
Corinteni 8:6 că ‘toate lucrurile sunt de la Iehova şi prin Cristos Isus’. (2 Corinteni 



333 
 

5:18) Profeţia despre Melhisedec arată şi că Marele Preot care ocupă această 
funcţie este în acelaşi timp marele Rege sau Conducător în Teocraţia lui Iehova. 

A existat bineînţeles un motiv pentru care Avraam a întrat în contact cu 
Melhisedec. Cu privire la aceasta apostolul Pavel scrie în Evrei 7:1-6: „Pentru că 
acest Melhisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt, care l-
a întâlnit pe Avraam când acesta se întorcea de la masacrul regilor şi l-a 
binecuvântat, şi căruia Avraam i-a dat a zecea parte din toate; fiind în primul rând, 
potrivit traducerii [numelui său], Rege al dreptăţii, şi după aceea rege al Salemului, 
adică Rege al păcii... făcut asemenea Fiului lui Dumnezeu, rămâne un preot pentru 
totdeauna. Acum observaţi cât de mare a fost omul acesta, căruia chiar patriarhul 
Avraam i-a dat a zecea parte din pradă [victoriei]. Şi într-adevăr, cei care sunt 
dintre fiii lui Levi, care primesc funcţia preoţească [evreiască], au porunca să ia 
zeciuiala de la oameni, potrivit legii [lui Moise,] adică de la fraţii lor [evrei], chiar 
dacă aceştia se trag din coapsele lui Avraam: dar el [Melhisedec], a cărui 
provenienţă nu era de la ei [leviţi], a primit zeciuieli de la Avraam şi l-a 
binecuvântat pe cel care avea promisiunile.” Apoi Pavel comentează cele de mai 
sus spunând: „Şi fără nici un dubiu, cel mai mic este binecuvântat de cel mai 
mare.” – Versetul 7. 

În legământul pe care l-a încheiat cu Avraam El a promis: „Te voi 
binecuvânta”; şi apoi „Prin tine se vor binecuvânta toate familiile pământului”. 
(Geneza 12:1-3) Urmează apoi că Avraam însuşi trebuie să primească o 
binecuvântare, iar ceea ce este în scriptura de mai sus cu privire la Avraam şi 
Melhisedec, arată că Melhisedec l-a prefigurat pe marele Preot, care oferă 
binecuvântări tuturor, inclusiv lui Avraam, care va fi înviat din morţi şi va fi numit 
„prinţ pe tot pământul”, sub marea Teocraţie. (Psalmul 45:16) Acest lucru arată că 
Avraam este subordonat legământului cu Iehova şi Preotului Lui regal în felul lui 
Melchisedec. 

Când Isus a fost pe pământ, El a fost numit să fie Rege şi astfel a fost Rege 
la vremea aceea, dar nu şi-a asumat funcţia de Conducător încă de atunci. El 
trebuia să aştepte până la vremea stabilită de Iehova, care atunci era considerată în 
viitor, aşa cum Isus i-a spus guvernatorului roman Ponţiu Pilat, conform Ioan 
18:36-38. Când Iehova Dumnezeu L-a ridicat pe Isus din morţi şi L-a înălţat la cel 
mai mare loc din cer, lângă El, Isus a devenit atunci Salvatorul şi Cel care face 
răscumpărarea pentru păcat, şi deţine în mod corect acel titlu, pe lângă cele de 
Preot şi Rege. Isus a deţinut atunci puterea şi autoritatea de a stabili imediat o 
conducere dreaptă pe pământ şi de a acţiona împotriva marelui duşman, să-l alunge 
de la conducerea lumii şi să realizeze munca de justificare a numelui lui Iehova şi 
să le poruncească tuturor oamenilor să se supună. Ar fi fost cea mai mare bucurie a 
lui Isus să facă acel lucru  atunci ,dacă ar fi fost timpul stabilit de Dumnezeu; dar 
timpul stabilit de Dumnezeu nu fusese sosit încă. Aşadar, Iehova Dumnezeu i-a 
spus aşa cum spusese odată prin cuvintele profetului David, în Psalmul 110:1, 2: 
„Iehova îi spune Domnului meu, Aşază-te la mâna Mea dreaptă, până când îi fac 
pe duşmanii Tăi scăunel pentru picioarele Tale. Iehova va trimite din Sion toiagul 
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puterii Tale.” (A.R.V.) Pavel a înregistrat îndeplinirea acelei profeţii când a scris în 
Evrei 10:12, 13: „Dar acest om, după ce oferise un sacrificiu pentru păcate pentru 
totdeauna, s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu; de atunci aşteptând [nădăjduind] 
până când duşmanii Lui vor fi făcuţi scăunel pentru picioarele Lui.” 

Afirmaţia profetică de mai sus nu poate fi interpretată prin faptul că Isus 
trebuie să rămână inactiv când i se spune să se aşeze, ci înseamnă probabil că Isus 
trebuie să aştepte timpul stabilit de Dumnezeu pentru a acţiona împotriva 
duşmanului, pentru a-l alunga pe Satan din cer, stabilind un guvern al dreptăţii şi 
apărând numele Tatălui Lui. A fost mult de lucru pentru El între timp. 

Trebuie să vină timpul când Dumnezeu îl va supune pe duşman. Aşadar, 
„Iehova va trimite din Sion [organizaţia lui Dumnezeu] toiagul puterii Tale: 
Domneşte [Cristos Isus] în mijlocul duşmanilor Tăi.” (Psalmul 110:2, A.R.V.) 
Regele Isus Cristos stă acum şi îşi asumă puterea şi autoritatea şi îşi începe 
domnia, chiar în timp ce duşmanii Lui îşi exercită încă puterea, chiar dacă dreptul 
duşmanului de a exercita acea putere a expirat. În mod necesar acest lucru 
marchează începutul bătăliei din cer prin Regele gloriei, Fiul loial al lui Dumnezeu 
împreună cu îngerii Lui, împotriva lui Satan, vechiul Balaur, fiul neloial al lui 
Dumnezeu, împreună cu îngerii sau demonii lui. Este lupta Dumnezeului 
Atotputernic din cer împotriva Diavolului, lupta fiind condusă de Fiul preaiubit al 
lui Dumnezeu cu scopul de a-l supune pe duşman şi de a face din duşman 
scăunelul pentru picioare al Regelui Isus Cristos. – Vezi Revelaţia 12:1-12. 

De fapt, Iehova spune: „Aceasta este lupta Mea. Eu voi lupta pentru a 
realiza această muncă pentru Tine şi pentru cei care Te vor urma de voie bună.” 
Nici un creştin care este membru al „trupului lui Cristos” nu ar fi dispus să-L 
urmeze pe Regele Isus Cristos la bătălie până nu va veni timpul stabilit, pentru că 
El trebuie să fie în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Când bătălia din cer a 
început, atunci a venit vremea pentru împlinirea versetului trei din Psalmul 110, 
care spune: „Oamenii tăi vor fi pregătiţi în ziua puterii Tale, în frumuseţile 
sfinţeniei din pântecele dimineţii: Tu ai roua tinereţii Tale.” Ei sunt acum dispuşi 
pentru că a venit timpul stabilit pentru ca Isus Cristos să preia puterea şi să îşi 
înceapă domnia; astfel Îl urmează cu bucurie. Acest lucru este în armonie perfectă 
cu afirmaţia profetică din Revelaţia 19:11, 14: „Şi am văzut cerul deschis şi iată, 
un cal alb, iar Cel care stătea pe el se numea Fidel şi Adevărat, şi El trebuie să 
judece şi să se războiască în dreptate.” „Iar armatele care erau în cer L-au urmat pe 
cai albi, îmbrăcaţi în haine fine, albe şi curate.” „Femeia”, organizaţia lui 
Dumnezeu, este cea care dă naştere Naţiunii, din ea vine Împărăția. Naşterea 
naţiunii trebuie neapărat să aibă loc atunci când Isus Cristos, marele Rege, se 
ridică şi îşi asumă puterea regală. Ca o ilustrare, naţiunea americană s-a născut la 
ora două după-masa, la data de 4 iulie 1776, când oamenii şi-au asumat puterea 
guvernării prin reprezentanţii lor. Timp de mai mulţi ani după aceea s-au luptat cu 
duşmanul, care a avut în mod nedrept în posesie ţara lor. În acelaşi mod împărăția 
lui Dumnezeu, noua naţiune, s-a născut din „femeia” lui Dumnezeu în momentul 
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în care Isus şi-a asumat puterea de conducere, dar apoi are loc marea luptă, care 
continuă până când duşmanul este alungat şi făcut scăunelul de picioare al Regelui. 

Cu scopul evident de a identifica cine face munca în numele lui Iehova, 
psalmistul spune mai departe, în Psalmul 110:4: „Iehova a jurat şi nu va regreta: 
Tu eşti un preot pentru totdeauna, după ordinul lui Melhisedec!” (A.R.V.) 
Melhisedec a fost un preot de-a Celui Prea Înalt. El îl ilustrează pe Cel care aduce 
totul în armonie cu Dumnezeu cel Atotputernic. Astfel Melhisedec este un tip al 
Cuvântului, sau Logos, al lui Isus, al lui Cristos Isus, al Salvatorului, al Profetului, 
al Preotului şi al Regelui. Mai pe scurt, Melhisedec este tipul marelui Executant al 
scopului lui Iehova. Ca Rege şi Conducător, El îndepărtează duşmanul şi ca Preot 
El îi ajută pe cei care doresc confort. Dumnezeu îl supune pe duşman şi îl face 
scăunelul pentru picioare al Fiului Său preaiubit, iar Domnul Isus este 
Funcționarul Lui executiv pentru realizarea muncii. 

Unde se află două armate în acţiune, iar una o atacă pe cealaltă şi nimereşte 
printre rânduri, cea care nimereşte de obicei obţine şi victoria şi distruge armata 
opusă şi îi ia ca prizonieri pe soldaţii armatei învinse. Exact acest lucru este ilustrat 
de versetele cinci şi şase din Psalmul 110: „Domnul din dreapta Ta va lovi regii în 
ziua mâniei Lui. Va judeca printre [naţiuni], va umple locurile de cadavre; va răni 
capetele din multe ţări.” Iehova este ilustrat aici la mâna dreaptă a lui Cristos Isus 
şi Îl foloseşte pe Cristos ca marele lui Braţ şi Putere pentru a distruge organizaţia 
lui Satan. Timpul se arată a fi în ziua mâniei lui Iehova. Atunci, acest lucru este 
„bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic”. – Revelaţia 16:14. 

Iehova preia munca de supunere a duşmanului şi făcând acest lucru Îl 
foloseşte pe Cristos Isus ca Mareşal, pentru a-I conduce lupta. Psalmul 45:3-6 îl 
ilustrează pe acel Mareşal, complet pregătit pentru marea bătălie, cu sabia la şold, 
înveşmântat cu glorie şi măreţie, mergând în mod favorabil spre o victorie sigură. 
A venit timpul ca El să-şi preia tronul pentru totdeauna, iar domnia sau autoritatea 
de a prelua împărăția este a Lui de drept. 

Acest mare şi victorios Luptător şi Conducător îndreptăţit, este ilustrat în 
Revelaţia 19:11-15 mergând înainte pentru a judeca şi pentru a se lupta. În 
armonie perfectă cu aceasta psalmistul (110:6) spune: „Va judeca printre [naţiuni], 
va umple locurile de cadavre.” Judecata lui Dumnezeu este asupra naţiunilor şi 
trebuie să continue până la conflictul final, vremea necazurilor care se vor încheia 
în ziua mâniei lui Dumnezeu. Cu privire la marea zi a mâniei lui Dumnezeu 
profeţia spune: „Şi va veni un zgomot până la capătul pământului; pentru că 
Domnul are o dispută cu naţiunile, El va aduce argumente împotriva cărnii; îi va 
lovi cu sabia pe cei răi, spune Domnul. Aşa spune Domnul armatelor, Iată, răul va 
merge de la naţiune la naţiune şi se va ridica un mare vârtej dinspre marginile 
pământului. Iar distrugerea provocată de Domnul va fi în acea zi de la un capăt al 
pământului până la celălalt; ei nu vor fi jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, vor fi ca 
gunoiul pentru pământ.” – Ieremia 25:31-33. 

„Va lovi capul în multe ţări.” (Psalmul 110:6, A.R.V.) „El... a zdrobit capul 
peste o ţară întinsă.” (Psalmii Rotherham) Din moment ce acesta este 
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Armaghedonul, bătălia Dumnezeului Atotputernic împotriva organizaţiei lui Satan, 
şi din moment ce „a răni”, „a lovi” şi „a distruge” nu înseamnă o stare de 
inactivitate sau supunere, şi din moment ce „capul” reprezintă în mod potrivit 
puterea de a ghida forţele duşmanului, Domnul îl va „răni” pe Satan, capul peste 
toate naţiunile păcătoase , îl va supune şi îl va lega; aşa va face în conflictul final. 
(Revelaţia 20:1-3) În Geneza 3:15, adresată lui Satan Şarpele bătrân, se spune cu 
privire la „femeia” (organizaţia lui Dumnezeu, care dă naştere Împărăției) lui 
Dumnezeu că „sămânţa ei” (Cristos Isus) „îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi 
călcâiul”. Acest lucru înseamnă că Satan, capul organizaţiei duşmane anti-
teocratice, va fi lovit. Vorbindu-le membrilor trupului lui Cristos, care formează 
biserica adevărată, apostolul Pavel spune: „Dumnezeul păcii îl va răni în curând pe 
Satan sub picioarele voastre.” (Romani 16:20) Apostolul Ioan a scris: „Cu acest 
scop a fost Fiul lui Dumnezeu dezvăluit, ca să distrugă lucrările diavolului.” (1 
Ioan 3:8) Deci, a fost scopul lui Dumnezeu de la început să Îl folosească pe Fiul 
Său preaiubit să distrugă lucrările fiului Său neloial şi trădător. 

Rezumând Psalmul 110: După ce Isus a terminat marele Său sacrificiu şi s-
a înălţat, Iehova L-a aşezat la mâna Lui dreaptă şi I-a poruncit să rămână inactiv 
faţă de instituţiile Diavolului, până când va veni vremea stabilită, când Dumnezeu 
îl va face pe Diavol scăunelul de picioare al Regelui gloriei. Timpul stabilit a venit 
la sfârşitul „timpului naţiunilor”, în 1914 d. Cr., şi atunci Iehova L-a trimis pe Fiul 
Său preaiubit din organizaţia Lui să conducă printre duşmanii Lui. Prima lucrare 
ce a trebuit să fie făcută a fost supunerea duşmanului. Lupta a început în cer. Lupta 
s-a terminat, iar Satan şi demonii lui au fost alungaţi din cer. Acum Domnul Isus 
Cristos este Marele Preot, corespondent al lui Melhisedec şi, ca Executor al 
scopului divin, merge înainte pentru a distruge organizaţia lui Satan şi pentru a se 
îngriji de oamenii binevoitori. Membrii trupului lui Cristos participă de bună voie 
şi cu bucurie la „munca ciudată” a lui Iehova, ca martori ai lui Iehova şi ca 
vestitori ai Guvernului Teocratic sub Cristos Regele. Iehova este acum la mâna 
dreaptă a Domnului Isus Cristos şi acţionează prin Fiul Său preaiubit, Braţul Lui, 
care va lovi în organizaţia Diavolului în ziua mâniei Lui şi îl va lua captiv pe Satan 
în marea vreme de necazuri şi îl va răni la cap. (Evrei 2:14) În timp ce Domnul 
Isus Cristos execută scopul Tatălui Său, în numele Lui, El este revigorat şi 
binecuvântat de această experienţă şi se bucură foarte tare pentru că a venit vremea 
să justifice numele Tatălui Lui, să îl alunge pe Diavol, să distrugă lucrările 
păcătoase ale Diavolului şi să ridice Guvernul Teocratic al dreptăţii lui Dumnezeu. 
Şi membrii trupului lui Cristos apreciază privilegiile executării voinţei lui Iehova, 
participarea împreună cu Cristos Isus la declararea zilei de răzbunare a 
Dumnezeului nostru şi la anunţarea venirii împărăției Lui şi astfel se bucură în 
Domnul. Ei, împreună cu însoţitorii lor pământeşti, oamenii binevoitori, se uită în 
sus şi îşi ridică capetele, pentru că propria lor salvare este aproape şi pentru că a 
venit vremea pentru binecuvântarea oamenilor supuşi. 
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Experiențe de teren 
 
 

LA BORDUL NAVEI „LADY NELSON”, PORTUL ST. JOHN, 
NEW BRUNSWICK 

 
 „Din cauza măsurilor de război nu este permis nimănui să urce la bordul 
navei, în afară de echipaj și pasageri. Cu toate acestea, am întâlnit trei marinari din 
Guyana Britanică pe punte. Ei au ascultat cu atenție fonograful. Fiind faliți, nu au 
putut contribui, dar le-am dat fiecăruia câte o broșură, cât și un exemplar-mostră 
din cartea Mângâiere. Acești băieți erau catolici, și au spus că vor avea niște bani 
ziua următoare, și vor veni pe navă și vor cumpăra niște cărți. I-am crezut pe 
cuvânt, și m-am prezentat a doua zi. Neputând să urc la bord, l-am rugat pe unul 
dintre ceilalți marinari să-i găsească, și l-a găsit pe unul din ei în circa 20 de 
minute. Acest catolic s-a oferit să ia literatura la bord și să vadă cine voia niște 
cărți. Așa că l-am lăsat să ia cărțile, și s-a dus la bord, și am așteptat, și iar am 
așteptat, crezând că nu are să se mai întoarcă. Dar, spre surpriza mea, s-a întors 
plin de zâmbete: a distribuit 5 cărți legate și câteva broșuri. De asemeni, a adus cu 
el un om care dorea să audă prelegerea înregistrată. Erau cam 60 de oameni pe 
punte, și toți au remarcat adevărul cel spus în înregistrare. Omul pe care l-a adus a 
cumpărat Salvarea, iar catolicul, după ce a luat Dușmanii pentru el, a spus că 
dorește și Salvarea. Fiindcă am rămas fără materiale, am mers la mașina mea 
aflată cam la o jumătate de kilometru pentru a lua cartea. Arătându-i câte ceva din 
literatura în limbi străine, a observat Dușmanii în germană, și a spus că, dacă știa, 
i-ar fi dat-o unui german de la bord. I-am spus că încă poate, așa că ne-am întors la 
navă. Marinarul german dormea, dar l-a trezit și i-a dat cartea. Tânărul catolic mi-a 
spus totul despre cum s-a petrecut, și era destul de entuziasmat de literatură.” 
 

SENIOR DE 70 DE ANI MERGE LA O ȘCOALA RURALĂ 
 

„Acest vestitor trecut de 70 de ani (din micul oraș Burlington, Michigan) 
își face toată lucrarea de mărturie mergând pe jos, mulți kilometri în zone rurale. 
Într-o după-amiază, a ajuns la o casă albă cu multe ferestre, dar, fără să observe 
asta, a ciocănit la ușă. I-a răspuns o tânără doamnă, invitându-l să intre. Când a 
intrat, a observat multe haine și pălării în cuier, și s-a gândit că doamna trebuie să 
aibă mulți copii. După ce a dat mărturie și i-a dat doamnei o carte, care s-a 
identificat ca profesoară, a intrat în sala de clasă și a petrecut cam o jumătate de 
oră vorbindu-le copiilor despre împărăție și a dat fiecăruia un exemplar din Știrile 
Împărăției să-l ducă acasă. Raportul său pentru februarie este următorul: 46 cărți, 
176 broșuri și 86 de ore.” 
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TOTUL ESTE DIFERIT ACUM ÎN LOUISIANA 
 

„Am avut parte de arestări considerabile în orașul Lafayette, din cauza 
faptului că preotul le-a spus enoriașilor săi (de culoare) că atunci când martorii lui 
Iehova vin la ușile lor, să cheme poliția. Rezultatul: arestări și tulburări. Recent, pe 
când dădeam  mărturie în acest oraș, un om mi-a spus că preotul le-a spus acum 
enoriașilor săi că l-au făcut de râs pentru că le-au spus tuturor că el i-a instruit să 
cheme poliția când martorii lui Iehova sunt la casele lor: „Nu mai faceți asta; 
lăsați-i în pace; nu-i deranjați; spuneți-le politicos că nu vă interesează, că nu doriți 
să ascultați fonograful, că nu vreți nici cărți, și vor pleca liniștiți și vă vor lăsa în 
pace.” Rezultatul: oamenii de bine se trezesc și își dau seama de privilegiul lor, 
căutând umilință pentru a-L cunoaște pe Iehova.” 

 
CINE A FOST NEBUN, PREOTUL SAU ENORIAȘUL? 

 
„O doamnă din Penasco, New Mexico, a primit niște cărți de la unul din 

martori. În același timp, era o catolică foarte devotată, atât ea, cât și familia ei. Nu 
poate să citească, nici în engleză, nici în spaniolă, dar a putut să studieze diferitele 
imagini din cărți și, cu ajutorul fiicei ei, să citească din cărțile pe care le-a primit 
suficient din adevăr cât să vadă că Biserica Catolică este un fals. A început să le 
arate cărțile și broșurile prietenilor și vecinilor ei. Preotul a acționat prin 
intermediul soțului ei și a declarat-o nebună, și a fost ținută în azilul de boli 
mintale din Las Vegas, New Mexico, vreme de 3 luni. În acea vreme, soțul ei a 
citit unele din acele cărți din curiozitate. A văzut adevărul și a mers la autoritățile 
din Las Vegas și le-a spus că dorește ca soția sa să fie externată și că el era cel 
nebun, nu soția sa. În cele din urmă, a obținut externare și acum el, ea și fiica lor 
citesc cărțile, primind Turnul de Veghere și Mângâiere în spaniolă, și au un 
fonograf pe care îl folosesc pentru „lucrarea neobișnuită” a lui Dumnezeu. 

 
DOMNUL SMITH „NU ERA ACASĂ” PENTRU RELIGIE 
 
„Omul care a răspuns la ușă a spus că domnul Smith nu era acasă. I-am 

spus că am o minunată prelegere biblică, și că durează doar 4 minute și jumătate să 
o asculte. A ezitat, și apoi m-a invitat înăuntru. Pe când pregăteam fonograful, mi-
a spus că nu crede bisericile de nici un folos. I-am spus că  prelegerea nu era 
despre biserici, ci îi va explica doar ce este religia. M-a informat că, indiferent de 
ce aș spune eu sau înregistrarea, crede că doar un om spune adevărul, iar acela este 
judecătorul Rutherford. Zâmbind, l-am întrebat cine crede că va vorbi pe discul pe 
care aveam să-l pun. Nu avea nici cea mai vagă idee. L-am informat că este chiar 
omul despre care spunea că le zice oamenilor adevărul. După aceea, a fost ochi și 
urechi. După prelegere, a spus. „V-am mințit. V-am spus că domnul Smith nu este 
acasă. Eu sunt domnul Smith, de care ați întrebat la început, dar am crezut că 
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sunteți de la vreo biserică sau de la ’părintele Coughlin’ și nu am vrut să am de-a 
face cu dvs.” Pentru a-și arăta ura față de religie, mi-a spus că dacă voiam să joc 
jocuri de noroc, știa un predicator care putea să mă rezolve. Mi-a spus că dacă 
doream niște alcool de contrabandă, același predicator îmi va vinde tot ce vreau. 
Mi-a spus și alte lucruri despre doi predicatori pe care îi cunoaște personal, lucruri 
pe care nu le putem tipări. După ce a văzut toate aceste lucruri cu ochii săi, nu-i de 
mirare că urăște religia.” 

 
DISTRUGEREA REVISTELOR DESCHIDE O CALE DE 

A DISTRIBUI MAI MULTE 
 
„La intrarea într-o mare clădire de birouri din Providence, Rhode Island, un 

om merge încolo și-ncoace, intră, se-ntoarce și apoi ia un Turn de Veghere, dându-
i vestitoarei o bancnotă. Nu dorește să accepte restul, așa că îi mai dă un număr 
mai vechi. Omul intră în clădire. După aproape 20 de minte, iese din nou și spune: 
„Dă-mi câte un exemplar din tot ce ai.” Abia ce mi-am pus revistele pe birou, și un 
coleg catolic din birou mi le-a luat și mi le-a rupt.” Vestitoarea i-a dat încă două 
exemplare din Turnul de Veghere și două din Mângâiere. Omul le-a plătit, le-a 
strâns cu grijă într-un sul și a spus: „Nimeni nu are să le mai rupă și pe acestea. O 
să am grijă; sunt pline de lucruri bune, și am să le citesc.” 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    1 Iulie  1940           Nr. 13 
 
 

INSTRUCȚIUNE 
„Dreptatea celui drept va fi asupra lui şi răutatea celui rău va fi asupra lui.” – 
Ezechiel 18:20. 
 

Partea a VII- a 
IEHOVA afirmă astfel care va fi rezultatul judecăţii Lui finale. El dă 

avertisment păcătoşilor, avertisment pe care trebuie să îl asculte înainte de execuţia 
hotărârii Lui judecătoreşti la Armagedon. El îi asigură de asemenea pe cei fideli, 
care au fost sârguincioşi în căutarea dreptăţii şi smereniei, că bunătatea lui va fi 
asupra lor. Iehova nu are nici o plăcere în urma morţii celor păcătoşi. Ar fi un 
lucru plăcut pentru Dumnezeu dacă cei păcătoşi s-ar întoarce de la răutăţile lor şi 
ar trăi. Nefăcând acest lucru ei trebuie să fie puşi în faţa condiţiilor judecăţii finale, 
din cauză că El nu se schimbă. (Maleahi 3:6) Dreptatea este fundamentul tronului, 
iar dreptatea va fi administrată. Ultima avertizare este dată prin bunătatea 
nesfârşită a lui Iehova pentru ca aceia care au fost înşelaţi de demoni şi conduşi pe 
calea cea rea să aibă o şansă să scape. El îi asigură pe cei care i s-au devotat în 
întregime că ei ar putea trăi. Pe scurt, acest număr al revistei Turnul de veghere ia 
în considerare acea parte a profeţiei lui Ţefania, capitolul trei, versetele de la 8 
până la 13. Iehova cere „creştinătăţii” şi le spune aliaţilor ei, care au acţionat în 
mod dispreţuitor faţă de El, să aştepte ca El să acţioneze, care act final al lui 
Iehova Dumnezeu va fi răspunsul Lui final pentru sfidarea lor plină de mândrie 
faţă de Iehova. Apoi se va ridica pentru a executa în dreptate; şi dreptatea Lui fiind 
simbolizată de un leu, reprezintă faptul că El va merge după prada blestemată, 
astfel dând o mărturie întregii creaţii, pentru totdeauna, că Iehova Dumnezeu cel 
Atotputernic şi puterea Lui va fi exercitată împotriva nelegiuirii, îndepărtând toate 
răutăţile. Iehova îşi îndeplineşte prima dată „munca ciudată”, iar după ce a 
manevrat toate naţiunile, şi mai ales pe aşa-zisa „religie creştină a lumii”, într-o 
poziţie potrivită, inclusiv pe cei care se numesc „frontul creştin”, va avea loc 
ultima demascare. Duşmanii TEOCRAŢIEI continuă cu acţiunea lor conspiratoare 
de a conduce lumea contrar căii stabilite a lui Iehova, şi fac acest lucru cu sfidare 
lăudăroasă. Astfel, ei sporesc indignarea şi furia aprinsă a lui Iehova şi apoi El 
începe „fapta Lui ciudată”, din zel pentru guvernul Lui al dreptăţii şi numelui Lui 
glorios. La Armagedon, Iehova va devora în întregime organizaţia lui Satan prin 
Executorul Lui, Cristos Isus. 
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2 Pregătirea pentru acest eveniment final măreţ împotriva demonilor şi a 
amăgiţilor lor a început imediat după venirea Domnului la templu în 1918 d. Cr. 
Apoi, El a început să pregătească „rămăşiţa” fidelă, numind-o „serv credincios și 
înțelept”, şi a trimis-o ca martorii Lui, pentru a proclama scopul Lui şi pentru a 
aduna la El „celelalte oi” ale Lui, „marea mulţime”. Aceştia, care se adună la El, 
participă împreună cu rămăşiţa la proclamarea GUVERNULUI TEOCRATIC 
pentru justificarea numelui sfânt al lui Iehova. El face acest lucru dându-le o 
„limbă pură”, pentru a putea merge înainte fără frică de oameni sau demoni, pentru 
a spune cu tărie oamenilor vestea bună a GUVERNULUI TREOCRATIC şi că 
ziua justificării măreţului nume al lui Iehova a venit şi că El a instaurat guvernul 
dreptăţii, care va face dreptate şi va aduce binecuvântări în special celor care vor 
asculta de Cuvântul Lui. 

3 La pregătirea Lui pentru manifestarea puterii Lui supreme, Domnul îi 
adună pe oamenii Lui fideli din multele naţiuni. „Rămăşiţa” vine implorându-L pe 
Iehova şi oferindu-I închinarea şi slujba lor pentru dreptate. Etiopienii moderni, 
ilustraţi de Ebed-Melec, vin la rămăşiţă şi se alătură închinării lui Iehova. Domnul 
Dumnezeu şterge orice cauză a ruşinii şi fricii de la aceşti servi fideli, curăţându-i 
de cei mândri, cei care îşi schimbă caracterul, cei care se închină la creaturi şi de 
cei devotaţi religiei. Slujitorii fideli renunţă complet la religie sau demonism. Sub 
îndrumarea Regelui Cristos Isus ei merg înainte proclamând GUVERNUL 
TEOCRATIC. Ei nu încetinesc deloc, ci merg înainte, cu curaj, până când „munca 
ciudată” este completă şi „fapta ciudată” începe. 
 

RĂSPUNSUL LUI IEHOVA 

4 Cei religioşi care au condus în „creştinătate” se mândresc cu măreţia şi 
bunătatea lor şi îl sfidează pe Dumnezeu cel Atotputernic. „Creştinătatea” pretinde 
să fie în siguranţă în faţa oricărui pericol. „Creştinătatea” şi aliaţii ei pretind că au 
dreptul de a conduce lumea, făcând acest lucru ca sfidare a Celui Prea Înalt. Iehova 
le spune acestor duşmani lăudăroşi: „Aşadar aşteptaţi-Mă, spune Domnul, până în 
ziua în care Mă voi ridica pentru pradă; pentru că hotărârea  Mea este să adun 
naţiuni, să formez regate, să vărs peste ei indignarea Mea, toată furia Mea aprinsă; 
pentru că tot pământul va fi mistuit de focul zelului Meu.” – Ţefania 3:8. 

5 Aici, Cel Prea Înalt le spune „creştinătăţii” şi tuturor celor din organizaţia 
lui Satan să „aştepte” pentru puţină vreme şi apoi toţi duşmanii vor primi ceea ce 
merită. Apoi nu va mai fi amânată execuţia judecăţii. „A căror judecată nu mai 
întârzie mult să apară şi a căror [distrugere] nu doarme.” (2 Petru 2:3; A.R.V.) 
Sfârşitul tuturor demonilor a venit, iar judecata lor se va realiza repede. 

6 Conform Versiunii Revizuite, acest text (Ţefania 3:8) spune aşa: 
„Aşteptaţi-Mă, spune Iehova.” „Creştinătatea” şi ceilalţi duşmani ai lui Dumnezeu, 
prin acţiunile lor, L-au provocat cu sfidare pe Dumnezeul Atotputernic să 
acţioneze şi au făcut acest lucru ca şi cum Dumnezeu nu ar exista sau ca şi cum ar 
fi neputincios şi nu ar avea puterea să execute voinţa Lui declarată. Faptele 
indiscutabile sunt că „creştinătatea” şi aliaţii ei au nesocotit cu voia şi în mod 
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intenţionat poruncile lui Dumnezeu şi continuă să Îl sfideze. El va acţiona la 
timpul stabilit. Domnul Dumnezeu răspunde prin alt profet acelei provocări 
mândre şi acelui comportament rebel: „Vai de voi care aşteptaţi ziua Domnului! cu 
ce scop o aşteptaţi? ziua Domnului reprezintă întuneric şi nu lumină. Depărtează 
de mine zgomotul cântecelor tale; pentru că nu vreau să aud melodia violelor tale. 
Dar judecata să curgă precum apele, iar dreptatea precum un curs puternic de apă.” 
(Amos 5:18, 23, 24) Aşadar, Iehova avertizează în legătură cu scopul faptei Lui şi 
va acţiona la timpul stabilit. Nu a venit încă vremea ca Iehova să acţioneze; El 
spune duşmanului: „Aşteptaţi până când vine vremea să acţionez şi atunci vă veţi 
schimba obrăznicia mândră, când veţi şti că Iehova este Cel Prea Înalt şi 
atotputernic, Atotputernicul Dumnezeu‟. Iehova este autonom şi nu depinde de 
nimic şi va acţiona atunci când va fi pregătit să acţioneze. 

7 Când? „În ziua aceea”; iar ei vor şti că distrugerea iminentă este asupra 
lor. Cu privire la aceeaşi chestiune Isus spune: „Dar nici un om nu cunoaşte ziua şi 
ora aceea, nu, nici îngerii din cer, ci doar Tatăl Meu. Dar aşa cum au fost zilele lui 
Noe, aşa va fi şi venirea Fiului omului [Executantul de la Armagedon]. Pentru că 
în zilele de dinainte de potop ei mâncau şi beau, se căsătoreau şi dădeau în 
căsătorie, până în ziua în care Noe a intrat în arcă şi nu a ştiut până nu a venit 
potopul şi i-a măturat pe toţi; aşa va fi şi venirea Fiului omului.” – Matei 24:36-39. 

8 Duşmanul nu a ştiut ziua în care Dumnezeu avea să îi lovească; dar Noe a 
ştiut-o, „la şapte zile după ce i s-a spus să între în arcă cu familia şi animalele‟. 
(Geneza 7:1-10) Întrarea lui Noe în arcă a fost totuşi un semn pentru duşman că 
ziua şi ora erau aproape. La fel ziua de azi, cu toate faptele din lume, arată că acele 
condiţii existente în ziua lui Noe sunt similare cu ceea ce există acum pe pământ. 
Acum toată lumea poate vedea că graba oamenilor binevoitori de a merge în 
organizaţia lui Dumnezeu este un semn incontestabil că ziua mâniei lui Iehova 
asupra organizaţiei lui Satan va avea loc foarte curând. 

9 Iehova a declarat de multe ori scopul lui de a distruge organizaţiile 
duşmane. Va veni vremea când îşi va exercita puterea pentru a-şi îndeplini scopul. 
Aşadar toţi duşmanii, toţi cei din organizaţia Diavolului, toţi cei ce constituie 
pradă sau captură, vor fi luaţi cu violenţa exercitată de Cristos Isus, reprezentantul 
lui Iehova Dumnezeu. Pentru acest moment al execuţiei, Iehova cere duşmanului 
să Îl aştepte, pentru că spune: „Mă voi ridica pentru pradă‟; adică, să declanşeze un 
atac şi să ia prada. De ce va provoca Iehova astfel de rezultate distructive? „Ca să-
şi facă un nume veşnic.‟ O imagine a acestui rezultat măreţ a fost realizată când 
Iehova i-a condus pe israeliţi afară din Egipt, prin mâna lui Moise şi când a 
despărţit Marea Roşie pentru ca oamenii Lui să poată trece pe pământ uscat şi apoi 
a blocat armata egipteană în ape şi a distrus-o. Acela a fost un mare miracol care a 
arătat puterea supremă a lui Iehova Dumnezeu şi scopul anunţat de Domnul a fost 
„să-şi facă un nume măreţ”. – Isaia 63:12, 14. 

10 Altă versiune a profeţiei lui Ţefania spune: „Aşteptaţi... ziua în care Mă 
voi ridica precum [o] mărturie.” (Rotherham; Septuaginta, şi Syriac) Iehova a 
trimis de ceva vreme martorii Lui pentru a-I declara numele; şi aceasta este 
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„munca lui ciudată”, din care fac parte aceşti martori. Când martorii vor termina de 
îndeplinit această muncă ce le-a fost atribuită, atunci Iehova va realiza „fapta Lui 
ciudată”. (Isaia 28:21) Acea ridicare a fost ilustrată şi de bătăliile de la Peraţim şi 
Gabaon. Acea ridicare la bătălie a fost o mărturie pentru numele lui Iehova şi a 
servit drept anunţ pentru duşmani. „Lucrul ciudat” a lui Dumnezeu este acum 
aproape încheiată şi aproape a venit timpul ca „fapta Lui ciudată” să înceapă. 
Aceste afirmaţii profetice sunt în armonie exactă cu declaraţia lui Iehova pentru 
Satan, în legătură cu scopul Lui, şi anume: „Din această cauză ţi-am permis să 
rămâi, ca să îţi arăt puterea Mea, şi ca numele Meu să fie proclamat pe tot 
pământul.‟ (Exodul 9:16) Armaghedonul va fi vremea pentru arătarea puterii 
supreme a lui Iehova şi  va fi o mărturie aşa de măreaţă pentru toată creaţia, încât 
nimeni nu va avea nici un dubiu că Iehova acţionează. Religia şi cei ce o practică 
au respins complet numele lui Iehova şi împărăția  Lui, dar scopul exact al Celui 
Prea Înalt este ca toţi să ştie că El este Cel Suprem, „al cărui nume este Iehova”. 

11 Când Armaghedonul va începe şi după ce Cel Prea Înalt se va ridica 
pentru pradă, cei care sunt din Sion şi care şi-au menţinut integritatea faţă de 
Dumnezeu vor fi în siguranţă. Cu privire la aceasta profetul lui Iehova spune: 
„Pentru că Domnul este judecătorul nostru, Domnul este Cel care ne dă legi, 
Domnul este regele nostru; El ne va salva. Lanţurile tale sunt slăbite [adică, 
afaceriştii religioşi sunt eliberaţi, aşa că nu mai există comercialism religios]; ele 
nu au putut să ţină strâns catargul; nu au putut să întindă pânza; atunci se împarte o 
mare pradă; ologii [adică cei care au părut ologi, Cristos Isus şi adepţii Lui fideli, 
clasa de „fitil rănit‟ a lui Cristos] iau prada. Iar locuitorul [adică cei din Sion, care 
şi-au dovedit integritatea] nu va spune, Eu sunt bolnav; oamenilor care locuiesc 
acolo li se va ierta nelegiuirea.” (Isaia 33:22-24) Toată lumea va realiza atunci că 
Dumnezeu îşi apără oamenii, că braţele Lui veşnice sunt sub ei şi că puterea este 
exercitată pentru ei. (Deuteronomul 33:27; 2 Cronici 16:9) Cei credincioşi se vor 
bucura cu Cristos Isus, pentru că ei vor fi martori la justificarea numelui lui 
Iehova. Profeţia de mai sus a lui Isaia „Oamenilor ce locuiesc acolo [în Sion] le 
vor fi iertate injustiţiile [nelegiuirile]” se referă la faptul că nelegiuirile Sionului, 
din cauza fricii sau din alte motive, şi greşelile comise în 1918, au fost iertate. 
Domnul scoate în evidenţă această iertare, iar din 1922 bucuria celor fideli a 
crescut şi va fi deplină la execuţia „faptei ciudate” a lui Iehova. 

12 Judecata lui Iehova nu se schimbă. Ce a fost înscris rămâne pentru 
totdeauna. Cu referire la Ţefania 3:8, observaţi că Cel Prea Înalt spune: „potrivit 
hotărârii Mele judecătoreşti, voi strânge naţiunile”. Cuvântul „hotărâre” de aici 
înseamnă „hotărâre dată”. El a hotărât de multă vreme că naţiunile trebuie să se 
adune şi de la venirea lui Cristos la templu în 1918 „caprele” sunt adunate într-un 
ţarc şi în opoziţie cu GUVERNUL TEOCRATIC şi cu mesajul pe care Dumnezeu 
îl transmite prin martorii Lui. Hotărârea lui Iehova este că naţiunile se vor aduna la 
Armaghedon. Acea hotărâre executată înseamnă că nu va fi omisă nici o naţiune. 
Apoi menţionează scopul adunării lor, spunând: „voi aduna regatele”. Aceste 
naţiuni şi regate sunt cei cărora Iehova le-a spus: „Aşteptaţi-Mă” sau „Aşteptaţi 



347 
 

după Mine”. Acest lucru înseamnă că nici una dintre acele naţiuni sau regate nu va 
scăpa şi că „naţiunea creştinătăţii”, împreună cu toate elementele care o formează, 
va fi manevrată la fel ca ceilalţi, doar că din cauză că a comis mai multe fraude şi 
amăgiri „creştinătatea” va avea parte de un grad mai ridicat de pedeapsă, dacă 
acest lucru este posibil. „Creştinătatea” nu are nici o scuză pentru că s-a pus contra 
GUVERNULUI TEOCRATIC, dar a făcut totuşi acest lucru şi trebuie să bea 
amăreala din cupă. – Ieremia 25:15-29. 

13 Printre multele naţiuni care sunt adunate există nişte oameni binevoitori 
faţă de Dumnezeu. Iehova arată că naţiunea sau regatele ca un întreg nu merită 
salvarea; doar indivizii din acele naţiuni, care arată bunăvoinţă faţă de Iehova şi 
care merg spre organizaţia Lui, „oraşul de refugiu” corespondent, pot fi salvaţi. 
„Creştinătatea” pretinde că Îl slujeşte pe Iehova Dumnezeu, dar ea nu face acest 
lucru. La Armaghedon Dumnezeu va demonstra exact ce este „creştinătatea” şi toţi 
supravieţuitorii vor privi cu dispreţ către „creştinătate”. Atunci vor vedea toţi şi 
vor înţelege că religia este o fraudă şi o capcană şi o înşelăciune şi defaimă 
numelui sfânt al lui Dumnezeu. 
 

INDIGNARE 

14 De ce s-a hotărât Iehova să „adune regatele”? El răspunde: „să vărs peste 
ele indignarea Mea, toată mânia Mea aprinsă”. Acest limbaj dovedeşte în mod 
convingător că adunarea tuturor naţiunilor înseamnă că toate acestea sunt 
împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC; altfel nu ar exista motiv pentru care 
Dumnezeu să-şi arate indignarea împotriva lor. Iehova îi ia în derâdere pe toţi 
aceştia şi îi avertizează aşa cum apare în Ţefania 2:2, 3. În acelaşi timp Iehova îi 
avertizează pe toţi cei care sunt binevoitori faţă de El, să meargă repede din 
organizaţia duşmanului şi să-L caute pe Domnul: „Iată, ziua Domnului vine cu 
mânie şi furie aprinsă, ca să pustiască ţara; şi va distruge păcătoşii de acolo. Pentru 
că stelele din cer şi constelaţiile lui nu le vor da lumină; soarele va fi umbrit când 
va răsări, iar luna va face ca lumina ei să nu strălucească. Şi voi pedepsi lumea 
pentru răutăţile ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; şi voi opri aroganţa celor 
mândri, şi voi coborî trufia celor îngrozitori. Voi face omul mai preţios ca aurul 
fin; mai preţios decât aurul din Ofir. Voi zgudui cerurile, iar pământul se va mişca 
din locul lui, la mânia Domnului oștirilor, în ziua furiei Lui aprinse.” (Isaia 13:9-
13) „Poporul Meu, ieşi din mijlocul lui, şi fiecare om să îşi salveze sufletul de furia 
aprinsă a Domnului.” – Ieremia 51:45. 

15 Apoi Iehova adaugă prin profetul Lui: „fiindcă tot pământul va fi mistuit 
de focul zelului Meu.” (Ţefania 3:8) „Pământul” este format din partea vizibilă a 
organizaţiei lui Satan, din care face parte „creştinătatea”. Sub influenţa demonilor 
„creştinătatea” a luat partea dictatorilor conducerii totalitare. Ierarhia romano-
catolică şi marea organizaţie religioasă se aşază în frunte şi sprijină conducerea 
totalitară. Aşa se comportă „oraşul asupritor” modern, adică organizaţia care 
asupreşte: „creştinătatea”. Dumnezeu declară că organizaţia religioasă care 
asupreşte „este răzvrătită şi pângărită”. (Ţefania 3:1) Dar când va începe lupta de 
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la Armaghedon, oraşul asupritor se va prăbuşi şi nimic nu îl va putea salva. 
Dumnezeu îşi varsă indignarea îndreptăţită asupra acelei organizaţii, şi toată 
răutatea păcătoşilor va fi peste ea. Doar cei care sunt binevoitori faţă de Iehova 
Dumnezeu au posibilitatea de a fi salvaţi. Când indignarea lui Iehova va fi 
revărsată peste toate naţiunile pământului, întreaga conducere pământească vizibilă 
va înceta; şi acest lucru este adevărat, pentru că demonii exercită acum puterea, 
influenţa şi controlul lor asupra naţiunilor. (Daniel 2:39) În privinţa rezultatului, 
Dumnezeu spune prin profetul Său: „Pământul a fost pângărit de locuitorii lui 
pentru că au încălcat legile, au schimbat hotărârile, au rupt legământul veşnic. 
Aşadar, blestemul a devorat pământul, iar cei care locuiesc acolo sunt pustiiţi; 
locuitorii pământului au fost mistuiţi, şi doar puţini au rămas.” – Isaia 24:5, 6. 
 

LIMBA PURĂ 

16 Cuvântul lui Dumnezeu, adresat celor care Îl iubesc şi cărora le-a dat o 
înţelegere a Cuvântului Lui, spune: „Pentru că atunci le voi da oamenilor o limbă 
pură, ca să poată toţi să cheme numele Domnului, să Îl slujească în unitate.” 
(Ţefania 3:9) Interpretarea umană a profeţiei este foarte rar, dacă nu niciodată, 
corectă. Când Dumnezeu realizează faptele fizice spre împlinirea profeţiei, atunci 
omul poate înţelege şi aprecia profeţia, dar doar dacă îi este devotat lui Dumnezeu 
şi serviciului Lui. 

17 În textul din Ţefania 3:9 cuvântul „atunci” nu înseamnă imediat după 
bătălia de la Armaghedon. Nu înseamnă că imediat după Armaghedon toate 
limbile vor înceta şi că va fi adoptată o limbă nouă, generală. Nimic din Scripturi 
nu susţine această concluzie. Cuvântul „atunci” înseamnă că înainte ca bătălia de 
la Armaghedon să înceapă, clasa de „oi”, adică cei care sunt de partea lui Iehova 
Dumnezeu, vor primi adevărul şi vor vorbi adevărul, un mesaj pur şi nepângărit. 
Scripturile arată fără nici o îndoială că cei care sunt de partea GUVERNULUI 
TEOCRATIC şi care acţionează în armonie şi susţin acel guvern, vor fi singurii 
care vor supravieţui Armaghedonului. Persecutorii vor fi distruşi la Armaghedon. 
Aşadar, cuvintele „o limbă pură” nu le pot fi date lor, celor distruşi. Citirea 
marginală şi literală a acestui text este „o buză pură”; adică, buzele sunt dedicate în 
totalitate închinării marelui TEOCRAT şi Regelui Lui. 

18 În 1918 Cristos Isus a venit la porunca lui Iehova direct la templu şi şi-a 
adunat „rămăşiţa” fidelă a celor care se devotaseră voinţei lui Dumnezeu. Aceasta 
s-a întâmplat în „vremea lui Iehova”, care a început în 1914. Rămăşiţa fidelă a fost 
adusă în unitate completă în Isus Cristos, ca rezultat al hotărârii de la templu. 
Apoi, Domnul a început să adune „celelalte oi”, care vor forma „marea mulţime”, 
şi care trebuie de asemenea să vorbească adevărul în unitate cu rămăşiţa fidelă. 
Rămăşiţa continuă cu acest mesaj pur, „limbă pură”, un limbaj pentru închinarea 
lui Iehova, iar „celelalte oi”, „însoţitorii” lor, li se alătură. Ei lucrează împreună, în 
unitate, pentru închinarea lui Iehova şi susţin astfel GUVERNUL TEOCRATIC. 
Cuvintele textului, şi anume „Atunci le voi da oamenilor o limbă pură”, înseamnă 
cu siguranţă în acel interval de timp, adică în ziua lui Iehova. Ziua lui Iehova a 
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început când Cristos Isus a fost înscăunat ca Rege în 1914. Ziua judecăţii a început 
în 1918, când Isus a început să adune la El şi să-i cureţe pe cei care s-au declarat 
devotaţi voinţei lui Dumnezeu, şi aceştia care sunt adunaţi şi aprobaţi trebuie să 
facă o ofrandă de dreptate. (Maleahi 3:1-4) Toţi cei adunaţi şi care au continuat în 
fidelitate, au ajuns să vadă clar că justificarea numelui lui Iehova este marea 
chestiune, astfel s-au adunat toţi pentru a proclama închinarea lui Iehova. Doar cei 
care vor vorbi adevărul în unitate vor supravieţui Armaghedonului. Când scopul 
lui Iehova va fi văzut şi apreciat, atunci va exista o mai bună înţelegere şi 
semnificaţia profeţiei va fi clară. Această „limbă pură” sau mesaj pur trebuie 
proclamat înainte de Armaghedon. 

19 Diavolul l-a folosit pe Nimrod pentru a încerca să-i cimenteze pe oameni 
pentru răutăţi şi cu scopul de a aduce reproş numelui lui Iehova. Dumnezeu a rupt 
acea mişcare păcătoasă care îi aduce reproş numelui Lui. (Geneza 11:7-9) Diavolul 
încearcă să-i unească din nou pe cei păcătoşi. Chiar înainte de Armaghedon el va 
încerca să-i întoarcă pe toţi oamenii împotriva lui Iehova şi pentru aceasta el se 
foloseşte de metodele totalitare ce au fost prima dată puse în aplicare prin Nimrod. 
Diavolul încearcă prin conducerea totalitară să realizeze total unitatea acţiunii 
împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC. Prin aceasta oamenii religioşi pretind în 
mod fraudulos că îl reprezintă pe Dumnezeu şi îi conduc pe oameni în capcana 
duşmanului. Dumnezeu îi adună la El pe toţi oamenii Lui şi îi uneşte complet şi le 
dă mesajul Lui, pentru ca toţi să poată vorbi adevărul, în timp ce opozanţii 
GUVERNULUI TEOCRATIC se grăbesc spre distrugere. 

20 Astfel, în ziua lui Iehova, El se întoarce către oamenii Lui, rămăşiţa şi 
însoţitorii lor,dându-le „o limbă pură”, adică, o limbă care aduce laudă şi glorifică 
numele marelui TEOCRAT şi al guvernului Lui de dreptate. În armonie cu aceasta 
este scris în Evrei: „Să mergem atunci la El, în afara taberei, purtând batjocura Lui. 
Pentru că aici nu avem un oraş stabil, dar căutăm unul în care să mergem. Să 
oferim prin El sacrificiul laudei lui Dumnezeu tot timpul, adică, rodul buzelor 
noastre, aducând mulţumiri numelui Lui.” – Evrei 13:13-15. 

21 Aceste cuvinte citate aici sunt adresate clasei spirituale. Aceşti oameni 
fideli poartă cu bucurie reproşul ce vine asupra lui Dumnezeu şi asupra lui Cristos. 
Ei nu au nici un loc în acea organizaţie a lui Satan, ci caută acel măreţ oraş sau 
organizaţie, GUVERNUL TEOCRATIC. În numele lui Isus Cristos, Căpetenia 
rămăşiţei, toţi slujitorii Lui fideli „Îi vor oferi o ofrandă în dreptate”. Ei Îi oferă 
„lui Dumnezeu o jertfă de laudă”; adică, buzele lor le-au fost date pentru a-I slăvi 
numele. O imagine clară a curăţării buzelor prin foc este dată în profeţia care 
spune: „Îngerul a luat din altar un cărbune aprins şi l-a pus pe buză şi a curăţat 
astfel vorbirea clasei slujitoare‟. (Isaia 6:5-7) După curăţirea celor fideli la templul 
de judecată, aceştia sunt reprezentaţi astfel: „O Doamne, deschide-mi buzele; şi 
gura mea îţi va aduce laudă.” (Psalmul 51:15) „Cu buzele mele am declarat toate 
hotărârile judecătoreşti ale gurii Tale. Fii darnic cu slujitorul Tău, ca să trăiesc şi 
să îţi respect cuvântul.” (Psalmul 119:13, 17) „Buza adevărului va fi fermă pentru 
totdeauna: dar o limbă mincinoasă [care se mişcă acum în toată lumea, declarând 



350 
 

multe teorii nebuneşti] rezistă doar un moment.” (Proverbe 12:19) Toate teoriile 
despre pace, prosperitate şi fericire mondială care sunt avansate de om vor 
continua doar încă un pic. Cu privire la regula referitoare la creaturi Domnul 
spune: „Buzele neprihănite sunt plăcerea regilor; aceştia îl iubesc pe cel care 
vorbeşte drept.” (Proverbe 16:13) Aşa vorbesc cei care sunt regi şi preoţi ai lui 
Dumnezeu şi Cristos despre lauda lui Iehova şi a împărăției Lui: „Cel care iubeşte 
puritatea inimii, datorită bunătăţii buzelor lui va fi prieten cu regele.” (Proverbe 
22:11) Cu privire la cei care au inima curată faţă de Dumnezeu şi regatul lui, care 
îl iubesc pe Iehova şi Guvernul lui Teocratic sub Cristos, aceştia vorbesc un mesaj 
pur. Ei au graţia şi bunătatea celui Preaînalt. 

22 Domnul nu este prieten cu cei care vorbesc cu cuvinte opuse 
GUVERNULUI TEOCRATIC. 

23 Israelul spiritual l-a supărat pe Iehova în momentul venirii lui Cristos 
Isus la templu şi acest lucru este arătat de profeţia lui Isaia 12:1-3. Aceste cuvinte 
se aplică potrivit Israelului spiritual: „O Israele, întoarce-te la Domnul Dumnezeul 
tău; pentru că ai căzut din cauza nelegiuirii tale. Ia cuvintele cu tine şi întoarce-te 
la Domnul; spune-i, Îndepărtează toată nelegiuirea şi primeşte-ne cu bunătate; şi 
noi vom oferi viţeii buzelor noastre.” (Osea 14:1, 2) Cuvintele psalmistului se 
potrivesc aici: „Care este omul ce îşi doreşte viaţa şi iubeşte multe zile ca să vadă 
binele? Ţine-ţi limba departe de lucrurile rele, şi buzele de vorbirea înşelătoare. 
Îndepărtează-te de rău şi fă bine; caută pacea şi urmeaz-o.” (Psalmul 34:12-14) 
„Pentru că cel care iubeşte viaţa şi vrea să vadă zilele bune să nu rostească lucruri 
rele şi buzele lui să nu vorbească lucruri înşelătoare; să se ferească de rău şi să facă 
bine; să caute pacea şi să o urmeze. Pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepţi, 
iar urechile lui sunt deschise pentru rugăciunile lor; dar faţa Domnului este 
împotriva celor care fac rău.” – 1 Petru 3:10-12. 

24 Vorbirea sau buzele nu pot fi pure dacă nu îl onorează pe Iehova. 
Trebuie să existe o devoţiune pură a inimii pentru Dumnezeu cel Atotputernic şi 
pentru regatul lui şi apoi vorbirea va fi pură. „Pentru că din bogăţia inimii vorbeşte 
gura.” – Matei 12:34. 

25 În faţa oricărei opoziţii faţă de GUVERNUL TEOCRATIC slujitorii 
fideli şi cei devotaţi continuă să ofere laudă de pe buzele lor lui Dumnezeu şi 
Regelui lui. 

26 Linia despărţitoare trebuie să fie marcată clar. Există un mare gol între 
cei care se opun şi cei care îi sunt total devotaţi TEOCRAŢIEI. Astfel, Domnul dă 
oamenilor lui buze curate şi vorbire curată, „pentru ca toţi să cheme numele lui 
Iehova, ca să-i slujească umăr la umăr”. Prima dată, cei din „rămăşită” sunt aduşi 
în unitate completă în Cristos; apoi vin cei care vor forma „marea mulţime” şi care 
sunt făcuţi „însoţitorii” rămăşiţei. 

27 Acest text al lui Ţefania ar putea să nu se aplice în nici un fel lumii, care 
se află în confuzie. Scripturile au dovezi multiple şi faptele susţin pe deplin că 
lumea este sub controlul dominant al demonilor şi deci, în confuzie. Aceste 
creaturi umane confuze nu sunt şi nu se vor converti la dreptate. Limba profeţiei 
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lui Ţefania nu li se poate deci aplica, aşa cum este menţionat mai sus. Doar cei 
binevoitori, care se întorc spre Domnul, şi care caută dreptatea şi smerenia au vreo 
şansă să înţeleagă şi să fie ascunşi în ziua mâniei lui Iehova: „Şi oricine va chema 
numele Domnului va fi salvat; pentru că va fi salvare pe muntele Sion şi în 
Ierusalim, aşa cum a spus Domnul, şi în rămăşiţa pe care o va chema Domnul.” – 
Ioel 2:32. 

28 Începând cu anul 1918 judecata la templu a progresat. Cei aprobaţi au 
fost trimişi să ofere Domnului ofrande de dreptate. Ei au fost însărcinaţi să facă 
munca de martori pentru numele lui Iehova şi, de asemenea, pentru ca cei care vor 
forma „marea mulţime” să înveţe, să primească instruire şi să meargă repede 
înspre regat. Este scris în Romani 10:14-16: „Dar cum îl vor chema ei [ionadabii, 
care vor forma „marea mulţime”] pe acela [Iehova] în care nu au crezut? şi cum 
vor crede în cel despre care nu au auzit? şi cum vor auzi fără un predicator? şi cum 
vor predica dacă nu au fost trimişi [cu buze pure şi un mesaj pur al adevărului, fără 
nici o religie şi ipocrizie]? aşa cum este scris, Cât de frumoase sunt picioarele celor 
ce predică vestea bună despre pace, şi aduc veşti despre lucruri bune! Dar nu toţi 
au ascultat vestea bună. Fiindcă Isaia spune, Domnul meu, cine a crezut ceea ce 
am declarat noi?” Apostolul Pavel citează aceste cuvinte din profeţie şi pentru 
îndeplinirea profeţiei Dumnezeu face „munca lui ciudată”, folosindu-i pe martorii 
lui până la Armagedon. 

29 Rămăşiţa şi însoţitorii lor, compania „marii mulţimi” se unesc „ca să-i 
slujească în unitate”. Remarcaţi că citirea marginală este „umăr la umăr”; adică, 
martorii cară cu bucurie pe umeri povara şi continuă cu munca în unitate, ilustrată 
de cei doisprezece martori pentru Domnul cu Iosua adunând pietrele şi punându-le 
pe umerii lor şi cărându-le ca mărturie pentru numele lui Iehova Dumnezeu. (Iosua 
4:5) Doar acele persoane binevoitoare, adică „rămăşiţa” şi ionadabii, care folosesc 
„limba pură” sau vorbirea pură, stau cu hotărâre împotriva Diavolului şi a tuturor 
agenţilor lui, şi continuă să declare numele Domnului şi a împărăției Lui. Doar 
aceştia vor supravieţui Armaghedonului. Ei continuă cu cântecele lor de laudă 
până la Armaghedon şi după aceea. 
 

ADUNAREA 

30 Munca realizată de martorii Domnului are de-a face cu adunarea. 
Oamenii care sunt nerăbdători să vadă şi să intre în guvernul drept se adună la 
Domnul. Cei care se opun TEOCRAŢIEI sunt  adunaţi pentru distrugere. Israeliţii 
spirituali, împrăştiaţi printre naţiuni, se unesc în faţa Domnului în unitate: „De 
dincolo de râurile din Etiopia, cei care se roagă la Mine, chiar fiica celor 
împrăştiaţi ai Mei, Îmi vor aduce o ofrandă.” – Ţefania 3:10. 

31 Etiopia originală a fost un aliat de război al Egiptului. Etiopia originală 
ilustrează organizaţia vizibilă a lui Satan, pregătită şi implicată în căutări egoiste şi 
în război, pentru pradă. Israeliţii spirituali, chiar dacă erau înconjuraţi de 
organizaţia lui Satan, nu fac parte din organizaţia păcătoasă a lui Satan. Etiopia 
reprezintă aici organizaţia Diavolului, din care s-au adunat unii dintre oamenii lui 
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Dumnezeu. Prin mâna lui Moise Dumnezeu i-a adunat pe oamenii Lui aleşi din 
Egipt şi dintre aliaţii Lui. Vine vremea ca Dumnezeu să îşi adune oamenii 
spirituali, aleşi, din organizaţia Diavolului. Acest lucru chiar înseamnă al doilea 
timp al adunării; este deci scris: „Şi în ziua aceea Domnul îşi va întinde mâna a 
doua oară [din timpul lui Moise] să recupereze rămăşiţa poporului Său [spiritual, 
Israelul], care va mai rămâne din Asiria şi din Egipt şi din Patros şi din Cuş şi din 
Elam şi din Şinear şi din Hamat şi din insulele mării. Şi va ridica un semn pentru 
naţiuni [în care rămăşiţa Israelului spiritual a fost împrăştiată] şi îi va aduna pe cei 
alungaţi din Israel şi îi va aduna pe cei împrăştiaţi din Iuda, din toate cele patru 
colţuri ale pământului.” (Isaia 11:11, 12) Domnul a prezis prin profetul Lui 
adunarea israeliţilor spirituali, aducându-i la judecata de la templu. 

32 În timpul primului război mondial, mulţi dintre cei declaraţi se temeau şi 
au devenit neglijenţi cu îndatoririle lor. Ei au fost împroşcaţi şi mânjiţi cu religie, 
iar aceasta a dus la nelegiuiri ale gurii lor în legătură cu Domnul. Ei nu au mai 
putut să Îi proclame numele. Acestora Iehova le vorbeşte în Osea 14:1, 2: „O 
Israele, întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău; pentru că ai căzut din cauza 
nelegiuirii tale. Ia cuvintele cu tine şi întoarce-te la Domnul; spune-I, Îndepărtează 
toată nelegiuirea şi primeşte-ne cu bunătate; şi noi vom oferi vițeii buzelor 
noastre.” 

33 Aceştia plâng toţi pentru ca Dumnezeu să le şteargă nelegiuirile, iar 
Dumnezeu le răspunde: „Le voi vindeca nelegiuirea, îi voi iubi necondiţionat; 
pentru că furia Mea s-a întors de la el [Israelul spiritual].” (Osea 14:4) Apoi se 
aplică cuvintele profetului Ieremia: „În zilele acelea şi în vremea aceea, spune 
Domnul, copiii Israelului vor veni, ei şi copiii Iudeii vor merge împreună şi vor 
plânge; vor merge şi Îl vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Vor întreba de calea 
spre Sion cu feţele lor îndreptate înainte, spunând, Veniţi să ne unim pentru 
Domnul, într-un legământ veşnic care nu va fi uitat.” – Ieremia 50:4, 5. 

34 Profeţia lui Ţefania (3:10) spune, conform altei versiuni: „Fiica celor 
împrăştiaţi ai Mei [Young] îmi va aduce ofrandă.” Aceştia care sunt dispersaţi sau 
împrăştiaţi sunt toţi o clasă fecioară. Ei nu s-au legat cu religia, ci au fost păstraţi 
sub influenţa organizaţiei lumii. Dorind guvernul drept, ei pleacă din organizaţia 
lui Satan şi merg la Muntele Sion, adică împărăția sub Cristos, şi îşi duc ofranda, 
„viţeii [puterea unui tăuraș] buzelor lor‟. (Osea 14:2) Ei aduc toată puterea pe care 
o deţin pentru serviciul şi lauda GUVERNULUI TEOCRATIC. (Evrei 13:15) 
Iehova îşi arată bunătatea faţă de cei care îi sunt devotaţi Lui: „Eu creez rodul 
buzelor; Pace, pace celui care este departe şi celui care este aproape, spune 
Domnul; şi îl voi vindeca.”. (Isaia 57:19) „În vremea aceea i se va aduce un cadou 
Domnului oștirilor de la un popor împrăştiat şi sărac, şi de la un popor îngrozitor 
de la începutul lui şi până acum; o naţiune topită şi călcată în picioare, a cărui ţară 
a fost stricată de râuri, către locul numelui Domnului oștirilor, muntele Sion.” – 
Isaia 18:7. 

35 După primul război mondial şi după eliberarea poporului lui Dumnezeu 
din strânsoare, în 1919, munca de adunare din ţările îndepărtate a început. Câţiva 
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din corespondentul Etiopiei au arătat bunăvoinţă faţă de Dumnezeu şi au venit cu 
rămăşiţa Israelului spiritual. Acest lucru este arătat în acea dramă profetică a lui 
Ieremia, care s-a împrietenit cu Ebed-Melec. Aceştia sunt cei care vor forma 
„marea mulţime”. (Ieremia 38:7-13) Cât despre restul etiopienilor sau cuşiţilor, 
adică cei care sunt împotriva TEOCRAŢIEI, Iehova le spune: „Voi veţi fi ucişi de 
sabia Mea.” – Ţefania 2:12. 

36 În special după anul 1922, când munca de martor şi-a luat avânt şi a avut 
mai multă energie, rămăşiţa Israelului spiritual s-a adunat. „În ziua aceea nu te vei 
ruşina de lucrurile pe care le-ai făcut, păcătuind împotriva Mea; pentru că atunci îi 
voi lua din mijlocul tău pe cei care se bucură în mândria ta; iar tu nu vei mai fi 
trufaşă din cauza muntelui Meu sfânt.” – Ţefania 3:11. 

37 Înainte de aceasta Israelul spiritual păcătuise din cauza fricii şi încă mai 
ţinea la unele practici religioase, pe care le adusese din Babilon. Iehova a curăţat 
atunci clasa templului, prin marele Lui Purist. (Daniel 8:14; Maleahi 3:1-4) Cei 
mândri şi aroganţi dintre adepţii declaraţi ai lui Cristos au fost luaţi dintre cei fideli 
şi supuşi, dezvăluindu-le celor fideli adevărurile cuvenite: „Lumina străluceşte 
pentru cel drept”; şi apoi aceştia încep să umble în lumina crescută şi s-au implicat 
direct şi cu forţă în munca de martor, dând puterea buzelor lor pentru lauda lui 
Iehova. 

38 Cei mândri au fost alungaţi în clasa  „servului rău”. Ei nu au vrut să 
primească instruire. (Matei 24:48-51) Aceşti oameni mândri s-au glorificat în 
liderii lor umani, în special în liderul lor uman. Ei s-au mândrit şi cu „dezvoltarea 
de caracter” şi cu alte practici religioase şi s-au mândrit cu aşteptarea de a fi luaţi 
curând şi duşi în cer să îl ajute pe Domnul să conducă universul. Astfel ei au făcut 
discriminări împotriva clasei pământeşti, „marea mulţime”, şi au refuzat să depună 
orice efort pentru a le transmite adevărul. Ei au rămas inactivi, „aşteptând ca 
Domnul să-i ia acasă şi să-i elibereze de greaua lor muncă‟. 

39 Mândria,  aroganţa şi importanţa de sine trebuie să înceteze printre cei 
care îi sunt devotaţi TEOCRAŢIEI. Domnul le spune acestora: „nu vei mai fi 
niciodată trufaş pe muntele Meu sfânt.” (V.R.) De atunci înainte cuvintele 
profetului au fost potrivite: „Cine va urca pe dealul Domnului? şi cine va sta în 
locul Său sfânt? Cel care are mâinile curate şi inima pură; care nu şi-a pângărit 
sufletul şi nici nu a jurat în mod necinstit.” – Psalmul 24:3, 4. 

40 Slujitorii fideli ai lui Dumnezeu, primind instruirea de la Domnul, au 
învăţat că justificarea numelui Lui măreţ este cel mai important lucru  şi aceasta le-
a îndepărtat orice motiv de a acţiona sau de a gândi cu aroganţă. Până în anul 1925 
cei fideli scăpaseră deja de nebunia religioasă şi de gândirea arogantă. Dumnezeu 
le-a dezvăluit oamenilor în anul 1926 (Turnul de veghere, 1 mai) nebunia 
„dezvoltării  de caracter”. Israeliţii spirituali fideli au văzut atunci că fiecare 
trebuie să fie devotat cu credinţă TEOCRAŢIEI. 

41 Judecata de la templu, care a început în 1918 prin Domnul Isus Cristos, a 
curăţat „servul rău” şi apoi cei fideli au mers înainte cu îndatoririle lor. Toţi 
israeliţii spirituali trebuie să se unească în credinţă şi trebuie să Îl slujească pe 
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Iehova în armonie; Domnul le spune celor care sunt în legământ cu El: „Pentru că 
pe muntele Meu sfânt, pe muntele înălţimii lui Israel, spune Domnul Dumnezeu, 
toată casa lui Israel şi toţi care sunt în ţară Mă vor sluji; îi voi primi acolo şi vă voi 
cere ofrandele şi primele roade ale jertfei voastre, cu toate lucrurile voastre sfinte. 
Vă voi accepta cu mireasma voastră încântătoare, când vă scot din popor şi vă 
adun din ţările în care aţi fost împrăştiaţi; şi voi fi sfinţit în voi, înaintea celor 
necredincioşi.” – Ezechiel 20: 40, 41. 

42 Sanctuarul lui Dumnezeu trebuie curăţat şi această muncă de curăţare a 
început când Cristos Isus a venit la templu. Clasa „servului rău” trebuie îndepărtată 
şi munca de martor trebuie îndeplinită de către cei credincioşi: „Voi lăsa în 
mijlocul tău un popor în suferinţă şi un popor sărac, iar ei vor crede în numele 
Domnului.” – Ţefania 3:12. 

43 Aici Domnul spune despre scopul Lui de a îndepărta slujitorii răi. (Vezi 
şi Matei 13:41, 42) Slujitorii fideli trebuie să realizeze acum munca pe care Iehova 
le-o atribuie. Dumnezeu a prezis prin profetul lui scopul de a-i îndepărta pe cei 
răzvrătiţi şi de a-i aduce pe cei credincioşi în legământul pentru împărăție: „Şi îi 
voi scoate dintre voi pe cei răzvrătiţi şi pe cei care păcătuiesc împotriva Mea: îi voi 
scoate din ţara în care călătoresc şi nu vor intra în Israel; şi voi veţi ştii că Eu sunt 
Domnul.” – Ezechiel 20:38. 

44 Cei mândri s-au strâns, iar pe pământ a rămas „un popor umil şi sărac” 
(Young); adică, un popor disciplinat de munca de curăţare a Domnului şi prin 
îndrumarea Lui, pentru ca ei, care sunt fiii Lui, devotaţi complet GUVERNULUI 
lui TEOCRATIC, să aibă aprobarea lui Dumnezeu. (Evrei 12:7, 8) Cei fideli au 
avut încredere în numele lui Iehova şi nu au încredere în oamenii care acţionează 
ca lideri vizibili. Slujitorii fideli ai lui Dumnezeu nu au încredere în nici o creatură, 
religie sau lucru. Ei sunt slabi şi săraci, dar toată puterea lor este în Domnul, pe 
care se bazează. În prezent „rămăşiţa” se vede  înconjurată de o masă de duşmani, 
care aduc ocară numelui lui Iehova şi îi tratează cu răutate pe slujitorii Lui. Cei 
fideli nu se opresc din munca lor, ci aşteaptă cu nerăbdare ziua salvării şi continuă 
să-i cânte lui Iehova: „Inima mea se va bucura în salvarea Ta.” 

45 Când munca de împărţire şi curăţare a fost încheiată, în anul 1931, 
Domnul le-a dezvăluit celor aprobaţi de El „noul nume” şi le-a arătat că ei sunt 
martorii Lui. Apoi a urmat rapid persecuţia groaznică a celor fideli din Europa, 
care declarau cu tărie numele lui Iehova. Ierarhia romano-catolică a preluat 
conducerea la acea persecuţie, şi a fost ajutată şi de clasa „servului rău”; această 
persecuţie s-a extins în toate părţile „creştinătăţii” unde se pot găsi servii lui 
Dumnezeu. 

46 Iehova a ales un popor pentru numele Lui, care popor constituie rămăşiţa 
Israelului spiritual: „Rămăşiţa Israelului nu va face nelegiuiri şi nici nu va spune 
minciuni; nici nu va avea o limbă înşelătoare în gură; pentru că se vor hrăni şi se 
vor culca şi nimeni nu îi va face să se teamă.” – Ţefania 3:13. 

47 Ce ar constitui mai exact nedreptatea menţionată aici? Orice este făcut în 
opoziţie cu legea lui Dumnezeu din cauza fricii sau din cauza eşecului sau 
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refuzului de a merge şi predica vestea bună despre GUVERNUL TEOCRATIC, 
aşa cum a fost poruncit. Orice ar face pe cineva să eşueze în pronunţarea zilei de 
răzbunarea a Dumnezeului nostru asupra tuturor celor care se opun TEOCRAŢIEI. 
Continuarea cu practicile sau regulile religioase care fac poruncile lui Dumnezeu 
nule, ca de exemplu slujbele religioase formale folosite în locul urmării regulii 
divine; de asemenea, orice practică de a acorda onoare şi laudă creaturilor, care 
constituie „vinovăţia Samariei”. Toate aceste lucruri sunt nedrepte în faţa 
Domnului; ele trebuie îndepărtate. (Marcu 7:1-13; Iov 32:21, 22; Amos 8:14) 
După această îndepărtare „rămăşiţa” trebuie să se păstreze curată şi fără nelegiuire. 
Oricine dintre cei instruiţi care devine pângărit de religie sau de practici religioase 
încetează automat să mai facă parte din rămăşiţă. „Aşa cum munţii împresoară 
Ierusalimul, aşa este şi Domnul în jurul poporului Lui,de acum şi pentru totdeauna. 
Pentru că toiagul celor răi nu va stăpâni peste mulţimea celor drepţi; decât dacă cei 
drepţi se aruncă în nelegiuire.” – Psalmul 125:2, 3. 

48 Rămăşiţa nu trebuie să „spună minciuni”: predicarea oricărei doctrine 
religioase; sau adăugând Cuvântului lui Dumnezeu ceva de genul „martorul 
„Marea Piramidă‟”, ca şi cum ar fi învăţat o doctrină de-a Domnului; sau alte 
lucruri precum „dezvoltarea de caracter” (Proverbe 30:5, 6; Revelaţia 22:18, 19) 
Ce trebuie să facă rămăşiţa refăcută? „Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le 
faceţi: Fiecare om să vorbească adevărul cu vecinul lui; îndepliniţi hotărârile prin 
adevăr şi pace între porţile voastre; şi nici unul dintre voi să nu îşi pună răul în 
inimă împotriva vecinului; nu iubiţi jurămintele false; pentru că toate acestea sunt 
lucruri pe care le urăsc, spune Domnul.” – Zaharia 8:16, 17. 

49 Aşa cum este scris în Ţefania 3:9, Domnul a dat poporului lui o „limbă 
pură”; astfel, El spune: „în gura lor nu se va mai găsi o limbă vicleană”. Rămăşiţa 
fidelă nu sunt vinovaţi că au jurat să se dedice Domnului şi apoi şi-au încălcat 
jurământul. Ei nu sunt ca şi clasa de „superiori aleşi”, care promit şi apoi nu se ţin 
de promisiune. (Matei 23:3) Rămăşiţa fidelă nu ia numele Domnului în deşert dând 
greş sau refuzând să fie martori activi ai numelui lui Iehova. (Exodul 20:7) Ei sunt 
martori adevăraţi ai Domnului: „Un martor adevărat salvează suflete, dar un 
martor înşelător spune minciuni.” – Proverbe 14:25. 

50 Îngerii Domnului au îndepărtat toţi „slujitorii răi”, „care nu l-au slujit pe 
Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele lor, şi care prin cuvinte dulci şi vorbe 
fermecătoare amăgesc inimile celor simpli‟. (Romani 16:17, 18) Unii dintre ei au 
fost adunaţi recent. 
 

FĂRĂ FRICĂ 

51 Cei din rămăşiţa fidelă au încredere deplină în Domnul şi nu se tem de 
creaturi. Ei au încredere în Iehova şi sunt liniştiţi. „Fiindcă se vor hrăni şi se vor 
culca, şi nimeni nu îi va face să se teamă.” (Ţefania 3:13) Nu există foamete 
printre oamenii fideli ai lui Dumnezeu pentru ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. 
(Amos 8:11) Iehova îi spune acum Israelului spiritual refăcut, „rămăşiţa seminţei 
Lui”: „Dar acum nu voi mai fi cu rămăşiţa acestui popor, ca mai demult, spune 
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Domnul oștirilor. Fiindcă sămânţa va prospera; viţa va da roade, iar pământul va 
da rodul lui, iar cerurile vor da roua lor; şi eu voi face ca rămăşiţa acestui popor să 
deţină toate lucrurile acestea.” – Zaharia 8:11, 12. 

52 Iehova face această promisiune preţioasă israeliţilor spirituali fideli: „Vă 
voi salva de toată murdăria; voi cere grânele şi le voi înmulţi şi voi nu veţi suferi 
de foame. Şi voi înmulţi rodul pomului şi cel al câmpului, ca să nu mai fiţi 
batjocoriţi de necredincioşi că suferiţi de foame.” – Ezechiel 36:29, 30. 

53 În timpul primului război mondial duşmanul le-a spus oamenilor 
împrăştiaţi ai lui Iehova: „S-a terminat cu ei”. Dar acum spun altceva, deoarece 
toată lume vede „rămăşiţa” activă proclamând TEOCRAŢIA: „Şi ei vor spune, 
Această ţară care a fost pustiită a devenit precum grădina Edenului; iar pustiirea şi 
părăsirea şi oraşele în ruină sunt îngrădite şi locuite.” (Ezechiel 36:35) Cei fideli 
nu renunţă la sarcina pe care o au de îndeplinit; ei continuă cu munca de martori şi 
Dumnezeu le dă linişte şi pace. 

54 De ce ar trebui să le fie frică oamenilor lui Dumnezeu de ceea ce ar putea 
să le facă alţi oameni sau diavolii? Iehova le-a spus oamenilor foarte clar că 
puterea demonilor este exercitată în principal de oamenii religioşi. Cei credincioşi 
ştiu că sunt înconjuraţi atât de duşmani vizibili, cât şi invizibili, dar ei au încredere 
în puterea şi protecţia lui Iehova al oștirilor. Cei credincioşi sunt perfecţi în iubire, 
adică întregul lor devotament pentru GUVERNUL TEOCRATIC; iubirea perfectă 
îndepărtează orice frică de oameni şi demoni. Ei au curaj în această zi de judecată 
pentru a declara adevărul. (1 Ioan 4:17, 18) Ei nu reduc din intensitate activitatea 
de transmitere a mesajului Teocratic, şi nici nu cedează în faţa cererilor agenţilor 
religioşi ai Diavolului. Ei se supun lui Dumnezeu şi nu oamenilor. – Faptele 5:29. 

55 Dacă privim înapoi în 1922 şi felul în care Iehova i-a condus pe oameni 
de atunci încoace, martorii lui Iehova şi însoţitorii lor au motive întemeiate de 
bucurie. Din punctul de vedere al omului calea a devenit mult mai grea, dar din 
punctul de vedere al celor care îi sunt devotaţi lui Iehova Dumnezeu calea a 
devenit mai luminoasă în fiecare an. Iehova a deschis ferestrele cerului şi a 
revărsat cele mai bogate binecuvântări asupra oamenilor Lui. El le-a dezvăluit 
oamenilor o înţelegere a profeţiilor Lui scrise acum multă vreme, iar o dată cu 
dezvăluirea acestor profeţii, cei fideli au văzut mai clar că toate aceste lucruri au 
fost scrise pentru ajutorul, confortul şi speranţa celor care sunt acum pe pământ şi 
îi sunt devotaţi GUVERNULUI TEOCRATIC. 

56 Satan, văzând că nu mai are mult timp să se pregătească pentru bătălie, a 
adunat repede toate naţiunile împotriva martorilor lui Iehova, cu speranţa de a-i 
nimici. Cei religioşi au preluat controlul pentru persecutarea îngrozitoare a 
servitorilor lui Iehova, iar cei religioşi i-au adus ca aliaţi pe toţi cei din 
organizaţiile politice, juridice, militare şi comerciale ale lumii, pentru a acţiona. 
Aceştia sunt „oamenii puternici” care se află împotriva GUVERNULUI 
TEOCRATIC. Monstruozitatea Diavolului, statul totalitar, îşi ridică capul şi 
declară cu mândrie că martorii lui Iehova vor fi distruşi; şi aceştia, împreună cu 
alte elemente vizibile şi invizibile din organizaţia lui Satan folosesc orice metodă 
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posibilă pentru a realiza distrugerea celor fideli, dar nu vor reuşi. Iehova îşi bate 
joc din cer de duşmanii Lui. El îi trimite pe slujitorii Lui fideli pentru a anunţa 
avertizarea finală, şi anume că distrugerea va veni curând asupra lor. Duşmanii se 
înfurie şi îl sfidează pe Dumnezeu, îi dispreţuiesc mesajul şi îi persecută pe 
mesagerii Lui. Dar nici toate eforturile lor nu vor reuşi să-i distrugă sau să-i 
rănească pe cei care Îl slujesc pe Cel Prea Înalt. Cei fideli ştiu care va fi rezultatul 
final. Ei ştiu că Iehova este atotputernic şi că El îşi va îndeplini scopul, şi curând 
va aduce salvarea tuturor celor care Îl iubesc şi slujesc pe Cel Prea Înalt. Care ar 
trebui să fie acum atitudinea servilor fideli ai lui Dumnezeu de pe pământ? Care 
este atitudinea lor, condiţia şi starea de spirit? Iehova răspunde la aceste întrebări 
prin profetul Lui. 
 
 

EVADAREA DIN CONFLAGRAŢIA 
„CREŞTINĂTĂŢII” 

 
„FOC şi sulf din cer ... i-a distrus pe toţi.” Acea conflagraţie a avut loc „în 

ziua în care Lot a plecat din Sodoma”. Marele Învăţător, însuşi Cristos Isus, ne dă 
cuvântul Lui, în Luca 17:29 şi apoi adaugă ce este important pentru noi astăzi: „La 
fel va fi şi în ziua în care va fi revelat Fiul omului.” – Luca 17:30, Versiunea 
Emphatic Diaglott. 

„Creştinătatea” este în special Sodoma modernă. Noi ştim că Sodoma a 
ilustrat profetic organizaţia lui Satan de pe pământ şi în special acea parte numită 
„creştinătate”, pentru că este scris că, după moartea Domnului Isus Cristos, 
martorii lui Dumnezeu de pe pământ au fost ucişi de organizaţia îngrozitoare, iar 
cadavrele lor au rămas pe drumul „acelui mare oraş, care în sens spiritual se 
numeşte Sodoma... unde şi Domnul nostru a fost răstignit.” (Revelaţia 11:3-8) 
Locuitorii din Sodoma erau practicanţi ai religiei Diavolului şi erau extrem de 
păcătoşi. Lot era nepotul patriarhului Avraam şi locuia în câmpia de lângă 
Sodoma. Înscrierile spun: 

„Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut toată valea Iordanului, că era bine irigată 
peste tot, înainte ca Domnul să distrugă Sodoma şi Gomora, era ca grădina 
Domnului, ca ţara Egiptului, cum vii înspre Ţoar. Apoi Lot şi-a ales toată valea 
Iordanului; şi Lot a călătorit înspre est; iar ei [Avraam şi Lot] s-au despărţit. 
Avram a locuit în Canaan, iar Lot a locuit în oraşele văii, şi şi-a instalat cortul 
înspre Sodoma. Dar oamenii din Sodoma erau răi şi păcătuiau foarte mult 
împotriva Domnului.” (Geneza 13:10-13) „Iată, aceasta a fost nelegiuirea... 
Sodomei, mândria, belşugul pâinii şi multă lenevie a fost în ea şi în fiicele ei, şi 
nici nu a întărit mâna celui sărac şi nevoiaş. Şi erau trufaşe şi comiteau lucruri 
dezgustătoare înaintea Mea: astfel că le-am îndepărtat, aşa cum am crezut Eu de 
cuviinţă.” (Ezechiel 16:49, 50) „Ca Sodoma şi Gomora, aşa şi oraşele din jurul lor, 
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s-au dăruit păcatelor trupeşti şi au umblat după carne ciudată, şi sunt date ca 
exemplu, suferind răzbunarea focului veşnic.” – Iuda 7. 

Din cauza marilor răutăţi care existau în Sodoma, Iehova Dumnezeu şi-a 
trimis reprezentanţii angelici în Sodoma pentru a constata faptele cu privire la 
lucrurile dezgustătoare ce se făceau acolo şi pentru a distruge Sodoma. Acei 
reprezentanţi de-ai lui Iehova l-au informat pe Avraam de scopul lui Dumnezeu. 
„Şi Domnul a spus: Pentru că strigătul Sodomei şi Gomorei este puternic şi pentru 
că păcatul lor este foarte grav, voi coborî acum să văd dacă au făcut într-adevăr 
lucruri pe măsura strigătului lor, care a ajuns la mine; şi dacă nu, Eu voi şti.” 
(Geneza 18:20, 21) Avraam, avândul pe nepotul lui Lot în minte, care ar fi 
subiectul de distrugere dacă nu ar fi protejat, a făcut o cerere în faţa lui Dumnezeu 
pentru a cruţa de la distrugere Sodoma dacă se va găsi acolo un anumit număr de 
persoane care erau drepte. Dumnezeu l-a informat pe Avraam că dacă se vor găsi 
zece persoane drepte în Sodoma nu va mai distruge oraşul. – Geneza 18:22-33. 

Dar nu s-a găsit acel număr în Sodoma. O bandă violentă de sodomiţi s-au 
năpustit în casa „dreptului Lot”, „acel om drept”, şi au urlat după trupurile 
vizitatorilor angelici ai lui Lot pentru a putea comite sodomie cu ei; acea bandă a 
încercat să fie violentă şi cu Lot. Fără îndoială acea bandă era sub influenţa şi 
controlul demonilor. (Geneza 19:1-11; 2 Petru 2:7, 8) Doar Lot şi soţia lui şi cele 
două fiice au fost găsiţi ca fiind cu credinţă în Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătat 
milos faţă de Lot, soţia lui şi cele două fiice ale lor şi i-a condus afară şi departe de 
locul distrugerii. „Apoi Domnul a făcut să cadă peste Sodoma şi Gomora sulf şi 
foc de la Domnul din cer; şi a distrus acele oraşe şi toată valea şi toţi locuitorii lor 
şi tot ce era crescut pe pământ.” – Geneza 19:24, 25. 

Până de curând oamenii fideli ai lui Dumnezeu de pe pământ înţelegeau că 
cei mai mulţi dintre oamenii de pe pământ vor trece prin suferinţele bătăliei de la 
Armaghedon. Această înţelegere corespunde cu speranţa exprimată a lui Avraam 
că oraşul, ilustrat de „creştinătate”, va fi salvat la sfârşitul lumii din cauza unor 
oameni drepţi care se află acolo. Dar acum se poate observa că doar cei care îl 
caută pe Iehova Dumnezeu şi care caută dreptatea şi smerenia au promisiunea de a 
fi „ascunşi”, cruţaţi şi trecuţi după Armaghedon. (Vezi Ţefania 2:3; 1 Petru 4:18) 
Scripturile spun: „Dumnezeu nu s-a reţinut... de la transformarea oraşelor Sodoma 
şi Gomora în cenuşă, le-a condamnat cu distrugerea, făcându-le un exemplu pentru 
cei care trăiesc în nelegiuire; l-a salvat pe dreptul Lot, enervat de vorbirea murdară 
a oamenilor răi; (pentru că omul acela drept care locuia printre ei, prin cele văzute 
şi auzite, şi-a chinuit sufletul drept în fiecare zi, din cauza faptelor lor nelegiuite) 
Domnul ştie cum să-i scape pe cei răi de ispite şi să-i păstreze pe oamenii nedrepţi 
până în ziua judecăţii, să fie pedepsiţi.” (2 Petru 2:4-9) Sodoma este un exemplu al 
celor pe care Dumnezeu îi va distruge la Armaghedon. – Iuda 7. 

Îngerii lui Dumnezeu ce au apărut pe pământ ca oameni şi în calitate de 
reprezentanţi ai lui Dumnezeu l-au condus pe Lot şi familia lui afară din Sodoma 
înainte ca focul distrugător să fie aruncat asupra oraşului. „Oamenii au prins 
mâinile omului şi mâna soţiei lui şi mâinile celor două fiice ale lui; Domnul fiind 
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milostiv cu el: şi l-au adus şi l-au scos afară din oraş.” Apoi îngerii le-au spus ce 
trebuie să facă: „Scapă-ţi viaţa; nu privi înapoi, nici nu rămâne pe câmpie; fugi în 
munţi, ca să nu fii nimicit.” – Geneza 19:16, 17. 

Împlinirea finală a acestei imagini profetice este fără dubiu la sfârşitul 
lumii lui Satan, unde ne aflăm noi acum, şi după venirea Domului Isus Cristos, 
motiv pentru care Isus a spus: „Aşa cum era şi în zilele lui Lot; ei beau şi mâncau, 
cumpărau şi vindeau, plantau şi construiau; dar în ziua în care Lot a plecat din 
Sodoma a plouat cu foc şi sulf din cer şi i-a distrus pe toţi. Aşa va fi şi în ziua în 
care Fiul omului va fi dezvăluit. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul casei, iar 
lucrurile lui vor fi în casă, să nu coboare să le ia; iar cel care este pe câmp, nici el 
să nu se întoarcă. Amintiţi-vă de soţia lui Lot.” – Luca 17:28-32. 

În această imagine profetică Lot şi familia lui au reprezentat sau prefigurat 
acele persoane care sunt binevoitoare faţă de Iehova Dumnezeu şi de Guvernul lui 
Teocratic sub Cristos şi care acum avertizează cu privire la marea distrugere ce va 
veni asupra lumii lui Satan la Armaghedon. Această avertizare este transmisă 
acum pe tot pământul de către martorii lui Iehova. Este sigur că distrugerea 
Sodomei a ilustrat Armaghedonul, şi că Sodoma în particular a prefigurat acea 
parte a organizaţiei lui Satan numită „creştinătate”. Ierusalimul necredincios a 
ilustrat de asemenea „creştinătatea”, iar pentru conducătorii Ierusalimului religios 
Iehova a spus prin profetul Său: „Ascultaţi de cuvântul Domnului, voi conducători 
ai Sodomei; ascultaţi de legea Dumnezeului nostru, voi locuitori ai Gomorei; care 
este scopul acestor multe jertfe ale voastre pentru mine? spune Domnul; sunt plin 
de jertfele arse de berbeci şi de grăsimea animalelor sătule; şi nu mă desfăt cu 
sângele tăuraşilor sau al mieilor sau al ţapilor. Când veniţi înaintea Mea, cine a 
cerut din mâna voastră să îmi călcaţi în picioare curţile? Nu mai aduceţi jertfe 
inutile, tămâia este un lucru dezgustător pentru Mine; noile luni şi sabatele, 
organizarea adunărilor nu îmi fac plăcere, sunt o nelegiuire, chiar şi întâlnirea 
solemnă. Sufletul Meu urăşte noile luni şi sărbătorile stabilite, ele sunt un necaz 
pentru Mine; mi-e greu să le suport. Şi când vă întindeţi mâinile, îmi voi ascunde 
privirea de voi; da, când vă rugaţi mult, eu nu voi auzi; mâinile voastre sunt pline 
de sânge. Spălaţi-vă, curăţaţi-vă; puneţi deoparte răul din faptele voastre, departe 
de ochii mei; nu mai faceţi rău; învăţaţi să faceţi bine; căutaţi judecata, ajutaţi-i pe 
cei asupriţi; pledaţi pentru cauza celor fără părinţi; pledaţi pentru văduvă... Dar 
dacă refuzaţi şi vă răzvrătiţi, veţi fi ucişi de sabie [Armaghedon]; pentru că gura 
Domnului a rostit acest lucru.” – Isaia 1:10-20. 

Naţiunile care sunt numite „creştinătate” au devenit în ultima vreme mai 
păcătoase, iar aceşti practicanţi religioşi sunt cei care îi persecută cu răutate pe 
martorii lui Iehova din cauză că ei sunt de partea lui Dumnezeu şi a împărăției Lui 
şi insistă să i se supună lui Dumnezeu şi lui Cristos Isus, pentru proclamarea 
mesajului despre împărăție. Potrivit Matei 25:32-46 Cristos Isus ţine cont de 
persecuţiile şi pedepsele aplicate adepţilor Lui fideli, „fraţii” Lui de pe pământ, ca 
şi cum i-ar fi fost aplicate Lui. Condiţiile în care s-au petrecut evenimentele din 
Sodoma se potrivesc perfect cu condiţiile care există acum în „creştinătate”. 
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Vorbind despre condiţiile care vor exista pe pământ în momentul celei de-a doua 
veniri în glorie ,ca un spirit divin ,Isus leagă aceste condiţii cu cele din Sodoma 
antică, dovedind şi mai mult că distrugerea Sodomei a fost un exemplu sau model 
profetic şi că a prezis ce va veni asupra „creştinătăţii” la Armaghedon. „Aşa cum 
era şi în zilele lui Lot. oamenii beau, mâncau, cumpărau, vindeau, plantau, 
construiau; dar în ziua în care Lot a plecat din Sodoma a plouat cu foc şi sulf din 
ceruri şi i-a distrus pe toţi. Aşa va fi şi în ziua în care Fiul omului se dezvăluie.” – 
Luca 17:28-30, Noul Testament al Secolului Douăzeci. 

Faptele dovedesc acum clar că prin „creştinătate” oamenii care operează 
sistemele religioase fac acest  lucru din motive egoiste şi prin aceste sisteme 
religioase ei continuă cu înşelăciuni şi sunt total orbi în faţa avertizării pe care 
Dumnezeu le-o transmite cu privire la timpul apropiat al Armaghedonului. Deci se 
poate vedea clar că profeţia Domnului Isus se îndeplineşte acum. 

Nu doar credinţa, ci şi ascultarea este accentuată în imaginea plecării lui 
Lot din Sodoma. După ce îngerii Domnului i-au condus pe Lot şi familia lui din 
Sodoma, înainte ca distrugerea să înceapă, i-au avertizat cu aceste cuvinte: „Scapă-
ţi viaţa; nu privi în urmă.” „Apoi Iehova a făcut să plouă peste Sodoma şi peste 
Gomora sulf şi foc de la Iehova din cer; şi a distrus acele oraşe, şi toată valea, şi 
toţi locuitorii oraşelor, şi tot ce creştea pe pământ. Dar soţia lui a privit în urmă din 
spatele lui şi a devenit un stâlp de sare.” (Geneza 19:24-26, A.R.V.) Soţia lui Lot a 
ignorat total avertismentul de la reprezentanţii Domnului, iar privirea ei  în urmă a 
fost un act de neascultare şi rezultatul a fost că un munte de sare a apărut în faţa lor 
ca monument pentru neascultarea ei şi vrea să spună clar: „Când cineva acceptă să 
se supună Domnului, el trebuie să continue în credinţă şi să asculte cu fidelitate 
poruncile lui Dumnezeu. Ascultarea Domnului trebuie să fie continuă şi 
necondiţionată.” Isus spune în Luca 9:62: „Nici un om care a pus mâna pe plug şi a 
privit în urmă nu este potrivit pentru împărăția  lui Dumnezeu.” 

Descriind condiţiile care vor exista pe pământ la Armaghedon, Isus a spus: 
„În acea zi, cel care se află pe acoperişul casei, iar lucrurile lui sunt în casă, să nu 
coboare să şi le ia; iar cel care este pe câmp, să nu se întoarcă nici el. Amintiţi-vă 
de soţia lui Lot.” (Luca 17:31, 32) Isus a accentuat astfel importanţa supunerii 
depline. Dacă îl urmezi pe Domnul şi apoi te întorci, nu vei supravieţui. Acest 
lucru a fost ilustrat prin soţia lui Lot care s-a uitat în urmă şi prin cel care pune 
mâna pe plug şi se uită înapoi sau se întoarce. Există o singură cale care duce la 
viaţă; şi când o persoană începe să meargă în acea direcţie şi apoi se întoarce,sigur 
va sfârşi prin distrugere,pentru că Isus a spus „strâmtă este poarta şi îngustă este 
calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o găsesc.” (Matei 7:13, 14) Viaţa este 
un cadou minunat de-al lui Dumnezeu prin Cristos Isus; şi când o persoană, după 
ce a învăţat calea vieţii, o ia pe acea cale şi apoi se întoarce, se întoarce către 
pierzanie, distrugere; şi aceea este soarta lui. – Vezi Evrei 6:4-6 şi 10:26-29, 39. 

Lot şi familia lui au primit avertismentul să plece şi au plecat înainte ca 
distrugerea să se abată asupra Sodomei şi Gomorei. La fel şi cei ce formează 
„marea mulţime” de oameni binevoitori, care vor fi „ascunşi” în timpul bătăliei de 
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la Armaghedon, primesc avertismentul să plece şi trebuie să plece repede către 
Guvernul Teocratic al Domnului, înainte ca Armaghedonul să înceapă. Mai mult, 
trebuie să stea sub protecţia Domnului, căutând smerenie şi dreptate, până când se 
stinge focul Armaghedonului; altfel ei vor fi distruşi împreună cu „creştinătatea” şi 
cu restul organizaţiei lui Satan. Aceste lucruri sunt înscrie în Biblie ca model sau 
ghid pentru cei care decid astăzi să Îl slujească pe Domnul acum şi întotdeauna. 
 
 

ACTIVITATE 
 
IEHOVA este întotdeauna credincios legământului Lui. Pentru numele Lui 

şi pentru împlinirea cuvântului Lui,El va continua cu acest legământ, indiferent de 
ceea ce fac sau nu cei din afara legământului. Prin profetul lui Moise, ca mediator, 
Iehova a făcut Legea Legământului cu organizaţia poporului Lui tipic Israel, atunci 
când organizaţia era la început. Cu excepţia rămăşiţei acelei organizaţii, israeliţii s-
au răzvrătit împotriva Legii Legământului şi Dumnezeu a alungat acea organizaţie; 
dar le-a spus celor fideli: „Totuşi, eu îmi voi aminti de legământul Meu cu tine din 
zilele tinereţii tale şi voi stabili pentru tine un legământ veşnic.” – Ezechiel 16:60. 

Iehova şi-a amintit şi acum de noul Lui legământ încheiat prin Cristos Isus 
ca Mediator, cu organizaţia celor aleşi ai Lui, în zilele acelei organizaţii creştine şi 
înainte ca membrii răzvrătiţi din ea să fi produs ceea ce ei numesc „creştinătate” 
sau „creştinism organizat”. „Creştinătatea” pretinde cu obrăznicie interesul pentru 
legământ, pentru coroana cerească şi pentru regatul din cer, dar „creştinătatea” a 
fost cu totul necredincioasă faţă de legământul implicit cu Dumnezeu. 

Iehova a suferit multă vreme  „creştinătatea”, dar nu a uitat ceea ce a spus 
pentru beneficiul rămăşiţei fidele a martorilor unşi. În anul 1914 d. Cr., conform 
promisiunii Lui şi pentru îndeplinirea profeţiei, El l-a pus pe Regele Lui,Cristos 
Isus, pe tronul Lui ceresc şi a stabilit legământul şi împărăția Lui. Prin acest 
legământ pentru împărăție, oamenii binevoitori care vor pleca din „creştinătate” şi 
vor merge în împărăție, şi care Îl slujesc cu supunere pe Dumnezeu şi pe Regele 
Cristos ,vor avea o şansă la viaţă veşnică pe pământ şi la toate binecuvântările ei. 
Toţi aceştia recunosc faptul că „religia este o capcană şi o înşelăciune” şi evită cu 
grijă acea capcană şi în schimb învaţă şi urmează dreptatea. Oamenii religioşi din 
„creştinătate” au păţit acelaşi lucru ca şi Israelul tipic, şi anume: „Israel nu a 
obţinut ceea ce a dorit; dar cei aleşi au obţinut, iar ceilalţi au fost orbiţi.” (Romani 
11:7) „Cei aleşi” se referă la clasa de aleşi ai împărăției lui Iehova Dumnezeu, şi 
anume,Cristos Isus şi cei 144.000 de membri ai „trupului Lui, care este biserica”, 
iar aceştia vor administra afacerile Guvernului Teocratic al lui Iehova pentru 
binecuvântarea tuturor celor care renunţă la Babilon, organizaţia Diavolului, 
inclusiv „creştinătatea” şi care se alătură de bună voie în activitatea fericită ca 
oameni ai lui Dumnezeu, slujindu-L în mod dezinteresat, oriunde vor fi însărcinaţi 
să lucreze în organizaţia Lui. 
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Scopul principal al „noului legământ” al lui Iehova pe care El îl încheie cu 
Israelul spiritual, este pentru justificarea numelui Lui sfânt, şi prin această 
operaţiune El ia dintre naţiuni un „popor pentru numele Lui”, pentru a acţiona ca 
martorii Lui pe pământ. (Ieremia 31:31-34) Noul legământ a fost deja încheiat cu 
Cristos Isus ca Mediator, Alesul lui Dumnezeu şi Căpetenia celor unşi, membrii 
trupului Lui. Rămăşiţa acestuia se găsește pe pământ din anul 1918 d. Cr. Ruşinaţi 
de modul lor de viaţă anterior, datorită practicării religiei şi fricii faţă de creaturi,ei 
s-au întors către Iehova Dumnezeu, devotaţi Guvernului lui Teocratic sub Cristos. 
Ei sunt numiţi „fiica Sionului” iar cu privire la ceilalţi care nu sunt israeliţi 
spirituali, dar care au devenit însoţitori pământeşti sau asociaţi cu rămăşiţa 
spirituală, Iehova spune: „Atunci îţi vei aminti căile tale şi te vei ruşina, când îţi 
vei primi surorile, pe cea mai mare şi pe cea mai mică; şi ţi le voi da ca fiice, dar 
nu prin legământul tău [Legământul Legii cu Israelul tipic].” – Ezechiel 16:61. 

„Creştinătatea” a făcut promisiuni şi legăminte cu Dumnezeu şi le-a 
încălcat pe toate şi din cauză că nu şi-a respectat partea ei din legământ, Dumnezeu 
nu are nici o obligaţie faţă de ea. Iehova a făcut noul legământ cu Cristos Isus ca 
reprezentant al „poporului pentru numele Lui”, care ar trebui inclus în acel 
legământ, iar din anul 1918 d. Cr Iehova a confirmat şi inaugurat acel nou 
legământ faţă de rămăşiţa Lui fidelă de pe pământ, cărora le-a dat un „nou nume”, 
şi anume „martorii lui Iehova”. Aşa cum este scris (Ezechiel 16:62): „Şi voi stabili 
legământul Meu cu tine; şi tu vei şti că Eu sunt Iehova.” (A.R.V.) Acum o „mare 
mulţime” de oameni binevoitori vor veni din toate naţiunile, rasele , popoarele şi 
limbile, aşa cum a fost prefigurat de Sodoma şi Samaria antice; ei vin ca răspuns la 
mărturia cu privire la împărăția lui Iehova prin Cristos, Guvernul Teocratic, şi se 
asociază cu rămăşiţa spirituală şi se alătură lor pentru a da o mărturie. Ele devin 
„fecioarele, însoţitoarele ei”, însoţitoarele pământeşti ale miresei lui Cristos, 
biserica. – Psalmul 45:14. 

După venirea lui Cristos Isus la templul lui Iehova în 1918, rămăşiţa care 
răspunsese la apelul pentru împărăție a fost testată şi aprobată şi a fost plasată într-
o companie pentru „a-i oferi [lui Iehova] o ofrandă în dreptate”. (Maleahi 3:1-3) 
Profeţiile au început atunci să le fie dezvăluite acestor aprobaţi şi apoi ei trebuie 
să-I ofere lui Dumnezeu în continuu un sacrificiu de laudă drept, prin Căpetenia 
templului, Cristos Isus. (Evrei 13:15) Făcând acest lucru clasa templului trebuie, în 
calitatea lor de martori aleşi ai lui Dumnezeu, să îi atragă atenţia „creştinătăţii” cu 
privire la lucrurile îngrozitoare pe care le face şi cu privire la ce urmează să se 
întâmple din cauza ei. „Creştinătatea” trebuie să fie pusă faţă în faţă cu aceste fapte 
pentru a-şi putea justifica pretenţiile extravagante cu privire la împărăție sau pentru 
a recunoaşte adevărul şi pentru a fi condamnată; martorii lui Dumnezeu trebuie să 
îi atragă atenţia. – Isaia 43:10-12. 

Dumnezeu le dezvăluie acum oamenilor o înţelegere a profeţiilor scrise cu 
multă vreme înainte „pentru înţelegerea lor”, pentru a putea fi încurajaţi şi pentru a 
şti că sunt pe calea bună şi speranţa lor poate fi întărită. Văzând că pot lua parte la 
justificarea numelui lui Iehova, cei fideli intră în bucuria Domnului şi se bucură de 
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proclamarea faptelor lui Iehova pentru oameni. Martorii lui Iehova nu slăbesc 
munca şi nu calculează dacă zilele vor fi puţine sau multe. Din contră, având un 
scop precis şi mult curaj ei continuă cu declararea adevărului lui Iehova, cu „laude 
şi hotărâri judecătoreşti‟ (Psalmul 149), anunţând despre ziua răzbunării lui 
Dumnezeu şi continua „creştere a guvernului Lui”, guvern care „va zdrobi şi va 
pune capăt tuturor acestor regate” şi care de unul singur, ca TEOCRAŢIE, va 
dăinui pentru totdeauna. (Isaia 9:6, 7; Daniel 2:44) Ei lucrează cu încredere ştiind 
că Dumnezeul Atotputernic va avea grijă de rezultat la timpul potrivit. Astfel, 
clasa „slujitorului” ia parte la munca justificării numelui lui Iehova şi la fel fac 
toate persoanele binevoitoare, care se dedică doar activităţii de a îndeplini voinţa 
Dumnezeului Atotputernic, acţionând toţi împreună sub conducerea Liderului şi 
Conducătorului lui Iehova, Regele Cristos Isus. – Isaia 55:4. 

În Scripturi împărăției lui Iehova i se acordă mare importanţă. După 
răzvrătirea primelor lui creaturi în Eden,prima promisiune a lui Dumnezeu a fost 
că El va aduce un Rege şi va face o împărăție (Geneza 3:15) Este guvernul drept, 
TEOCRAŢIA, cel care va justifica cuvântul şi numele lui Iehova în faţa întregii 
creaţii. În 606 î. Cr., când Dumnezeu l-a detronat pe Zedechia, regele  tipic al 
Israelului, din cauza răutăţilor lui, Dumnezeu a declarat că nimeni nu va mai 
conduce niciodată în numele Lui „până va veni Cel ce are dreptul legal”. (Ezechiel 
21:27) Isus a venit la timpul potrivit. După ispita lui Isus din pustietate, Iehova a 
făcut un legământ cu El să fie Rege al lumii şi „Cel care are dreptul legal” să o 
conducă. 

În timpul prezenței lui, Isus Cristos a vorbit mai mult despre împărăția lui 
Dumnezeu şi i-a acordat mai multă atenţie decât oricărui lucru, şi majoritatea 
vorbelor despre ea erau în parabole şi proverbe ascunse, care pot fi acum înţelese. 
Iehova a mai vorbit aşa şi prin profeţii Lui,care au precedat prezența lui Isus de pe 
pământ. Acum împărăția este aici! Acum, acea împărăție „de pe umărul Lui” 
funcţionează! (Isaia 9:6, 7) Acum, cei ce declară împărăția, anunţă cu bucurie şi 
fără încetare hotărârea judecătorească a lui Dumnezeu ce apare deja în Biblie 
împotriva „omului nelegiuirii”, împotriva „creştinătăţii”, a conducătorilor ei şi a 
şefilor, şi împotriva tuturor care au defăimat numele Celui Prea Înalt. Ei anunţă 
fără frică şi cu mare claritate avertismentul marilor necazuri ce se apropie pentru 
toţi cei care sunt pe faţa pământului; ei anunţă şi cum pot unii dintre ei să fie 
apăraţi şi protejaţi şi trecuţi de cea mai mare calamitate, în care puterea Celui 
Veşnic va fi arătată prin „fapta Lui ciudată”. 

„Cântaţi-I lui Iehova un cântec nou: cântaţi-I lui Iehova, toţi de pe pământ. 
Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul... înaintea lui Iehova;... pentru că 
vine să judece pământul: El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu adevărul 
Său.” – Psalmul 96:1, 11, 13, A.RV.. 
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Scrisori 
 

REZOLUȚIE 
 
DRAGI FRAȚI, 

Noi, adunarea de martori ai lui Iehova din Jefferson (Wisconsin) îl 
recunoaștem pe Iehova Dumnezeu ca marele Teocrat, recunoaștem că organizația 
Sa este o teocrație și că Isus Cristos este Reprezentantul Principal al acesteia. 
 Suntem total de acord cu Cuvântul lui Iehova, Biblia, și explicația Sa a 
Bibliei, pe care ne-o revelează acum prin agenția Sa pământească, TURNUL DE 
VEGHERE, și ne dăm seama că este de datoria noastră, ca servi aleși ai Săi, să 
lucrăm împreună umăr la umăr, pentru a vesti mesajul împărăției Sale. 
 Hotărâm deci să nu lăsăm să ne stea nimic în calea împlinirii voinței lui 
Iehova, și să lucrăm împreună în unitate ,sub îndrumarea Teocrației, cu speranța și 
deplina asigurare că vom avea parte de aprobarea și binecuvântarea lui Iehova. 
  
 

DECLARAȚIE 
 
DRAGI FRAȚI, 
 Noi, cei din adunarea din Wapun, declarăm prin prezenta că suntem deplin 
devotați Teocrației lui Iehova prin Cristos;  
 Că vom refuza în mod absolut să luăm în seamă scrisorile cu intenții 
malițioase pe care cei din clasa „servului rău” le-au răspândit în rândul fraților, 
căutând să se justifice și să capete simpatie. 
 Că nu vom coopera cu acea clasă, care se opune Guvernului Teocratic al lui 
Iehova prin Cristos. 
 

CALEA FOLOSITĂ DE DOMNUL 
 
DRAGĂ FRATE RUTHERFORD ȘI ÎNTREAGĂ FAMILIE DE LA BETEL 
 Citind articolul „Informație” din numărul din 15 octombrie al Tunului de 
Veghere, dorim să ne exprimăm dezaprobarea față de lucrurile făcute de 
O.R.Moyle împotriva familiei de la Betel. 
 Nu cunoaștem conținutul scrisorii d-lui Moyle, nici nu dorim să-l 
cunoaștem. E destul pentru noi că marele nostru Dumnezeu, Iehova, binevoiește să 
vă folosească în serviciul Său, și vă copleșește cu binecuvântări. 
 Credem că Societatea este calea, agenția prin care Domnul dă curs 
intereselor Împărăției Sale aici pe pământ, în acest timp, și că frații noștri de la 
Betel sunt folosiți în acest serviciu. 
 Nu vom asculta niciodată de acuzațiile împotriva fratelui Rutherford sau a 
oricărui alt serv credincios al lui Dumnezeu care își îndeplinește serviciul dat în 
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Guvernul Teocratic; căci a face asta ar însemna nesupunere și pericol pentru noi. 
Toți cei credincioși, fiind deci avertizați, ar face bine să se păzească împotriva 
relelor acelor „valuri înfuriate ale mării care îşi spumegă lucrurile ruşinoase . . . 
cărora le este rezervată pentru totdeauna negura întunericului.” (Iuda 13, A.R.V.). 
Aceștia nu discern trupul ci, așa cum spune Iuda, respectă și admiră persoane 
pentru câștig – Iuda 16. 
 Siliți de circumstanțe încă ne “înălțăm cortul” doar acolo unde se găsește o 
adunare de servi. Știm că toți cei credincioși pe pământ se vor grăbi să stea pe față 
de partea fraților noștri de la Betel, și împotriva tuturor acuzatorilor ticăloși. 
Dorim, de asemeni, să fim găsiți luptând umăr la umăr cu frații noștri și să fie 
cunoscut că, prin îndurarea lui Iehova, vom fi găsiți mereu luptând pentru Iehova 
Dumnezeu și Regele Său Isus Cristos, Împărăția și toți cei care o servesc cu 
credință. 
 Cu multă dragoste, rămânem, 
Frații voștri, și lăcuste ca și voi 
GRANVILLE E. FISKE 
GRACE FISKE, pionieri 
 
 

REZOLUȚIE 
 
DRAGĂ FRATE RUTHERFORD, 
 Frații din zona de Nord (adunarea Chicago III a martorilor lui Iehova) au 
adoptat în unanimitate următoarea rezoluție: 
 “Noi, martorii lui Iehova din zona de Nord vom fi în alertă pentru a găsi 
orice fel de informație de la dușman legată de lucrurile pe care fratele Howlett ni 
le-a adus în atenție duminică, 1 octombrie 1939 cu privire la O.R.Moyle. Vă 
susținem sută la sută pentru Guvernul Teocratic, străduindu-ne să vestim 
Împărăția, așa cum a poruncit  Dumnezeu Atotputernicul prin Apărătorul numelui 
Său, Regele Isus Cristos.” 
 
 

ÎN ARMONIE CU ACȚIUNEA LUATĂ 
 
 Noi, martorii lui Iehova din adunarea din Racine (Wisconsin) dorim să ne 
exprimăm dezaprobarea față de acțiunile lui O. R. Moyle împotriva Societății și 
președintelui ei. Prin aceasta, recunoaștem SOCIETATEA TURNULUI DE 
VEGHERE ca fiind calea vizibilă, agenția Guvernului Teocratic al lui Iehova, și 
suntem în deplină armonie cu acțiunile luate de comitetul de directori. Suntem 
recunoscători Societății că l-a trimis pe fratele Howlett în mijlocul nostru pentru a 
explica chestiunea, lucru pe care l-a făcut atât de bine. 
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Experiențe de teren 
 
VICTORIE A LUCRĂRII DE DISTRIBUIRE A REVISTELOR 

ÎN ZONA NORD DIN CHICAGO 
 
 „Pe 9 martie, 15 vestitori au fost amplasați într-una din cele mai aglomerate 
intersecții care includea marele magazin Sears și Roebuck. După cam o oră de 
lucru, un ofițer de poliție a sosit ca să ne informeze că nu puteam face această 
muncă. Am răspuns că ne bucuram doar de drepturile date de Dumnezeu, și 
aprobate de Curtea Supremă. Ofițerul a spus că dacă nu vom întrerupe lucrarea ne 
vor lua cu forța. Cam la 20 de minute după aceasta, doi polițiști au început să-i 
strângă pe toți vestitorii în fața magazinului Sears. Semnele și pancartele mari pe 
care le purtau vestitorii erau o mare atracție pentru public. Un vestitor a profitat de 
prilej ca să-i spună unuia din polițiști că nu putem nici prin presa publică să 
cumpărăm publicitatea pe care ne-o făceau atunci. Apoi, duba poliției a sosit și i-a 
ridicat pe cei 15 vestitori (6 bărbați, 3 doamne și 6 copii) și i-a dus la secție. Li s-a 
spus că persoana care a depus plângerea va fi acolo în scurt timp și că acuzația va 
fi completată mai târziu. Ofițerul de poliție a spus că de fapt plângerea venea de la 
Sears & Roebuck, dar, decât să se expună, au pus povara pe proprietarul unui mic 
magazin de haine. Bărbații și femeile au fost despărțiți și puși în celule, iar copiii 
au fost trimiși acasă. Toți au fost amprentați, ca și cum ar fi fost criminali 
periculoși.” 
 „Curând după aceea, șeful de secție, sergentul și încă un om au intrat în 
celulă și au început să pună întrebări, înjurând și amenințându-ne să nu ne mai 
întoarcem acolo. Apoi au sosit frați să plătească cauțiunea, pentru ca frații să poată 
fi eliberați până la judecată, dar fără folos. Dimineața următoare, s-a făcut un alt 
efort. Sergentul ne-a informat că se cerea de la fiecare o cauțiune de 100 de dolari 
bani gheață sau 400 de dolari în echivalent. L-am contactat pe judecătorul Schiller 
să semneze cauțiunea, dar, din cauza unor neînțelegeri cu autoritățile de la secție, 
judecătorul s-a enervat foarte tare și a  luat asupra lui responsabilitatea de a ne 
scoate pe cauțiune, fără nici o cheltuială pentru noi. Acest lucru nu le-a picat bine 
șefului și sergentului, pentru că erau romano-catolici. Vestitorii au fost eliberați și 
procesul stabilit pentru ziua următoare. A doua zi, am fost chemați înaintea Curții 
Municipale. Am solicitat ca juriul să delibereze cazul nostru. Trei săptămâni mai 
târziu, cazul nostru a fost prezentat înaintea Curții Penale, și deliberat de 
judecătorul McCormick, care l-a închis pentru că acuzatorul nu a apărut. Acesta a 
fost informat greșit și tendențios despre munca noastră, și atunci când a aflat 
adevăratul nostru scop, a refuzat să compară. Totuși, acest lucru nu a oprit 
arestările. În următoarea săptămână, au mai fost arestați încă 6 oameni, și încă doi 
peste 2 săptămâni. În cele două ultime cazuri, chiar ofițerii au fost cei care au 
depus plângerile. Aceste cazuri au devenit problematice, și, în pofida multelor 
prelungiri și amânări ale tribunalelor, am reușit să aducem cazul nostru înaintea 
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unui juriu. Juriul, care a găsit vestitorii vinovați, era alcătuit din 9 catolici și 3 alții. 
Am fost amendați 1 dolar plus cheltuielile de judecată. Acest lucru, desigur, ne-a 
făcut să cerem un recurs. Judecătorul nu a fost impresionat datorită amenzii mici. 
Avocatul nostru a insistat să aducem în atenția acestui tribunal deciziile Curții 
Supreme în cazuri similare acestuia. Judecătorul a permis continuarea cazului, 
cerând procurorilor să cerceteze încă puțin legea. S-a procedat astfel, și, după 
prezentarea a patru cazuri, plus cazul South Holland (III) ca dovezi, decizia 
juriului a fost întoarsă și cazul nostru închis.” 
 
 

CAZ DE FOAMETE ÎN STRĂVECHIUL BAGDAD, IRAK 
 
 „Pe când un martor era plecat din camera lui de hotel, a fost vizitat de un 
prieten, dar a găsit ușa închisă. El a mers la proprietar și a spus că este foarte 
important să intre în camera lui de hotel, și a primit permisiunea de a sparge 
geamul pentru a intra. După ce a căpătat acces, s-a aprovizionat cu nerăbdare cu 
cele mai recente publicații ale Societății și revistele Turnul de Veghere și 
Consolare. A lăsat un bilet: „Dragă prietene: Pentru că nu ne-am mai văzut de 
multă vreme, am devenit foarte înfometat de adevărul prețios pe care îl conțin 
paginile Turnului de Veghere și publicațiile-surori. Așa că, pentru a-mi face 
provizii noi, mi-am pus în gând să te vizitez. Când am ajuns la hotel și am aflat că 
ești plecat, am fost foarte dezamăgit. Imediat am mers la proprietarul hotelului și i-
am spus că am venit din alt oraș să te vizitez și am găsit camera ta încuiată. Deci, 
ca să nu mă întorc cu mâinile goale, am primit permisiunea lui să întru în cameră 
prin geamul ăsta spart și m-am aprovizionat cu publicațiile Societății.” Mai târziu, 
după ce le-a citit și studiat, s-a hotărât să îl servească pe Iehova și Teocrația Sa. La 
școala unde preda, comitetul școlii a emis o lege potrivnică legii lui Dumnezeu și a 
încercat să o aplice cu forța asupra lui. El a refuzat pentru că era împotriva 
conștiinței lui și legii lui Iehova. Din acest motiv, a demisionat din buna lui 
poziție, și plănuiește acum să intre în lucrarea de pionierat și să-și devoteze 
întregul timp Teocrației. Această experiență a avut loc în exact același loc unde, cu 
secole în urmă, Șadrac, Mesac și Abed-Nego au fost aruncați în cuptor pentru că 
au refuzat să cedeze în fața reprezentanților lui Satan. 
 
 

O EVREICĂ ÎN INIMĂ (BROOKLYN) 
 
 „Doamna a spus, cerându-i 25 de cenți soțului ei: „Oh, e una din cărțile pe 
care le citeam despre Dumnezeu. Trebuie să am cartea aceea, nu pot să o ratez!‟ 
Am făcut o vizită ulterioară. Am aflat că ea, deși evreică din naștere, era de fapt 
evreică în inima ei, și l-a acceptat pe Isus ca Mesia și Salvator, și avea toate cărțile 
judecătorului Rutherford, cu excepția a două sau trei. Am mai făcut câteva vizite 
ulterioare, i-am plasat cele 3 cărți care îi lipseau, și 10 broșuri, pe lângă faptul că îi 
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furnizam săptămânal Turnul de Veghere și Consolare. Ea mi-a destăinuit că Îl 
iubește pe Iehova din copilărie, și că a încercat să învețe cât de mult se poate 
despre El, de la rabin, din multele cărți și reviste pe care le-a citit, dar nu a fost 
niciodată mulțumită până ce a primit adevărul. Rezultatul  este că ea s-a pus clar 
de partea lui Iehova, iese în lucrare de mărturie, prima ei mărturie fiind chiar în 
fața rabinului, și dorește să fie botezată cu primul prilej. De asemeni, a avut o 
influență puternică, făcându-l pe soțul ei să creadă în Noul Testament și în Cristos. 
 
 

ATEU CU DOUĂ LUNI ÎN URMĂ (TEXAS) 
 
 „Nu e nimeni acasă. Am lăsat un exemplar din Veștile Împărăției. Mai 
târziu mă întorc, dar nimeni nu e acolo. Las un pliant cu Salvarea, și adresa unui 
loc de întrunire. Curând, cuplul care trăia în acea casă a venit la locul de întrunire 
dorind să se asocieze lucrătorilor Împărăției. Atunci când a sosit, servul de zonă al 
Societății i-a chemat. Următoarea duminică au fost botezați, împreună cu alți cinci. 
Au comandat o Biblie nouă, un fonograf, două serii de înregistrări și câteva 
înregistrări diferite, și au contribuit cu . . . . . . dolari la servul de zonă. Amândoi 
sunt acum în serviciu. Acest lucru arată importanța lăsării, măcar a unui bilețel, cu 
adresa unui loc de întrunire la ușă. 
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INSTRUCȚIUNE 
„Şi a scos poporul Său cu bucurie, iar pe aleşii Lui cu încântare.” 

– Psalmul 105:43. 
 

Partea a VIII- a 
IEHOVA nu-i dezamăgeşte niciodată pe cei care fac voinţa Lui. Supunerea 

este întotdeauna recompensată cu bucurie. În partea de încheiere a profeţiei lui 
Ţefania, Iehova pune acest cântec de bucurie pe buzele servilor Lui credincioși. El 
le cere tuturor celor ce sunt din Sion să cânte cu curaj. „Rămăşiţei”, împreună cu 
„străinii”, adică cei care vor forma „mare mulţime”, El le poruncește să strige tare 
laudele Lui. El a ridicat judecata potrivnică de deasupra celor credincioşi, israeliţii 
spirituali restatorniciți, rămăşiţa; el i-a îndepărtat de printre ei pe toţi duşmanii 
ipocriţi şi l-a făcut pe servul Său credincios să se evidenţieze față de toţi cei care 
practică religia. Cei credincioşi, apreciind prezenţa Domnului la templu şi faptul că 
marele TEOCRAT îi binecuvântează şi ghidează pe cei care îşi păstrează 
integritatea faţă de El, au încredere că Domnul îi apără de atacurile duşmanului şi 
astfel au motive de bucurie.  

2 Profeţia arată că opoziţia violentă faţă de GUVERNUL TEOCRATIC va 
ajunge cât de curând la un punct culminant; iar în legătură cu aceasta Iehova le 
cere martorilor Lui credincioși şi tuturor celor care au bunăvoinţă faţă de El să 
îndepărteze toate fricile faţă de oameni şi demoni. El ordonă că frica nu trebuie să 
îi paralizeze sau să înceteze lucrul pentru Împărăție. Pentru a-şi întări poporul 
Iehova îi asigură că El este cu El şi că îi va scăpa cu totul de duşman. El îi face să 
ştie că este mulţumit de credincioșia lor, iar cei care îşi păstrează integritatea vor fi 
binecuvântaţi pentru totdeauna. Această asigurare îi determină pe servii lui Iehova 
să cânte de bucurie. Cei credincioşi nu vor mai ezita între două opinii. Ei sunt orbi 
în faţa tuturor lucrurilor, mai puţin în faţa GUVERNULUI TEOCRATIC şi astfel 
se bucură pentru că pot vesti numele Celui Prea Înalt, indiferent de toate opoziţiile. 
Ei sunt siguri că vor fi părtaşi la victoria Domnului. Iehova îşi dă Cuvântul că îşi 
va izbăvi poporul; poporul Său  are aşadar încredere deplină în El şi se va bucura 
de mântuirea pe care El le-o va aduce. 
 

TIMPUL PENTRU A SE BUCURA 

3 Iehova arată servilor  Săi prin multe dintre profeţiile lui că prezentul este 
timpul pentru a se bucura şi astfel El le spune: „Cântă, O fiică a Sionului; strigă , O 
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Israelule; fii fericit şi bucură-te cu toată inima, O fiică a Ierusalimului.” (Ţefania 
3:14) Una dintre dramele stăruitoare şi încurajatoare a fost hotărâtă când israeliţii, 
la ordinul lui Iosafat, au ieşit din Ierusalim pentru a face faţă armatelor combinate 
ale lui Amon, Moab şi Muntelui Seir, care au conspirat la distrugerea israeliţilor. 
(2 Cronici 20:22) Acel tablou profetic  îşi găseşte împlinirea finală în cazul 
israeliţilor spirituali. Partea vizibilă a organizaţiei lui Iehova, Sion, ilustrată de 
„femeia” Lui, sunt cei din „rămăşiţă”, „fiica” lui Iehova şi a organizaţiei Lui. 
Conform traducerii lui Young, textul din Isaia 12:6 spune: „Strigă tare şi cântă, O 
locuitorule [(Roth.) locuitoare] din Sion; pentru că mare este în mijlocul tău Cel 
Sfânt din Israel!” Este momentul ca membrii trupului lui Cristos, cei 144.000, atât 
cei din cer cât şi cei de pe pământ, să cânte împreună pentru Iehova. (Apocalipsa  
14:1-3; Psalmul 149:1, 2) Toţi oamenii binevoitori, care văd şi se bucură să susţină 
GUVERNUL TEOCRATIC, trebuie să se alăture acelui cântec de laudă: „Cântaţi-i 
Domnului un cântec nou, şi lauda de la capătul pământului, voi cei care coborâţi la 
mare şi la tot ce este în ea; insulelor şi locuitorii voştri. Locurile sălbatice şi 
oraşele de acolo să îşi ridice vocile, satele în care locuieşte Chedar; cei care 
locuiesc pe stâncă să cânte, să strige de pe vârfurile munţilor. Să îi aducă glorie 
Domnului şi să îi vestească lauda pe insule.” – Isaia 42:10-12. 

4 Când rămăşiţa a înțeles că Isus Cristos este la templu, cântecul a început: 
„Bucură-te tare, O fiică a Sionului; strigă, O fiică a Ierusalimului; iată, Regele vine 
la tine; El este drept şi neprihănit; umil şi călărind pe un măgar, pe un mânz al unei 
măgăriţe.” – Zaharia 9:9. 

5 Acest mesaj este direcţionat către urmașii adevăraţi ai lui Cristos, 
credincioşii din Ierusalim, şi nu către cei care fac parte din mulţimea religioasă, 
politică şi necredincioasă, aşa cum este menţionat în Ţefania 3:1. Timpul pentru 
făţărnicie şi mâhnire a trecut. (Isaia 58:3-5; Zaharia 7:3-7) Cei credincioşi au acum 
o profundă şi adevărată bucurie. Ei se bucură deoarece văd că justificarea numelui 
lui Iehova va fi cu siguranţă obţinută în viitorul apropiat. A fost bucuria Domnului 
şi o asemenea bucurie este puterea rămăşiţei. Ei văd că GUVERNUL 
TEOCRATIC al dreptăţii este aici şi că se vor bucura pentru totdeauna. (1 
Tesaloniceni 5:16) Aşa este „timpul restatornicirii tuturor lucrurilor‟ aparţinând 
GUVERNULUI TEOCRATIC sub Cristos. Este „timpul înviorării‟ şi cere o mare 
bucurie din partea tuturor celor care îl iubesc pe TEOCRAT şi guvernul Lui. 
(Fapte 3:19-21) Exact contrară este condiţia marilor religioşi, adică Ierarhiei 
romano-catolică şi aliaţii ei, corespondentul Tirului, care cântă ca o curvă, şi care 
cântă acum cântecul seducător pentru a-i ademeni pe ceilalţi în capcana ei. Iehova 
îi spune curvei şi aliaţilor ei: „Nu te vei mai bucura, O fecioară asuprită [deoarece 
ea este necinstită în relaţiile ei ilicite cu adulterii politici şi comerciali], fiică a 
Sidonului; ridică-te, treci în Chitim; nici acolo nu vei avea odihnă.” – Isaia 23:12. 

6 Din 1922 rămăşiţa, sub porunca Domnului Isus, a început publicarea 
energică a GUVERNULUI TEOCRATIC, iar acest lucru nu a adus nici o bucurie 
oamenilor religioşi, care nu vor mai avea niciodată parte de linişte sau bucurie. 
Mesajul despre adevăr al lui Dumnezeu dogoreşte şi torturează sistemul religios. 
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Sensibilităţile lor religioase sunt şocate din cauza propovăduirii mesajului despre 
Împărăție şi ei aduc şi mai multe persecuţii asupra martorilor celui Prea Înalt. 

7 În timpul primului război mondial, din cauza fricii faţă de oameni, cei 
consacrați nu au reuşit să îşi îndeplinească îndatoririle, iar Domnul le-a aplicat 
hotărârea Lui judecătorească nefavorabilă. În 1919 cei credincioşi au început să se 
trezească şi să-şi dea seama de situaţia reală şi când au realizat că Isus Cristos este 
la templu, bucuria lor a început cu adevărat. Iehova le-a spus celor credincioşi: 
„Domnul a îndepărtat judecăţile tale, ţi-a alungat duşmanul; regele Israelului, chiar 
Domnul, este în mijlocul tău; nu vei mai avea parte de lucruri rele.” – Ţefania 
3:15. 

8 Iehova şi-a luat hotărârea judecătorească nefavorabilă care  a aplicat-o 
împotriva acestora, iar spiritul Domnului s-a aşezat pe cei credincioşi, aceştia 
spunând cu bucurie (Isaia 12:1): „În ziua aceea vei spune, O Doamne, te voi lăuda; 
chiar dacă ai fost furios pe mine, furia ta s-a întors de la mine şi acum mă mângâi.” 
„Prizonierii” reţinuţi de Babilon au fost atunci eliberaţi din organizaţia lui Satan 
din cauză că hotărârea judecătorească nefavorabilă a lui Iehova a fost îndepărtată 
şi din cauză că cei credincioşi s-au căit şi s-au îndreptat cu tot devotamentul spre 
Dumnezeu şi Regele Lui. (Psalmii 102:19, 20; 146:7; Isaia 61:1; 42:7; 49:9) 
Duşmanul a fost îndepărtat din organizaţia lui Dumnezeu, iar apoi nenorocirea 
păcătoşilor nu a fost lăsată să se aşeze pe mulţimea celor drepţi. (Psalmul 125:3) 
Astfel, Iehova i-a eliberat pe captivii din organizaţia lui Satan. 

9 Un eveniment demn de remarcat este acesta: că în anul 1928 Dumnezeu a 
dezvăluit poporului Său adevărul cu privire la „Înaltele Stăpâniri”, arătând 
poporului Său credincios că „Înaltele Stăpâniri” nu sunt elementele politice care 
conduc lumea, ci Iehova şi Isus Cristos sunt Înaltele Stăpâniri. Apoi curăţarea „ 
bătrânilor aleşi” ai adunărilor a fost o altă descoperire care a adus bucurie celor 
credincioşi. În anul 1938 Iehova a dezvăluit poporului Său că sistemul democratic 
de guvernare nu este conducerea organizaţiei lui Iehova, ci că organizaţia lui 
Dumnezeu este neapărat teocratică. Toate aceste lucruri a adus bucurie poporului 
lui Dumnezeu, iar credinţa, speranţa şi mângâierea lor au crescut. 

10 Iehova le-a dezvăluit servilor Lui credincioși că „regele Israelului 
[spiritual], chiar şi Domnul, este în mijlocul tău”. Acel rege nu este Caesar, nici 
statul, nici papa ierarhiei, care pretinde cu falsitate că este reprezentantul oficial al 
lui Cristos, ci regele este Iehova, „Regele Veșniciei”. Prin reprezentantul Lui 
oficial, Cristos Isus, El este prezent cu servii Lui credincioși. Ca rezultat al 
prezenţei lui Iehova prin Cristos Isus cu „rămăşiţa” credincioasă adunată la templu 
şi făcută martori ai TEOCRATULUI, oamenii binevoitori au auzit mesajul. Aceşti 
„străini” au început să vină din multe naţiuni şi au tot venit, iar făcând acest lucru 
ei se alătură în cântec deoarece inimile lor sunt bucuroase: „Cântă şi bucură-te, O 
fiică a Sionului; fiindcă iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, spune Domnul. Şi 
multe naţiuni se vor aduna la Domnul în ziua aceea şi vor deveni poporul Meu; iar 
Eu voi locui în mijlocul tău; iar tu vei şti că Domnul oștirilor m-a trimis la tine.” 
(Zaharia 2:10, 11) „Domnul a spus: m-am întors în Sion, şi voi locui în mijlocul 
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Ierusalimului; şi Ierusalimul se va numi, Un oraş al adevărului; iar muntele 
[Guvernul TEOCRATIC ] Domnului oștirilor, Muntele sfânt.” – Zaharia 8:3. 

11 Domnul nu va mai pedepsi pe poporul Său  credincios: „Nu vei mai avea 
parte de lucruri rele.” (Ţefania 3:15) Rămăşiţa, continuând cu credincioșie şi 
supunere faţă de Domnul, îşi va păstra integritatea faţă de El şi astfel Iehova nu va 
mai avea nici un motiv să le aducă nenorociri aşa cum a făcut din 1914 până în 
1918: „Şi nu va mai fi nici un blestem; ci tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi 
în el; şi servii Lui Îl vor sluji; iar ei îi vor vedea faţa; şi numele Lui va fi pe frunţile 
lor.” – Apocalipsa 22:3, 4. 

12 Persecuţiile aspre care se abat acum asupra poporului  lui Dumnezeu, din 
mâna ierarhiei şi aliaţilor totalitari şi a uneltelor lor nu sunt nenorociri care vin de 
la Iehova. Acestea nu exprimă nemulţumirea lui Iehova cu privire la cei care îi 
sunt credincioşi. Acele persecuţii sunt dovezi de la Domnul că rămăşiţa şi 
însoţitorii lor sunt chiar poporul Său, cărora le este permis să poarte batjocura care 
a căzut asupra lui Iehova şi Cristos Isus cu multe secole în urmă. Din cauză că 
rămăşiţa poartă numele lui Iehova şi din cauză că ionadabii sunt „alte oi” ale 
Domnului, ei sunt supuşi persecuţiilor care vin din partea organizaţiei Diavolului. 
Dar fiindcă stau fermi de partea lui Iehova şi au încredere în mântuirea Lui ei sunt 
întăriţi în Domnul şi în puterea măreţiei Lui. Rămăşiţa se află în GUVERNUL 
TEOCRATIC, iar ionadabii se află sub protecţia Domnului, şi deci aceşti „oameni 
[ai lui Dumnezeu] locuiesc în el [în Împărăție], şi nu va mai fi nici o distrugere; 
dar Ierusalimul [organizaţia credincioasă a lui Dumnezeu] va fi locuit în 
siguranţă‟. – Zaharia 14:11. 

13 Servii credincioși ai lui Iehova ştiu că nici un rău nu se va abate asupra 
lor şi ei spun Domnului, aşa cum este scris în profeţii: „Eu am crezut în mila Ta; 
inima mea se va bucura în mântuirea Ta.” (Psalmul 13:5) Ei ştiu că mântuirea lor 
este sigură. Acest lucru îi bucură mult. 

14 „Ziua lui Iehova” a început în 1914 când l-a întronat pe Cristos ca Rege. 
Iehova spune: „În ziua aceea i se va spune Ierusalimului, Nu te teme; iar Sionului, 
mâinile tale să nu slăbească.” (Ţefania 3:16) Iehova vorbeşte prin Cristos Isus, 
Regele şi marele Profet. În anul 1919, prin servii  Lui pământeşti şi prin metodele 
alese de comunicare, Cristos Isus a început să le spună celor ce se află în legământ 
cu Iehova: „Să nu vă fie frică de ei”; însemnând: Să nu vă fie frică de duşman; să 
vă fie frică doar de Dumnezeu. (Vezi Turnul de veghere din 1 şi 15 august 1919, 
„Binecuvântaţi sunt cei neînfricaţi”. De asemenea, Turnul de veghere din 1 aprilie 
1923, „Să nu vă slăbească mâinile”) Acest mesaj de mângâiere şi asigurare este 
pentru rămăşiţa Israelului spiritual, care sunt cetăţeni ai Noului Ierusalim, şi pentru 
„străinii care sunt între porţile lui‟, adică oamenii binevoitori, ionadabii. Ambele 
clase trebuie să urmeze aceeaşi lege şi să se supună aceloraşi porunci ale lui 
Dumnezeu. – Exodul 12:49. 

15 Acest avertisment pentru rămăşiţă şi pentru „alte oi” dovedeşte că Satan 
a fost alungat atunci din cer şi trimis pe pământ, şi de după 1918 încoace sunt 
„vremuri periculoase”; şi că acestea sunt „ultimele zile” şi că numele lui Iehova 
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trebuie vestit cu tărie până în momentul în care începe bătălia marii zile a 
Dumnezeului Atotputernic. Acest lucru dovedeşte şi că Acţiunea Catolică va fi 
organizată, luptând cu vigoare împotriva TEOCRAŢIEI, şi că statul totalitar va 
prelua controlul pământului. Dovedeşte şi că aceştia, împreună cu ierarhia romano-
catolică, pretinzând dreptul de a conduce pământul, constituie „urâciunea pustiirii” 
şi că va sta „unde nu trebuie” să stea. Arată şi că persecuţia servilor lui Iehova va 
creşte, marcând vremea când toate persoanele binevoitoare care speră la mântuire 
trebuie să meargă înspre GUVERNUL TEOCRATIC. (Matei 24:15, 16) Din acel 
moment, cei care sunt în legământ cu Dumnezeu, nu trebuie să se teamă de oameni 
sau demoni. Dacă se vor teme doar de Dumnezeu şi i se vor supune poruncilor Lui 
cu credinţă îi va ţine în siguranţă în faţa capcanei Diavolului. – Proverbe 29:25. 

16 Sion este organizaţia principală  a lui Iehova, cu Cristos Isus ca şi 
Căpetenia ei, având ca asociaţi pe cei 144.000, care toţi trebuie acum să se implice 
în serviciul lui Iehova. Iehova spune acum Sionului: „Să nu-ţi slăbească mâinile”. 
Nu este timp de inactivitate şi reţinere de la lucrul de martor al Împărăției. Chiar 
dacă duşmanul se îndoieşte de legalitatea lucrului martorilor şi aduce mari ocări şi 
pedepse asupra celor care sunt implicaţi în acest serviciu, cei credincioși nu trebuie 
să slăbească lucrul. Nimeni din Sion nu trebuie să se teamă de duşman. Ei trebuie 
să fie curajoşi ca leii, ceea ce reprezintă dreptatea. Ei trebuie să continue să se 
bucure de supunere în faţa poruncilor Domnului. Dumnezeu este tăria noastră şi 
doar de El ne temem. 

17 Iehova a făcut ca multe drame profetice să fie înscrise ca exemple şi 
pentru încurajarea poporului Lui în această zi de pericol pe pământ. Un exemplu a 
fost cel cu privire la Neemia când a fost trimis de Domnul să reconstruiască 
zidurile Ierusalimului antic. Sanbalat împreună cu alţi duşmani a conspirat 
împotriva lui Neemia şi a adus acuzaţii de revoltă împotriva lui şi a însoţitorilor 
lui. Neemia s-a rugat lui Iehova: „Dar acum, O Dumnezeule, întăreşte-mi mâinile.” 
(Neemia 6:1, 7-9) În acelaşi fel, servii credincioși ai lui Dumnezeu au continuat să 
se roage de-a lungul serviciului lor din 1922 încoace, iar Iehova le-a ascultat 
rugăciunile. Duşmanul a încercat aceleaşi tactici diavoleşti când templul se 
reconstruia la Ierusalim de către rămăşiţa credincioasă restatornicită a Israelului de 
carne: „Atunci poporul [duşman] ţării a slăbit mâinile poporului lui Iuda şi le-a 
provocat greutăţi în construcţiile [lor]; şi au angajat sfătuitori împotriva lor, să le 
încurce scopul, în toatele zilele regelui Cirus al Persiei, până la domnia lui Darius, 
rege al Persiei.” – Ezra 4:4, 5. 

18 Un alt exemplu a fost cel al gabaoniţilor, care aveau nevoie disperată de 
ajutor şi care l-au chemat pe Iosua, trimiţându-i acest mesaj: „Nu îţi slăbi mâna cu 
slujitorii tăi; vino repede la noi şi salvează-ne, ajută-ne.” (Iosua 10:6) Gabaoniţii i-
au ilustrat acolo pe oamenii binevoitori, „alte oi” ale Domnului care se adună 
acum şi care au nevoie de ajutor; astfel, Domnul îi porunceşte rămăşiţei să 
continue în forţă cu serviciul de martor şi să nu slăbească mâinile. Martorii lui 
Iehova trebuie să fie sârguincioşi şi foarte activi până la Armaghedon, bucurându-
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se în continuu de privilegiul de a purta batjocura ce cade asupra Domnului, pentru 
numele Lui. 

19 De ce nu ar trebui martorii lui Iehova să se teamă de oameni sau demoni? 
Răspunsul este dat în profeţie: „Domnul Dumnezeul tău în mijlocul tău este 
puternic; El te va izbăvi şi se va bucura pentru tine; va locui în iubirea Sa; se va 
bucura pentru tine prin cântec.” – Ţefania 3:17. 

20 Iehova a poruncit ca numele Lui să fie vestit pe tot pământul. El se află 
în mijlocul poporului ce este în legământ cu El şi El este Atotputernic. El este 
Iehova al Oștirilor, Dumnezeul oștirilor, şi nimeni nu i se poate opune cu succes. 
Bătălia este a lui şi nu a omului, iar victoria Lui deplină este foarte sigură. (2 
Cronici 20:15) El l-a numit şi însărcinat pe Regele Lui, Cristos Isus, care este 
„Dumnezeu cel puternic”. (Isaia 9:6) Iehova spune Sionului, muntelui templului: 
„Ridicaţi-vă capetele, O voi porţi; şi ridicaţi-vă, voi uşi rezistente; şi Regele gloriei 
va intra. Cine este acest Rege al gloriei? Domnul puternic şi măreţ, Domnul 
puternic în luptă.” – Psalmul 24:7, 8. 

21 Mântuirea îi aparţine lui Iehova şi nici unei organizații lumeşti: „El îi va 
mântui [pe poporul Lui credincios]”. Acest lucru nu se referă la salvarea de la 
moarte din cauza păcatului lui Adam, ci înseamnă salvarea sau scăparea din 
organizaţia Diavolului, care îi ameninţă pe servii lui Dumnezeu cu distrugerea. Se 
referă la salvarea poporului credincios al lui Dumnezeu, atât rămăşiţa cât şi „alte 
oi”, la Armaghedon. Aceştia au fost salvaţi de multe ori din 1919, iar salvarea 
completă va veni pentru cei credincioşi la Armaghedon, pentru justificarea 
numelui lui Iehova. (Psalmul 106:8) Văzând că ziua salvării este acum foarte 
aproape nu este deloc timp pentru inactivitate, ci este timpul pentru multă energie 
şi activitate pentru vestirea GUVERNULUI TEOCRATIC şi pentru salvarea pe 
care o va aduce. 

22 Copiii credincioși din Sion şi însoţitorii lor dovedesc acum prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, care le-a poruncit să transmită oamenilor, că Satan este un 
mincinos şi că toată religia este de la demoni. Dumnezeu este mulţumit de o astfel 
de activitate credincioasă pentru vestirea numelui Lui şi a Împărăției Sale. Este 
scris: „Se va bucura tare pentru tine.” (Ţefania 3:17) Iehova îşi manifestă 
mulţumirea faţă de servii Lui din cauza curajului şi credinţei cu care anunţă 
GUVERNUL TEOCRATIC şi vestește numele marelui TEOCRAT. Acești servi 
credincioși se tem de Iehova, ca nu cumva să nu îşi îndeplinească îndatoririle şi să 
nu primească aprobarea Lui. Ei se bucură să facă voinţa lui în mijlocul opoziţiei. 
Cuvintele scrise de profetul Ieremia sunt acum aplicate în mod potrivit servilor 
credincioși ai lui Iehova Dumnezeu, pe care Ieremia i-a preumbrit: „Şi voi încheia 
un legământ veşnic cu ei, că nu mă voi întoarce de la ei, ca să le fac bine; dar îmi 
voi pune teama în inimile lor, ca să nu se îndepărteze de mine. Da, mă voi bucura 
pentru ei, ca să le fac bine, şi îi voi stabili cu siguranţă în această ţară cu toată 
inima Mea şi cu tot sufletul Meu.” (Ieremia 32:40, 41) Bunăvoinţa lui Dumnezeu 
este făcută cunoscută celor credincioşi prin „numele nou” pe care El l-a dat: 
Martorii lui Iehova. (Isaia 62:2-5; 43:10-12) Mai departe El spune clasei „servului 
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rău”: „Şi vă veţi lăsa numele ca blestem pentru aleşii mei; pentru că Domnul 
Dumnezeu vă va distruge şi îşi va numi servii cu alt nume. Eu însumi Mă voi 
veseli asupra Ierusalimului şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în 
el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. Nu vor mai fi în el nici 
copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri 
la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani 
va fi blestemat ca păcătos.” – Isaia 65:15, 19, 20. 

23 Din cauză că Iehova se bucură pentru poporul său credincios el le cere şi 
martorilor lui de pe pământ să se bucure, iar ei se bucură acum foarte tare. (Isaia 
65:18; 66:10, 14) De la primirea „numelui nou” rămăşiţa, identificându-se complet 
cu organizaţia sub Cristos, cântă cu bucurie: „Mă bucur în Domnul şi sufletul meu 
este plin de veselie în Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-
a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească 
şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.” – Isaia 61:10. 

24 Ţefania spune mai departe: „El va sta în iubirea Sa.” (Ţefania 3:17) 
Citirea marginală este: „El va tăcea în iubirea Sa.” Iehova stă sau este tăcut şi se 
abţine de la mustrarea Sionului pentru că acest lucru nu mai este necesar, deoarece 
copiii din Sion, rămăşiţa credincioasă, este zeloasă şi supusă poruncilor lui Iehova, 
fiind astfel activi în serviciul Lui. Aceasta este atitudinea lui Iehova faţă de ei din 
cauza iubirii pe care o are pentru credincioşii Lui. Toate faptele Lui se datorează 
iubirii Lui binevoitoare. Astfel, El cere poporului Său să cânte pentru că acum este 
momentul ca poporul să îşi manifeste bucuria în El. Apoi Cel Prea Înalt spune: 
„[Eu] mă voi bucura de tine cu cântări.” El face acest lucru pentru că a venit 
timpul pentru justificarea numelui Lui prin GUVERNUL lui TEOCRATIC. A 
venit timpul ca cei credincioși să fie eliberați şi astfel li se porunceşte să cânte. 
Iehova le transmite acest „nou cântec” şi ei cântă: „Şi cântau un cântec nou 
înaintea tronului şi înaintea celor patru fiare şi înaintea bătrânilor; dar nici un om 
nu putea învăţa acel cântec, decât cei o sută patruzeci şi patru de mii, care au fost 
răscumpărați de pe pământ.” – Apocalipsa  14:3. 

25 La naşterea copilului uman Isus, oștirea de îngeri din cer a cântat un 
cântec profetic, iar acel cântec se împlineşte acum: „Şi deodată lângă înger se afla 
o mulţime formată din oștirea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând: 
Glorie lui Dumnezeu în înălţimi, iar pe pământ pace pentru oamenii cu 
bunăvoinţă.‟ (Luca 2:13, 14, Rotherham) Domnul le porunceşte oamenilor 
binevoitori, „altor  oi”: „Bucuraţi-vă, O naţiunilor, împreună cu poporul Lui; 
pentru că El va răzbuna sângele slujitorilor Lui şi se va răzbuna pe duşmanii Lui, 
dar va fi milos cu ţara Lui şi cu poporul Lui.” (Deuteronomul 32:43) Organizaţia 
lui Iehova se află acum într-un loc plin de bucurie pentru că acum este timpul 
împlinirii profeţiei: „Iar cei răscumpăraţi ai Domnului se vor întoarce [din 
Babilon] şi vor veni în Sion cu cântece şi bucurie nemărginită pe capetele lor; vor 
obţine bucurie şi încântare, iar suferinţa şi oftatul vor dispărea.” (Isaia 35:10) „Iar 
cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce şi vor veni înspre Sion cântând; 
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bucurie veşnică va fi pe capetele lor; vor obţine încântare şi bucurie; iar suferinţa 
şi durerea vor dispărea.” – Isaia 51:11. 
 

ADUNARE 

26 În anul 1918 poporului  lui Iehova nu i s-a mai permis să facă adunări 
pentru că a fost luat captiv de duşmanii lor. Unii dintre ei au fost chiar închişi, 
privaţi de libertate. În anul 1918 Cristos Isus a venit la templu, iar sfinţii care 
fuseseră morţi de multă vreme au fost înviaţi şi s-au adunat în faţa Domnului. 
Captivii s-au îndurerat, aşteptând adunarea la templul de pe Muntele Sion: „Şi nu 
doar ei, ci şi noi, care avem primele roade ale spiritului, chiar noi oftăm în noi, 
aşteptând aprobarea, şi anume, răscumpărarea trupului nostru.” – Romani 8:23. 

27 O altă traducere a textului (Ţefania 3:18) este: „I-am strâns pe triştii 
exilaţi în adunare.” (Rotherham) Cei care în timpul anului 1918 au fost exilaţi din 
locul numit de adunare al lui Dumnezeu s-au bucurat când au fost uniţi în 1919 
când Domnul a reactivat serviciul TEOCRAŢIEI. Aşadar, israeliţii spirituali 
adunaţi spun şi continuă să cânte: „Am fost bucuros când mi-au spus, lasă-ne să 
mergem în casa Domnului. Picioarele noastre vor sta înăuntrul porţilor tale, O 
Ierusalime. Unde urcă semințiile, semințiile Domnului, ca mărturie pentru Israel, 
să aducă mulţumiri numelui Domnului. Pentru binele fraţilor şi însoţitorilor mei 
voi spune acum, Pace să fie înăuntrul tău.” (Psalmul 122:1, 2, 4, 8) „Sufletul meu 
îşi doreşte şi tânjeşte după curţile Domnului; inima mea şi carnea mea strigă după 
Dumnezeul viu. Ei merg din putere în putere; toţi cei din Sion apar înaintea lui 
Dumnezeu.” (Psalmul 84:2, 7) „Sufletul meu este însetat după Dumnezeu, după 
Dumnezeul cel viu; când voi veni şi voi sta înaintea lui Dumnezeu? Când îmi 
amintesc aceste lucruri îmi vărs sufletul în mine; pentru că am mers cu mulţimea; 
am mers cu ei la casa lui Dumnezeu, cu vocea bucuriei şi laudei, cu o mulţime care 
era în sărbătoare.” (Psalmul 42:2, 4). „O Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu; te 
voi căuta repede; sufletul meu este însetat după tine, carnea mea tânjeşte după tine 
într-un loc uscat şi însetat, unde nu este apă; să îţi văd puterea şi gloria, aşa cum le-
am văzut şi la tine în sanctuar.” – Psalmul 63:1, 2. 

28 Cu această mărturie a faptelor, următoarea parte a profeţiei va fi 
apreciată de cei unşi şi de însoţitori: „Îi voi aduna la adunarea solemnă pe cei care 
suferă, cei care sunt de-ai tăi, pentru care batjocura a fost o povară.” (Ţefania 3:18) 
Cine se adună? Profeţia răspunde: Cei „care sunt de-ai tăi [fuseseră din tine 
(Roth.)]”. Cei consacraţi care fuseseră absenţi din organizaţia Domnului din cauză 
că au fost captivi, prizonieri sau deţinuţi, au fost reţinuţi de organizaţia duşmanului 
în timpul primului război mondial. A fost o povară pentru ei să se afle în 
captivitate: „O povară pentru tine [şi] o batjocură!” (Rotherham) Cei consacraţi nu 
şi-au păstrat integritatea şi şi-au slăbit mâinile de la mărturisirea Împărăției, în acea 
perioadă. Astfel, în 1918 şi 1919 ei au contribuit la batjocura ce a fost adusă 
organizaţiei lui Iehova. Cei care erau în clasa „servului  rău” nu s-au mai adunat 
după 1918, ci au fost „îndepărtaţi din oraşul [sfânt]”. (Zaharia 14:1, 2) Cei 
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credincioși au fost îndureraţi, iar când au fost adunaţi la Domnul a început cu 
adevărat bucuria lor. 

29 Iehova le spune celor suferinzi care au rămas credincioşi: „Iată, atunci 
voi îndepărta tot ce te face să suferi; şi o voi izbăvi  pe cea care se clatină şi o voi 
aduna pe cea care a fost alungată; şi le voi aduce laudă şi faimă în fiecare ţară în 
care au fost batjocorite.” – Ţefania 3:19. 

30 Conform lui Rotherham, prima parte a acestui text spune: „Iată-mă! am 
de-a face cu toţi asupritorii tăi din acea vreme”; apoi, începe „lucrarea ciudată” a 
lui Iehova, făcându-i şi pe servii Săi credincioși o parte din ea. „Lucrarea ciudată” 
îi expune pe chinuitorii religioşi ipocriţi. În acea „lucrare ciudată” o serie de 
„plăgi” cumplite sunt revărsate asupra „creştinătăţii”. Dumnezeu aduce o 
„foamete” pe pământul lor, nedându-le ipocriților religioşi o viziune a scopului 
Său. Ei sunt ca demonii; ei merg în întuneric şi rămân acolo. (Apocalipsa 16:1-21; 
Amos 8:11) Din moment ce sensibilităţile religioase ale acestor asupritori sunt 
lovite, ei încep să urle. În timpul „lucrării ciudate” unii dintre asupritori şi 
susţinători par să se căiască: „Fiii celor care ți-au adus suferinţă vor veni înaintea 
ta aplecaţi; şi toţi cei care te-au dispreţuit se vor închina la tălpile picioarelor tale; 
şi te vor numi, Oraşul Domnului, Sionul Celui Sfânt din Israel.” (Isaia 60:14) Aşa 
sunt descrişi cei care au fost asupritori, și cei care se întorc acum spre Domnul şi 
caută mântuirea Lui. Apoi urmează „lucrul nemaiauzit” şi asupritorii nu vor scăpa 
nici cum de Executorul lui Iehova: „pentru că va exista suferinţă în zilele acelea, 
cum nu a mai fost de la începutul creaţiei pe care Dumnezeu a realizat-o până 
acum, şi nici nu va mai fi.” – Marcu 13:19. 

31 Cine va fi izbăvit? Domnul răspunde: „o voi izbăvi pe cea care se 
clatină”; referindu-se la rămăşiţa din Sion, căreia îi este atribuită mărturia lui Isus 
Cristos. În timpul primului război mondial aceştia au şchiopătat între două opinii, 
încercând în acelaşi timp să se supună conducătorilor umani pentru că ei credeau 
că aceştia sunt „înaltele stăpâniri”, şi dorind să îi fie credincioși și lui Iehova 
Dumnezeu; dar Iehova a restatornicit rămăşiţa, aceştia fiind cu inimă cinstită şi 
sinceră,: „În ziua aceea, spune Domnul, o voi aduna pe cea care se clatină, şi o voi 
aduna pe cea care a fost alungată, şi pe cea pe care am făcut-o să sufere; şi o voi 
face pe cea care se clatină o rămăşiţă, şi pe cea care a fost alungată departe,  o 
naţiune puternică; iar Domnul va domni peste ei de pe muntele Sion de acum şi 
pentru totdeauna.” – Mica 4:6, 7. 

32 Cei religioşi au urmărit o cale de a scăpa de poporul consacrat al lui 
Dumnezeu de pe pământ, dar Domnul i-a izbăvit şi eliberat pe cei care i-au fost 
credincioși: „Dar, în necazul meu [când eu am început să mă clatin (margine)], ei 
s-au bucurat şi s-au adunat la un loc [împotriva rămăşiţei]; da, nelegiuiții s-au 
strâns la un loc împotriva mea, iar eu nu am ştiut; m-au sfâşiat şi nu s-au oprit: 
batjocoritorii ipocriţi erau în sărbătoare şi scrâşneau din dinţi înaintea mea.” 
(Psalmul 35:15, 16) „Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domneşte 
împrejur. „Învinuiţi-l” strigă ei „haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace 
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cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom 
pune mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el” – Ieremia 20:10; Psalmul 38:16-18. 

33 Această ezitare între două opinii a avut ca rezultat șchiopătarea din 
partea rămăşiţei. Iehova le-a atribuit crezare pentru că au fost ignoranţi în faţa 
adevărului cu privire la „Înaltele Stăpâniri” şi a avut deci milă pentru ei şi i-a 
adunat şi i-a restatornicit, în 1919, şi apoi mai târziu, cam prin 1929, a dezvăluit 
poporului său credincios că „Înaltele Stăpâniri” nu sunt conducătorii lumeşti, ci 
Iehova Dumnezeu şi Cristos. 

34 Iehova spune mai departe cu privire la cei credincioși: „O voi aduna pe 
cea care a fost alungată”; adică, risipită din „Ţara Sfântă” a serviciului, care le-a 
fost negată poporului lui Dumnezeu pentru binele Împărăției, în timpul primului 
război mondial. Dumnezeu le-a permis să fie risipiţi din cauza fricii lor de om şi 
din cauza prea multor ceremonii religioase. Acest lucru a fost preumbrit de fuga 
lui Ilie de reprezentantul diavolesc feminin idolatrizat, Izabela. (1 Regi 19:1-15) 
Mai mult, aşa cum a fost preumbrit de întoarcerea lui Ilie, întoarcerea şi adunarea 
rămăşiţei din Sion, prin aceasta Iehova anulează şi inversează acţiunea duşmanului 
împotriva poporului credincios al lui Dumnezeu. Dumnezeu a cauzat o ilustrare a 
acestei acţiuni să fie înscrisă de către profetul Ezechiel: „Apoi mi-a spus: Fiul 
omului, aceste oase sunt toată casa Israelului [spiritual]; iată, ei [în timpul anului 
1918] spun: Oasele noastre s-au uscat şi speranţa ni s-a spulberat; suntem distruşi. 
Profeţeşte şi spune-le, Astfel spune Domnul Dumnezeu, Iată, O poporul Meu, Vă 
voi deschide mormintele şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre şi vă voi 
aduce în ţara lui Israel [profeţie care a început să se împlinească în anul 1919]. Şi 
veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele [o moarte a activităţii 
serviciului în Împărăția lui Dumnezeu], O poporul meu, şi când vă voi scoate din 
mormintele voastre.” – Ezechiel 37:11-13. 

35 Iehova mai spune: „Şi le voi aduce laudă şi faimă.” (Ţefania 3:19) „Le 
voi aduce laudă şi un nume.” (V.R. şi Roth.) Eliberarea rămăşiţei de duşman şi 
înapoierea pe pământul lor, adică în serviciul Împărăției, a avut loc atunci şi a 
continuat să fie o laudă pentru Iehova şi pentru onoarea numelui Lui. Pentru lauda 
Lui, Iehova a dat rămăşiţei Sale credincioase un „nume nou”. Toată această 
bunăvoinţă a lui Dumnezeu asupra poporului Său i-a adus disperare duşmanului şi 
în special ierarhiei romano-catolice. (Apocalipsa 11:11-13) Iehova a permis apoi 
ca ei să fie numiţi martorii Lui şi să îşi arate lauda şi preamărirea numele lui în faţa 
altora şi să nu îi laude pe oameni. „Şi în ziua aceea [de refacere] veţi spune: 
Lăudaţi-L pe Domnul, chemaţi-i numele [(margin) vestiți numele Lui], vestiți 
faptele printre popoare, spuneţi că numele Lui este înălţat. Cântaţi-i Domnului; 
pentru că a făcut lucruri extraordinare [şi anume, a instaurat TEOCRAŢIA şi i-a 
scăpat pe oameni din organizaţia lui Satan]; acest lucru este cunoscut pe tot 
pământul.” – Isaia 12:4, 5. 

36 În timpul primului război mondial rămăşiţa a fost batjocorită pe 
pământul ei. Dumnezeu le spune: Le voi aduce laudă şi faimă „în toată ţara în care 
au fost făcuţi de ruşine”. Poporul  lui Dumnezeu a fost făcut de ruşine; dar când a 
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fost adunat din nou de Domnul şi restatornicit în serviciul Lui, imaginea lor s-a 
schimbat. Acum, pe toate teritoriile „creştinătăţii” oamenii religioşi sunt obligaţi să 
ia aminte la ceea ce au de spus martorii lui Iehova. Ierarhia romano-catolică 
recunoaşte măcar că există un popor pe pământ ce refuză să cedeze în faţa ispitelor 
lor şi care nu tremură de frică în faţa lor. Cei credincioși îndeplinesc şi se supun 
acum acelui avertisment din Scripturi, şi anume, „Vieţile pe care le trăiţi să fie 
demne de [vestea bună a lui] Cristos, pentru ca, dacă voi veni să vă văd sau, 
nefiind acolo, doar voi auzi despre voi, să ştiu că sunteţi neclintiţi într-un singur 
spirit şi cu o singură minte, luptând cot la cot pentru credinţa [veştii bune]. Să nu 
tremuraţi nici o clipă înaintea adversarilor voştri. Curajul vostru va fi pentru ei o 
dovadă sigură de distrugere amenințătoare, dar pentru voi va fi o dovadă sigură de 
mântuire – o dovadă ce vine de la Dumnezeu.” – Filipeni 1:27, 28, Weymouth. 

37 Acum Iehova schimbă situaţia şi îi face pe cei din „Acţiunea Catolică” şi 
pe aliaţii lor să se înnegrească la faţă. Duşmanii văd că sunt expuşi şi văd că 
oamenii binevoitori faţă de Iehova pleacă din organizaţia demonică şi găsesc 
liniştea şi siguranţa în organizaţia lui Dumnezeu. Iehova a prezis această zi 
triumfătoare a celor care îl servesc şi i se închină în spirit şi în adevăr: „Dar veţi fi 
numiţi preoţii Domnului; oamenii vă vor numi preoţii Dumnezeului nostru; veţi 
mânca din bogăţiile naţiunilor şi vă veţi desfăta în gloria lor. Veţi avea dublu 
pentru ruşinea voastră, iar pentru tulburare ei se vor bucura de porţia lor; aşadar, în 
ţara lor ei vor stăpâni dublu; şi vor avea parte de bucurie nesfârşită.” -Isaia 61:6, 7. 
 

SLUJBA LA TEMPLU 

38 La judecata de la templu, care a început în 1918, cei care au trecut proba 
au fost unşi şi însărcinaţi şi trimişi pentru a îndeplini serviciul GUVERNULUI 
TEOCRATIC, iar cu privire la aceştia Iehova spune prin profetul Său: „La vremea 
aceea vă voi aduce din nou [vă voi aduce înăuntru (R.V.)], în vremea în care vă voi 
aduna; pentru că vă voi face un nume şi vă voi aduce laudă printre toate popoarele 
pământului, când voi aduce înapoi captivii în faţa ochilor voştri, spune Domnul.” – 
Ţefania 3:20. 

39 Cei aprobaţi au fost aduşi la templu, pentru a fi în serviciul 
TEOCRAŢIEI. Domnul le-a atribuit interesele Împărăției. Acum ei trebuie să-i 
aducă lui Iehova o jertfă în dreptate şi ei au făcut acest lucru când au fost trimişi pe 
pământ pentru a realiza serviciul ce le-a fost atribuit sub Cristos Isus, Căpetenia şi 
Regele lor. 

40 Adunarea sau restatornicirea  nu are nici o referinţă a „Israelului după 
carne” pentru că ei au fost un popor tipic. Adunarea de aici se referă la Israelul 
spiritual. Înseamnă aducerea israeliţilor spirituali, martorilor credincioși ai lui 
Dumnezeu, într-o unitate vizibilă. Acum poporul lui Dumnezeu a fost adus în 
unitate completă aşa cum a prezis Domnul prin apostol. (Efeseni 4:13, 14) „Astfel 
spune Domnul Dumnezeu, după ce voi aduna casa lui Israel din popoarele în care 
au fost împrăştiaţi şi voi fi sfinţit în ei înaintea necredincioşilor, ei vor locui apoi în 
ţara lor, pe care i-am dat-o slujitorului Meu Iacob. Şi vor locui acolo în siguranţă şi 
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vor construi case şi vor planta viţe de vie; da, vor locui acolo cu încredere, după ce 
voi executa hotărârile judecătoreşti asupra tuturor celor din jurul lor, care îi urăsc; 
iar ei vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.” (Ezechiel 28:25, 26) „Şi îi voi 
aduce din nou pe captivii poporului Meu Israel, iar ei vor construi oraşele pustii şi 
vor locui în ele; şi vor planta viţe de vie şi vor bea vinul lor; vor amenaja şi grădini 
şi vor mânca fructele lor. Îi voi stabili pe pământul lor şi nu vor mai fi scoşi din 
ţara pe care le-am dat-o, spune Domnul Dumnezeul tău.” (Amos 9:14, 15) Aceste 
scripturi arată că servii credincioși ai lui Iehova, care sunt acum pe pământ, nu vor 
mai fi împrăştiaţi de către duşmani, şi vor continua să îl servească pe Iehova 
întotdeauna şi să se bucure în mântuirea Lui. 

41 Poporul  lui Iehova, rămăşiţa şi însoţitorii lor,  duc acum o campanie de 
publicitate în unitate şi solidaritate deplină. Câteva exemple notabile sunt acestea: 
În Londra, Anglia, s-a ţinut în anul 1938 o convenţie a rămăşiţei şi a însoţitorilor, 
convenţie care a fost conectată, prin dispozitive electrice, cu multe alte adunări din 
Marea Britanie, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Tasmania, Canada şi 
America. De asemenea, în anul 1939, o adunare asemănătoare cu locaţia principală 
în New York, a fost legată cu multe alte oraşe şi posturi de radio. Prin aceste 
metode, martorii lui Iehova şi însoţitorii din toate părţile „creştinătăţii” s-au adunat 
şi au vestit în mod armonios numele marelui GUVERN TEOCRATIC. 

42 „Îţi voi face un nume şi îţi voi aduce laudă printre toţi oamenii 
pământului.” Conform traducerii lui Young: „Îţi voi da [Israelului spiritual 
restatornicit] un nume şi laudă, printre toate popoarele lumii”. Aproximativ din 
anul 1878 Iehova a început să adune de printre naţiuni un „popor pentru numele 
lui”. (Fapte 15:14) I-a supus la o probă  pentru  judecata de la templu din 1918 şi i-
a trimis pe cei aprobaţi să îi înfăptuiască lucrul. Scripturile şi faptele sunt în acord 
exact şi arată că acum este vremea în care Iehova îşi pune bunătatea asupra celor 
care îl iubesc cu adevărat şi îl servesc; şi acest lucru demonstrează îndeplinirea 
profeţiei cu privire la îndatorirea lor. „Tabernacolul  lui David” a fost tipic şi a 
ilustrat Împărăția. În anul 1914 Regele Cristos Isus a fost întronat  şi Împărăția  a 
fost instalată. Rămăşiţa însărcinată a mers înainte după porunca Lui pentru a 
propovădui numele lui Iehova, adică pentru a vesti numele şi guvernul Lui. 
Cuvintele profetului Amos din 9:11, 12 sunt în acord cu acest lucru. (Vezi Fapte 
15:14-18) De ce s-a realizat acest lucru? Cuvântul lui Iehova răspunde: „pentru ca 
rămăşiţa dintre oameni [un popor pentru numele Lui] să îl caute pe Domnul”, iar 
cei binevoitori dintre toate naţiunile să meargă repede înspre GUVERNUL 
TEOCRATIC. Iehova a prezis toate aceste lucruri de la început; iar scopul Lui 
trebuie îndeplinit. – Fapte 15:14-18. 

 
ASIGURARE DEPLINĂ 

43 Rămăşiţa şi însoţitorii sunt acum asiguraţi complet de ceea ce urmează să 
se întâmple. Ei nu se mai află în dubiu şi nu se mai tem. Iehova a vorbit şi cuvântul 
Lui nu va deveni fără valoare, ci îşi va îndeplini scopul. Dacă şi-a propus, El va şi 
îndeplini. (Isaia 46:11; 55:11) Când va înfăptui Iehova toate aceste lucruri 
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minunate? El răspunde: „când îi voi aduce înapoi pe captivi înaintea ochilor 
voştri”; sau, conform lui Rotherham: „Când voi face ca toţi captivii să se întoarcă 
în faţa ochilor voştri‟. Iehova şi-a adunat martorii credincioși în modul de acțiune 
luat, pentru ca toţi cei care doresc să poată înțelege şi să ştie că Iehova este Cel 
Atotputernic şi că acum profeţiile Lui se îndeplinesc pentru lauda şi justificarea 
numelui Său. 

44 Dacă toţi cei consacraţi din anul 1918 ar fi fost inactivi şi dacă nu ar fi 
organizat şi continuat cu serviciu de martori într-o manieră zeloasă şi neînfricată 
nimeni de pe pământ nu ar fi văzut sau ştiut despre refacerea Israelului spiritual şi 
că aceştia sunt servii adevăraţi ai lui Iehova Dumnezeu, care vestesc numele şi 
guvernul Lui. De fapt, nu ar fi putut exista nici o restatornicire dacă unii dintre ei 
nu ar fi rămas credincioși şi drepţi faţă de Domnul, aceştia constituind „rămăşiţa”. 
În anul 1919 poporul consacrat și credincios al lui Iehova a fost restatornicit, fiind 
eliberat. Astfel, cei credincioși au lăudat numele lui Iehova. Oamenii religioşi, 
politici şi afaceriştii au fost făcuţi să îşi dea seama că acum este un popor pe 
pământ care îi este devotat complet lui Iehova şi care fără frică sau ezitare s-a 
implicat în vestirea numelui Lui şi în anunţarea GUVERNULUI TEOCRATIC ca 
singură speranţă pentru omenire. 

45 Acum cei religioşi realizează că martorii lui Iehova şi însoţitorii lor sunt 
un popor special, separat şi diferit de politicienii religioşi de pe pământ. Ei văd că 
aceştia sunt un popor deosebit. Aceşti martori credincioși îl pun pe Iehova şi 
Împărăția Sa  mai presus de orice. Mărturia lor cu privire la Iehova şi la 
GUVERNUL lui TEOCRATIC îi umple pe oamenii religioşi şi pe aliaţii lor cu ură 
faţă de Cel Atotputernic şi Împărăția Sa, astfel duşmanii opunându-se tuturor 
lucrurilor ce ţin de GUVERNUL TEOCRATIC. Domnul Dumnezeu face ca 
duşmanul să îşi fixeze astfel propriul destin. Ei se leagă în mod voit de cauza 
Diavolului şi lucrează în armonie cu demonii opunându-se Celui Prea Înalt şi 
tuturor celor care Îl reprezintă. El aduce în existență un popor care aduce laudă 
numelui Lui pe pământ. 
 

FIŢI INSTRUIŢI 

46 Scripturile au fost scrise pentru ca omul lui Dumnezeu să poată fi instruit 
şi echipat corespunzător pentru a-l servi pe Cel Prea Înalt şi Împărăția Sa. (2 
Timotei 3:16, 17) Cei înţelepţi sunt cei care caută cu stăruinţă dreptatea şi 
smerenia. Ei sunt nerăbdători să afle voinţa lui Dumnezeu şi doritori să meargă pe 
calea poruncită de El. „Şi când cel înţelept este instruit, el primeşte cunoaşterea.” 
(Proverbe 21:11) Cel ce este instruit de către Domnul şi primeşte cunoştinţă are 
apreciere pentru relaţia lui cu Iehova şi cu regele Lui. (Proverbe 8:10, 12) „Frica 
faţă de Domnul este începutul înţelepciunii; iar cunoaşterea Celui sfânt este 
înţelegerea.” – Proverbe  9:10. 

47 Vine vremea lui Iehova pentru îndeplinirea profeţiei lui Ţefania, a cărui 
nume înseamnă „ascuns de-al lui Iehova”. Ţefania ilustrează în primul rând 
„rămăşiţa” şi, mai apoi, „însoţitorii”. La judecata de la templu, care a început în 
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anul 1918, cei aprobaţi au fost vindecaţi şi trimişi în Sion. Apoi au fost toţi trimişi 
să avertizeze „creştinătatea” şi să dea avertismente tuturor despre organizaţia lui 
Satan şi despre faptul că sfârşitul a venit şi bătălia marii zile a Dumnezeului 
Atotputernic este aproape. Îndatorirea lor i-a obligat de asemenea să vestească 
numele lui Iehova şi guvernul Său tuturor celor care au vrut să audă, pentru ca 
„alte oi” ale Domnului să poată fi adunate. Rămăşiţa credincioasă a început 
imediat să realizeze acea îndatorire şi au continuat în acelaşi fel. În timp ce ei 
continuă să asculte poruncile lui Dumnezeu El continuă să îi instruiască 
dezvăluindu-le semnificaţia profeţiilor Lui. În aceste vremuri Domnul adună „alte 
oi” şi acestea sunt făcute însoţitorii rămăşiţei şi sunt uniţi cu rămăşiţa pentru 
vestirea GUVERNULUI TEOCRATIC şi pentru transmiterea avertizării că 
judecata finală va fi în curând realizată complet. Cei care sunt înţelepţi acordă 
atenţie avertizării şi primesc instruirile şi merg imediat spre GUVERNUL 
TEOCRATIC, având promisiunea să fie ascunşi acolo. 

48 „Creştinătatea” nesocoteşte instruirea de la Domnul. Elementele 
comerciale, politice şi militare se unesc cu cei religioşi în opoziţie faţă de 
TEOCRAŢIE, unindu-se toţi şi pentru asuprirea martorilor lui Iehova şi a 
însoţitorilor lor. În opoziţia lor faţă de GUVERNUL TEOCRATIC „creştinătatea” 
şi aliaţii ei se mândresc cu faptul că ei vor conduce lumea, ca sfidare a lui Iehova 
Dumnezeu şi a Regelui Lui. 

49 Apoi Iehova le spune celor răzvrătiţi: „Aşteptaţi-mă.” Dar „creştinătatea” 
răzvrătită nu acordă nici o atenţie avertismentului. Din contră, cei religioşi şi aliaţii 
lor măresc asuprirea faţă de servii lui Iehova. Îi va răzbuna Iehova pe martorii Săi 
credincioși? Isus răspunde: „Vă spun că îi va răzbuna repede. Totuşi, când Fiul 
omului va veni, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8) Cei de pe pământ care 
au încredere deplină în Iehova şi în Regele Său nu se vor mai teme de demoni sau 
de agenţii umani ai demonilor, ci vor merge înainte cu zel şi curaj către casa 
Domnului şi vor vesti mesajul ce le-a fost încredinţat, vestind  scopul lui 
Dumnezeu. Făcând acest lucru ei îşi vor dovedi credinţa în Iehova şi în guvernul 
Său şi îşi vor păstra astfel integritatea faţă de cel Prea Înalt. 

50 A venit timpul ca Iehova să îşi distrugă duşmanul. Astfel, toţi cei care au 
încredere deplină în marele TEOCRAT şi în Regele Lui, să se bucure. Nu lăsaţi pe 
nici unul dintre cei din rămăşiţă sau ionadabi să tremure sau să nu îşi realizeze 
îndatoririle. Să nu îşi slăbească nimeni mâinile. Serviciul  martorilor să continue 
cu vigoare şi mai mare. Bucuraţi-vă şi cântaţi cu bucurie, toţi cei ce sunteţi 
privilegiaţi să fiţi de partea GUVERNULUI TEOCRATIC. Victoria este sigură şi 
este aproape. Toate Scripturile şi toate faptele dovedesc pe deplin că marea bătălie 
va începe în curând. Aşa cum Iehova a vorbit Israelului tipic prin slujitorul Său 
credincios  Iosua, aşa îi vorbeşte acum şi Israelului spiritual şi însoţitorilor, prin 
Mai Marele Iosua, şi anume: „Nu ţi-am poruncit Eu ţie? Fii puternic şi curajos; nu 
te teme şi nu te înspăimânta; pentru că Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde 
mergi.” (Iosua 1:9) Mântuirea îi aparţine lui Iehova, iar el îi va mântui pe cei care 
cred în El. Să cântăm deci: „Inima mea se va bucura în mântuirea Ta.” 
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A FOST VÂNĂTORUL „UN ÎNȘELĂTOR”? 
 
„Esau era un vânător priceput, un om al câmpului”, precum Nimrod, după 

care s-a spus: „Ca Nimrod, vânătorul puternic, înaintea Domnului.” (Vezi Geneza 
25:27 şi 10:8-10) Fără îndoială că aceşti doi vânători ştiau de promisiunea divină 
dată în paradisul Eden cu privire la Sămânţa ce avea să vină, un Eliberator al 
omenirii, şi anume: „Şi Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui: Pentru că ai făcut 
lucrul acesta eşti blestemat mai presus de toate vitele şi toate animalele 
câmpului;... şi voi pune duşmănie între tine şi femeie, şi între sămânţa ta şi 
sămânţa ei; îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” – Geneza 3:14, 15. 

Casa lui Esau era printre corturile tatălui său, Isaac. Isaac era fiul lui 
Avraam, omul care a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”. Dumnezeu a încheiat 
cu Avraam un contract solemn sau legământ, cu aceste cuvinte: „Te voi 
binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa ca stelele cerului şi ca nisipul care este pe 
ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni poarta duşmanilor lui; şi în sămânţa ta se vor 
binecuvânta toate naţiunile pământului; pentru că ai ascultat de vocea Mea.” 
(Geneza 22:17, 18) Acest lucru se numeşte legământul avraamic. Observaţi că 
legământul cu Avraam a declarat că va exista un urmaş sau o „sămânţă” care va 
binecuvânta „toate naţiunile pământului”. Înainte de binecuvântarea tuturor 
popoarelor de pe pământ trebuie să apară sămânţa promisă. S-a aşteptat aşadar ca 
unul dintre urmaşii naturali ai lui Avraam să devină rege şi apoi prin acel rege şi 
Împărăție să fie binecuvântate toate naţiunile pământului, conform voinţei lui 
Dumnezeu, marele Teocrat. Din acest motiv cei credincioşi au aşteptat cu 
nerăbdare naşterea celui ce avea să le fie rege. Ei şi-au bazat speranţele pe 
promisiunea repetată făcută de Iehova Dumnezeu. Fără îndoială că unii au crezut 
că Isaac, fiul lui Avraam, avea să fie cel prin care va veni binecuvântarea. „Iar 
după moartea lui Avraam Dumnezeu l-a binecuvântat pe fiul său, Isaac; şi Isaac 
locuia lângă izvorul Beer-Lahai-Roi [izvorul Celui Care Trăieşte şi Vede].” Când 
Isaac avea aproximativ şaizeci de ani el şi soţia lui Rebeca au avut doi fii gemeni, 
pe care i-au numit Esau şi Iacob. – Geneza 25:11, 26. 

Pentru a scăpa de foamete Isaac a plecat apoi să locuiască în ţara 
filistenilor, cei care se închinau la demoni. În timp ce era acolo, Dumnezeu i-a 
spus lui Isaac: „Călătoreşte în această ţară şi eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta: 
pentru că ţie şi seminţei tale vă voi da toate ţările acestea; şi voi realiza jurământul 
pe care i l-am făcut lui Avraam, tatăl tău. Şi voi face ca sămânţa ta să se 
înmulţească precum stelele cerului şi îi voi da seminţei tale toate ţările acestea; şi 
în sămânţa ta se vor binecuvânta toate naţiunile pământului.” (Geneza 26:3, 4) 
Astfel, promisiunea avraamică a fost reînnoită cu Isaac. Înainte de moartea lui 
Isaac, asupra căruia dintre fiii lui gemeni îşi va pronunţa binecuvântarea şi care va 
deveni astfel succesorul tatălui său, la promisiunea avraamică? 

Conform regulii urmaşilor de la acea vreme din Orient, primul născut sau 
cel mai mare fiu era moştenitorul de drept al bunurilor tatălui şi al tuturor 
drepturilor sau privilegiilor care însoţeau acele bunuri, mai puţin dacă din orice 
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motiv exista vreo excepţie la acea regulă. Esau, născându-se cu câteva momente 
înainte de fratele său Iacob, ar fi conform acestei reguli succesorul promisiunii 
avraamice şi moştenitorul tatălui său. Dreptul său din naştere ar include astfel 
promisiunea încheiată cu Avraam. Dar Iehova Dumnezeu a indicat clar că ar trebui 
să existe o excepţie la regulă în acest caz şi că Iacob ar trebui să fie moştenitorul, 
şi nu Esau. Când s-a aflat că mama Rebeca va avea urmaşi, şi chiar înainte de 
naştere, ea l-a întrebat pe Domnul despre urmaşii aşteptaţi, iar Domnul i-a spus că 
va naşte doi fii şi că cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic. „Şi Domnul i-a spus, 
În pântecele tău se află două naţiuni şi două popoare se vor naşte din tine; unul 
dintre popoare va fi mai puternic decât celălalt; iar cel mai mare îl va sluji pe cel 
mai mic.” (Geneza 25:22, 23) Acest lucru arată clar că a fost scopul lui Dumnezeu 
ca Iacob, care a fost născut ultimul, să fie moştenitorul şi succesorul promisiunii 
avraamice. 

Aceşti doi fii au ajuns la maturitate. Esau a devenit un mare vânător, iubind 
sporturile exterioare, în timp ce Iacob era un om simplu, rămânând acasă. Esau a 
arătat faptul că nu era mulţumit de dreptul din naştere, şi anume promisiunea 
avraamică, chiar dacă ar fi fost a lui, ceea ce nu era, din moment ce Dumnezeu 
predestinase că îi va aparţine lui Iacob. Comentatorul inspirat scrie despre aceasta: 
„Şi nu doar de data aceasta; ci şi când Rebeca a conceput cu unul, cu strămoşul 
nostru Isaac; (pentru ca, din cauză că copiii nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici 
un rău sau bine, scopul lui Dumnezeu, potrivit alegerii, să fie ferm, nu prin lucrări 
şi prin cel care cheamă) ei i s-a spus. Cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic. Aşa 
cum este scris, pe Iacob l-am iubit, dar pe Esau l-a urât.” (Romani 9:10-13) Esau 
se gândea mai mult la propriul său confort decât la orice i-ar fi putut aduce 
promisiunea avraamică. 

A venit ziua în care Esau era pe câmp la vânătoare. S-a întors înfometat şi 
leşinat. A aflat că Iacob pregătise o oală de linte. Când Esau a simţit mirosul 
apetisant al mâncării i-a spus lui Iacob: „Dă-mi să mănânc, te rog, din acea ciorbă 
roşie, pentru că sunt lihnit.” Apoi Iacob, în acord cu ordinul lui Iehova Dumnezeu, 
i-a spus lui Esau: „Vinde-mi astăzi dreptul tău din naştere. Şi Esau a spus, Iată, 
sunt pe punctul de a muri; şi cu ce mă va ajuta acest drept din naştere? Şi Iacob a 
spus, Jură-mi astăzi; şi i-a jurat: şi i-a vândut lui Iacob dreptul din naştere. Apoi 
Iacob i-a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte; şi a mâncat şi a băut şi apoi s-a 
ridicat şi a plecat. Deci, Esau şi-a urât dreptul din naştere.” – Geneza 25:27-34. 

Dreptul şi titlul la naştere autentic, adevărat era acum al lui Iacob din două 
motive suficiente: (1) pentru că aşa a fost poruncit de Domnul înainte de naşterea 
lui Iacob, aşa cum este menţionat mai sus; şi (2) pentru că el l-a cumpărat într-o 
tranzacţie deschisă şi cinstită de la fratele său Esau. Iacob şi Esau erau atunci 
bărbaţi, amândoi capabili de a încheia un contract; şi au făcut un contract care era 
obligatoriu pentru amândoi. 

Chiar dacă au existat cele două motive pentru care Iacob a fost îndreptăţit 
cu dreptul din naştere, Esau a încercat să îl priveze de acesta. Dreptul din naştere 
purta cu el privilegiul binecuvântării speciale de la tatăl lor Isaac. Isaac a devenit 
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bătrân şi ochii i-au slăbit şi nu mai putea vedea; şi ştia că ziua morţii lui era 
aproape. (Geneza 27:1, 2) El i-a spus fiului său Esau să meargă pe câmp şi să-i 
aducă nişte carne de vânat ca să mănânce şi să-i dea lui Esau binecuvântarea lui. 

Biblia nu arată clar că Isaac ştia că Dumnezeu predestinase faptul că 
dreptul din naştere trebuia să îi aparţină lui Iacob, şi nici nu arată că Isaac ştia că 
Esau i-l vânduse lui Iacob; aşadar, bătrânul tată poate fi iertat pentru că a crezut că 
este datoria lui să îi acorde binecuvântarea fiului său, Esau. Când Isaac avea 131 
de ani, iar fiii lui Iacob şi Esau erau bărbaţi maturi la 71 de ani, Isaac a acordat 
binecuvântarea. Mama Rebeca, cunoscând amândouă motivele pentru care Iacob 
era îndreptăţit să aibă dreptul din naştere, ştiind că Esau nu îl aprecia, şi cunoscând 
intenţia lui nedreaptă de a-l priva pe fratele lui Iacob de privilegiile şi 
binecuvântările aferente dreptului din naştere, l-a sfătuit pe Iacob ce să facă pentru 
a-şi proteja propriile interese cuvenite. Mama făcea astfel voinţa lui Dumnezeu. Ea 
făcea ce ar trebui să facă orice persoană cinstită: să încerce să protejeze drepturile 
şi privilegiile celor care sunt lângă ea şi care îi sunt dragi. Astfel l-a trimis pe Iacob 
să taie doi pui de capră şi să-i aducă la ea şi ea a pregătit o masă savuroasă în timp 
ce Esau era la vânătoare. Apoi, pentru ca tatăl orb să nu refuze cu încăpăţânare să 
îi ajute cu scopul lor divin şi pentru ca el să creadă că îl binecuvântează pe Esau, 
mama Rebeca a pus pe braţele fiului ei Iacob pieile puilor de capră, punându-le şi 
în jurul gâtului pentru a părea a fi un bărbat păros, ca fratele său Esau. 

Iacob a mers apoi la tatăl lui şi i-a dat carnea savuroasă. Tatăl lui l-a sărutat 
şi i-a dat binecuvântarea lui Iacob. Apoi bătrânul tată a făcut o afirmaţie profetică, 
sub îndrumarea evidentă a Domnului, spunându-i lui Iacob: „Oamenii să îţi 
slujească şi naţiunile să se plece înaintea ta: fii stăpân peste fraţii tăi, iar fiii mamei 
tale să ţi se închine; blestemat fie oricine te blestemă; şi binecuvântat fie cel care te 
binecuvântează.” – Geneza 27:29. 

Aproape imediat Esau s-a întors de la câmp şi a aflat că Iacob primise 
binecuvântarea tatălui său şi că el (Esau) nu a reuşit să îşi ducă la bun sfârşit 
scopul de a anula tranzacţia deschisă şi cinstită pe care o încheiase cu Iacob când i-
a vândut dreptul lui din naştere. Esau l-a urât pe fratele lui, Iacob, şi s-a hotărât să 
îl omoare de îndată ce tatăl lor, Isaac, era mort. 

Pare neobișnuit că mulţi oameni religioşi i-au criticat aspru pe Iacob şi pe 
mama lui, Rebeca, pentru această tranzacţie. Acest lucru s-a întâmplat evident din 
cauză că aceştia au fost neștiutori față de ce urma. Nici o parte din acţiunea lui 
Iacob legată de dreptul din naştere nu e condamnabilă. Iehova Dumnezeu a arătat 
mai târziu că Esau a ilustrat în mod profetic popoarele pământului care sunt 
creştine doar cu numele, dar nu şi în adevăr şi fapte şi care sunt ipocrite şi îi 
persecută pe creştinii adevăraţi; iar Iacob a ilustrat sau preumbrit pe urmașii 
adevăraţi ai lui Cristos care au fost reprezentaţi greşit şi persecutaţi de aşa-zişii 
„creştini”. Dumnezeu şi-a arătat aprobarea pentru comportamentul lui Iacob şi al 
mamei lui, Rebeca, şi a arătat că a fost scopul lui ca Iacob să primească 
binecuvântarea ce venea o dată cu dreptul din naştere. Iacob îşi arătase marea lui 
dorinţă pentru dreptul din naştere, ceea ce era doar o promisiune, în timp ce Esau îl 
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dispreţuise. Aşadar, mai târziu apostolul a avertizat creştinii „să nu fie nici un 
adulter sau păgân, ca Esau, care şi-a vândut dreptul din naştere pentru o bucată de 
carne. Pentru că după aceea, când ar fi moştenit binecuvântarea, a fost respins 
pentru că nu a găsit iertarea [de partea lui Dumnezeu], deşi a căutat-o cu grijă şi cu 
lacrimi.” – Evrei 12:16, 17. 

Acţionând în urma sfatului mamei lui Iacob a fugit de mânia lui Esau; dar 
înainte să plece, Isaac l-a chemat din nou pe Iacob şi l-a binecuvântat din nou. 
(Geneza 28:1-5) După ce a plecat, Iacob s-a aşezat şi a dormit într-un loc situat la 
nord de Ierusalimul de astăzi pe care Iacob l-a numit mai apoi Betel, nume care 
înseamnă „Casa lui Dumnezeu”. Acolo Iacob a avut un vis în care Dumnezeu a 
semnalat aprobarea pentru Iacob şi a pronunţat o binecuvântare pentru el.  Scrierea 
exactă arată la: 

„Şi a făcut lumină peste un loc anume, şi a zăbovit acolo toată noaptea 
pentru că soarele apusese; şi a luat din pietrele ce erau acolo şi le-a folosit ca perne 
şi s-a aşezat acolo să doarmă. Şi a visat şi iată, era o scară pe pământ, iar vârful ei 
ajungea la cer: şi iată, îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea. Şi iată, 
Domnul stătea deasupra ei şi a spus, Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatăl 
tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pământul pe care stai întins ţi-l voi da ţie şi seminţei 
tale; iar sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; şi tu te vei răspândi înspre vest şi 
înspre est şi înspre nord şi înspre sud; şi în tine şi în sămânţa ta se vor binecuvânta 
toate familiile pământului. Şi iată, eu sunt cu tine şi te voi ocroti oriunde vei merge 
şi te voi aduce din nou în această ţară; fiindcă nu te voi părăsi până când nu voi 
realiza lucrul despre care ţi-am spus.” – Geneza 28:11-15. 

Pe cine binecuvântează şi aprobă Dumnezeu toţi ceilalţi ar trebui să aprobe. 
Atunci să fiţi siguri că Iacob a fost fără vină în faţa lui Iehova Dumnezeu în 
această tranzacţie. Arată cu cât de mare grijă avea Iehova să apere promisiunea lui 
şi sămânţa care avea să încolţească din ea în cele din urmă şi prin care familiile 
pământului vor fi binecuvântate. 

Câţiva ani mai târziu Dumnezeu şi-a arătat din nou bunăvoinţa faţă de 
Iacob, schimbându-i numele din Iacob în Israel. Numele Israel înseamnă „El va 
conduce ca Dumnezeu”. (Geneza 32:27, 28) „Şi Dumnezeu i-a spus: Numele tău 
este Iacob: dar nu te vei mai numi Iacob, ci vei avea numele de Israel: şi l-a numit 
Israel. Şi Dumnezeu i-a spus, Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic: să fii roditor şi 
să te înmulţeşti; o naţiune şi un grup de naţiuni vor ieşi din tine, şi vor ieşi regi din 
şalele tale; iar ţara pe care i-am dat-o lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da ţie şi 
seminţei tale după tine.” (Geneza 35:10-12) Dar cum rămâne cu Esau, vânătorul? 

Porecla lui Esau era Edom: „Esau, adică Edom.” (Geneza 36:1) Numele 
înseamnă „roşu” şi este o reamintire  pentru nereuşita lui Esau de a aprecia 
bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de el cu privire la dreptul din naştere avraamic, pe 
care Esau l-a vândut cu suma neînsemnată ce a fost reprezentată de o oală de 
ciorbă, pentru a-şi potoli foamea. Geneza 25:30: „Şi Esau i-a spus lui Iacob, Dă-mi 
mâncare, te rog, din acea ciorbă roşie, fiindcă sunt lihnit; deci numele lui era 
Edom”; adică „Roşu” (citirea marginală). Esau s-a căsătorit cu cineva care nu 
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făcea parte din relaţiile de familie. Esau şi-a luat soţiile dintre nişte femei ce se 
închinau la demoni, fiicele lui Canaan, cel blestemat. (Geneza 9:25) Era deci 
imposibil ca edomiţii să fie naţiunea sfântă a lui Dumnezeu. Esau era primul 
născut al lui Isaac şi se pare că a avut prima pretenţie la dreptul din naştere 
avraamic, dar a fost voinţa lui Dumnezeu ca acest lucru să nu fie aşa. 

Urmaşii lui Esau, adică edomiţii, reprezintă atunci o clasă de persoane care 
se pare că sunt primii născuţi şi se află la rând pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mai 
precis, ei reprezintă clasa de oameni care au organizat şi continuat cu religia în 
numele lui Dumnezeu şi Cristos, dar care în adevăr şi în fapte au fost şi sunt 
reprezentanţii Diavolului şi deci parte din organizaţia Diavolului. Acest lucru arată 
clar că edomiţii moderni sunt formaţi din ierarhia romano-catolică şi clericii aliaţi 
protestanţi şi evrei, care au folosit Cuvântul lui Dumnezeu cu scopuri egoiste. 
Astăzi, protestantismul este mort; clericii care continuă cu aşa-zisa „religie 
protestantă” sunt uniţi cu ierarhia romano-catolică; acest lucru este adevărat încă 
de la primul război mondial, de când acest grup combinat a căutat să obţină 
moartea urmașilor adevăraţi ai lui Cristos Isus. Clericii organizaţiei catolice şi aşa-
zise protestante lucrează împreună cu forţă astăzi pentru a-i distruge pe adevăraţii 
urmași ai Domnului Isus Cristos care, ca şi El, sunt martori pentru Iehova 
Dumnezeu. Esau s-a alăturat organizaţiei Diavolului şi toţi cei care urmează 
această cale devin o parte din organizaţia lui Satan şi sunt puşi în clasa edomiţilor. 
Clericii sunt edomiţii corespondenţi şi sunt cei mai înşelători şi condamnabili din 
organizaţia vizibilă a lui Satan. 

Privilegiile care vin cu dreptul din naştere avraamic au fost revendicate de 
clerici pentru că ei au pretins întotdeauna că sunt favoriţii lui Dumnezeu. Iehova 
Dumnezeu a ştiut dinainte că ei vor fi necredincioşi şi că vor cădea de tot de partea 
Diavolului şi astfel, a prezis acest lucru în drama lui profetică. Isus a prezis că 
privilegiile dreptului din naştere avraamic, aşa cum au fost ele cerute de clerici, le 
vor fi luate pentru că nu au reuşit să aducă roade (adevărul) din Împărăția lui 
Dumnezeu. (Matei 21:43-45) Acel drept din naştere avraamic îi aparţine „seminţei 
lui Avraam” prezisă, prin care vor veni binecuvântările asupra omenirii, sămânţă 
care este Cristos Isus, Regele Teocratic. Doar clericii au încercat să concureze cu 
adevăraţii sfinţi ai lui Iehova pentru privilegiile Împărăției. Acest lucru corespunde 
exact cu rivalitatea lui Esau faţă de Iacob, pentru dreptul din naştere al tatălui lui. 
Esau a încercat să îl omoare pe Iacob, iar edomiţii moderni încearcă acum să îi 
omoare şi să îi distrugă pe martorii adevăraţi ai lui Iehova, ilustraţi de Iacob. Cei 
care au fost la rând pentru binecuvântările dreptului din naştere ce vin de la Iehova 
Dumnezeu în legătură cu Guvernul lui Teocratic sub Cristos, şi care îl dezonorează 
pe Domnul, devin edomiţi; iar Domnul le stabileşte sfârşitul cu ipocriţii şi îi pune 
în întuneric faţă de scopul Lui şi le ia toate interesele Împărăției. Acele interese le 
sunt date martorilor credincioși ai lui Iehova, preumbriți de Iacob. – Matei 21:43. 
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MARTORI MORŢI READUȘI LA VIAȚĂ 
  
Sfârşitul războiului mondial din 1918 i-a găsit morţi, omorâţi. O „fiară” a 

făcut acest lucru. Duşmanii lor s-au bucurat şi au spus că nu vor mai trăi niciodată 
şi nu-i vor mai deranja. „Şi cadavrele lor vor sta întinse pe străzile marelui oraş, 
care se numeşte spiritual Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul nostru.” 
(Apocalipsa 11:8).  Nu în Egiptul antic efectiv, ci în lumea sau în organizaţia lui 
Satan aşa cum e ea simbolizată de Egipt, a fost Domnul nostru Isus Cristos ţintuit 
pe stâlp şi în acelaşi loc a fost înfrânt şi ucis lucrul martorilor condus de El prin 
urmașii Lui credincioși de pe pământ. Micile trupuri ale bărbaţilor şi femeilor care 
au fost devotate Domnului şi care formau martorii Domnului de pe pământ erau 
acum tăcute şi moarte. Părea că serviciul lor s-a încheiat. Ca dovezi tăcute ale 
nedreptăţii, fraudei, minciunii şi cruzimii practicate împotriva lor de către ierarhia 
romano-catolică şi aliaţii ei religioşi şi ca dovadă a încălcării libertăţii de 
exprimare şi, mai presus de toate, ca dovadă a ocărârii  Cuvântului şi numelui lui 
Dumnezeu, serviciu de martor a urmașilor credincioși ai lui Cristos stătea mort pe 
străzi, nu în onoare, ci în ruşine şi expuşi privirilor batjocoritoare ale celor religioşi 
şi consideraţi „ca murdăria lumii şi gunoiul tuturor lucrurilor.‟ (1 Corinteni 4:13) 
„Cadavrele lor erau ca noroiul în mijlocul străzii.” – Isaia 5:25, margin. 

Lor nu li s-a făcut o îngropare onorabilă, ci au fost lăsaţi aşa în oraş (oraşul 
lui Satan, care se numeşte Sodoma şi Egipt, unde a fost ucis Isus Cristos). În 
comparaţie cu serviciul profetului Ilie, serviciul credincios al martorilor, a cărui 
început a fost determinat de Iehova Dumnezeu în lume în special din anul 1878 d. 
Cr., era considerat acum un miros urât  pentru nările tuturor celor ce priveau. 
Clericii şi aliaţii lor au făcut acest miros cât mai detestabil posibil de la amvoanele 
lor şi prin presa publică. Ei au arătat către servii lui Iehova care dădeau mărturii şi 
către serviciul lor, considerat  cel mai mare duşman al pământului. Acest serviciu 
de martor stătea pe Broadway-ul aşa-zisei „creştinătăţi”, dar pe care Dumnezeu l-a 
numit Sodoma. În acea organizaţie păcătoasă, ca şi în Sodoma antică unde era 
„Mândrie, pâine pe săturate şi nepăsare” şi cruzime, serviciu de martor al lui 
Dumnezeu a fost ucis şi expus ca un lucru detestabil. În acea organizaţie religioasă 
care este de fapt anti-Dumnezeu şi anti-Cristos, sub controlul şi conducerea lui 
Satan, a cărui servitori pretind să fie creştini, adevăratul serviciu de martor a fost 
ucis, iar oamenii au fost îndepărtaţi de la Dumnezeul adevărat. Clericii au fost în 
cea mai mare parte responsabili pentru această condiţie. Ei vor fi cei care vor 
suferi în primul rând la distrugerea completă a organizaţiei lui Satan; iar acest 
lucru este indicat de numele Sodoma şi Egipt, care sugerează modul de distrugere 
a organizaţiei lui Satan. 

Acele acte de cruzime faţă de poporul lui Dumnezeu şi ocările aduse lui 
Iehova nu au fost realizate într-un colţ, ci în faţa tuturor naţiunilor de pe pământ. 
Oamenii obişnuiţi au fost martori la faptul că în timpul războiului din 1914-1918 
servii consacraţi ai lui Iehova spuneau oamenilor de ce a venit războiul, că 
„lumea” lui Satan sau conducerea neîntreruptă se sfârşise, că Împărăția lui 
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Dumnezeu era aproape şi că acestea erau probe ale binecuvântărilor ce se apropiau 
şi că serviciul lor bun a fost oprit cu cruzime de către agenţii din organizaţia lui 
Satan. 

Clericii s-au folosit de război ca un pretext pentru a opri lucrul martorilor 
cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu pentru că ei dispreţuiau Împărăția lui 
Dumnezeu. Diavolul îi avea complet sub control pe ei şi pe aliaţii lor făcând 
absolut orice pentru a se opune Împărăției  Domnului, pe care o călcau în picioare. 
Pentru a se asigura, Dumnezeu a ştiut dinainte şi a prezis acest lucru prin Cristos 
Isus, spunând: „Şi veţi fi urâţi de toate naţiunile, din cauza numelui Meu.” Mai 
mult, Isus a spus că acest lucru va fi folosit împotriva lor ca mărturie. – Matei 
24:9; 10:18; Marcu 13:9. 

„Iar popoarele şi neamurile şi limbile şi naţiunile vor vedea cadavrele lor 
timp de trei zile şi jumătate, dar nu vor permite ca ele să fie înmormântate.” 
(Apocalipsa 11:9) Acele „trei zile şi jumătate” nu par să aibă o semnificaţie literală 
sau temporală, ci doar un timp în care un trup mort poate putrezi. Prin aceasta ne 
amintim că atunci când a murit Lazăr, prietenul lui Isus, şi Isus a mers la mormânt 
şi a ordonat ca piatra să fie îndepărtată, sora lui Lazar i-a spus: „Doamne, acum 
miroase urât, pentru că e deja mort de patru zile.” (Ioan 11:17-39) Trupul 
îmbălsămat al lui Lazăr a mirosit timp de patru zile. Un trup neîmbălsămat şi lăsat 
pe străzi ar deveni un miros îngrozitor şi i-ar face pe oameni să îşi întoarcă 
capetele. Exact acest lucru voiau clericii şi Diavolul să obţină, şi anume, să îi facă 
pe oamenii obişnuiţi să se uite la martorii lui Dumnezeu ca la cele mai detestabile 
lucruri. 

La scurtă vreme după 20 iunie 1918, când serviciul martorilor a fost distrus 
cu totul, presa publică şi predicatorii au avut multe lucruri de spus despre martori, 
pe vremea aceea cunoscuţi ca „Studenţii Bibliei”, ale căror enunţuri i-au făcut ca 
un miros urât  pentru nările oamenilor. De fapt, presa şi clericii au spus: „Studenţii 
Bibliei au dispărut pentru totdeauna.” O hârtie spunea astfel despre cartea pe care 
guvernul o confiscase pentru a opri lucrul: „Finalul Misterului Încheiat  a fost dat.” 
Acest miros urât, simbolizat de trupurile în putrefacţie, ar da dovada sigură pentru 
moartea lucrului martorilor, la fel de mort precum Ioan Botezătorul fără cap şi 
precum profetul Ilie prins într-un necaz aprig. Expunându-i pe aceştia la ruşine le-
ar aduce putrefacţia şi ar aduce un miros urât şi i-ar face un lucru detestabil, acest 
lucru fiind simbolizat ca ceva ce miroase foarte urât. – Comparaţi Exodul 5:21; 
margin; 1 Samuel 13:4, margin; Psalmul 38:5, 22. 

Nu a fost permisă o îngropare onorabilă pentru trupurile simbolizate de 
„cei doi martori” ai lui Dumnezeu. (Apocalipsa 11:3) În Statele Unite, contrar 
spiritului legii fundamentale a pământului şi în special datorită noului „edict” 
papal „Cavalerului Sf. Grigorie cel Mare” , au refuzat să permită reprezentanților 
Societății de Biblii și Tratate Turnul de Veghere cauţiunea, în aşteptarea apelului 
la cazul lor, ci i-au ţinut în închisoare sporindu-le astfel ruşinea şi făcând ca fraţii 
lor creştini de afară să fie ocoliţi. Ei au mai fost expuşi ocărilor şi au fost făcuţi să 
pară detestabili în ochii oamenilor. Puterile conducătoare nu l-au îngropat pe Ioan 
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Botezătorul , dar „când discipolii lui au auzit acest lucru, s-au dus şi i-au luat 
cadavrul şi l-au pus într-un mormânt.” (Marcu 6:29) Astfel, a încetat un serviciu de 
martor care fusese prezis cu mult timp în urmă, prin serviciul lui Ilie şi Ioan 
Botezătorul. Duşmanul, adică agenţiile lui Satan de pe pământ, care dispreţuiau 
Împărăția lui Iehova prin Cristos, au adus acea condiţie. 

Aşa cum este menționat în Apocalipsa 11:10, clericii şi aliaţii lor s-au 
bucurat de acest lucru şi s-au felicitat unii pe alţii pentru că „aceşti doi profeţi” 
care „îi chinuiseră” erau, după părerea lor, nimiciţi şi serviciul lor se sfârşise. Nici 
o putere umană sau influenţă nu mai putea să reînvie serviciul de martor a servilor 
lui Iehova, iar clericii nici nu se gândeau că Dumnezeu va ajuta. Aşadar, aceşti 
religioşi s-au gândit că această „mulţime dăunătoare este moartă şi nimicită pentru 
totdeauna‟. Aceasta a fost cauza pentru bucuria lor şi s-au felicitat unii pe alţii şi s-
au fălit, veselindu-se de ceea ce au obţinut. 

În timpul acelui război mondial mulţi dintre tinerii consacraţi au fost ţinuţi 
în tabere militare şi au fost persecutaţi şi pedepsiţi aspru pentru că au refuzat să îl 
desconsidere pe Dumnezeu şi să omoare alţi oameni. Clericii nu au protestat deloc 
în faţa acestui tratament inuman provocat de reprezentanții guvernului ci, din 
contră, s-au bucurat de el. În multe locuri din ţară clericii religioşi i-au instigat şi 
încurajat pe escroci să fie violenţi cu servii lui Iehova. Multe mărturii despre 
numele acestor persecutori şi despre faptele lor pline de atrocitate au fost 
prezentate în Nr. 27 al revistei Epoca de aur (acum numită Mângâiere). Nici un 
cleric nu şi-a ridicat vocea în favoarea libertăţii religioase sau a dreptului de a 
vorbi despre Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au devenit în întregime parte din 
organizaţia lui Satan. A fost o sărbătoare pentru aceşti agenţi ai lui Satan de pe 
pământ şi s-au felicitat între ei pentru că au reuşit să provoace moartea „celor doi 
martori” ai lui Dumnezeu. 

Unii dintre cei care au avut de-a face cu distrugerea serviciului de martor 
pentru Domnul au fost chiar numiţi cavaleri sau au fost decoraţi de papă pentru 
faptele lor „curajoase”. Domnul a prezis aceste lucruri prin profetul Său, cu aceste 
cuvinte: „S-au bucurat de necazul meu şi s-au adunat la un loc; da, cei care m-au 
lovit s-au adunat la un loc împotriva mea,... m-au sfâşiat şi nu s-au oprit; 
batjocoritorii ipocriţi erau în sărbătoare şi scrâşneau din dinţi înaintea mea.” – 
Psalmul 35:15, 16; A.R.V., margine. 

Totuşi, spiritul lui Dumnezeu faţă de servii Lui nu este inactiv pentru multă 
vreme. El nu ar permite ca serviciul martorilor Lui să „rămână mort‟ înainte să-şi 
îndeplinească scopul. Este deci scris: „Iar după trei zile şi jumătate spiritul vieţii de 
la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în picioare.” (Apocalipsa 11:11) În mod 
evident acest lucru se referă şi la altă scurtă perioadă de timp, suficientă pentru 
clerici şi aliaţii lor să îi scoată din minţi pe servii lui Iehova. Freamătul războiului 
şi multele lor îndatoriri de a-i atrage pe tineri în tranşee să fie omorâţi au distras 
atenţia clericilor de la aceşti martori credincioși ai lui Iehova Dumnezeu, 
presupunând că aceştia au dispărut pentru totdeauna. Dar în tot acest timp cei 
credincioşi care se aflau în afara pereţilor închisorii, dar şi cei dinăuntru, căutau o 
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metodă de a fi martori pentru numele Domnului. La scurt timp după închiderea 
reprezentanților Societății Turnul de Veghere martorii lui Iehova, sau mai degrabă 
lucrul Lui de martori, „s-a ridicat în picioare”, dar nu dintr-o dată, ci treptat. 

La data de 26 martie 1919 uşile închisorii au fost deschise prin graţia 
Domnului, iar în luna septembrie a aceluiaşi an mii de martori de-ai lui Iehova s-au 
adunat la o convenţie internaţională la Cedar Point, Ohio. La acea vreme acei 
credincioşi au văzut pentru prima dată că „serviciul lui Ilie” era încheiat şi urma să 
fie înfăptuit alt serviciu, care a fost preumbrit de succesorul lui Ilie, profetul Elisei 
şi deci rămăşiţa martorilor lui Iehova de pe pământ trebuie să realizeze acest 
serviciu. Atunci s-a observat clar că Elisei a fost uns în locul lui Ilie pentru a 
termina serviciu de martor pentru numele lui Iehova. (1Regi 19:16) Se observă aici 
o adunare a unor anumiţi oameni care pretind să fie urmașii lui Cristos, dar care 
pretind în acelaşi timp că din 1918 d. Cr. şi de la sfârşitul primului război mondial 
Domnul a avut o societate sau clasă de oameni total diferită care să îl reprezinte şi 
că nici unul dintre cei credincioşi de mai sus nu a fost implicat în serviciul Lui. 
Dovada scripturală menţionată mai sus anulează complet afirmaţia celor care s-au 
separat de cei credincioşi şi arată că, de când Elisei a fost uns în locul lui Ilie, 
Domnul însuşi a înfiinţat aceeaşi adunare de oameni pentru a-i face serviciul şi că 
organizaţia este a lui Dumnezeu, o organizaţie Teocratică; este una şi aceeaşi 
organizaţie. Dumnezeu a ridicat acelaşi organism, dovedind astfel că aceleaşi 
persoane credincioase care au terminat serviciul lui Ilie au fost folosite de Domnul 
pentru începerea serviciului lui Elisei a rămăşiţei martorilor lui Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a reînviat pe martori, aşa cum este menţionat în Apocalipsa 11:11. 

Matei 14:1, 2 spune că atunci când Regele Irod, care a ordonat ca Ioan 
Botezătorul să fie decapitat, a auzit de miracolele lui Isus s-a gândit că Ioan fusese 
înviat din morţi şi era cu siguranţă alarmat. La fel, adunarea poporului lui Iehova 
la Cedar Point, Ohio în septembrie 1919 şi subita reîncepere a serviciului 
Domnului, i-a speriat pe clerici şi pe aliaţii lor şi i-a făcut să tremure. În acest sens 
este scris: „Mare teamă i-a cuprins pe cei care i-au văzut [pe martorii înviaţi].” 
(Apocalipsa 11:11) A fost o surpriză ce a indus frică clericilor şi susţinătorilor lor. 
– Comparaţi Psalmul 48:2-6, 12, 13. 

Fără îndoială clericii au văzut că erau puşi în faţa unei „mustrări” înaintea 
oamenilor când i-au văzut pe martorii lui Iehova că vin cu curaj şi vestesc mesajul 
Guvernului Teocratic al lui Iehova şi le spun oamenilor să vină şi să asculte 
motivul pentru care clericii au oprit lucrul martorilor, poporul  Domnului în 1918. 
În loc să ascundă faptul că reprezentanții lor fuseseră închişi, aşa cum s-au aşteptat 
clericii să facă poporului lui Iehova, aceşti martori au pus reclame pe pagini întregi 
în ziarele din toată ţara, atrăgând atenţia asupra faptului că acei reprezentanți 
fuseseră condamnaţi la optzeci de ani de închisoare pentru că au spus adevărul şi 
acum le vor explica oamenilor de ce. Mulţi oameni s-au adunat să asculte şi chiar 
au ascultat, iar serviciul martorilor a fost reluat repede. 

La convenţia de la Cedar Point din 1919 şi în revista Turnul de veghere, au 
fost aduse multe scripturi care susţineau concluzia conform căruia lucrul lui Ilie s-
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a încheiat o dată cu nenorocirile aprige din 1918 şi că acum trebuie să înceapă 
lucrul lui Elisei, a rămăşiţei lui Dumnezeu. A fost o voce din cer deoarece era 
vocea lui Iehova prin Cuvântul Lui. „Şi ei [martorii credincioși ai lui Dumnezeu] 
au auzit o voce puternică din cer care le spunea: Veniţi aici sus. Iar ei au urcat la 
cer într-un nor; iar duşmanii lor i-au văzut.” (Apocalipsa 11:12) Era invitaţia 
Domnului pentru poporul Lui de legământ: „strângeţi-vă la Mine – credincioșii 
mei cu bunătate iubitoare, care au încheiat cu Mine un legământ prin jertfă.” 
(Psalmul 50:5, Rotherham) Domnul îi aduna la El pe cei care fuseseră alungaţi de 
oamenii religioşi. (Psalmul 147:2) Domnul îşi aduna acum la el martori pentru a 
deveni o parte din „noile ceruri” şi pentru a face lucrul de martori pentru 
Împărăție. Profeţia lui Isaia (52:2, 1; 60:1, 2) s-a aplicat apoi: „Scutură-te de praf; 
ridică-te şi şezi, O Ierusalime: scapă-te de legăturile din jurul gâtului, O fiică 
captivă a Sionului. Trezeşte-te, trezeşte-te; fii puternic, O Sionule; ia-ţi veşmintele 
frumoase, O Ierusalime, oraş sfânt: pentru că de acum înainte nu vor mai intra în 
tine cei necircumcişi sau cei necuraţi.” „Ridică-te, străluceşte; pentru că lumina ta 
a sosit, iar gloria Domnului s-a ridicat peste tine. Pentru că iată, întunericul va 
acoperi pământul, iar bezna groasă oamenii; dar Domnul se va ridica peste tine, şi 
gloria Lui se va vedea peste tine.” 

„Înălţându-se la cer într-un nor‟ ilustrează faptul că servii lui Dumnezeu, 
ridicându-se din praful umilinţei şi al morţii, au fost înălţaţi la privilegiile cereşti 
ale serviciului, acest lucru fiind realizat de gloria lui Dumnezeu şi au fost făcuţi 
parte din serviciului Împărăției Sale cerești, pentru a fi martori pentru Guvernul 
Teocratic al lui Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus. Iar acum duşmanii lor îi 
privesc în plină desfăşurare. 

 
Experiențe de teren 

 
PIONIERAT ÎN CALVERT COUNTY , MD. 

 
“Atât de mulţi oameni sunt interesaţi , încât facem 8 – 9 vizite pe zi . Acum 

audiem înregistrările fonografice , şi săptămâna viitoare vom începe studii biblice . 
În multe comunităţi mici , găsim un procentaj de oi , de 90 % . Acum ei îşi arată 
sprijinul . Abia de trebuie să îi instruim , ei par să ne aştepte să venim , şi ei ne 
întâmpină cu braţele deschise . Mulţi dintre ei , sunt complet pregătiţi ca să predea 
studiile biblice , astfel încât noi vom fi capabili ca să mergem în alte părţi ale ţării  
, şi să stimulăm pe mai mulţi care sunt interesaţi . Mulţi sunt deja vestitori , până la 
o limită anume , de vreme ce privilegiile de serviciu în spaţiul rural , nu sunt la fel 
de abundente , ca în zonele urbane .  Un bărbat care se numea Cephas , citea 
literatură şi din acest motiv , a părăsit „Biserica‟ Într-o seară , s-a dus înapoi şi şi-a 
zis că se va duce la întâlnirea de rugăciune , pentru ultima oară . Cum a intrat 
înăuntru , toată lumea s-a uitat în jur cu uimire , de parcă întreaga adunare  ar fi 
ştiut de ce se retrăsese şi absentase timp de două luni . Predicatorul , gândindu-se 
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că Cephas s-a căit , şi ştiind că dacă vreun enoriaş a părăsit `Biserica` ca Martor al 
lui Iehova , atunci acel enoriaş nu s-ar mai întoarce ,  i-a cerut lui Cephas , ca să 
vină pe covor , şi să dea mărturie despre el . Cephas s-a dus în faţă , şi a declarat cu 
hotărâre , că avenit ca să îşi ia rămas bun  :   `Am citit pentru mine însumi din 
Biblie , şi ştiu că acest predicator , aici de faţă , nu ne spune ceea ce ar trebui ! 
Domnul îşi întemeiază Împărăția , chiar acum , aici pe pământ [citând din Daniel 2 
: 44 ] şi pot citi cu ochii mei , şi Domnul mi-a luminat mintea , şi nu trebuie să îl  
mai suport pe leneşul acela de predicator , ca să ştiu ce vrea Domnul ca fiecare 
dintre noi să găsim pentru noi înşine . Cu aceste ultime cuvinte , el a ieşit afară din 
Babilon , ca să nu se mai reîntoarcă vreodată .  Întregi comunităţi , progresează în 
mod rapid , în adevăr , şi , de fapt , Domnul este cu mult înaintea noastră . În 
special , în partea de culoare , îi găsim înfometaţi şi însetaţi după neprihănire . Ei 
sunt hrăniţi  , şi chiar înainte ca noi să trăim pe pământ , ei ne spun nouă , că ei ştiu 
că Domnul le va permite casa lor pământească . Cu siguranţă , marea mulţime 
creşte !  Un om s-a oferit să ridice un cort mare pe ferma lui , astfel încât ca noi să 
putem să îi invităm pe toţi cei interesaţi din acea comunitate , ca să audă discuţiile 
şi să studieze împreună . În ultimii şase ani , comitatul a fost lucrat mai degrabă , 
pe deplin “  
 

NU UN MESAJ DE URĂ 
 

“Doamna a început să zică că Martorii lui Iehova , ar trebui să fie împuşcaţi 
pentru faptul că răspândesc ura faţă de Catolici . I-am spus : Nu-i urâm pe catolici , 
dar ei ne urăsc pe noi . Dacă i-am fi urât , nu i-am fi vizitat . ` Ea apoi m-a invitat 
înăuntru , şi după ce a auzit o cuvântare înregistrată şi explicaţia mea că le făceam 
oamenilor o favoare , prin faptul că îi vizitam cu adevărul , ea a luat cărţile 
“Salvare “ şi “Refugiu” . Când am obţinut acest teritoriu , mi s-a spus că nimeni în 
acest teritoriu nu era interesat , cu toate acestea , am găsit într-un singur cvartal , 
tot ceea ce puteam duce . Poliţia a încercat să mă facă să renunţ să fac serviciul de 
teren la colţul străzii , în patru oraşe din şapte . Am refuzat , zicându-le că ar trebui 
mai degrabă să ascult de Dumnezeu , decât de oameni :  la care , unul dintre ei a 
râs şi a zis Bine ! “ , altul a spus “O.K .” , un altul a spus că eram încăpăţânat , şi 
ultimul a început să mă ameninţe , deşi toate cele patru răspunsuri erau doar 
păcăleli . O metodă de a încuraja vestitorii , ca să ia parte la serviciul de teren în 
împărţirea revistelor pe trotuar , este faptul de a le arăta că în Faptele Apostolilor 
17 : 17  , faptul că Apostolul Pavel făcea serviciu de teren , în jurul pieţelor 
aglomerate , şi în timp ce noi ne aflăm pe colţuri de străzi aglomerate , noi facem 
lucrul de mărturisire faţă de oameni care se duc în piaţă , ca să facă cumpărături .  
Într-o casă , după ce am observat ramurile de palmier , crucifixul şi reprezentările 
religioase de pe pereţi , mi-am dat seama că ei erau doar nişte Catolici irlandezi , 
plictisitori şi iresponsabili . Am pregătit o cuvântare cu fonograful , şi când religia 
catolică a fost menţionată , eu nici măcar nu m-am uitat la ei . Când audiţia 
discului a luat sfârşit ,  am întrebat : “Cum vi s-a părut ? “ . Ai fi putut să mă 
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pocneşti , când ei au răspuns : “Este adevărul . Biserica Catolică vrea să deţină şi 
să stăpânească tot . ` Ei erau gata să îmi dea replică la cât de mare zarvă era religia 
catolică . Ei doreau să vină la următorul studiu “Salvare” .  
 

COPIL ÎN VÂRSTĂ DE 11 ANI DIN MINNESOTA ,  
DEVINE ACTIV 

 
“Un studiu biblic a fost ţinut în casa lui . El nu a fost atent la început , dar 

mai încolo , a luat loc şi a luat parte la studiul biblic . Când a aflat despre lucrul de 
distribuire a revistei , el a vrut să ia parte la aceasta . El a raportat pentru lucrul de 
teren , într-o dimineaţă de sâmbătă , şi s-a dus cu vestitorul  la prima casă . Când a 
văzut cum se făcea treaba , el a zis : `E uşor . Vreau să fac eu însumi ` Aşa că , el a  
luat un stoc de broşuri “Refugiu” , şi s-a dus din uşă în uşă , de unul singur . După 
amiaza , el a raportat din nou , pentru lucrul de mărturisire la colţul străzii cu 
reviste , în partea centrală unde aveau sediile , companiile . Raportul lui , din prima 
zi : 7 ore , o carte , 28 de broşuri , 13 reviste , 2 audiţii de înregistrare fonografică . 
El s-a dus la lucrul  pe teren cu fiecare ocazie , din ziua aceea , şi a luat parte în 
mod regulat la studiile “Turnului de Veghere” , studii din “Salvare” , şi întâlniri de 
studiu.  El şi-a notat atent , serile stabilite pentru vizite . Unul dintre vestitori care 
avea aranjat un studiu biblic , l-a luat cu el .  După o săptămână sau două , 
profesorul lui de şcoală duminicală , a început să îi fie dor de băiat , şi s-a dus la 
mama băiatului ca să vadă de ce acesta nu mai venise la şcoala duminicală . Mama 
băiatului , a inventat scuza că băiatul nu avea o pereche bună de pantaloni , cu care 
să meargă la şcoala duminicală . Mai târziu ,  profesorul a venit cu o pereche nouă 
de pantaloni pentru băiat . Mama lui i-a spus băiatului : `Acum trebuie să te duci la 
şcoala duminicală , ca să îţi arăţi recunoştinţa pentru pantalonii primiţi ` El a spus : 
Nu vreau să mă duc la şcoala duminicală ; vreau să mă duc la Sala Împărăției 
pentru că acolo este locul unde Dumnezeu vrea ca eu să mă duc . Aş da mai 
degrabă înapoi pantalonii , decât să mă duc la şcoala duminicală ` . Aşa că el s-a 
dus la lucrul pe teren , în loc să meargă la şcoala duminicală . A doua zi , i-a adus 
mamei sale , studiul “ Salvare ” . În aceeaşi săptămână , ea însăşi s-a dus la lucrul 
pe teren , şi a decis să dea înapoi pantalonii . Primul lui raport lunar , ca vestitor , 
care începe cu ziua a treisprezecea a lunii , arată : 40 de ore , 111 broşuri , 28 de 
reviste “  
 

PE TROTUARELE DIN NEW YORK ( PARTEA DE JOS A 
MANHATTAN- ULUI) 

 
“Joi seara , înaintea întâlnirii de studiu . Un străin a intrat în sală . El ne-a 

spus cum a făcut rost de o revistă pe colţul străzii , pentru că a văzut că era revista 
“ Turnul de Veghere”  În timp ce examina revista , el a observat pliantul care l-a 
direcţionat către Sala Împărăției . După o scurtă explicaţie , el a fost de acord ca să 
rămână . În timpul întâlnirii , înregistrarea “ Instrucțiuni “ a fost menţionată , 
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precum şi importanţa acestei înregistrări în timpul campaniei “Turnul de Veghere” 
. După întâlnire , acest om a cerut să asculte înregistrarea menţionată în timpul 
întâlnirii . O vizită , a fost imediat aranjată pentru acest scop .  După ce s-au audiat 
discurile “Instrucțiuni “ şi “Guvern și pace” , acest om s-a abonat de îndată , la 
revista “Turnul de Veghere” . El a început să vină la studiul “ Turnului de 
Veghere”  , şi crede că metoda de studiu este excelentă . Serviciul  de teren făcută 
la colţul străzii , acţionează ca lumina unui far , în curentul umanităţii , ghidându-i 
pe cei neprihăniţi , către adăpost . “  
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 
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‘TIMPURI ŞI PERIOADE’ 
„Sfârşitul va veni la vremea stabilită.” – Daniel 11:27. 

 
PARTEA I 

IEHOVA a fixat cu siguranţă timpul pentru bătălia de la Armaghedon. „De 
Dumnezeu sunt ştiute toate lucrările Lui, de la începutul lumii.” (Fapte 15:18) 
Există vreun om pe pământ care să cunoască data exactă a începerii „bătăliei acelei 
mari zile a Dumnezeului Atotputernic”? „Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele mele nu vor trece. Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nici un om, nu, 
nici îngerii din cer, ci doar Tatăl Meu.” – Matei 24:35, 36. 

2 Există două clase generale de persoane pe pământ acum. O clasă are 
încredere deplină în marele TEOCRAT şi guvernul Său. Aceste persoane sunt în 
lumina scopului şi asigurărilor lui Dumnezeu. Cealaltă clasă este împotriva 
marelui TEOCRAT şi a guvernului lui. Cei care sunt în acea clasă se află în 
întuneric în ceea ce priveşte scopul lui Iehova. Pentru cei din prima clasă 
menţionată mai sus, adică cei care îl iubesc pe Iehova Dumnezeu şi Regele lui, 
Dumnezeu le-a asigurat linişte interioară. Celor care sunt împotriva TEOCRAŢIEI 
nu li s-a făcut nici o asigurare. Ei, fiind în întuneric, sunt nedumeriţi şi în mare 
nelinişte. Singura cale de a găsi mulțumire este de a se grăbi înspre protecţia 
Regelui marelui GUVERN TEOCRATIC. 

3 De-a lungul multor secole Iehova a anunţat că va veni vremea când marea 
lui mânie va fi exprimată împotriva tuturor celor din organizaţia lui Satan. (Exodul 
9:16) Cei care au fost dornici să ştie şi să facă voinţa lui Dumnezeu au primit 
mângâiere din Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. În momentul de faţă oamenii 
de pe pământ sunt în vremuri de mari nelinişti. Cei care cred în Dumnezeu şi în 
Regele Lui şi care caută dreptate şi smerenie pot înțelege limpede că marele punct 
culminant este foarte aproape, şi pentru aceşti oameni sinceri şi devotaţi ai lui 
Iehova Dumnezeu, El a pregătit mângâiere. 

4 Apostolul Pavel a fost însărcinat de Domnul să scrie cuvinte de 
mângâiere pentru cei care susţin cu totul TEOCRAŢIA. În capitolul al patrulea al 
primei sale epistole către Tesaloniceni (versetele 13-18) se găsesc cuvinte de 
mângâiere pentru cei care cred în Cristos şi în învierea din morţi. Toate persoanele 
care cred cu desăvârşire sunt informate despre siguranţa morţii. Există speranţă 
pentru cei care au murit crezând în Cristos Isus. Urmașii credincioși ai lui Cristos 
Isus au avut această speranţă încă din zilele apostolilor. Scriind pentru cei 
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consacraţi apostolul spune că celor care „dorm în moarte prin Isus”  Dumnezeu le 
va da viaţă la venirea lui Cristos Isus, iar cei care sunt în viaţă pe pământ la 
venirea lui Cristos Isus şi care îi sunt devotaţi lui Dumnezeu şi Regelui Lui şi sunt 
credincioşi vor fi „luaţi... să-L întâlnească pe Domnul în cer”, departe de lume şi 
invizibili; „şi astfel [ei] vor fi întotdeauna cu Domnul. Aşadar, mângâiați-vă unul 
pe celălalt cu aceste cuvinte. ” (1 Tesaloniceni 4:13-18) Acele cuvinte ale 
apostolului au adus multă mângâiere tuturor persoanelor care au avut încredere 
deplină în Dumnezeu şi au crezut în a doua venire a lui Cristos. Când cei dragi lor 
au murit ei nu s-au îndurerat ca alţii care nu au nici o speranţă. Ei privesc înspre 
înviere cu mare încredere. 

5 Spiritul sfânt l-a îndrumat pe Pavel să scrie poporului  lui Dumnezeu 
despre alte lucruri care să le aducă mângâiere, şi anume ce se va întâmpla la 
sfârşitul „lucrării ciudate” a lui Dumnezeu. Cei credincioşi ai Domnului, care sunt 
acum pe pământ, sunt foarte nerăbdători să vină sfârşitul „lucrării ciudate” şi 
începutul „lucrului nemaiauzit” a lui Iehova. 

6 Imediat după 1 Tesaloniceni 4:18 apostolul spune: „Dar despre vremuri şi 
perioade, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriu.” (1 Tesaloniceni 5:1) Conjuncţia 
„dar” uneşte ceea ce precede, adică ceea ce este scris în capitolul 4:13-18. Urmașii  
lui Cristos Isus sunt sfătuiţi să „se mângâie unii pe alţii” cu mesajul privitor la 
moartea în Cristos şi învierea lor şi la rămăşiţa în viaţă, care sunt adunaţi sub 
Cristos Isus; în plus de asta, ei sunt sfătuiţi să „se mângâie unii pe alţii” cu ceea ce 
este scris cu privire la „timpuri şi perioade”, şi mai ales cum se leagă aceste 
timpuri şi perioade de ceea ce precede bătălia marii zile a Dumnezeului 
Atotputernic. – 1 Tesaloniceni 5:11. 

7 Cine va putea să înţeleagă şi să aprecieze cuvintele avertismentului dat de 
apostolul Pavel? Nimeni dintre cei care sunt în întuneric. „Lumina străluceşte 
pentru cel drept.” (Psalmul 97:11) Practicanţii religiei sunt în întuneric, aşa cum şi 
demonii sunt în întuneric. Aceştia nu vor înţelege. (Daniel 12:10) Se relatează  de 
câţiva dintre servii credincioși ai lui Dumnezeu care sunt acum pe câmpul 
serviciului că uneori se apropie de ei persoane care credeau odată că ştiu adevărul, 
dar care în ultimii ani s-au pus împotriva mesajului Împărăției şi continuă să 
abuzeze de Turnul de veghere  şi de ceea ce se publică în revistă. Aceşti opozanţi 
le spun fraţilor lor credincioși: „Noi nu putem înţelege Turnul de veghere. Este 
prea profundă pentru noi.” Acest lucru nu este surprinzător deloc, ci este exact aşa 
cum se aştepta. Doar cei care îi sunt devotaţi în întregime GUVERNULUI 
TEOCRATIC sub Cristos Isus pot să înţeleagă şi să aprecieze ceea ce le dezvăluie 
acum Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus celor care Îl iubesc. Dacă o persoană a 
fost ademenită de către duşman şi îndepărtată de la Domnul, dar are o dorinţă 
sinceră de a fi din nou în armonie cu Domnul, singurul lucru pe care trebuie să îl 
facă este să se devoteze Domnului în întregime, să caute iertarea şi să fie stăruitor 
în ascultarea poruncilor Lui. Prin nici o altă cale nu se poate ajunge în lumină. 

8 Pavel i-a tot instruit pe urmașii lui Cristos Isus cu privire la a doua venire 
a Domnului şi a Împărăției  Lui, şi cu privire la adunarea la El a urmașilor 
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credincioși, atât cei care au murit ca urmaș ai lui Cristos Isus cât şi cei care ar 
trebui să fie în viaţă pe pământ la venirea lui Cristos. Aşa cum a afirmat, el a făcut 
acest lucru pentru ca ei să nu sufere pentru morţi, precum cei care nu au speranţă. 
Apoi, la începutul capitolului cinci din Tesaloniceni el scrie cu privire la „timpuri 
şi perioade”, ştiind foarte bine că poporul lui Iehova va dori mângâierea şi va avea 
nevoie de mângâiere când se apropie marea bătălie de la Armaghedon. De aceea 
deschide acea parte din epistola lui cu cuvântul „cât”. Acest lucru fiind clar în 
contrast cu ceea ce spusese anterior: „Dar despre vremuri şi perioade, fraţilor, nu 
aveţi nevoie să vă scriu.” – 1 Tesaloniceni 5:1. 

9 Apostolul foloseşte aici articolul hotărât, care îndepărtează discuţia de la 
o simplă considerare a unor timpuri cronologice generale. Apostolul nu încuraja 
studierea cronologiei pentru a fixa datele înainte de vreme şi pentru a stabili ceea 
ce se va întâmpla în aceste date viitoare. Cu siguranţă că apostolul nu încuraja pe 
nimeni să facă speculaţii cu privire la date, sau să fixeze date. „Semnele” sunt mai 
hotărâtoare decât datele. Acest lucru ar însemna că cei credincioși ar trebui să 
urmărească semnele timpurilor. 

10 În părţile în care Iehova nu a prezis în Cuvântul Său limite de timp, 
atunci aceste perioade de timp sunt nedeterminate pentru oameni. Aceste timpuri 
vin în momentul pe care Dumnezeu l-a prezis, iar El asigură semnele, adică faptele 
efective, prin care deplinătatea vremurilor poate fi stabilită de către cei care îi sunt 
consacrați. „Când a venit timpul potrivit, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, născut 
dintr-o femeie, potrivit legii.” (Galateni 4:4) Cu mult timp înainte de aceasta 
Dumnezeu făcuse promisiunea că îşi va trimite Fiul. Când a venit şi când 
observatorii credincioși au văzut semnele sau faptele, ei au avut dovezi 
convingătoare pentru împlinirea profeţiei scrise cu multă vreme înainte, cu privire 
la Mesia. 

11 La 1 Tesaloniceni 5:1 cuvântul englezesc „vremuri” (times) este tradus 
din cuvântul grecesc chronoi, care este forma de plural a cuvântului grecesc 
chronos. Cuvântul kairoi este tradus aici prin „perioade” (seasons). Chronos 
denumeşte lungimea nedefinită sau spaţiul timpului. Kairos semnifică un timp 
stabilit sau potrivit; un timp sau o perioadă stabilită. 

12 Exemple: „Pentru că a venit timpul [kairos] ca judecata să înceapă la 
casa lui Dumnezeu; şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă 
de vestea bună a lui Dumnezeu?” (1 Petru 4:17) „Binecuvântat este cel care citeşte 
şi cei care aud cuvintele acestei profeţii şi respectă lucrurile scrise în ea; fiindcă 
timpul [kairos] este aproape.” – Apocalipsa 1:3. 

13 Alte texte arată  cu siguranţă timpuri sau perioade stabilite: „Aşadar, nu 
judecaţi nimic înainte de timp, până nu vine Domnul, care va face lumină peste 
lucrurile ascunse din întuneric şi va face clare sfaturile inimilor; şi apoi fiecare om 
îl va lăuda pe Dumnezeu.” (1 Corinteni 4:5) „Pentru ca, la împărţirea vremurilor, 
să adune la un loc toate lucrurile în Cristos, atât cele din cer, cât şi cele de pe 
pământ; în El.” (Efeseni 1:10) „Acum spiritul vorbeşte clar, că în vremurile din 
urmă unii se vor depărta de credinţă, acordând atenţie spiritelor ispititoare şi 
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doctrinelor diavolilor.” (1 Timotei 4:1) „Şi naţiunile s-au înfuriat şi mânia Ta a 
venit, şi timpul morţilor să fie judecaţi, iar Tu trebuie să le dai răsplata slujitorilor 
Tăi profeţi, şi sfinţilor, şi celor care se tem de numele Tău, mici şi mari; şi trebuie 
să îi distrugi pe cei care distrug pământul.” – Apocalipsa 11:18. 
 

TIMPUL FIXAT 

14 Este evident căci cuvintele lui Pavel, „timpurile şi perioadele”, se referă 
la timpul sau perioada care a început odată cu coborârea lui Cristos Isus din cer şi 
venirea Lui la templul lui Dumnezeu. Pavel a explicat probabil dinainte 
învățăturile cu privire la înviere; de aceea ascultătorii lui era îndureraţi, dar nu 
pentru că nu avea să fie înviere, ci pentru că cei care muriseră în credinţă trebuie să 
aştepte şi nu pot participa la „lucrarea ciudată” de pe pământ, pentru justificarea 
numelui lui Iehova. El a explicat că cei morţi în Cristos se vor „ridica primii” şi se 
vor aduna la Domnul, şi că apoi rămăşiţa de pe pământ va fi adunată de Domnul la 
templu pentru a fi pentru totdeauna cu Domnul, şi pentru a lua parte la vestirea 
GUVERNULUI TEOCRATIC pe pământ, pentru a lua astfel parte la justificarea 
numelui lui Iehova. Cuvintele următoare ale lui Pavel, la 5:1, se aplică într-adevăr 
rămăşiţei lui Iehova care este acum pe pământ, căreia Domnul îi încredinţează 
bunurile sau interesele Împărăției. – Matei 24:45-47. 

15 „Perioadele” sau „momentele” (Versiunea Douay) se referă la perioada 
aceea care începe o dată cu începutul anunţării „cu trâmbița lui Dumnezeu” (1 
Tesaloniceni 4:16), „ultima trâmbiță” (1 Corinteni 15:52). Acea trâmbiță  arată 
faptul că Isus Cristos a venit pentru a acţiona spre justificarea completă a numelui 
lui Iehova. Anunţă începutul domniei Lui şi astfel timpul întronării Lui din 1914. 
(Pentru o discuţie mai detaliată despre acest subiect citiţi Turnul de veghere  din 
15 ianuarie 1934, pagina 24) La trei ani şi jumătate mai târziu, adică în 1918, este 
marcat momentul venirii la templu a Domnului Isus şi învierea celor credincioşi 
care „au dormit în moarte” prin Cristos Isus. Acel timp sigur şi precis a fost fixat 
de Iehova acum multă vreme, dar nici un om nu a ştiut data exactă decât după ce 
faptele sau semnele timpurilor au venit şi au arătat că acel timp a sosit. Deci, se 
poate vedea clar că Dumnezeu fixase timpul cu siguranţă, dar omul trebuie să 
aştepte până ce faptele dezvăluie împlinirea lui. 
 

„SEMNE” 

16 Perioadele au semnele lor, adică „semnele timpurilor”. (Matei 16:3, 4) 
La împlinirea timpurilor Cristos Isus trebuie să aibă „dezlegarea”, adică 
administrarea tuturor chestiunilor ce ţin de Împărăție şi astfel este întronat  şi vine 
direct la templu pentru judecată. (Efeseni 1:10; Maleahi 3:1-3) Acela este timpul 
menţionat de apostolul Petru: „Pentru că a venit timpul ca judecata să înceapă la 
casa lui Dumnezeu; şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă 
de vestea bună a lui Dumnezeu?” – 1 Petru 4:17. 

17 „În vremurile din urmă unii se vor depărta de credinţă, acordând atenţie 
spiritelor ispititoare şi învățăturilor diavolilor.” (1 Timotei 4:1) Faptele sau 
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semnele arată acum clar rămăşiţei că ne aflăm în acele timpuri. Mulți s-au depărtat 
de credinţă şi sunt acum sub influenţa demonilor. La venirea Domnului Isus la 
templul pentru judecată este „timpul fixat ca morţii să fie judecaţi”. (Apocalipsa 
11:18) La scurt timp după aceea „femeia” (Sion, „femeia” lui Dumnezeu) merge în 
pustiu. „Şi femeii i-au fost date două aripi ale unui mare vultur ca să poată zbura în 
sălbăticie, la locul ei, unde a fost hrănită pentru un timp, şi timpuri, şi o jumătate 
de timp, departe de faţa şarpelui.” (Apocalipsa 12:14) Faptele efective sau semnele 
arată că timpul menţionat în ultimul text de mai sus a venit după ce a început 
asuprirea poporului credincios al lui Dumnezeu în 1918. 
 

„NECAZUL LUI IACOB” 
18 Iacob, al cărui nume este şi Israel, a reprezentat „rămăşiţa” unsă a lui 

Dumnezeu, care era în necaz şi nelinişte în anul 1918. Cu privire la acele timpuri 
Iehova a spus prin profetul său: „Vai! fiindcă ziua aceea [anul 1918 d. Cr. şi după 
aceea] este măreaţă ca nici o altă zi; este chiar vremea necazului lui Iacob 
[rămăşiţa Israelului spiritual]; dar va fi izbăvit. Fiindcă în ziua aceea [1918 şi 
după], spune Domnul oștirilor, voi rupe jugul [Babilonului, organizaţiei lui Satan] 
de la gâtul tău [al rămăşiţei credincioase; în 1919], şi voi rupe legăturile [în 1919] 
iar străinii nu se vor mai folosi de el [rămăşiţa Israelului spiritual]; ci îl vor sluji pe 
Domnul [Iehova] Dumnezeul lor, şi pe David [corespondentul Preaiubit, Cristos 
Isus], regele lor, pe care îl voi ridica pentru ei.” (Ieremia 30:7-9) Faptele efective 
sau semnele au venit în 1918 şi 1919, arătându-le concludent celor credincioşi că 
profeţia de mai sus era şi atunci în proces de îndeplinire. 
 

ARMAGHEDON 

19 „Bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic”, în care duşmanul va fi 
distrus este un timp cu siguranţă fixat, dar nimeni nu cunoaşte ziua sau ora exactă 
la care va începe. Dar ce se poate spune în legătură cu semnele legate de ea? 
„Fiindcă ziua este aproape, chiar ziua Domnului este aproape, o zi noroasă; va fi 
timpul necredincioşilor, şi sabia va intra în Egipt [lumea, organizaţia lui Satan] şi 
vor fi suferinţe mari în Etiopia, când vor cădea în Egipt oameni ucişi şi când i se 
va lua bogăţia, iar temeliile îi vor fi distruse. Etiopia, Put, Lud şi toţi oamenii de 
tot felul, precum şi Cub şi oamenii ţării ce sunt în alianţă, vor cădea împreună cu 
ei, loviţi de sabie.” – Ezechiel 30:3-5. 

20 În acea vreme sau chiar în acea zi religia va primi ceea ce merită; aşa 
cum este scris: „Aşa a zis Domnul Dumnezeu, Iată munte Seir, sunt împotriva ta, 
şi îmi voi întinde mâna împotriva ta şi te voi face o pustietate. Oraşele tale vor 
rămâne pustii şi tu vei ajunge [Edom; Muntele Seir; clasa „servului rău”; „omul 
nelegiuirii‟] o pustietate; şi vei şti că eu sunt Domnul. Pentru că tu ai o ură 
nesfârşită şi ai vărsat sângele copiilor lui Israel cu forţa sabiei în timpul nenorocirii 
lor [în 1918, vremea Israelului spiritual], în timpul în care nelegiuirea lor avea un 
sfârşit.” – Ezechiel 35:3-5. 
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21 „Timpul necazului” care a venit asupra poporului  lui Dumnezeu în 1918 
a fost din cauza nelegiuirilor lor, când din cauza ignoranţei sau fricii ei nu au reuşit 
să îşi îndeplinească îndatoririle. După aceea Dumnezeu şi-a  arătat  mila şi 
bunătatea față de ei. (Isaia 12:1, 2) Faptele sau semnele din vremea aceea, din 
1918 şi 1919, arată că în acei ani profeţia menţionată mai sus cu privire la cei 
credincioşi era în curs de împlinire. 

22 Dumnezeu a fixat un timp anume pentru îndeplinirea scopului Lui; iar în 
loc să le spună oamenilor dinainte care este data şi ora,  El aduce fapte ce arată că 
timpul prestabilit a sosit, iar cei care nu au credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu şi 
continuă să practice religia şi să îşi urmeze propriul curs egoist sunt în întuneric şi 
din acea cauză ei nu pot vedea semnele vremurilor fixate şi nu pot înţelege. 
 

„FRAŢI” 

23 Este clar că apostolul Pavel, în textul de mai sus din Tesaloniceni, se 
adresează celor care sunt în Cristos Isus la templu, unşi şi deci luminaţi, spunând: 
„Cât despre timpuri şi perioade, fraţilor”. Acest lucru înseamnă căci  cuvintele lui 
vor fi primite şi înţelese de către cei care sunt „unul în Cristos Isus”, care este 
Căpetenia peste trupul lui Cristos, trupul spiritual, şi peste toţi cei care sunt „fraţi”, 
toţi membrii „unui trup”. Aceştia sunt toţi unul singur, chiar dacă sunt formaţi din 
mai mulţi membrii. (1 Corinteni 12:12-18) Observaţi ce spune, direcţionându-şi 
cuvintele către cei din rămăşiţa unsă: „Iubiţi fraţi, cunoscând alegerea voastră de 
către Dumnezeu... Aţi fost exemple pentru toţi care cred din Macedonia şi Ahaia. 
Pentru că de la voi a răsunat cuvântul Domnului nu doar în Macedonia şi Ahaia, ci 
şi în toate locurile a fost credinţa [prin mărturia şi credinţa în serviciu] voastră faţă 
de Dumnezeu răspândită; încât nu trebuie să spunem nimic.” (1 Tesaloniceni 1:4, 
7, 8) „Ca să umblaţi demni de Dumnezeu, care v-a chemat în Împărăția  şi gloria 
Sa. Pentru că voi, fraţilor, aţi devenit adepţii bisericilor lui Dumnezeu, care în 
Iudeea sunt în Cristos Isus; pentru că şi voi aţi suferit din cauza lucrurilor făcute de 
compatrioţii voştri, aşa cum şi ei au suferit din cauza iudeilor.” (1 Tesaloniceni 
2:12, 14) Doar fraţii în Cristos ştiu alegerea lui Dumnezeu, a căror credinţă şi 
credincioșie constituie un exemplu pentru ceilalţi, care apare prin vestirea  
mesajului despre Împărăție; şi din cauza credinţei lor ei suferă aşa cum a suferit şi 
Cristos. 

24 O dată cu venirea Domnului Isus la templu, cei credincioşi care au 
dormit în moarte prin Cristos Isus au fost treziţi la viaţă, iar cei credincioşi care 
sunt pe pământ şi care au fost aprobaţi la templul de judecată au fost „luaţi... să îl 
întâlnească pe Domnul în cer”, adică la templu. (1 Tesaloniceni 4:17) Deci, toţi cei 
care sunt incluşi în cuvintele lui Pavel, adică toţi cei născuţi de  Dumnezeu şi 
„femeia” Lui, Sion, adică organizaţia Lui. Toţi aceştia sunt cei menţionaţi în textul 
următor: „Şi toţi copiii tăi vor fi învăţaţi de Domnul; şi mare va fi pacea copiilor 
tăi.” – Isaia 54:13. 

25 Fiind cu Cristos Isus, avându-i pe Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus pe 
post de învățători şi având ochii deschişi la înţelegere, ei îi văd pe învățătorii lor şi 
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înţeleg instruirea venită de la Ei, fiind toţi învăţaţi de Dumnezeu prin Cristos Isus: 
„Şi chiar dacă Domnul vă dă pâinea necazului şi apa suferinţei, învăţătorii voştri 
nu vor mai fi puşi într-un colţ, ci ochii tăi îi vor vedea pe învăţători.” – Isaia 30:20. 

26 Apostolul le spune astfel celor învăţaţi: „N-aveţi nevoie să vă scriu”; 
(R.V.) „să vă fie scris”. De ce nu e nevoie să le fie scris acestora? Pentru că în 
momentul în care această profeţie este îndeplinită faptele vor fi aduse de Domnul 
într-un mod aşa de clar şi evident încât toţi fraţii, cei din clasa din templu care sunt 
învăţaţi de Dumnezeu şi Cristos Isus, vor vedea că profeţia este împlinită. Aceştia 
vor înțelege că profeţia a fost scrisă cu mult timp în urmă pentru ca ei să o înveţe şi 
să le aducă mângâiere. (Romani 15:4) Semnele sau faptele aduse de Domnul le 
face cunoscut credincioşilor faptul că timpul prestabilit de către Domnul a venit. 
Cei care au fost învăţaţi de Dumnezeu, adică rămăşiţa, are ea acum nevoie de 
instruire cu privire la nevoia de a-şi iubi fraţii? Sigur că nu: „Cât despre iubirea de 
frate nu aveţi nevoie să vă scriu; pentru că vă învaţă Dumnezeu să vă iubiţi unii pe 
alţii.” (1 Tesaloniceni 4:9) Legătura unităţii în Cristos Isus trebuie să existe acum 
pentru că toţi sunt cu Cristos Isus şi în unitatea credinţei. Deci, nu este nevoie de 
nici un om care să-i înveţe pe aceşti urmași credincioși despre Domnul. 

27 Acest lucru nu înseamnă că nu este nevoie de studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi de discutarea Scripturilor cu ceilalţi fraţi. Din moment ce publicaţiile 
TURNUL DE VEGHERE constituie o modalitate de comunicare către şi printre 
fraţi, este nevoie ca textele Scripturii şi faptele sau semnele pe care Dumnezeu le-a 
prezentat să fie puse unele lângă celelalte şi publicate şi aduse în atenţia poporului 
lui Dumnezeu pentru a putea înţelege şi aprecia timpurile în care trăim acum. 
Turnul de veghere  nu oferă opinia vreunui om ci, din contră, expune faptele sau 
semnele bine ştiute de toţi cei care gândesc; şi punând aceste fapte în paralel cu 
Scripturile profetice, cei care Îl iubesc şi servesc pe Iehova Dumnezeu pot înţelege 
scopul lui Dumnezeu. Astfel, Turnul de veghere  nu încalcă regula pe care a 
anunţat-o apostolul. 

28 Cei care la un moment dat, adică în timpul „vremurilor lui Ilie” în 
serviciul  bisericii, s-au bucurat de lumina care le era dezvăluită prin Domnul, şi 
care atunci şi după aceea au privit un om ca pe conducătorul  şi învăţătorul lor şi 
care continuă să facă acest lucru se află cu siguranţă în întuneric. Oferindu-i 
onoare unui om sau oricărei creaturi şi privindu-l ca pe un conducător sau învăţător 
este o desconsiderare a instrucţiunii de la Domnul şi este un eşec de a-i oferi Lui 
onoarea şi lauda datorată. Practicanţii religiei sunt în întuneric şi nu pot înţelege; şi 
prin comiterea „păcatului Samariei”, adică oferirea de laudă şi onoare unei 
creaturi, îi păstrează pe aceştia în întuneric şi nu pot înţelege. Aceştia nu văd 
semnele, adică nu văd că faptele care s-au îndeplinit se aplică Scripturilor, 
dovedind împlinirea profeţiei. Ei cedează în faţa influenţei şi puterii demonilor, 
chiar dacă îşi dau seama de asta sau nu. Clasa „servului rău”, adică cei care se 
opun GUVERNULUI TEOCRATIC şi refuză să îl susţină în totalitate, libertate şi 
cu bucurie, sunt în întuneric şi nu pot înţelege. Pentru toţi aceştia publicaţiile 
TURNUL DE VEGHERE sunt ca o pagină goală. 
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„VOI ŞTIŢI” 

29 Martorii unşi şi credincioși ai lui Iehova Dumnezeu ştiu ceea ce le 
dezvăluie Dumnezeu. Ei nu urmează învăţăturile omului. Ei ştiu că sunt copiii lui 
Dumnezeu şi că învățătorii lor sunt Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus, Căpetenia 
celor unşi. Acestora le sunt adresate cuvintele apostolului: „pentru că voi înşivă 
ştiţi perfect că ziua Domnului vine precum un hoţ noaptea.” – 1 Tesaloniceni 5:2. 

30 Acel text este o afirmaţie categorică. O altă traducere a textului 
dovedeşte acest lucru: „Voi înşivă” (Diaglott) „Voi înşivă” (Rotherham). Deci, 
forma categorică redată de pronumele la persoana a doua folosit aici arată că 
rămăşiţa credincioasă, la timpul potrivit, va „ajunge la cunoştinţa exactă a 
adevărului”. (1 Timotei 2:4, Diag.) Astfel, ajungând la cunoştinţa exactă a 
adevărului, „nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva”. (1 Ioan 2:27) Când apostolul 
foloseşte cuvintele pozitive „voi înşivă ştiţi”, cuvântul „ştiţi” exprimă clar faptul 
că cei cărora li se adresează înțeleg semnele sau faptele fizice, care sunt acum 
înaintea lor şi care constituie o împlinire a profeţiei, iar această bunătate a venit 
asupra lor pentru că Domnul le-a deschis ochii înţelegerii sau priceperii şi le-a dat 
o viziune a scopului lui Iehova. Aceşti credincioși îi mulţumesc lui Dumnezeu şi îl 
laudă pentru această luminare, şi nu pe oameni. Dacă ar onora şi lauda oamenii 
pentru o asemenea luminare ei ar practica idolatria şi ar merge, bineînţeles, în 
întuneric. 

31 Cei credincioși  nu presupun semnificaţia profeţiei, deoarece profetul 
spune cu privire la ei: „voi înşivă ştiţi perfect [foarte bine (Diaglott)].” Astfel, prin 
cercetarea şi căutarea cu stăruinţă a Scripturilor şi prin aplicarea faptelor bine 
ştiute, ei caută smerenie şi dreptate şi primesc binecuvântări de la Domnul. Cei 
care sunt binecuvântaţi sunt cei care se dăruiesc complet şi neegoist 
GUVERNULUI TEOCRATIC. Ei primesc instruirea de la Domnul şi profită de 
ea. Astfel, ei iau parte la înţelegerea şi aprecierea profeţiilor şi, aşa cum este 
afirmat de profetul Daniel, ochii lor „umblă încoace şi încolo” căutând conţinutul 
Cuvântului lui Dumnezeu pentru instruirea şi mângâierea lor. „Dar tu, Daniel, 
acoperă cuvintele şi închide cartea, până la timpul sfârşitului; mulţi vor fugi înainte 
şi înapoi, iar cunoaşterea va creşte.” (Daniel 12:4) Ei văd acum clar că aplicarea 
acestei profeţii a lui Daniel într-un mod rapid este cu totul greşită. Ei văd şi 
apreciază că această profeţie înseamnă că cei credincioși vor căuta şi cerceta 
Scripturile cu stăruință şi că, aplicând Scripturile la semnele vremurilor, adică la 
faptele fizice, ei sporesc cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea lor. 
 

„ZIUA ACEEA” 

32 La ce se referă apostolul când spune: „Voi înşivă ştiţi foarte bine”? Ei 
ştiu că „ziua Domnului vine ca un hoţ noaptea.” Acest lucru este în acord perfect 
cu cuvintele apostolului Petru: „Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea; în 
care cerurile vor trece cu un mare zgomot, iar elementele se vor topi cu căldură 
aprinsă; iar pământul şi toate lucrările care sunt pe el vor fi arse.” (2 Petru 3:10) 
Este ziua în care Cristos Isus este la templu pentru judecată: „În ziua în care 
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Dumnezeu va judeca secretele oamenilor, prin Isus Cristos, potrivit veştii mele 
bune.” (Romani 2:16) Aceste texte care folosesc cuvântul „Domnul” evident că nu 
se referă la Iehova, ci la Cristos Isus, Domnul nostru, şi la care apostolul se referă 
în 1 Tesaloniceni 4:15-17. Acest lucru arată că „ziua Domnului Isus” se referă la 
timpul venirii lui la templu pentru judecată, în anul 1918 d. Cr., sau la trei ani şi 
jumătate după ce a fost întronat. 

33 Alte scripturi susţin în totalitate concluzia conform căreia „ziua 
Domnului” începe cu venirea Lui la templu: 

„Care vă va întări până la sfârşit, ca să fiţi neprihăniți în ziua Domnului 
nostru Isus Cristos.” – 1 Corinteni 1:8. 

„Să îl daţi pe acesta pe mâna lui Satan pentru distrugerea cărnii, pentru ca 
duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” – 1 Corinteni 5:5. 

„Aşa cum aţi recunoscut parţial că suntem bucuria voastră, aşa sunteţi şi 
voi a noastră în ziua Domnului Isus.” – 2 Corinteni 1:14. 

„Fiind foarte încrezător în acest lucru, că cel care a început o lucrare bună 
în voi, o va realiza până în ziua lui Isus Cristos.” „Ca să aprobaţi lucrurile curate; 
ca să fiţi sinceri şi fără abateri, până în ziua lui Cristos.” – Filipeni 1:6, 10. 

„Oferind cuvântul vieţii; ca să mă bucur în ziua lui Cristos, că nu am fugit 
în zadar şi nici nu am lucrat degeaba.” – Filipeni 2:16. 

„Acum vă rugăm, fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos şi 
pentru adunarea noastră la El, să nu vă clătinaţi în gândire şi nici să nu fiţi 
tulburaţi, nici de spirit, nici de cuvânt, nici de vreo scrisoare care s-ar spune că este 
de la noi, şi conform căreia ziua lui Cristos este aproape.” – 2 Tesaloniceni 2:1, 2. 

„Din acest motiv sufăr şi eu de pe urma acestor lucruri; dar nu sunt ruşinat; 
pentru că ştiu în cine am crezut şi sunt convins că el poate să apere ceea ce i-am 
încredinţat până în ziua aceea.” – 2 Timotei 1:12, 18. 

„Este aşezată pentru mine o coroană a dreptăţii, pe care Domnul, 
judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea; şi nu doar mie, ci tuturor celor care 
iubesc venirea Lui.” – 2 Timotei 4:8. 

34 Timpul menţionat aici este timpul când martorii marelui GUVERN 
TEOCRATIC trebuie să fie curajoşi pentru că aceasta este ziua judecăţii, când 
Cristos Isus este la templu, judecând naţiunile şi persoanele. (1 Ioan 4:17, 18) Este 
ziua ce începe cu judecata de la templu, aşa cum este afirmat în Matei 25:31. 
Începând cu acel moment este ziua pe care Iehova o prezise. „Voi aşeza judecata 
în linie dreaptă, iar dreptatea o cumpănă; şi grindina va spulbera refugiul 
minciunilor şi apele vor inunda ascunzătoarea.” – Isaia 28:17. 

 
„CA UN HOŢ” 

35 În ce fel va veni ziua Domnului? Ziua Domnului „vine întocmai ca un 
hoţ noaptea”. Cuvântul „întocmai” atrage atenţia asupra modului venirii zilei 
Domnului, adică precum un hoţ, reprezentând timpul în care vine hoţul şi condiţia 
în care face acest lucru. Ziua, ca o întreagă perioadă de timp fixată, vine ca un hoţ. 
În mod consistent, diverse detalii ale zilei Domnului şi lucrurile care vor avea loc 
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în acea zi, inclusiv distrugerea de la Armaghedon ca o expresie a mâniei lui 
Iehova, ar veni de asemenea asupra tuturor popoarelor lumii care nu sunt luminate. 
Prima dată vine ziua Domnului, apoi au loc şi alte evenimente în aceeaşi zi; în cele 
din urmă vine distrugerea, iar acest moment de distrugere vine şi el ca un hoţ. 

36 Ziua lui Iehova Dumnezeu a început în 1914, când aceste cuvinte 
profetice au început să se împlinească: „dar eu l-am instalat pe Regele Meu pe 
muntele Meu sfânt din Sion.” (Psalmul 2:6) Referitor la acea dată observaţi că încă 
din anul 1880 Turnul de veghere  a publicat data 1914 d. Cr. ca „timpul 
sfârşitului”, chiar dacă nimeni nu înţelegea atunci clar ce însemna „timpul 
sfârşitului”. Acum vedem că 1914 a marcat sfârşitul domniei în lume a lui Satan, 
fără întrerupere. Data s-a putut vedea, dar nu şi ce avea să se întâmple. Cristos Isus 
a fost întronat  de Iehova în acel an, iar la scurt timp după aceea a urmat un „război 
în cer” între Cristos Regele şi Satan şi armata lui de susţinători păcătoşi. Duşmanul 
a fost învins în acel război şi trimis pe pământ. (Apocalipsa  12:1-12) Studii în 
Scripturi au conţinut acea dată din 1889 până în 1914. Cărţi, broşuri şi pliante  au 
fost distribuite  cu milioanele pe tot pământul, anunţând data de 1914. Liderii 
religioşi ai organizaţiei romano-catolice şi toate organizaţiile religioase protestante 
şi mulţi alţii aşteptau să vină anul 1914 şi să treacă. Astfel, anul 1914 nu a venit ca 
un hoţ. În general se ştia chiar dacă cei care o anunţau nu ştiau despre 
evenimentele care vor avea loc. Anul 1914 a fost localizat bine de studenţii 
cronologiei şi profeţiei, dar aceşti studenţi au făcut o mare greşeală în legătură cu 
ceea ce avea să se întâmple la acea dată. Oamenii religioşi, politicienii şi afaceriştii 
urmăreau. Creştinii aşteptau. Faptele care au avut loc nu au arătat lucrurile care 
fuseseră aşteptate de mulţi. Au acordat multora o şansă de batjocură. 

37 Dar ce ziceţi despre 1918? Acea dată chiar a venit ca un hoţ şi acest 
lucru arată că ziua Domnului menţionată de apostolul Pavel în textele de mai sus 
se referă la ziua venirii Domnului Isus la templul de judecată şi la începerea 
judecăţii. Este adevărat căci  cartea Misterul Încheiat menţionase anul 1918, dar s-
a greşit din nou cu privire la ce avea să se întâmple atunci. S-a luat o poziţie şi s-a 
publicat în Misterul Încheiat că „trezirea sfinţilor adormiţi în moarte”, adică 
credincioşii care muriseră în Cristos, precum apostolii, avusese loc cu mult timp în 
urmă, şi anume în anul 1878. Aceea era o greşeală, aşa cum se poate vedea acum 
clar de către cei care îi sunt consacrați lui Iehova. S-a publicat în Misterul Încheiat  
că în anul 1918 „creştinătatea” va cădea în obscuritate. Acea concluzie nu a fost 
corectă. Dificultatea consta în faptul că studenţii profeţiei încercau să prezică 
evenimentele ce aveau să vină în 1918 în loc să aştepte faptele fizice sau semnele 
care să dovedească faptul că profeţia fusese împlinită. Acum, cuvintele lui Isus 
sunt apreciate foarte tare: „Aşadar, vegheaţi; pentru că nu ştiţi momentul în care va 
veni Domnul vostru.” – Matei 24:42. 

38 Ziua Domnului chiar a venit în 1918 „ca un hoţ”, aşa cum a demonstrat 
de atunci adevărul indiscutabil. Domnul a dezvăluit poporului Său  la timpul 
potrivit adevărul, dar acest lucru s-a întâmplat după ce avusese loc marele 
eveniment. În timp ce Domnul a venit la templu în 1918, nimeni de pe pământ de 
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la acea vreme, din câte a observat Turnul de veghere, nu a avut vreo informaţie 
sigură cu privire la venirea Lui la templu. Prima informaţie pe care o are Turnul de 
veghere  este din anul 1922, când poporul  Domnului a  aflat că Isus Cristos este în 
templu. Le-a fost dezvăluit de faptele sau semnele acelor vremuri că Isus Cristos 
era la templu pentru probă şi judecată. (Maleahi 3:1-4; Matei 25:31-46) A fost 
venirea Domnului la templu precum venirea unui hoţ în noapte? A fost chiar aşa. 
Isus le spusese urmașilor  Lui cu privire la venirea Lui:  Vegheaţi, deci, pentru că 
nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce 
strajă din noapte [oamenii stăteau de veghe noaptea, ca să aprecieze ora] va veni 
hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata; căci Fiul 
omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. Care este, deci, robul credincios şi 
înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la 
vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va 
găsi făcând aşa! Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. – Matei 
24:42-47. 

39 Cei care au continuat cu credinţă în Domnul şi au continuat să vegheze 
au fost răsplătiți în anul 1922, când Domnul le-a arătat prezenţa Lui în templu. În 
septembrie 1922 poporul  Domnului de pe tot pământul au fost înştiinţat de marele 
adevăr care spunea că Isus Cristos era la templu. 

40 Unii dintre cei care încheiaseră un legământ cu Dumnezeu să facă voinţa 
Lui s-au dus să petreacă cu lumea şi au ajuns în întuneric, şi aceştia nici astăzi nu 
observă prezenţa Domnului la templu: „Dar dacă este un rob rău, care zice în 
inima lui [prin faptele sale]: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” Dacă va începe să 
bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul robului 
aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va 
tăia în două şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor. – Matei 24:48-51. 

41 Cât despre „creştinătate”, adică practicanţii diferitelor religii, ei încă se 
află în întuneric şi nu văd nimic cu privire la venirea Domnului la templu. Pentru 
toţi aceştia ziua Domnului a venit ca un hoţ în noapte. Toţi aceştia sunt în întuneric 
şi nu văd semnele vremurilor. 

42 Ziua Domnului a venit în anul 1918 ca un hoţ, şi întunericul a triumfat. 
„Pentru că iată, întunericul va acoperi pământul, iar bezna adâncă oamenii; dar 
Domnul se va ridica asupra ta, iar gloria Lui se va vedea peste tine” (Isaia 60:2) 
Dar nu a fost aşa pentru cei credincioși. „Gloria Domnului” a fost văzută de ei 
pentru că ei avuseseră aprobarea Lui; iar ei au apreciat faptul că El era în templu şi 
au mers înainte cu zel către casa Lui pentru a-L servi pe Iehova şi Împărăția Lui. 
Cei credincioși care au participat la convenţia de la Cedar Point, Ohio, îşi amintesc 
foarte bine data de 8 septembrie 1922 şi mărturisesc cu bucurie că Domnul a venit 
la templu ca un hoţ şi când au aflat de acest lucru s-au bucurat foarte tare. 
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ACŢIUNEA HOŢULUI 

43 Acţiunea hoţilor este folosită de Domnul pentru a ilustra modalitatea 
zilei Lui şi timpul când are loc. Din acest motiv Domnul Cristos Isus a continuat 
să-i avertizeze pe urmașii Lui să fie treji şi să stea de veghe. „Hoţii sparg şi fură” 
(Matei 6:19; Ioan 10:10) Ei vin în linişte. „Supraveghează şi întăreşte lucrurile 
care rămân, care sunt gata să moară; pentru că lucrările tale [adunarea din Sardes] 
nu sunt perfecte înaintea lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte cum ai primit şi cum ai 
auzit; şi fii tare şi căieşte-te. Dacă nu vei sta de veghe voi veni peste tine ca un hoţ, 
iar tu nu vei şti momentul în care voi veni peste tine.” – Apocalipsa 3:2, 3. 

44 Referitor la puterea de a aduna naţiunile la bătălia de la Armaghedon, 
Isus spune: „Pentru că sunt spiritele diavolilor, care fac miracole, care merg înspre 
regii pământului şi ai întregii lumi ca să-i adune pentru bătălia zilei celei mari a 
Dumnezeului cel Atotputernic. Iată, eu vin ca un hoţ [la bătălia de la 
Armaghedon]. Binecuvântat este cel [care este la templu] care veghează şi îşi 
păzeşte veşmintele [le păstrează pe el aşa cum fac supraveghetorii, pentru ca 
faptele lor să fie identificate ca fiind pentru TEOCRAŢIE], ca să nu umble gol [în 
templu] şi să nu îi vadă [îngerii de gardă de la templu] ruşinea [să nu îl alunge de 
acolo (vezi Matei 13:41, 42)].” – Apocalipsa 16:14, 15. 

45 În acelaşi fel, ca un hoţ, vine şi oștirea de „lăcuste” ale Domnului, care 
invadează terenul duşmanului: „Vor merge încoace şi încolo prin oraş; vor da 
peste zid, se vor urca pe case; vor intra pe ferestre ca un hoţ. Pământul se va 
cutremura înaintea lor; cerurile vor tremura; soarele şi luna se vor întuneca, iar 
stelele îşi vor estompa strălucirea.” – Ioel 2:9, 10. 
 

„ÎN NOAPTE” 

46 Cei care nu urmăresc venirea zilei Domnului dorm şi pentru ei este 
noapte. Până în anul 1918 clericii protestanţi luptau cu această veste bună sau 
mesaj despre Împărăție, pe care Turnul de veghere  îl declara cu atâta forţă pe tot 
pământul. Ei, precum clasa „fecioarelor  nechibzuite”, s-au pus să doarmă. Ceilalţi 
oameni religioşi erau în aceeaşi stare. Nici unul dintre aceştia nu accepta adevărul 
şi nu încerca să facă Împărăția cunoscută. Deci, protestanţii erau adormiţi, la fel şi 
catolicii. Ei erau în întuneric total cu privire la venirea Domnului şi au pierdut 
astfel toate privilegiile. Ei stăteau în paturile lor confortabile. 

47 Aceşti oameni religioşi nu doar dormeau, ci erau şi foarte beţi; erau plini 
de băutură şi îi persecutau cu răutate pe servii credincioși ai lui Iehova Dumnezeu 
şi se bucurau de ocărârea numelui Domnului, şi au luat parte la nimicirea  „lucrului 
lui Ilie”, în care erau implicaţi servii credincioși  ai lui Dumnezeu. (Apocalipsa 
11:7-10) „Pentru că cei care dorm, dorm noaptea; iar cei care beau, beau noaptea.” 
– 1 Tesaloniceni 5:7. 

48 Cât despre rezultatul beţiei şi distracţiei celor religioşi, toţi au ajuns în 
întuneric. Pentru ei a fost o vreme de întuneric şi este şi acum. Ei se află în 
întuneric cu totul în ceea ce priveşte înţelegerea spirituală a scopului lui Iehova şi 
se află în această stare în mod voit. În beţia lor ei batjocoresc şi continuă să 
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ridiculizeze faptele ce le sunt aduse în atenţie, care arată împlinirea profeţiei. 
Apostolul Petru se referă la aceştia spunând: „Ştiind mai întâi acest lucru, că vor 
veni batjocoritori în ultimele zile, care vor căuta să îşi satisfacă propriile dorinţe şi 
spunând, Unde este promisiunea venirii Lui? pentru că de când au adormit în 
moarte strămoşii toate lucrurile continuă să fie la fel ca la începutul creaţiei. Pentru 
că, potrivit voinţei lor, ei nu cunosc acest lucru, că prin cuvântul lui Dumnezeu 
cerurile au fost din vechime, iar pământul era afară din apă şi în apă; iar din 
această cauză lumea ce era atunci, fiind inundată de apă, a pierit.” – 2 Petru 3:3-6. 

49 Fiind în întuneric faţă de scopul lui Iehova, „ziua Domnului” a pus 
stăpânire pe „creştinătate”, adică pe toţi practicanţii religioşi şi pe aliaţii lor, ca un 
hoţ. (1 Tesaloniceni 5:4) Toţi aceşti lideri religioşi, fiind în întuneric, i-au condus 
şi pe mulţi alţii în întuneric, chiar şi dintre cei binevoitori. „Astfel spune Domnul 
cu privire la profeţii care îl fac pe poporul Meu să greşească, care muşcă [broşurile 
ce le sunt date] cu dinţii şi strigă [către cel care le împarte], Pace; iar împotriva 
celui care nu le pune nimic în gură, pornesc războiul; astfel că noaptea va veni 
peste voi şi nu veţi avea nici o viziune; şi veţi fi în întuneric, ca să nu ghiciţi; şi 
soarele va apune peste profeţi, iar ziua va fi întunecoasă peste ei. Şi apoi profeţii 
[prezicătorii care stabilesc date potrivit interpretărilor lor] vor fi ruşinaţi, şi 
ghicitorii zăpăciţi; da, îşi vor acoperi toţi buzele; pentru că nu este nici un răspuns 
de la Dumnezeu.” – Mica 3:5-7. 

50 Cei care se opun mesajului lui Dumnezeu aşa cum este el publicat de 
Turnul de veghere fac parte din acea clasă descrisă de profetul lui Dumnezeu. Ei 
sunt în întuneric şi continuă să umble în întuneric. 
 

CONDIŢII NEFAVORABILE 

51 Martorii credincioși ai TEOCRAŢIEI continuă serviciul lor de vestire a 
numelui şi Împărăției marelui TEOCRAT. Ei fac acest lucru cu mare bucurie chiar 
dacă serviciul lor se desfăşoară în condiţii care îi pun la încercare. Mulţi dintre 
aceşti credincioşi din țările Europei lucrează cu un mare dezavantaj şi suferinţă. 
Dificultăţile lor cresc în permanenţă, devenindu-le aproape imposibil să continue 
sau să ia parte la „lucrarea ciudată” de vestire a veştii bune a Împărăției. În Quebec 
opoziţia faţă de GUVERNUL TEOCRATIC a devenit aşa de aspră şi dăunătoare 
încât este aproape imposibilă continuarea acestei lucrări. În Quebec mulţi din 
poporul credincios al lui Dumnezeu este acuzat de răzvrătire şi aruncat în închisori 
şi pus la munci grele, singura dovadă împotriva lor fiind faptul că anunţă scopul lui 
Dumnezeu de a-şi stabili Împărăția şi de a îndepărta toată răutatea din lume. Aceşti 
martori credincioși ai lui Iehova sunt judecaţi de judecători cu prejudecăţi, 
conform mărturiilor date de aşa-zişii „experţi” religioşi şi sunt acuzați de aceeaşi 
crimă de care a fost acuzat şi Isus, fără nici o cauză dreaptă. Ei sunt trimişi în 
închisori şi numiţi duşmani ai omenirii; dar ei sunt totuşi singurii de pe pământ 
care se află în lumină şi care aduc vestea bună şi le arată oamenilor singura cale a 
vieţii. 
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52 În multe locuri din Statele Unite condiţiile devin tot mai grele, iar 
martorii credincioși şi însoţitorii lor sunt supuşi la tot felul de opoziţii şi asupriri. 
Aceste condiţii îi epuizează chiar şi pe cei credincioşi. În legătură cu aceasta 
apostolul, adresându-se celor care Îl servesc pe Iehova şi pe Regele Lui, îi 
sfătuieşte să aibă mult curaj şi să continue cu lucrul Domnului, spunând: „Aşadar, 
să nu ne oprim din a face lucruri bune; pentru că vom rodi la timpul potrivit, dacă 
nu ne destindem. Aşadar, când avem oportunitatea, ar trebui să le facem un bine 
tuturor, dar în special membrilor familiei credinţei.” – Galateni 6:9, 10, Diaglott. 

53 Martorii lui Iehova trebuie să ţină minte că ei sunt ambasadorii 
GUVERNULUI TEOCRATIC, care are întreaga lume împotriva lui. Martorii lui 
Iehova fac o treabă bună, implicaţi în această „lucrare ciudată” prin bunătatea lui 
Iehova. Ei trebuie să ţină minte că mâna lui Iehova este peste ei şi că puterea Lui 
este manifestată pentru ei. Ei au asigurarea de la Iehova că puterea Lui supremă va 
fi exercitată pentru ei la timpul potrivit. „Ochii Domnului sunt într-o continuă 
agitaţie pe tot pământul ca să îşi arate forţa, în numele celor ale căror inimi sunt cu 
totul pentru el.‟ (2 Cronici 16:9) Eliberarea lor va veni la vremea potrivită cu multă 
bucurie: „Dumnezeul veșnic este refugiul tău, iar dedesubt se află braţele veşnice; 
iar El va distruge duşmanul dinaintea ta; şi va spune, Distruge-i.” – Deuteronomul 
33:27. 

54 Cei credincioşi se află în lumină şi umblă pe zi şi ei ştiu ce înseamnă 
faptele duşmanului. Duşmanul îşi doreşte victoria în faţa poporului lui Dumnezeu 
care susţine acum cu bucurie GUVERNUL TEOCRATIC. Duşmanul va cădea. 
Servii credincioși ai lui Iehova au încredere deplină în El şi continuă să spună: 
„Inima mea se va bucura în mântuirea Ta.” Ei ştiu sigur că salvarea lor va veni la 
Armaghedon. Dar când? 

(continuare în numărul următor) 
 
 

Eliberarea din foametea mondială 
 
FOAMETEA a venit în lume când Iosif a fost prim-ministru pentru 

Faraonul Egiptului antic. Dar are de-a face acea foamete de acum trei mii cinci 
sute de ani cu condiţiile lumii de astăzi? 

Înregistrarea păstrată până în ziua de azi spune: „Foametea s-a întins pe 
toată faţa pământului.” „Dar în toată ţara Egiptului se găsea pâine.” Acea pâine 
exista pentru că Iosif a făcut provizii dinainte, cumpărând şi înmagazinând grânele 
din Egipt de-a lungul unei perioade de şapte ani dinainte de foamete. Tabloul 
profetic al foametei a început să se împlinească în special după războiul din 1914-
1918, când instituţiile religioase ale „creştinătăţii” l-au abandonat pe Domnul 
Dumnezeu şi Împărăția Sa sub Cristos şi au luat partea organizaţiei lumeşti a lui 
Satan. Astfel nu a mai existat adevăr printre ei. Acest lucru a fost preumbrit de 
profetul lui Iehova cu aceste cuvinte: „Iată, vin zilele, spune Domnul Dumnezeu, 



415 
 

în care voi trimite foametea în ţară; nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de 
ascultare a cuvintelor Domnului.” – Amos 8:11. 

Acea foamete pentru înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, datorată lipsei 
de credinţă a organizaţiilor religioase, s-a răspândit în toată lumea. Dar în 
interiorul organizaţiei lui Dumnezeu (şi anume, poporul lui credincios, organizat 
de pe pământ) există multă hrană spirituală şi Domnul îi aprovizionează în 
continuu cu această „hrană la timp”. Aceasta este o dovadă clară că împlinirea 
profeţiei cu privire la Iosif şi fraţii lui are loc acum. Domnul Isus Cristos este Mai 
Marele Iosif, care hrăneşte acele persoane care Îl caută. Servii Lui credincioși duc 
hrana spirituală la oamenii înfometaţi, care constituie „alte oi” ale Domnului. 
Acum oamenii binevoitori faţă de Dumnezeu nu găsesc deloc hrană spirituală în 
organizaţiile religioase, şi fiind înfometaţi şi însetaţi după dreptate ei Îl caută pe 
Cristos Isus, Mai Marele Iosif, şi acesta îi hrăneşte. El le trimite adevărul de la 
masa Tatălui Său prin mâna martorilor credincioși ai lui Iehova, care sunt acum pe 
pământ. Oamenii din toată lumea au mers la Iosif să fie hrăniţi pentru că era 
singurul loc unde se găsea hrană. Este arătată aici imparţialitatea Domnului faţă de 
marea mulţime de oameni binevoitori pentru că dintre toate naţiunile, semințiile, 
popoarele, şi limbile aceştia vin şi stau în faţa tronului Domnului şi strigă: 
„Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe tron, şi a  Mielului [Cristos 
Isus].” Cu privire la cei care îl caută şi servesc pe Domnul cu stăruinţă se mai 
scrie: „Nu vor mai suferi de foame, nici de sete;... pentru că Mielul [Cristos Isus], 
care este în mijlocul tronului, îi va hrăni şi îi va îndruma către izvoarele apelor 
vieţii; şi Dumnezeu le va şterge lacrimile din ochi.” – Apocalipsa 7:9-17. 

Iacob, tatăl lui Iosif, călătorea pe pământurile Canaanului. Din cauza 
foametei Iacob i-a trimis pe zece dintre fiii lui, o parte dintre fraţii lui Iosif, în 
Egipt pentru a cumpăra hrană. (Geneza 42:1-5) Ei au fost aduşi în faţa lui Iosif, dar 
nu l-au mai recunoscut pentru că trecuseră peste douăzeci de ani de când îl 
vânduseră negustorilor când mergeau în Egipt şi au crezut că Iosif era mort. Iosif l-
a ţinut ostatic pe fratele său vitreg Simeon până când se vor întoarce pentru mai 
multă mâncare. S-au dus din nou în Egipt la insistenţa tatălui lor. Cu această 
ocazie cei nouă fraţi vitregi l-au adus cu ei pe Beniamin, fratele mai mic şi bun al 
lui Iosif. Când au ajuns cu Beniamin, Simeon a fost eliberat şi au stat toţi în faţa lui 
Iosif, dar nici unul dintre ei nu l-a recunoscut. La comanda lui Iosif ei au fost din 
nou încărcaţi cu mâncare şi au plecat spre Canaan. Cupa de argint a lui Iosif a fost 
ascunsă în sacul unuia dintre ei. Iosif l-a trimis pe reprezentantul lui după ei şi i-a 
acuzat că au furat cupa. În urma căutării cupa a fost găsită în sacul lui Beniamin. 
Acela a fost o probă  pentru toţi fraţii lui Iosif. Aici Beniamin i-a ilustrat pe 
martorii lui Iehova de pe pământ, o parte a rămăşiţei lor, care în ultimii ani au fost 
acuzaţi de crime pe care nu le comiseseră. Dumnezeu a permis abaterea acestora 
asupra lor ca o probă  pentru a-şi dovedi integritatea faţă de El. Arestarea acestor 
martori ai Domnului a fost şi ea o probă asupra „oamenilor cu bunăvoinţă”, „alte 
oi” ale Domnului, care văzând că martorii lui Iehova sunt acuzaţi pe nedrept devin 
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de bună voie însoţitorii martorilor lui Iehova şi suferă împreună cu ei. – Evrei 
10:33. 

Punerea cupei în sacul lui Beniamin şi apoi arestarea lui, a făcut parte din 
tabloul profetic pe care Dumnezeu a plănuit să-l  îndeplinească la timpul potrivit. 
Iosif a luat decizia finală în acest caz hotărând că Beniamin ar trebui să devină 
sclavul lui şi deci să rămână cu el în Egipt. Această decizie a lui Iosif i-a supărat 
tare pe cei zece fraţi vitregi, iar Iuda, în calitate de purtător de cuvânt, a ținut un 
impresionant discurs, pledând pentru fratele său mai mic Beniamin şi pentru tatăl 
său bătrân Iacob, care ar suferi teribil din cauza absenţei lui Beniamin. Aici, cei 
zece fraţi vitregi au arătat că şi-au schimbat atitudinea faţă de Iosif şi tatăl lor, pe 
care l-au nedreptăţit aşa de rău cu ani în urmă. Iuda fusese cel care propusese 
vânzarea lui Iosif în Egipt, a cărui vânzare şi deportare au ilustrat duşmănia celor 
religioşi faţă de Domnul Isus şi urmașii Lui adevăraţi. 

Iuda a cerut permisiunea să vorbească şi a acţionat fără îndoială pe post de 
purtător de cuvânt pentru toţi. El i-a spus lui Iosif că i-a fost luat un fiu tatălui său 
şi că probabil era mort şi că tatăl şi-a dăruit  dragostea fiului mai mic, Beniamin, şi 
că dacă Beniamin nu se va întoarce tatăl lui va muri de supărare. El a avut un 
argument grăitor şi înduioşător pentru care Beniamin ar trebui să se întoarcă şi că 
el, Iuda, ar putea deveni sclav în Egipt în locul lui Beniamin. Înflăcărarea cu care 
Iuda a prezentat cazul în faţa lui Iosif a dovedit că acei zece oameni erau 
binevoitori faţă de Iacob şi faţă de Beniamin şi nedându-şi încă seama că stăteau în 
faţa lui Iosif, fără îndoială presupunând că este mort, au regretat teribil tot răul pe 
care îl făcuseră. Această  mare probă la care au fost suspuşi a dezvăluit o completă 
schimbare de atitudine; şi în timp ce sufereau în sinea lor având mari regrete 
pentru tratamentul aplicat lui Iosif cu mulţi ani în urmă, au fost dispuşi să găsească 
orice cale să repare greşeala făcută. În urma acestei probe  au reuşit acest lucru şi 
şi-au demonstrat bunăvoinţa. (Geneza 44:14-34) Şi ce a prezis această probă? A 
prezis şi a identificat clar o clasă de persoane din ziua de azi care la un moment dat 
au fost opuşi copiilor consacraţi spirituali ai lui Dumnezeu, fraţii lui Cristos Isus, 
dar care, ajungând să cunoască condiţiile propriei lor situaţii au dovedit o mare 
părere de rău şi o dorinţă sinceră de a se purta bine cu cei care îl iubesc pe 
Domnul. 

Să privim acum faptele: Persecuţia a venit asupra fraţilor spirituali ai lui 
Cristos Isus în special în 1918 în timpul primului război mondial, această 
persecuţie desfăşurându-se la cererea şi provocarea oamenilor religioşi din 
„creştinătate”. Acest lucru i-a făcut pe mulţi să se opună poporului lui Iehova, 
adică celor din rămăşiţa Lui originală şi credincioasă de martori. Dar mai târziu, 
când acei oameni religioşi care fuseseră îndrumaţi greşit au ajuns să înţeleagă mai 
clar propria lor situaţie şi scopul pe care Dumnezeu îl are pentru ei, şi-au schimbat 
atitudinea şi au devenit potriviţi pentru a fi adunaţi de Domnul ca „alte oi” ale Lui, 
în turma lui Iehova, pentru a găsi acolo siguranţă şi păstrare în timpul bătăliei de la 
Armaghedon. Domnul arată astfel că toţi cei din clasa „altor oi” trebuie să fie 
binevoitoare faţă de Iehova (ilustrat de tatăl Iacob), faţă de Cristos Isus (ilustrat de 
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fiul Iosif) şi faţă de „rămăşiţa” lui Dumnezeu (ilustrată de Iosif şi Beniamin), 
înainte să poată fi adunaţi ca şi „alte oi” ale Domnului, în organizaţia Lui. 

Rămăşiţa credincioasă a martorilor lui Iehova a suferit mult de pe urma 
asupririlor liderilor religioşi şi încă mai suferă; Dumnezeu a permis această 
suferinţă ca o probă pentru poporul Său. El le permite şi „altor oi” să vadă 
suferinţa martorilor lui Iehova şi apoi să ia şi ei parte la ea pentru a-şi demonstra 
bunăvoinţa faţă de Dumnezeu. Acest lucru este necesar pentru probarea credinţei 
şi supunerii tuturor celor care îi iubesc pe Iehova şi pe Cristos Isus. Cum 
severitatea asupririlor asupra martorilor lui Iehova a crescut în aceste zile, „alte oi” 
ale Domnului au arătat dorinţa de a deveni însoţitorii celor care suferă pentru 
dreptate. Prin aceasta ei şi-au arătat credinţa în Dumnezeu şi în Cristos Isus şi 
bunăvoinţa de a se supune cu credinţă Domnului, indiferent de opoziţie. 

Timpul venise ca Iosif să se dezvăluie în faţa fraţilor săi şi apoi i-a făcut pe 
toţi să se retragă din faţa lui, cu excepţia fraţilor lui: „Şi nu era nici un om cu el în 
timp ce Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor lui.” Fără îndoială că fraţii lui Iosif au 
arătat o mare frică atunci când l-au recunoscut pe fratele lor pe care îl vânduseră în 
Egipt; Iosif, văzând aceasta, le-a spus: „Dar acum nu fiţi întristaţi sau furioşi pe 
voi că m-aţi vândut aici; pentru că Dumnezeu m-a trimis la voi ca să vă apăr 
viaţa.” – Geneza 45:1-5. 

Iosif a dat dovadă de atenţie iubitoare pentru binele lor şi a apreciat 
bunătatea lui Dumnezeu şi puterea Lui de a face bine. El a recunoscut că a suferit 
în mâinile fraţilor lui îndrumaţi greşit, dar acel lucru fusese pentru binele lor. În 
momentul în care Iosif şi-a dezvăluit identitatea,  fratele său mai mic Beniamin era 
cu el, iar Iosif şi-a dezvăluit identitatea în acelaşi timp în faţa tuturor. S-a arătat 
astfel că toţi cei care sunt de partea Domnului, chiar dacă sunt creştini spirituali a 
căror moştenire este în Împărăția din cer sau „alte oi”, care vor moşteni pământul 
pentru totdeauna, sunt toţi împreună. 

Iosif a dezvăluit apoi faptul că această întreagă dramă profetică era ghidată 
de Iehova pentru ca oamenii să fie luminaţi la timpul potrivit cu privire la 
asigurarea Lui pentru ei, pentru a obţine viaţă veşnică. Iosif a continuat: „Deci nu 
voi aţi fost cei care m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; şi m-a făcut tată al Faraonului 
şi stăpân peste casa lui şi conducător peste toată ţara Egiptului. Grăbiţi-vă şi 
mergeţi la tatăl meu să îi spuneţi: Fiul tău Iosif spune, Dumnezeu m-a făcut stăpân 
peste tot Egiptul; coboară la mine şi nu întârzia.” – Geneza 45:8, 9. 

Pentru împlinirea acestui  tablou  profetic  Iehova l-a trimis pe Cristos Isus 
în lume pentru a o salva. El l-a trimis la templu în anul 1918 d. Cr. pentru a „păstra 
viaţa”. El l-a făcut pe Cristos Isus „Tată Veşnic”, în numele tuturor celor din 
Împărăție şi l-a mai făcut Domn şi Căpetenie peste casa regală a lui Iehova a fiilor 
Lui, şi Conducător Îndreptăţit al lumii. Împărăția Lui este speranţa lumii, iar în 
numele lui Cristos Isus şi a Împărăției Sale naţiunile vor spera. (Isaia 9:6, 7; Matei 
12:21) Nu există altă speranţă pentru că aceasta este asigurarea lui Dumnezeu, iar 
această asigurare este corespunzătoare şi deplină. De când Domnul le-a dezvăluit 
aceste adevăruri rămăşiţei Lui şi tuturor celor din clasa „altor oi”, ei înțeleg mult 
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mai clar aplicarea în prezent a cuvintelor profetice ale lui Iosif, care se îndeplinesc 
de către Mai Marele Iosif, Cristos Isus, şi anume: „Povestiţi... despre toată gloria 
mea din Egipt şi despre tot ce aţi văzut; şi să vă grăbiţi să îl aduceţi pe tatăl meu 
aici.” Martorilor lui Iehova le apare acum gloria lui Cristos Isus în toată lumea. 
Cuvintele lui Iosif arată că obligaţia este asupra rămăşiţei lui Dumnezeu şi asupra 
„altor oi” care aud, să se „grăbească” şi să spună tuturor, de câte ori au ocazia, 
pentru a vesti asigurarea măreaţă a lui Dumnezeu pentru salvare. 

Iosif le-a spus atunci fraţilor lui că mai urmează încă cinci ani de foamete 
şi că trebuie să se grăbească şi să îi spună tatălui lor şi că toţi, inclusiv tatăl lui şi 
tot restul familiei, să meargă în Egipt şi să fie lângă Iosif, guvernatorul, „ca nu 
cumva tu şi toată gospodăria ta şi tot ce ai, să ajungă în sărăcie”. (Geneza 45:8-13) 
Acest lucru arată că şi în momentul identificării Mai Marelui Iosif în faţa fraţilor 
Lui de pe pământ mai este încă mult lucru de înfăptuit de către Cristos Isus, prin 
rămăşiţa Lui pământească, în numele „altor  oi” care vor trăi pe pământ pentru 
totdeauna sub Teocraţie. 

În anul 1931 d. Cr. Domnul a dezvăluit rămăşiţei Lui credincioase o clasă 
pământească prezisă în Ezechiel, capitolul nouă, şi care are nevoie de hrană 
spirituală. Dar la acea vreme, identitatea „marii mulţimi” ilustrată în Apocalipsa, 
capitolul şapte, nu a fost descoperită. Trimiterea lui Iosif după toată familia lui 
Iacob, inclusiv familiile fraţilor lui vitregi, arată că după anul 1931, când clasei 
pământeşti ilustrată în Ezechiel 9 i s-a dezvăluit pe cine trebuie să administreze 
rămăşiţa, ei trebuie să continue să administreze acea clasă, pe cei loviţi de foamete. 
Exact acest lucru s-a întâmplat şi este acum în curs de desfăşurare. Din şi după 
anul 1931 rămăşiţa a considerat că trebuie să meargă prin toată „creştinătatea” şi să 
ofere informaţii celor care îşi doresc dreptatea. (Ezechiel 9:4) Dar este interesant 
de observat aici că până pe 31 mai 1935, la convenţia martorilor lui Iehova din 
Washington (D.C.), acea „mare mulţime”  nu a fost identificată ca o clasă 
pământească ce supravieţuieşte bătăliei de la Armaghedon şi acest lucru a fost 
astfel dezvăluit rămăşiţei unse a lui Dumnezeu. De atunci înainte martorii lui 
Iehova au făcut un efort special şi continuă cu mare zel, în numele acelei „mari 
mulţimi”, să le aducă în atenţie adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Ei fac acest 
lucru în timp ce Domnul, prin puterea Lui, adună „marea mulţime” în turmă, unde 
primesc pâine din belşug. 

Aşa cum foametea aspră a continuat asupra Egiptului şi țărilor din jur, aşa 
continuă acum foametea spirituală asupra lumii. „Şi nu mai era deloc pâine în toată 
ţara; pentru că foametea era tare aspră, încât toată ţara Egiptului şi toată ţara 
Canaanului au căzut din cauza foametei.” (Geneza 47:13) Foametea lovise Egiptul 
timp de doi ani înainte ca Iacob şi familia lui să ajungă la Egipt. Presupunând că 
unii dintre egipteni acordaseră atenţie instrucţiunilor înainte ca foametea să 
înceapă şi luaseră în considerare sfatul lui de a conserva mâncare şi chiar au 
conservat mâncare, acest stoc de grâne s-ar termina în doi ani fără îndoială şi 
egiptenii ar trebui să ceară apoi mâncare de la guvern. Era necesar ca ei să facă 
acest lucru pentru a putea trăi. Şi acum, cei dintre „alte oi” care sunt în această 
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lume va trebui să vină la organizaţia vizibilă a lui Dumnezeu, reprezentată de 
rămăşiţa lui de martori de pe pământ şi să înveţe calea spre viaţă, obţinând şi 
hrănindu-se cu mâncarea pe care Domnul le-a pregătit-o. Ei trebuie să facă acest 
lucru înainte de Armaghedon. 

Egiptenii aveau multe vite, bani şi pământuri şi se bucurau de libertate 
personală. Iosif nu a instalat un sistem pentru foamete care să îi ducă pe toţi la 
sărăcie, ci a vândut grânele egiptenilor, făcând acest lucru în primul rând pentru 
bani, pe care Iosif i-a pus în casa Faraonului. El nu a permis ca cei care erau 
lacomi după bani să profite de pe urma necazurilor oamenilor. Când li s-au 
terminat banii el a început să vândă grâne egiptenilor, pentru vite şi turme. Apoi 
Iosif le-a cumpărat toate pământurile şi a plătit pentru ele cu grâne sau mâncare. 
Apoi oamenii i-au spus: „Cumpără-ne pe noi şi ţara noastră pentru pâine.” Şi Iosif 
a făcut întocmai. (Geneza 47:14-20) Faraonul a devenit astfel stăpânul îndreptăţit 
peste toate lucrurile din Egipt, şi oamenii au devenit „sclavii Faraonului”. Aceasta 
s-a întâmplat după dorinţa oamenilor, „ca să trăim şi să nu murim”. 

Viaţa este darul de la Dumnezeu prin Isus Cristos, iar tabloul profetic de 
mai sus nu înseamnă că omul poate să îşi cumpere viaţa de la Dumnezeu. Dar 
înseamnă că pentru ca „marea mulţime” să supravieţuiască Armaghedonului şi să 
primească viaţă de la Dumnezeu prin Cristos Isus aceştia trebuie să se supună în 
totalitate termenilor lui Dumnezeu, care spun că oamenii trebuie să se consacreze 
în totalitate şi fără reţineri lui Dumnezeu şi serviciului Lui, şi să-L recunoască şi 
servească pe Regele Lui, Cristos Isus, Mai Marele Iosif. Nu este nimic la care ei 
nu pot renunța. Nimic din ceea ce pot oferi ei nu compensează darul gratuit al 
vieţii şi toate binecuvântările ce urmează, pentru că tot ceea ce au oamenii îi 
aparţine oricum Domnului. „Pământul este al Domnul, şi tot ce este pe el.” 
(Psalmul 24:1) Ei trebuie să îşi arate dorinţa de a devenit servii lui Dumnezeu şi ai 
lui Cristos Isus şi trebuie să servească  „zi şi noapte”, adică tot timpul. (Apocalipsa 
7:15) Cristos Isus, în calitate de Reprezentant oficial al „Regelui Veșniciei”, a 
cumpărat întreaga omenire, iar viaţa le va fi dată doar celor care respectă termenii 
lui Iehova şi pentru aceştia viaţa este un dar gratuit prin Cristos Isus. – Romani 
6:23. 

Iosif nu a aranjat nici un ajutor de la guvern pentru ca oamenii să îl 
primească şi să fie leneşi. Din contră, oamenii trebuie să fie sârguincioşi şi să 
muncească şi să nu devină leneşi. Li s-a poruncit şi ei trebuie să planteze sămânţa 
ce le-a fost dată, să o planteze pe pământ şi să aibă încredere în Dumnezeu că va 
creşte. Oamenii din Egipt au apreciat acest aranjament, aşa cum şi astăzi „marea 
mulţime” va recunoaşte şi va fi fericită de aranjamentul pe care Domnul l-a 
pregătit pentru ei. „Şi ei au spus: Tu ne-ai scăpat vieţile; să găsim bunătate în 
privirea stăpânului meu, şi vom fi slujitorii Faraonului.” (Geneza 47:25) Ştiind 
dinainte ce se va întâmpla Iehova Dumnezeu a creat acest tablou profetic  pentru a 
ajuta „alte oi” de astăzi, care sunt adunate la Bunul Păstor în această zi de mare 
necaz şi foamete, pentru a supravieţui foametei şi pentru a trăi pentru totdeauna. 
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„Nu mai este mult timp” 
 
Marele reprezentant executiv al lui Iehova Dumnezeu şi-a îndreptat atenţia 

către lucrurile ce aparţin pământului şi celui care l-a condus greşit. În acest sens, 
Cristos Isus a venit din cer pe pământ, invizibil, fiind acum un spirit divin puternic, 
cu toată puterea în cer şi pe pământ. El a început „războiul în cer” şi l-a alungat pe 
duşman pe pământ şi apoi a continuat cu scopurile Tatălui Său. – Vezi Apocalipsa, 
capitolul doisprezece. 

„ Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-
un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui 
erau ca nişte stâlpi din foc. (Apocalipsa 10:1) „Îngerul puternic” menţionat aici 
este cel care în cer este numit Mihael (care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”), 
şi anume Cel Uns, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. (Daniel 12:1; Apocalipsa 12:7).  
Venirea lui Cristos, Fiul lui Iehova din cer pe pământ a fost mult mai bine 
înţeleasă după publicarea în Turnul de veghere  a articolelor „Prezenţa lui Iehova” 
şi „Prezenţa lui Cristos”, în numerele din 1 şi 15 februarie 1928. 

„Înveşmântat cu un nor”, îngerul puternic vine din cer. Într-un limbaj 
simbolic, în care este scrisă Apocalipsa, această expresie înseamnă patru lucruri 
separate şi distincte, şi anume: (1) Invizibilitate. Venirea Domnului nu este văzută 
de ochii oamenilor pentru că El este spirit. Observaţi că la Numeri 11:25 se afirmă 
că „Domnul [Iehova] a coborât într-un nor şi i-a vorbit”, dar Moise nu l-a văzut pe 
Domnul Iehova. Numeri 12:5 prezintă: „Domnul a coborât în stâlpul norului şi a 
stat la uşa cortului”. (2) Norul denotă prezenţa lui, cu bunătate faţă de servii Lui 
credincioși, aşa cum este menţionat în Proverbe 16:15: „În lumina chipului regelui 
este viaţă; şi bunătatea lui este ca norul unei ploi recente.” Isaia 25:5: „Tu reduci... 
căldura într-un loc arid; reduci căldura cu umbra unui nor.” (3) Norul denotă 
prezenţa lui, cu nenorocire pentru duşmanii lui, aşa cum este descris în Ezechiel 
1:4: „Şi m-am uitat şi iată, a venit o vijelie dinspre nord, un mare nor şi un foc ce 
se înfăşura.” Şi (4) norul denotă prezenţa glorioasă a lui Iehova, aşteptându-L pe 
reprezentantul Lui executiv, Căpetenia templului lui Dumnezeu, aşa cum este 
ilustrat în Ezechiel 10:4: „Apoi gloria Domnului [Iehova]... a stat deasupra 
pragului casei [templului]; şi casa s-a umplut de nor şi curtea a fost plină de lumina 
gloriei Domnului.” Aceeaşi semnificaţie a cuvântului „nor” s-ar aplica Fiului lui 
Iehova, care este acum „oglindirea exactă a persoanei Tatălui lui şi reflectarea 
gloriei sale”. – Evrei 1:3. 

Un „curcubeu” era deasupra capului „îngerului puternic”, arătând astfel că 
este reprezentantul lui Iehova, din moment ce curcubeul este prezentat înconjurând 
şi tronul lui Iehova. (Vezi Apocalipsa 4:3; Ezechiel 1:28) La Geneza 9 curcubeul 
este asociat cu „legământul veșnic”, încheiat cu Noe, cu privire la sfinţenia vieţii 
umane şi vieţii creaturilor. Este evident că Isus Cristos are „legământul veșnic” şi 
acum trebuie să le ceară socoteală conducătorilor lumii, care au vărsat pe nedrept 
sânge uman încălcând legământul. Iehova a spus: „curcubeul Meu în nor... va fi o 
dovadă a legământului dintre Mine şi pământ.” (Geneza 9:13) Semnificaţia 
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curcubeului ca un simbol al legământului veșnic cu privire la sfinţenia sângelui a 
fost înţeleasă mai bine după publicarea articolului „Un Motiv Pentru Răzbunarea 
lui Dumnezeu” în numărul din 15 decembrie 1927 al revistei Turnul de veghere, 
care a atras atenţia spre vărsarea excesivă a sângelui uman şi animal de către 
puterile conducătoare, a cărei responsabilitate a căzut mai ales pe clericii religioşi 
care nu au reuşit să respecte legământul şi poruncile lui Iehova. 

Descriind mai departe „îngerul puternic”, Apocalipsa 10:1 spune: „cu faţa 
ca soarele şi picioarele ca nişte stâlpi de foc”. Deci, Cristos Isus este identificat ca 
fiind Soarele dreptăţii, cu vindecare prin raze, pentru cei care Îl servesc pe Iehova 
Dumnezeu, conform lui Maleahi 4:2. La un moment dat El a fost transfigurat pe 
pământ în faţa discipolilor Săi credincioși, iar „faţa Lui strălucea ca soarele”, aşa 
cum este arătat în Matei 17:2. După învierea şi înălţarea în cer, şi când şi-a 
manifestat gloria lui Saul din Tars în drum spre Damasc, Saul spune că „am văzut 
o lumină din cer, mai puternică decât lumina soarelui, strălucind în jurul meu.”. 
(Fapte 26:13) Soarele stăpâneşte când vine ziua. (Psalmul 136:8; Ieremia 31:35) 
Cristos Isus, marele Soare şi marea Lumină a lumii, a venit. 

„Şi picioarele erau ca nişte stâlpi de foc”. Picioarele lui ca de foc 
simbolizează: „Trebuie să calce în picioare şi să distrugă duşmanii şi să îi facă 
așternut pentru picioarele Sale‟. (Vezi Psalmul 110:1) Picioarele lui Isus îl rănesc 
pe Satan. (Romani 16:20) Iehova a pus toate lucrurile sub picioarele lui Cristos 
Isus. (Psalmul 8:6; 1 Corinteni 15:25-27) Toate lucrurile sunt puse sub picioarele 
lui, conform Evrei 2:7-9. 

„Şi avea în mână o carte mică, deschisă: şi şi-a pus piciorul drept în mare şi 
piciorul stâng pe pământ.” (Apocalipsa 10:2) „O carte mică, deschisă, pe care o 
ţinea în mână‟ vorbeşte în mod simbolic despre descoperirea scopurilor lui 
Dumnezeu în mâna Fiului Lui preaiubit, cu putere şi autoritate de a le dezvălui. 
(Deuteronomul 31:26; Psalmul 40:7) Acest fapt este şi o mai mare dovadă clară 
căci adevărul nu este produsul vreunui om şi este greşit să îi acordăm oricărui om 
vreun merit pentru descoperirea adevărului. Adevărul şi descoperirea lui îi aparţin 
lui Iehova, iar El Îl foloseşte pe Marele Său Preot, Cristos Isus, să-l dezvăluie la 
timpul potrivit. Faptul că sulul era deschis semnifică faptul că a venit timpul ca 
poporul lui Dumnezeu să îi afle scopurile. 

„Îngerul puternic”, Cristos Isus, îşi pune un picior pe „mare” şi celălalt pe 
„pământ”; „marea” îi reprezintă pe cei care susţin şi sprijină organizaţia lui Satan, 
care comercializează omenirea; iar „pământul” reprezentând puterile conducătoare 
ale organizaţiei vizibile a lui Satan. Se apropie deci timpul judecății aprinse asupra 
„pământului” şi „mării” din cauza acestor „stâlpi de foc”. Deci, în limbaj simbolic, 
Cristos Isus este prezentat cum preia controlul lucrurilor încredinţate pe mâna Lui 
de către Tatăl Său. Ca reprezentant executiv al lui Iehova El a oprit primul război 
mondial în 1918 pentru ca servii lui Iehova, care erau atunci împrăştiaţi şi ţinuţi 
închiși, să poată să se adune şi să facă serviciu de martor înainte de sfârşitul lumii 
lui Satan. 
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„Şi [El] a strigat cu o voce puternică, ca un leu care răcneşte; iar după ce a 
strigat, şapte tunete au răsunat.” (Apocalipsa 10:3) „Strigând cu vocea, ca cea a 
unui leu‟ simbolizează faptul că: „A venit timpul pentru dreptate şi judecată, iar 
judecata trebuie să înceapă la casa lui Dumnezeu, templul Său‟. (1 Petru 4:17) 
După ce şi-a asumat poziţia de Rege în 1914 d. Cr. şi după ce l-a alungat pe Satan 
din cer, Cristos Isus a venit la templu pentru judecată, spre îndeplinirea profeţiei 
din Maleahi 3:1-4. (Vezi şi Amos 1:2; Ioel 3:16) „Tunetele” prin care a răsunat 
vocea lui au reprezentat vocea sau mesajul lui Iehova, aducând ocară duşmanilor 
Guvernului Teocratic al lui Iehova şi exprimându-şi indignarea. (Psalmul 104:7) 
Tunetele declară, conform Apocalipsei 11:19, că templul lui Dumnezeu este 
deschis, iar reprezentantul Lui, Cristos Isus, este acolo. „Iar când cele şapte tunete 
au răsunat, eu mă pregăteam să scriu [ocările şi indignarea lui Iehova]: şi am auzit 
o voce din cer, care mi-a spus: pecetluiește  lucrurile acelea rostite de cele şapte 
tunete şi nu le scrie.” (Apocalipsa 10:4) „Pecetea” de pe cele şapte tunete pare că a 
fost ridicată la sfârşitul anului 1922 d. Cr., când clasa servilor lui Dumnezeu, 
martorii lui Iehova, a fost trimisă să declare ziua răzbunării Lui şi mai ales să 
spună despre Regele lui Iehova şi Împărăția Sa. Această îndepărtare a peceții face 
referire clară la momentul în care apostolul Ioan a scris porunca Domnului: „Nu 
pecetlui lucrurile spuse ale profeţiei din această carte; pentru că timpul este 
aproape.” (Apocalipsa 22:10) A venit timpul ca poporul lui Dumnezeu să înceapă 
să aibă o viziune mai clară a scopurilor Lui şi să continue serviciul care le-a fost 
încredinţat,serviciu de martor pe care îl fac acum. 

„Şi îngerul pe care l-am văzut stând pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna 
către cer şi a jurat pe Cel care trăieşte pentru totdeauna,... că nu va mai dura.” 
(Apocalipsa 10:5, 6) Nu va mai fi întârziere. Acest text este tradus de alţi 
traducători astfel: „Timpul nu va mai fi [întârziat]” (Diaglott Emphatic); 
„întârziere nu va mai fi” (Rotherham) „nu va mai exista întârziere” (A.R.V.) Acest 
lucru a reprezentat un moment crucial sau o perioadă de tranziţie. „Îngerul 
puternic” al lui Iehova nu se poate să fi făcut acea declaraţie înainte de 1914 d. Cr. 
pentru că atunci se sfârşise perioada „aşteptării la mâna dreaptă a Tatălui‟ şi atunci 
a preluat puterea şi a început să domnească din cer ca Rege. – Psalmul 110:1, 2; 
Evrei 10:12, 13. 

Cu privire la rămăşiţa martorilor lui Iehova de pe pământ, declaraţia de mai 
sus se referă mai exact la 1918 d. Cr., când Domnul a venit la templu. După cum a 
scris apostolul Pavel, „conducerea care va avea loc la împlinirea timpurilor fixate” 
venise. (Efeseni 1:10, Diaglott) Venise timpul ca Conducătorul îndreptăţit al lumii, 
care l-a alungat pe Satan din cer, să vină şi să-l facă pe duşman așternut pentru 
picioarele Lui. Nu mai există întârziere. „Pentru că viziunea este pentru timpul 
stabilit, dar la sfârşit va vorbi şi nu va minţi: chiar dacă întârzie [pare să întârzie, 
înainte de 1918], așteaptă; pentru că va veni cu siguranţă, nu va întârzia.” 
(Habacuc 2:3) În anul 1914 poporul  Domnului a aşteptat multe lucruri care se 
pare că nu au venit, dar care au început să apară în 1918 şi pe care le-au văzut şi 
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după aceea; dar acum vedem „viziunea” extraordinară ce urmează să aibă loc, 
înainte de Armaghedon. 

Conform Scripturilor, în anul 1918 d. Cr. venise timpul pentru ca creştinii 
care muriseră înainte de venirea lui Cristos şi care au „dormit” în moarte, 
„odihnindu-se pentru o vreme‟ (Apocalipsa 6:11), să fie sculaţi, fiind răsplătiţi cu o 
înviere spirituală. „Este semănat corp natural, este ridicat corp spiritual. Este 
semănat în necinste; este ridicat în glorie.” (1 Corinteni 15:44, 43) De asemenea, 
venise timpul ca Iehova să „termine lucrarea şi să o scurteze în dreptate”. (Romani 
9:28) El îl va opri cu dreptate pe Satan la Armaghedon! 

Anul 1919 d. Cr. a marcat timpul pentru lucrul de pregătire printre martorii 
lui Iehova, care precede începutul marii lucrării a martorilor.  În anul 1922 a 
început o serie de şapte convenţii anuale internaţionale ale martorilor lui Iehova, 
însoţite de şapte mesaje anuale sau proclamaţii cu privire la scopurile lui Iehova 
împotriva „creştinătăţii” şi în numele „altor oi” ale Domnului , oamenii binevoitori 
faţă de Dumnezeu şi de Împărăția Sa sub Cristos. Cel de-al şaptelea mesaj anual a 
început să fie dat în 1928 şi a fost auzit prin toată „creştinătatea”, la radio şi în 
peste douăzeci de milioane de cărţi şi broşuri. 

Apocalipsa 10:7 arată acum că nu va fi nici o întârziere pentru împlinirea 
„tainei lui Dumnezeu”: „Dar în zilele vocii celui de-al şaptelea înger, când va 
începe să sune  trâmbița, taina lui Dumnezeu se va încheia, aşa cum le-a declarat 
slujitorilor Lui, profeţii.”. Se pare că există o diferenţă între ceea ce numesc 
Scripturile „taina lui Cristos” şi „taina lui Dumnezeu”. „Taina lui Cristos” aparţine 
selecţiei de membrii ai „trupului lui Cristos” ale căror Căpetenie este Isus, aceştia 
fiind aleşi indiferent dacă sunt evrei sau neamuri. (Efeseni 3:4-6; Galateni 3:27-29) 
Acea a fost odată „taina care a fost ascunsă de-a lungul vremurilor şi generaţiilor”. 
(Coloseni 1:26-28) Cât despre „taina lui Dumnezeu”, care ar trebui să fie împlinită 
în timpul sunării celui de-al şaptelea înger: Există mai multe întrebări legate de 
Iehova, care au fost odată un secret pentru poporul  lui Dumnezeu şi care au fost 
clarificate de la venirea Domnului la templu, şi anume: Cine este Dumnezeu? Care 
este semnificaţia numelor prin care se prezintă? Este Dumnezeu responsabil pentru 
toate necazurile şi suferinţele de pe pământ, inclusiv calamităţile? Are Dumnezeu 
o organizaţie şi care este aceasta? Ce se înţelege prin venirea din locul Lui pentru 
a-i pedepsi pe toţi locuitorii pământului şi pentru a-şi justifica numele? Care este 
organizaţia anti-teocratică ce i se opune, şi în ce constă ea? Sunt Satan şi 
organizaţia lui responsabili pentru suferinţele şi calamităţile oamenilor şi 
îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu? Dumnezeu a prezis acum multă vreme toate 
aceste lucruri sau le-a anunţat prin profeţii Săi, dar a venit timpul ca acestea să fie 
înţelese de martorii Lui credincioși de pe pământ deoarece pentru beneficiul lor au 
fost scrise acele Scripturi. – Romani 15:4; 1 Corinteni 10:11. 

Iehova a spus prin profetul Lui: „Cu siguranţă că Domnul Dumnezeu nu va 
face nimic, dar îşi dezvăluie secretul [taina] faţă de slujitorii Lui, profeţii.” (Amos 
3:7) Astfel, afirmaţia din Apocalipsa 10:7 pare să spună că după trâmbițarea celor 
şapte îngeri Dumnezeu va face ca martorii Lui să înţeleagă profeţiile care au fost 
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secrete înainte. Cei care compun „rămăşiţa” martorilor unşi ai lui Iehova au primit 
o mare lumină în ultimii ani şi acum înţeleg multe dintre profeţiile pe care nu le 
înţelegeau înainte. Acest lucru se datorează faptului că Domnul este în templul Său 
şi transmite lumină de la templul Lui, luminând oamenii. Acum, o mare mulţime 
de oameni binevoitori de pe pământ primesc lumina Lui şi se bucură. 
 
 

Experiențe de teren 
 

ACŢIUNE CATOLICĂ ÎN ZONA DE TULBURĂRI , TEXAS 
 

„Adunarea zonală a Martorilor lui Iehova s-a întâmplat , precum a fost 
plănuit ; lucrul de împărţire de  reviste; sâmbătă de la ora 2 până la ora 4 seara , şi 
vizită a caselor;  duminica , de la ora 9 : 30 dimineaţa până la ora 1 după amiaza .  
Tot Brownwood-ul (cu excepţia unui teritoriu) a fost lucrat , şi pe lângă asta , şi 
Comanche . Noi am fost forţaţi să ne ţinem întâlnirile de sâmbătă şi duminică , în 
loc deschis , la o fermă a unui martor , în afara Brownwood-ului . În după amiaza 
de sâmbătă , am avut 80 de vestitori : 20 de bărbaţi , iar restul oamenilor era 
format din femei şi copii . La ora 4 : 30 , când ne întorseserăm cu toţii la sală , 
acolo erau cam 400 de persoane care încercau să ne alunge afară din oraş . Ei au 
pus mâna pe bărbaţi , şi ne-au dus la poliţie . Şeful poliţiei nu dorea să ne aresteze . 
El ne-a rugat şi ne-a sfătuit , că ei (mulţimea de 400 de persoane) era dincolo de 
controlul lui , şi că ar trebui să plecăm din oraş , cel puţin pentru moment.   Înainte 
de a părăsi Sala Împărăției ,  noi am luat hărţile cu teritoriile , şi am desemnat 
fiecărei maşini câte un teritoriu iar în seara de Sâmbătă  ei s-au dus direct la lucru ,  
la locurile desemnate pentru ei.  Duminică dimineaţa s-au dus la lucru fără să ne 
întâlnim undeva .   Acest lucru a păcălit mulţimea , deoarece un mare număr dintre 
ei , se ţineau în jurul Sălii Împărăției , aşteptându-se să ne întâlnim acolo . Cum 
maşinile veneau la tribunal (care era închis) , noi le-am dat teritoriile desemnate 
lor , şi i-am trimis la lucru . Nu toţi oamenii de aici , sunt împotriva noastră , dar 
oamenii săraci sunt înregimentaţi precum a spus judecătorul Rutherford, că vor fi . 
Un om din mulţime , a fost auzit că a spus :  “Proştii dracului , nici măcar nu par 
speriaţi “ . Unul dintre martori , a fost atacat cu un ciocan , dar nu a fost lovit .  
Până acum ,  adunarea de săptămâna viitoare de la Odessa , este stabilită . Noi am 
avut de a face cu tribunalul , dar ceea ce se va întâmpla , rămâne de văzut . Un 
număr de prieteni de aici, şi din Abilene ,  şi-au pierdut slujbele din cauza 
tulburării , dar acest lucru nu a părut să îi descurajeze .   
 

REZOLUŢIE 
Noi , Martorii lui Iehova şi tovarăşii lor , din Texas , Zona 8 , Regiunea 5 , 

adunaţi la Brownwood , Texas , în data de 25 – 26 Mai , 1940 , AM DECIS ÎN 
MOD FERM , că am fost întăriţi de către acţiunea mulţimii , care a fost îndreptată 
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către noi , de către duşmani , adică , religioniștii şi aşa – zisa Legiune Americană  , 
şi suntem hotărâţi să creştem numărul nostru de ore petrecute în lucrul de teren , 
precum şi în serviciul făcut la colţul străzilor ; ŞI SĂ SE ŞTIE CLAR , că suntem 
100 % în armonie cu  “SOCIETATEA DE BIBLI ȘI TRATATE TURNUL DE 
VEGHERE” , şi suntem determinaţi de către binecuvântarea lui Iehova , ca să 
împingem bătălia , până la porți , până când El spune că bătălia este terminată . 
Această rezoluţie a fost citită şi adoptată , în unanimitate . “   
 

SOLDAT BRITANIC , NE SCRIE DIN BURMA : 
Îi ţin partea lui Iehova Dumnezeu , pentru ca eu să fiu adus în organizaţia 

Lui , şi să îi ajut pe alţii arătându-le adevărata cale a vieţii , sub Iehova Cel Prea 
Înalt . Fraţii şi surorile din organizaţia Turnul de Veghere ,  m-au făcut să văd 
lucrurile mult mai clar , şi cunoaşterea pe care am primit-o de la ei , prin 
intermediul literaturii biblice şi a înregistrărilor fonografice , le-am făcut să circule 
şi printre tovarăşii mei din regiment . Este o parte  de opoziţie din partea soldaţilor 
, în special din partea soldaţilor catolici , dar _____   şi eu însumi , rezist într-un 
mod plăcut.  Un individ din camera mea , a început să ne calomnieze ca fiind anti 
– catolici , dar am lăsat o copie a cărţii “Salvare” , pe cutia mea , şi m-am dus afară 
din cameră , ca să fac o baie . După ce m-am întors , am descoperit că literatura 
preţioasă , dispăruse , şi când am întrebat , am fost surprins să aud că el o avea . 
Trei zile mai târziu , acest individ a venit la mine şi mi-a spus : “ ______ , eu  nu 
ştiu , dar cred că aceşti oameni , au ideea corectă , pentru că cum pot avea dreptate 
, preoţii catolici sau ale oricărei alte religii , dacă aceştia binecuvântează şi sfinţesc 
arme , şi îşi pun credinţa lor în ele , în loc să îşi pună credinţa în Dumnezeu ? I-am 
spus să vină uneori cu mine , la studiu ; aşa că l-am luat cu mine , în această după 
amiază . Am descoperit că chiar câţiva dintre indivizi , sunt interesaţi de aceasta 
(de studiu) , şi sper să îi ajut să iasă din încurcătura în care i-a băgat , religia 
organizată . Înainte ca să ajung să cunosc adevărul , făcusem parte dintr-o formaţie 
militară în Anglia , şi m-am înrolat în armată la vârsta de 14 ani , în 1935,  m-am 
dus în India în acelaşi an ,  şi acum mă aflu aici , la 13 mile , de fraţii mei din 
societatea ”Turnul de Veghere” , şi nu aş lipsi de la nici o întâlnire , numai dacă nu 
aş fi forţat de datoria mea ca soldat .  Am fost cândva un metodist convins , dar 
cumva , persoanele nu îmi puteau satisface dorinţa mea de cunoaştere, aşa că 
atunci când oportunitatea s-a arătat , am şi înşfăcat-o . De când am învăţat despre 
adevăr , m-am dus la preotul metodist, „ Pastorul „ Frank E . Manton , şi l-am 
întrebat despre părerea lui , în legătură cu capitolul 24 , din Matei , şi el n-a zis 
nimic , spunându-mi “ să nu iau în considerare acel capitol , de vreme ce acele 
lucruri se întâmplă în fiecare secol , sau în fiecare secol şi un pic ` . Aşa că  , ce 
spui despre acest lucru ? “  
 

SERVUL  ZONAL , RAPORTEAZĂ DIN NOVA SCOTIA 
“La Weymouth , am vizitat persoanele de care mi-ai spus , mama şi fiica ei 

fiind acasă . Ea spune că întreaga ei familie  s-a retras din Biserica Anglicană , şi 
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studiau publicaţiile toată iarna , bucurându-se de marile adevăruri cuprinse în 
aceste publicaţii . Ea a fost şeful şi unul dintre cei mai buni muncitori în biserică , 
fetele ei cântau în corul bisericii , iar băieţelul ei mic purta crucea înaintea 
pastorului . Acum , ei l-au abandonat pe pastor . El i-a făcut o vizită . El a încercat 
să o convingă să renunţe la citirea literaturii noastre , şi să vină înapoi la biserică ; 
dar nu a reuşit nimic . Acum ea vrea să se ducă să facă serviciul de teren , şi s-a 
abonat la revista “Turnul de Veghere” . Ea vrea să fie botezată ,  şi studiază acest 
lucru , la fel cum fac şi fetele ei . Sunt destul de neînfricate , şi au fost foarte 
bucuroase când le-am vizitat . Ca o scuză , pentru motivul pentru care nu venea la 
biserică , parohul a spus adunării , că este bolnavă . Aşa că , destul de mulţi 
oameni din adunare , au vizitat-o ca să vadă cum se simte , iar acest lucru i-a oferit 
o bună oportunitate ca să facă serviciul de mărturisire .  O altă familie din North 
Range a fost interesată . Fiul s-a abonat la revistele “Turnul de Veghere”  şi 
“Mângâiere” şi face şi ceva  lucru de mărturisire , în această iarnă, în pădurile în 
care a lucrat şi acum vrea să obţină un fonograf , şi se gândeşte să intre în serviciul 
de pionierat . O martoră în vârstă de 93 de ani , de la Doctor`s Cove , care în 
ultimii doi ani a trăit singură , îşi face propriile citiri din Biblie şi nu poate trăi fără 
să aibă permanent alături de ea , revistele “ Turnul de Veghere” şi “ Mângâiere “ . 
Vecinii ei trec pe la ea din când în când , şi spun : “ Trebuie să te simţi singură “ . 
Ea răspunde : “Cum aş putea să mă simt singură , când am revista “ Turnul de 
Veghere” , lângă mine ?  “ Ea le spune religioșilor care o vizitează , că clerul sunt 
liderii orbi ai celor orbi , şi că toţi vor cădea în şanţ . A fost o adevărată inspiraţie , 
faptul de a o vizita . Iarna , m-am întâlnit cu mica societate de la Centreville , pe 
Digby Niche . Întregul teritoriu de acolo , este rural , destul de împrăştiat , şi 
practic , am adus în atenţia surorilor din adunare , lucrul teritoriului cu reviste . Ei 
au început să facă acest lucru cu reviste , plini de zel , şi trebuie să mai comand 
literatură , ca să acopăr cererea . Ei au început de asemenea , să utilizeze metoda 
vizitei şi metoda studiului biblic , şi acestea decurg într-un fel măreţ . Domnul i-a 
binecuvântat pe ei din plin , şi ei cu siguranţă că se bucură “    
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    15 August  1940                   Nr. 16 
 
 

„TIMPURI ŞI PERIOADE‟ 
„Pentru că îndepărtarea le va aduce nimicirea celor simpli, şi prosperitatea celor 

proști îi va distruge. Dar cine ascultă de mine va trăi în siguranţă, va trăi liniştit şi 
fără să se teamă de vreun rău.” – Proverbe 1:32, 33. 

 
PARTEA a II-a 

IEHOVA a asigurat un loc de refugiu doar pentru cei care ascultă Cuvântul 
Lui şi se supun cu bucurie poruncilor lui. Această asigurare de la Domnul aduce 
mare mângâiere în aceste zile de pericol. Toţi cei care au căutat cu sârguinţă 
cunoaşterea adevărului au aflat în ultimele luni că demonii năpădesc minţile 
oamenilor şi au pus stăpânire pe mintea fiecărei persoane de pe pământ care nu se 
întoarce către Domnul. Cel mai serios student al Cuvântului lui Dumnezeu înțelege 
că punctul culminant este aproape şi că Iehova îşi va exprima curând mânia 
împotriva tuturor duşmanilor TEOCRAŢIEI. Cei credincioși caută acum 
sârguincioşi dreptatea şi smerenia pentru a putea rămâne în locul sigur în timpul 
Armaghedonului, pentru a primi eliberarea deplină la timpul potrivit al lui 
Dumnezeu. 

2 Dar cum rămâne cu cei care au fost o dată luminaţi în adevăr, aşa cum a 
fost dezvăluit la acea vreme, dar care nu au reuşit să umble în lumină, cei care s-au 
îndepărtat de îndrumarea Domnului şi s-au ţinut de învăţăturile oamenilor, pe care 
le-au învăţat cu ani în urmă? Cuvintele textului menţionat mai sus se aplică cu 
siguranţă: „Pentru că îndepărtarea le va aduce nimicirea celor simpli, şi 
prosperitatea celor proști îi va distruge.” Cei simpli sunt cei care îi admiră pe 
liderii lumeşti şi urmează înţelepciunea lumească, cei care nu au reuşit să se 
hrănească din Cuvântul Domnului, din lumina prezenţei Domnului care străluceşte 
peste Cuvântul Lui. Cel prost spune în inima lui: „Nu există Dumnezeu”; şi deci, 
cel care îi urmează pe oameni, sau care se ţine de religie, prin faptele lui îl ignoră 
pe Dumnezeu cel Atotputernic şi spune în inima lui: „Nu există Dumnezeu”. 
Siguranţa le este garantată acum doar celor care ascultă de Cuvântul Domnului şi 
care sunt sârguincioşi şi doritori să înveţe şi să se supună. 

 
CÂND? 

3 Armaghedonul este un lucru sigur. Toate persoanele care se află acum 
într-un legământ cu Iehova şi îi sunt devotate complet GUVERNULUI 
TEOCRATIC caută în mod necesar dovezi că Armaghedonul este aproape. Fiind 
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copii ai luminii şi mergând prevăzători în lumină, ei înțeleg „semnele timpurilor” 
şi vor afla astfel despre timpul Armaghedonului. Domnul nu i-a descoperit lui 
Pavel ziua sau ora, dar l-a direcţionat către semnele care vor fi prezente şi vor 
indica momentul când îşi va arăta mânia împotriva tuturor nelegiuiţilor. Astfel, 
cuvintele lui Pavel, slujitorul inspirat al Domnului, adresate urmașilor credincioși 
ai lui Cristos Isus cu privire la începutul Armaghedonului, sunt acestea: „Pentru că 
vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca 
durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.” – 1 
Tesaloniceni 5:3. 

4 Conform traducerii acestui text de către Rotherham, Versiunea Revizuită, 
şi Diaglott, expresia „Pentru că” este omisă, textul apărând astfel: „Atunci când 
vor spune.” Cuvântul „când” nu se referă la timpul acela chiar dinainte de 
începutul lui 1918, când Domnul Isus a apărut pentru prima dată la templu, ci se 
referă evident la vreun moment de după 1918. Serviciul  de martor pentru numele 
şi Împărăția  lui Dumnezeu a fost oprit  temporar la începutul anului 1918, dar acel 
serviciu a fost reluat cu mai multă activitate după 1918 şi acel serviciu mare are 
loc în timpul „zilei Domnului”. Timpul care se apropie este acela al zilei când 
duşmanul va fi distrus în totalitate. Chiar înainte de arătarea mâniei lui Dumnezeu 
este timpul „când vor spune”, adică, când vor vesti mesajul, „Pace şi siguranţă”. 

5 Cine va spune? Cu siguranţă nu cei unşi ai lui Iehova, cărora apostolul le 
scrie, pentru că acestora le spune: „Nu aveţi nevoie să vă scriu. Pentru că voi ştiţi 
foarte bine. Şi nici Iehova nu spune rămăşiţei, servului Său credincios, „Pace şi 
siguranţă”. Este scris în legătură cu ceea ce va spune rămăşiţa: „Eu voi auzi ce va 
spune Domnul Dumnezeu: pentru că El va vorbi poporului şi îngerilor lui despre 
pace: dar să nu se întoarcă din nou la prostie.” – Psalmul 85:8. 

6 Cei credincioși aud ceea ce Dumnezeu le spune, dar cei care îi urmează 
pe învăţătorii lumeşti și înţelepciunea lor lumească vor deveni proști. Domnul nu 
strigă „Pace şi siguranță” către „rămăşiţă” sau către oricine altcineva. Nu; Domnul 
rosteşte cuvintele de mai sus ale apostolului. „Picioarele” credincioase ale lui 
Cristos vestesc pacea; aşa cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celui 
care aduce veşti bune pe munte, care vestesc pacea; care aduce veşti bune despre 
bunăstare, care vestesc mântuirea; care spune pe Sion, Dumnezeul tău domneşte!” 
– Isaia 52:7. 

7 Dar nu cei credincioși sunt cei care publică pacea declarată prin mesajul 
scris mai sus al apostolului Pavel, şi anume: „Pace şi siguranță”. Cuvântul „ei” este 
puţin probabil să se referă la un titlu  sau o clasă de oameni, pentru că ei sunt 
adormiţi şi acordă puţină atenţie oricărui lucru, mai puţin dorinţelor lor egoiste. 
Cuvântul „ei”, aşa cum este el folosit de apostolul Pavel, înseamnă clar 
„ambasadorii păcii” care vor „plânge cu amărăciune”, aşa cum este afirmat în Isaia 
33:7. Aceştia sunt cei care sunt lideri printre oameni şi care modelează opinia 
publică aşa cum doresc ei. Ei creează propaganda pentru toţi ceilalţi care sunt 
dispuşi să îi asculte şi să îi urmeze pe liderii lumeşti. Aşadar, cuvântul „ei” se 
referă clar la persoanele care au dorinţa egoistă de a conduce lumea aceasta pentru 
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propria lor satisfacţie şi care nu găsesc nici o întrebuinţare pentru TEOCRAŢIE, şi 
care sunt împotriva marelui TEOCRAT şi al Regelui Său. 

8 Aceasta este ziua Domnului Isus Cristos, când stă la judecată şi desparte 
„oile” Lui de „capre”, aşa cum este afirmat în Matei 25; adică, îi separă pe cei ce 
caută dreptate şi smerenie şi care sunt deci la rând să devină membrii ai turmei 
Lui, de cei care sunt împotriva Lui şi a Împărăției Tatălui Său. Cuvântul „ei”, 
folosit de apostolul Pavel în Tesaloniceni se referă probabil doar la clasa de lideri 
ai „caprelor”, adică cei care i-ar face pe oameni să creadă că ei sunt de partea lui 
Dumnezeu şi au influenţă cu Dumnezeu şi fac lucrul lui Dumnezeu şi care pretind 
că sunt în poziţia în care pot oferi asigurare pentru încredere celorlalte „capre”, cu 
privire la semnificaţia condiţiilor din prezent. Ei fac preziceri în legătură cu 
viitorul, bazându-şi în întregime concluziile pe înţelepciunea lumească, guvernată 
de dorinţă egoistă. Masele de oameni cred că opinia exprimată de astfel de lideri 
puternici este de încredere şi autoritară; în consecinţă, oamenii fiind în ignoranţă şi 
orbire, cei orbi se urmează unii pe alţii. 

9 Dar, observaţi totuşi că „ei” se referă la acea clasă de persoane a căror 
„pace” a fost deranjată din cauza publicării mesajului cu privire la căderea 
„creştinătăţii”, distrugerea religiei şi stabilirea marelui GUVERN TEOCRATIC. 
„Ei” sunt cei ale căror sensibilităţi religioase sunt ofensate din cauză că aud 
mesajul cu privirea la sfârşitul lumii şi la distrugerea tuturor celor ce se opun 
TEOCRAŢIEI. Cu siguranţă că nu sunt deranjaţi din cauza forţei fizice exercitate 
împotriva lor de către martorii lui Iehova şi de către însoţitorii lor. Ei sunt 
înspăimântaţi şi deranjaţi din cauza mesajului pe care îl vestesc martorii lui Iehova 
şi însoţitorii lor în prezenţa lor şi pe care astfel îl aud şi ei. Fiind deranjaţi din 
cauza propovăduirii adevărului cu privire la GUVERNUL TEOCRATIC „ei” 
încearcă să unească toate forţele pe care le pot aduna pentru a lupta împotriva 
TEOCRAŢIEI şi a celor care o vestesc. 

10 Servii credincioși ai lui Iehova care vestesc numele şi Împărăția Celui 
Prea Înalt sunt persecutaţi de către duşmanii asociaţi care luptă cu răutate 
împotriva servilor lui Dumnezeu, iar servii credincioși ai lui Dumnezeu se roagă, 
aşa cum le-a poruncit Domnul să se roage: „Păzeşte-mă ca lumina ochiului, 
ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale, de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii 
mei de moarte, care mă împresoară. Ei îşi închid inima, au cuvintele semeţe în 
gură. Se ţin de paşii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la 
pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu, care stă la pândă în 
culcuşul lui. Scoală-te, Iehova, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă 
de cel rău cu sabia Ta! Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Iehova, de oamenii lumii 
acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu 
bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui[ așa-ziși lor, succesori ai apostolilor] şi 
prisosul lor îl lasă pruncilor lor [elevilor lor religioşi din organizaţie, pe care îi învaţă să 
continue cu faptele lor religioase]. Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: 
cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.” – Psalmul 17:8-15, A.R.V. 
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11 Nu este greu de localizat şi identificat aceşti mari lideri religioşi din 
prezent, pentru că faptele arată fără nici o îndoială că „leul” protestant a murit în 
1918. Iar acum marii lideri romano-catolici dictează, iar cei care au fost odată 
protestanţi acum urmează comanda. 

12 „Ei”, adică liderii marelui sistem religios, batjocoresc faptul publicat 
conform căruia Domnul Isus a „coborât din cer cu un strigăt [cu porunca de la Cel 
Prea Înalt], cu vocea arhanghelului şi cu trâmbița‟, anunţând Împărăția şi că bătălia 
va urma curând şi că victoria pentru marele Rege este un lucru sigur la 
Armaghedon. Aceşti mari lideri religioşi, fiind sub influenţa şi puterea demonilor, 
se află în întuneric, aşa cum se află şi demonii cu privire la scopul lui Iehova 
Dumnezeu. Ei sunt aceiaşi, menţionaţi de slujitorul inspirat şi apostolul lui Cristos 
Isus, care a scris: „Ştiind de la început că în ultimele zile vor veni batjocoritorii, 
mergând după propriile lor dorinţe şi spunând, Unde este promisiunea venirii lui? 
pentru că de când au adormit strămoșii toate lucrurile continuă aşa cum au fost de 
la începutul creaţiei.” (2 Petru 3:3, 4) Faptele fizice, care sunt acum foarte bine 
cunoscute, furnizează multe dovezi că liderii religioşi sunt cei care batjocoresc 
mesajul Teocratic şi care spun apoi acest lucru. 

 
CE ANUME? 

13 Ceea ce spun ei este provocat de propriile lor dorinţe de a se convinge pe 
ei să creadă că şi-au realizat scopul şi că vor rămâne în poziţia pe care o au în 
prezent pentru totdeauna. Fără îndoială că Iehova, prin Reprezentantul Său 
Executiv, Cristos Isus, manevrează acum duşmanul şi îl poziţionează pentru 
bătălia acelei mari zile, iar duşmanul crede că este aproape pregătit pentru marele 
conflict. Organizațiile  active ale lui Satan ce operează acum în interiorul 
diverselor naţiuni de pe pământ trebuie să ajungă într-un punct în care să creadă că 
toate lucrurile sunt aşa cum doresc ele. Conducătorii totalitari îl urăsc pe 
Dumnezeu şi urăsc TEOCRAŢIA şi pe Regele Cristos. La fel şi marii lideri 
religioşi urăsc TEOCRAŢIA şi sunt convinși că ei, împreună cu alţi oameni, vor 
conduce lumea în locul lui Cristos. Aceşti mari lideri religioşi şi dictatorii lucrează 
împreună pentru a reduce la tăcere orice lucru sau organizaţie care nu este de acord 
cu ei şi cu concluziile lor. Dictatorii devin mai puternici în fiecare zi, iar marii 
lideri religioşi cred că ei sunt căpetenia acelei organizaţii care acţionează împotriva 
dreptăţii, reprezentată de GUVERNUL TEOCRATIC. Liderii religioşi sunt toţi 
împotriva TEOCRAŢIEI şi se opun clar tuturor celor care vestesc numele lui 
Iehova Dumnezeu şi guvernul Său, şi că guvernul Său este singura speranţă pentru 
omenire. 

14 Poporul lui Dumnezeu, este alcătuit din rămăşiţă şi „alte oi”,  ( (Ioan 
10:16) și vor fi singurii care vor continua să susţină cu curaj GUVERNUL 
TEOCRATIC. Ei fac şi acum acest lucru în condiţii nefavorabile. Scopul liderilor 
religioşi şi al conducătorilor totalitari este de a-i reduce la tăcere pe toţi cei care 
propovăduiesc mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC, şi continuă să facă acest 
lucru ghidându-se după teoria conform căreia mesajul Domnului vestit de aceşti 



433 
 

martori este distrugător. Mesajul Împărăției lui Dumnezeu sub Cristos zdruncină 
sensibilităţile religioase ale acestor lideri puternici şi este uşor pentru ei să-i 
asuprească pe cei care propovăduiesc GUVERNUL TEOCRATIC. Ar trebui să fie 
clar pentru toată lumea care este în cunoştinţă de cauză că este un conflict între 
Satan şi Domnul Iehova şi Regele Lui, în care agenţii vizibili ai lui Satan fac tot ce 
pot pentru a-i reduce la tăcere pe martorii lui Iehova, şi aşteaptă cu nerăbdare 
timpul în care vor putea şi îi vor chiar reduce la tăcere pe martorii lui Dumnezeu. 

15 Va veni timpul când cei ce se opun GUVERNULUI TEOCRATIC vor 
crede că şi-au îndeplinit scopul şi vor „spune, Pace şi siguranţă”. Nu este indicat 
de Scripturi cu cât timp înainte de începerea bătăliei de la Armaghedon vor spune 
ei acest lucru. Dar că vor spune acest lucru înainte de bătălie este un lucru sigur şi 
clar. Nu se pune problema că „Poate vor spune acest lucru‟; şi este sigur că 
Domnul le va permite să ajungă până într-un punct în care vor crede că şi-au 
îndeplinit scopul şi când vor spune cu siguranţă: „Pace şi siguranţă”. 

16 Cui vor spune ei „Pace şi siguranţă”? Cu siguranţă nu martorilor lui 
Iehova sau celorlalţi care sunt însoţitori ai martorilor lui Iehova şi care susţin 
GUVERNUL TEOCRATIC. Acesta este un lucru sigur, deoarece aceşti servi 
credincioși ai lui Iehova Dumnezeu nu ar asculta şi nu ar acorda atenţie acestor 
cuvinte. Atunci cui vor spune aceşti oameni religioşi puternici aceste cuvinte? Şi le 
vor spune între ei şi tuturor liderilor religioşi şi celor care urmează religia, aliaţilor 
totalitari şi tuturor oamenilor care sunt încă sub influenţa şi controlul oamenilor 
religioşi, asupra cărora demonii exercită influenţă şi putere; deci, tuturor celor care 
sunt orbi în faţa adevărului şi care nu înţeleg scopurile lui Iehova. Cuvintele lor, 
aşa cum sunt ele rostite de ei, „Pace şi siguranţă”, nu sunt de fapt pentru pace, cu 
privire la servii lui Dumnezeu: „Pentru că ei nu vorbesc despre pace [susţinătorilor 
GUVERNULUI TEOCRATIC], ci concep cuvinte amăgitoare împotriva celor care 
sunt liniştiţi pe pământ.‟ (Psalmul 35:20) Doar cei care au încredere deplină în 
Iehova vor sta liniştiţi, privind înspre Dumnezeu pentru eliberare şi având 
încredere deplină în El pentru mântuire. 

17 Liderii religioşi şi conducătorii totalitari doresc să fie în pace în legătură 
cu orice mesaj al TEOCRAŢIEI, şi îşi doresc acest lucru pentru a putea continua 
cu dorinţele lor egoiste de a conduce lumea. Prin aceste anunţuri de „Pace şi 
siguranţă” ei îi cer lui Dumnezeu şi lui Cristos să fie de acord cu ei pentru a nu mai 
putea fi deranjaţi de nimeni. Acest lucru este ilustrat de mesagerii pe care Regele 
Ioram i-a trimis ca să-l întâmpine pe Iehu, pe care îl vedea că se apropie, dar de la 
care nu a obţinut nici o satisfacţie. Apoi regele însuşi (reprezentant al Diavolului) 
s-a dus să-l întâlnească pe Iehu, acesta din urmă fiind un reprezentant şi o ilustrație 
a Reprezentantului Executiv al lui Iehova Dumnezeu din prezent. Această ilustrație 
este înscrisă pentru beneficiul şi speranţa acelor servi credincioși ai lui Dumnezeu, 
care sunt acum pe pământ: Caraula a dat de ştire şi a zis: „S-a dus până la ei şi nu 
se întoarce. Şi alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimşi, căci mână ca un nebun.” 
Atunci Ioram a zis: „Înhamă!” Şi au pus caii la car. Ioram, împăratul lui Israel şi 
Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieşit fiecare, în carul lui, înaintea lui Iehu; şi l-au 
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întâlnit în ogorul lui Nabot din Izreel. Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: „Pace, 
Iehu?” Iehu a răspuns: „Ce, pace! câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela 
şi mulţimea vrăjitoriilor ei!” (2 Regi 9:20-22) „Domnul a spus, nu este pace pentru 
cei păcătoşi.” – Isaia 48:22. 

18 Strigătul pentru „Pace şi siguranţă” a celor ce declară acest mesaj este un 
strigăt fals pentru că ei nu se află de fapt în pace. Ei nu pot să stea liniştiţi atâta 
vreme cât îi văd pe martorii lui Iehova şi pe însoţitorii lor trăind printre oameni. Ei 
vor să se descotorosească complet de aceşti vestitori ai mesajului Împărăției. Deci, 
cei care strigă „Pace şi siguranţă” au fost ilustraţi de Haman, care a crezut că totul 
mergea cum trebuie pentru el, dar care era totuşi neliniştit din cauza existenţei lui 
Mardoheu. Îi nelinişteşte să vadă pe oricine din prezent care nu îngenunchează în 
faţa conducătorilor totalitari şi religioşi, dar care susţine cu curaj şi fără frică 
GUVERNUL TEOCRATIC. Chiar dacă ar putea ajunge la momentul în care i-ar 
reduce pe toţi aceşti mesageri ai Împărăției la tăcere, şi spunându-şi unul altuia, 
„Noi suntem în pace şi siguranţă”, vor fi totuşi neliniştiţi în mintea şi inima lor 
atâta vreme cât îi vor vedea pe martorii Domnului oriunde pe pământ, printre ei. 

 
SEMN 

19 Nu este nici o îndoială că acum avansăm către „timpurile şi perioadele” 
prezenţei Domnului şi a judecăţii lui asupra naţiunilor şi ne apropiem de timpul 
Armaghedonului, dar „semnul” care precede Armaghedonul nu poate fi încă 
desluşit. Multe naţiuni se află acum în război, iar democraţiile dispar rapid. 
Conducerea totalitară calcă în picioare oamenii care iubesc un guvern al 
oamenilor. Se pare că vine în curând timpul când aceste războaie şi nelinişti vor fi 
rezolvate de vreun fel de pace şi această pace va fi apoi anunţată lumii. Dar să 
reţineţi clar un lucru, cel care strigă nu se referă la pacea între naţiuni, spunând 
„Pace şi siguranţă”, aşa cum a scris apostolul Pavel. Ierarhia romano-catolică este 
cea mai mare organizaţie religioasă de pe pământ şi este foarte probabil că liderul 
acestei organizaţii religioase va avea mult de-a face cu aducerea unei păci 
temporare între aceste naţiuni aflate în război. Dar această aşa-zisă „pace” sigur nu 
este pacea la care se referea apostolul Pavel în epistola către Tesaloniceni. 

20 Ierarhia romano-catolică nu priveşte către Liga Naţiunilor sau către 
tratatele cu aceasta pentru a stabili pacea. Adepţii ierarhiei se uită mai degrabă 
către papă, capul organizaţiei lor religioase, pe care îl numesc „piatra de temelie”. 
Ei au fost învăţaţi să creadă şi să pretindă că împotriva lor porţile iadului nu vor 
izbuti niciodată; dar când conducerea ajunge să creadă că trebuie să îi reducă la 
tăcere pe cei care susţin şi propovăduiesc  Împărăția mesianică, marea 
TEOCRAŢIE, atunci este timpul să spună: „Pace şi siguranţă”. Aceasta expresie se 
referă cu siguranţă la atingerea acelei condiţii pe pământ în care aceşti lideri 
religioşi nu vor mai fi deranjaţi de reprezentanţii GUVERNULUI TEOCRATIC. 
Cu siguranţă că protestanţii nu vor mai deranja ierarhia romano-catolică, iar puţinii 
indivizi din organizaţia religioasă protestantă care sunt în poziţii mai înalte vor 
însoţi cu siguranţă ierarhia în strigătul ei pentru „Pace şi siguranţă”. Dorinţa 
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tuturor acestora este de a continua cu controlul şi conducerea lumii după bunul lor 
plac. Mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC, ce este acum vestit cu curaj de către 
martorii lui Iehova şi însoţitorii lor, este ceea ce îi deranjează pe liderii religioşi. 

21 Curtea Supremă din Statele Unite a decis în mod categoric că martorii lui 
Iehova au dreptul deplin, conform Constituţiei, să predice această veste bună 
despre Împărăție, atât pe cale orală, cât şi prin distribuirea mesajului imprimat şi 
prin folosirea fonografului. În faţa unei astfel de decizii marii lideri religioşi 
încearcă să evite mandatul curţii supreme şi recurg acum la acuzarea martorilor lui 
Iehova şi a însoţitorilor lor de tulburarea păcii şi de comportamente 
necuviincioase. Singura „dovadă” oferită este aceea că martorii lui Iehova şi 
însoţitorii lor merg şi le spun oamenilor despre Împărăția lui Dumnezeu. Acest 
lucru îi nelinişteşte pe liderii religioşi şi astfel ei îi determină pe adepţii lor să 
declare că martorii lui Iehova tulbură pacea. Aceasta este dovadă în plus că 
mesajul TEOCRAŢIEI îi tulbură aşa de tare pe liderii religioşi şi totalitari. Când 
liderii religioşi aud mesajul Teocratic şi ştiu că şi oamenii aud acelaşi mesaj, ei 
devin agitaţi şi liniştea lor este tulburată, şi concep mijloace de a preveni ca 
mesajul despre Împărăția lui Dumnezeu să fie vestit. Ei recurg apoi la a „pune la 
cale născociri prin lege”. Aceste fapte sunt citate aici ca dovezi care confirmă că 
oamenii religioşi, care fac parte din conducerea totalitară, sunt cei care sunt agitaţi 
şi care vor striga „Pace şi siguranţă”. Acest lucru a fost prezis de Iehova cu aceste 
cuvinte: „De când va începe vă va lua; pentru că va trece în fiecare dimineaţă, şi în 
fiecare zi şi noapte; şi [mesajul Teocratic] va fi o agitare [tulburare a păcii] doar 
pentru înţelegerea veştii.” – Isaia 28:19 

22 Potrivit citirii marginale acest text este: „Va fi o agitare când vă va face 
[pe opozanţii batjocoritori] să înţelegeţi învățătura”. De aceea vestirea învățăturii  
GUVERNULUI TEOCRATIC de către martorii lui Iehova şi însoţitorii lor 
deranjează sensibilităţile religioase ale liderilor religioşi, egoişti, şi pe 
conducătorul turmei lor. Singurul lucru care va înlătura agitaţia ierarhiei şi a 
aliaţilor ei este ca ei să ajungă să vadă condiţiile care indică eliminarea completă a 
mesajului Teocratic şi a celor ce vestesc mesajul. 

23 Să reţinem că religia este instrumentul lui Satan şi al demonilor, folosiţi 
ca să-i întoarcă pe oameni de la Iehova Dumnezeu şi de la guvernul Său. Când Isus 
a mers în Ierusalim, aşa cum făceau regii Israelului, el a fost întâmpinat cu urale de 
marea mulţime de oameni, care strigau: „Binecuvântat este cel ce vine în numele 
lui Iehova.” (Matei 21:9; Psalmul 118:26, A.R.V.) Acest lucru i-a deranjat teribil pe 
liderii religioşi şi s-au mâniat. „Fariseii şi-au spus apoi între ei, Vedeţi cum nu 
izbutiţi în faţa nici unui lucru? iată, lumea s-a dus după El.” – Ioan 12:19. 

24 Exact aceleaşi condiţii există şi astăzi. Fariseii şi asociaţii lor au putut să 
spună „Pace” doar după ce l-au eliminat pe Domnul Isus Cristos. Este rezonabil 
atunci să concluzionăm că în prezent marii lideri religioşi şi aliaţii lor vor acţiona 
la fel ca fariseii. În aceste zile „alte oi” sau „marea mulţime” (Apocalipsa 7:9-17) 
îşi sporește numărul în continuu şi strigătele lor se unesc cu cele ale rămăşiţei în 
vestirea prezenţei lui Cristos, Regele, şi a Împărăției Sale; iar liderii religioşi, 
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înfuriaţi, încearcă tot mai tare, în orice fel posibil, să îi elimine pe mesagerii 
GUVERNULUI TEOCRATIC. Ei trebuie să îndeplinească acest lucru înainte să 
poată striga „Pace şi siguranţă”; iar toate dovezile din prezent arată că exact aceste 
condiţii există acum şi ne apropiem deci de Armaghedon. 

25 În prezent liderii religioşi încearcă să elimine mesajul Teocratic 
strigându-le aliaţilor lor politici că martorii lui Iehova sunt intoleranţi, în acelaşi 
timp aceşti oameni religioşi practicând cele mai groaznice intoleranţe împotriva 
martorilor lui Cristos Isus. Clericii strigă „Intoleranţă” ca un camuflaj, încercând 
să-şi ascundă propria intoleranţă. Ei sunt ilustraţi foarte bine de hoţul care fură de 
la altul şi apoi strigă „Hoţul” pentru ca oamenii să-şi îndrepte atenţia spre altcineva 
în locul lui. Aceşti oameni religioşi îi determină chiar şi pe reprezentanţii politici şi 
judecătorești să strige despre intoleranţă. De exemplu, în cazul prezentat înaintea 
Curţii Supreme din Statele Unite din 25 aprilie 1940, avocatul pentru cei care 
încercau să introducă salutarea drapelului a spus, de fapt: „Aceşti martori ai lui 
Iehova nu acordă aceeaşi toleranţă celorlalte religii, toleranţă pe care o cer şi 
pentru ei.” Acea afirmaţie a fost în totalitate improprie pentru dosar, nu a avut nici 
de-a face cu chestiunea prezentată în faţa curţii, dar a fost în mod evident înaintată 
şi inspirată de nişte lideri religioşi. 

26 Noi ştim că lucrurile care s-au întâmplat în timpul naţiunii evreiești au 
fost exemple a ceea ce avea să se întâmple în prezent, pentru că Scripturile afirmă 
acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat printre conducătorii  evreilor în acele vremuri în 
care Cristos era pe pământ, şi când a fost el răstignit, se va întâmpla şi astăzi. În 
vremea lui Ieremia, când Domnul, prin profetul Său Ieremia, avertiza oamenii cu 
privire la un dezastru iminent, liderii religioşi dintre iudei au strigat: „Pace, pace”; 
„când nu era nici o pace.‟ – Ieremia 6:13-15. 

27 Aceiaşi lideri religioşi au negat mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis 
iudeilor prin Ieremia. Ei le-au spus oamenilor că nu exista nici un pericol iminent, 
că Ierusalimul nu va cădea. Aceşti profeţi falşi le-au spus oamenilor: „Nu veţi 
vedea sabia şi nici nu veţi îndura de foame”; aşa cum este scris: „Apoi am spus eu: 
Domnul Dumnezeu! iată, profeţii le spun lor, Nu veţi vedea sabia, şi nici nu veţi 
îndura de foame; dar vă voi asigura pacea în acest loc. Apoi Domnul mi-a spus, 
Profeţii profeţesc în numele Meu; Eu nu i-am trimis şi nici nu le-am poruncit, nici 
nu le-am vorbit; ei vă profeţesc o viziune falsă şi o divinitate, un gând care nu are 
nici o valoare, şi amăgirea inimii lor. Apoi spune Domnul cu privire la profeţii 
care profeţesc în numele Meu, Eu nu i-am trimis, dar ei spun: Sabia şi foametea nu 
se vor petrece în acest ţinut; acei profeţi vor fi distruşi de sabie şi de foamete.” 
(Ieremia 14:13-15) În legătură cu aceasta este bine să ne amintim de cuvintele 
apostolului Pavel: „Toate aceste lucruri li s-au întâmplat pentru a servi drept 
exemplu; şi sunt scrise pentru avertizarea noastră, asupra cărora a venit sfârşitul 
lumii.” – 1 Corinteni 10:11. 

28 Statul totalitar şi marii lideri religioşi acţionează împreună pentru a 
elimina mesajul şi mesagerii GUVERNULUI TEOCRATIC pentru că ei văd că, 
dacă GUVERNUL TEOCRATIC reuşeşte, guvernul totalitar nu mai poate 
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continua să existe şi astfel liderii religioşi nu vor mai avea nici un cuvânt de spus 
despre guverne. Dumnezeu a arătat în mod accentuat că Împărăția Sa nu va fi 
lăsată pe mâna oamenilor, căci ei nu vor avea nimic de-a face cu ea: „Dar în 
vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi 
nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma 
şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic.” (Daniel 2:44) Apoi 
este logic că, atunci când TEOCRAŢIA va deţine puterea absolută, conducerea 
totalitară şi religioasă se vor sfârşi. 

29 Toţi cei care nu sunt pentru TEOCRAŢIE sunt împotriva ei. Satan şi 
demonii lui asociaţi conduc lupta împotriva TEOCRAŢIEI. Ei i-au orbit pe toţi cei 
religioşi şi îi controlează pe liderii religioşi şi pe dictatorii totalitari. Aşa cum 
Satan i-a determinat pe cei religioşi să i se opună şi să vorbească împotriva lui 
Cristos Isus şi în favoarea lui Cezar (dictatorul), acum se întâmplă acelaşi lucru. 
Mulţimea radicală, condusă de cei religioşi, a mers înaintea lui Pilat (dictatorul 
totalitar): „Şi au început să-l acuze, spunând: L-am găsit pe omul acesta stricând 
naţiunea şi refuzând să-i ofere tribut lui Cezar, spunând că El însuşi este Cristos, 
un rege.” – Luca 23:2. 

30 Când liderilor religioşi dintre iudei li s-a amintit că Isus Cristos este 
Regele lor ei au strigat în faţa lui Pilat: „Noi nu avem alt rege decât pe Cezar.” 
(Ioan 19:15) Astfel, ei l-au votat pe conducătorul totalitar în locul lui Cristos Isus. 
Aşa şi astăzi marii lideri religioşi, echivalentul fariseilor, se declară de partea 
dictatorilor totalitari. Isus a profeţit că exact această condiţie se va ivi, spunându-le 
urmașilor Săi că li se va opune acelaşi element religios; iar faptele dovedesc 
împlinirea acestor cuvinte profetice. – Ioan 15:18-21. 

31 Pavel şi însoţitorii lui în serviciul Domnului au predicat mesajul 
Teocratic, iar oamenii religioşi i-au tras cu forţa pe Pavel şi pe însoţitorii lui la 
judecată şi au spus: „Aceşti oameni ... tulbură groaznic oraşul nostru, şi învaţă 
obiceiuri, care nu se încadrează în legile noastre, nici să le primim nici să le 
observăm, fiind romani.” „Iar mulţimea s-a ridicat împotriva lor: iar judecătorii le-
au luat hainele şi au ordonat să fie bătuţi.” (Fapte 16:20-22) Oamenii religioşi ai 
iudeilor i-au adus din nou pe Pavel şi pe însoţitorii lui în faţa conducătorului şi au 
spus: „Aceştia ... au întors lumea cu susul în jos, ... şi ... fac contrar decretelor lui 
Cezar.” – Fapte 17:6, 7. 

32 Toate aceste lucruri sunt înregistrate în Scripturi pentru informarea 
servilor credincioși  ai lui Iehova Dumnezeu, care sunt acum pe pământ, şi este de 
aşteptat ca opozanţii din prezent ai GUVERNULUI TEOCRATIC să îi trateze pe 
martorii lui Iehova şi pe însoţitorii lor aşa cum l-au tratat ei pe Isus şi pe apostolii 
Săi. Faptele indiscutabile demonstrează acum că aceleaşi tipuri de acţiuni sunt 
luate de către cei religioşi împotriva martorilor lui Iehova şi a însoţitorilor lor 
aproape în toată „creştinătatea”. Liderii religioşi s-au convins pe ei înşişi că trebuie 
să îi înlăture pe toţi cei care susţin şi vestesc  GUVERNUL TEOCRATIC sub 
Cristos Isus. Acela este singurul motiv pentru care există aşa de multă opoziţie 
violentă pentru mesajul despre Împărăția lui Dumnezeu sub Cristos. Aceasta este o 
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dovadă concludentă că cei religioşi se află sub influenţa şi puterea demonilor, al 
căror căpetenie este Satan. 

 
ÎNŞELĂTORIE 

33 „Omul nelegiuirii”, „fiul distrugerii” este compus din oamenii religioşi, 
liderii şi aliaţii lor, inclusiv „servul rău”, adică cei care au fost odată în adevăr, dar 
s-au întors de la el. Toţi aceşti oameni religioşi se opun GUVERNULUI 
TEOCRATIC. Satan i-a înşelat şi sub influenţa lui şi cea a demonilor lui asociaţi 
aceşti oameni religioşi s-au convins pe ei înşişi că trebuie să-i înlăture pe martorii 
lui Iehova şi pe însoţitorii lor. Succesul lor aparent este un semn pentru ei sau o 
dovadă că Dumnezeu este de partea lor şi astfel sunt în pace cu Dumnezeu. Astfel, 
Dumnezeu le „trimite o mare înşelătorie încât vor crede o minciună‟, exact ca în 
cazul lui Haman. (2 Tesaloniceni 2:11) Marii lideri religioşi de astăzi declară că îl 
slujesc pe Dumnezeu, dar sunt dedicaţi cu totul spiritismului sau idolatriei; iar cu 
privire la aceştia apostolul scrie sub inspiraţie că Dumnezeu le trimite o mare 
înşelătorie „pentru că nu au primit iubirea adevărului‟. (2 Tesaloniceni 2:10-12) Ei 
se iubesc pe sine, deci nu pot iubi adevărul. 

34 Ţinuţi sub influenţa şi puterea demonilor şi fiind înşelaţi, ei 
concluzionează că Dumnezeu este de partea lor şi continuă astfel cu campania lor 
de a înlătura mesajul Teocratic şi pe mesagerii Lui; iar când vor reuşi acest lucru, 
aşa cum cred ei, atunci va fi vremea să strige „Pace şi siguranţă”. Prin aceasta ei 
vor să declare că liderii religioşi şi totalitari sunt în pace cu Dumnezeu şi au 
înlăturat susţinătorii GUVERNULUI TEOCRATIC şi că ei, cei religioşi şi aliaţii 
lor, se bucură de pace şi sunt în siguranţă şi nu vor mai auzi sunetul cu privire la 
pieirea „creştinătăţii”. Ei cred că i-au pus pe martorii lui Iehova şi pe însoţitorii lor 
într-un loc în care nu mai pot să facă rău conducerii totalitare şi religioase. 
Expresia lor „Pace şi siguranţă” presupune faptul că au întrerupt complet libertatea 
acţiunii servilor lui Iehova. Exact aşa s-a procedat şi împotriva apostolilor. Atunci, 
liderii religioşi erau împotriva apostolilor şi a determinat gloata să acţioneze 
împreună cu ei împotriva apostolilor; şi chiar şi magistraţii în faţa cărora erau 
judecaţi le-au rupt hainele cu mânie, identificându-se astfel cu opozanţii 
TEOCRAŢIEI. Apoi i-au pus pe apostoli unde au crezut ei că vor fi în siguranţă. 
„I-au pus în închisori, însărcinându-l pe gardian să aibă grijă de ei.” – Fapte 16:20-
23. 

35 Acţiunea oamenilor religioşi împotriva lui Isus a fost una asemănătoare. 
Ei au ajuns la concluzia că trebuie să îl reducă la tăcere. Nu au fost dispuşi să 
renunţe nici măcar după ce a fost răstignit, ci i-au cerut conducătorului totalitar să 
facă un mormânt sigur punând un gardian lângă el pentru a-l împiedica pe Isus să 
iasă. (Matei 27:64-66) Ceea ce i s-a întâmplat lui Isus şi apostolilor lui credincioși 
constituie un model sigur cu privire la ceea ce va veni asupra martorilor 
credincioși ai marii TEOCRAŢII din prezent, şi în special în perioada care precede 
marea bătălie din marea zi a Dumnezeului Atotputernic. Ne aflăm în „timpuri şi 
perioade”, şi cei credincioși caută în mod serios şi sârguincios „semnul”. 
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36 Când servii credincioși ai lui Iehova sub conducerea lui Cristos Isus vor 
vedea fiecare stradă închisă pentru ei, nepermiţându-le să vestească în mod activ şi 
deschis GUVERNUL TEOCRATIC, şi când liderii religioşi şi aliaţii lor totalitari 
vor spune „Pace şi siguranţă”, acela va fi semnul că Armaghedonul, „bătălia acelei 
mari zile a Dumnezeului Atotputernic”, va începe curând. Acelea vor fi semnele 
„timpurilor şi perioadelor‟ pentru bătălie. Până când acel semn va fi vizibil în toate 
părţile „creştinătăţii” şi până când fiecare stradă va fi închisă în faţa vestirii 
deschise şi curajoase, rămăşiţa şi „alte oi” ale Domnului trebuie să continue să 
propovăduiască mesajul marelui TEOCRAT şi al guvernului Lui sub Cristos Isus, 
Regele. Acest lucru trebuie realizat pentru numele lui Iehova Dumnezeu şi pentru 
ca cei care au bunăvoinţa să poată găsi o cale de a scăpa. 

 
CONDIŢIILE ACTUALE 

37 În anul 1918 (d. Cr.) Cristos Isus Regele, fiind întronat de Iehova 
Dumnezeu cu trei ani şi jumătate înainte de aceasta, a apărut la templu şi a început 
judecata celor consacraţi şi a naţiunilor. Dintre cei consacraţi, cei aprobaţi au fost 
aduşi la templu, unşi şi însărcinaţi şi au format „servul credincios și înțelept” al 
Domnului, căruia Domnul i-a încredinţat interesele Împărăției Sale şi l-a trimis să-
I ofere lui Iehova o jertfă în dreptate. (Maleahi 3:1-4; Matei 24:45-47) Domnul şi-a 
mai adunat nişte oameni făcându-i parte din clasa celor unşi şi a început apoi 
adunarea la El a „altor oi”. (Ioan 10:16) Aceştia din urmă s-au alăturat „rămăşiţei” 
pentru a fi martori pentru GUVERNUL TEOCRATIC, şi împreună le spun 
oamenilor cu bunăvoinţă: „Veniţi, luaţi parte la apa vieţii; mergeţi la Iehova şi la 
Regele Lui‟. Naţiunile au fost adunate în faţa Domnului, marele Judecător, şi el a 
făcut ca mesajul Teocratic să fie vestit şi astfel Domnul i-a invitat pe oameni şi i-a 
adunat la El ca „alte oi”, care s-au identificat ca susţinătorii GUVERNULUI 
TEOCRATIC şi le-a făcut şi pe capre să-şi îmbrace veşmintele, fiind identificate 
ca opozanţi ai GUVERNULUI TEOCRATIC. Care este rezultatul? Şi care sunt 
condiţiile actuale de pe pământ? 

38 Mesajul despre Împărăție a fost vestit prin toată „creştinătatea”. Acest 
lucru a fost realizat de mulţi martori pe cale orală şi prin mesajul imprimat în 
multe limbi, distribuit pe tot pământul. Mai mult de 300 de milioane de cărţi 
conţinând mesajul Teocratic, imprimate în 78 de limbi, au fost puse printre oameni 
pentru a se informa. Radioul a fost folosit pentru a spune mesajul Teocratic pe tot 
pământul. Mii de fonografe au reprodus mesajul vorbit al Împărăției în prezenţa a 
milioane de ascultători; milioane de reviste şi broșuri au fost distribuite printre 
oameni. Foarte mulţi oameni au ascultat mesajul cu bucurie, aşa cum oamenii 
obişnuiţi au auzit cuvintele binevoitoare de pe buzele lui Cristos Isus. Acest mesaj 
despre Iehova şi Împărăția Sa i-a preamărit numele, proclamând măreţia şi 
supremaţia Lui şi statornicia legii Lui, evidenţiind faptul că El este sursa vieţii şi 
singura modalitate de mântuire. Urmașii credincioși s-au declarat în favoarea lui 
Iehova şi a legii Lui, în ciuda tuturor opozanţilor. Ei s-au veselit în Domnul şi s-au 
identificat bucuroşi de partea GUVERNULUI TEOCRATIC; şi acum, cu credinţă 
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şi încredere deplină în Domnul, şi aflându-se în mare persecuţie şi opoziţie, 
martorii lui Iehova şi însoţitorii lor spun împreună cu bucurie: „Inima mea se va 
veseli în mântuirea Ta”. (Psalmul 13:5) Ei ştiu că mântuirea lor va veni prin 
„mâna” lui Iehova, putere care va fi exercitată de Isus Cristos. 

39 Iehova l-a manevrat pe duşman şi le-a făcut pe capre să se identifice, şi 
marele Judecător i-a plasat de partea şi în locul pe care Iehova l-a asigurat pentru 
ei de multă vreme. Liderii religioşi, care au fost întotdeauna în fruntea clasei 
„caprelor” sunt pe primul loc în opoziţia lor contra TEOCRAŢIEI. Acest lucru este 
adevărat pentru că religia este instrumentul lui Satan, folosit să amăgească oamenii 
şi să îi pună împotriva lui Iehova şi a Regelui Său. Cristos Isus, adresându-se 
acelei clase de capre religioase care încearcă să-i atragă pe oameni în capcana lor, 
spune: „Vai de voi, scribi şi farisei, ipocriţilor! pentru că voi înconjuraţi marea şi 
uscatul pentru a face un prozelit, şi când reuşiţi, îl faceţi de două ori mai rău decât 
voi.” – Matei 23:15. 

40 Aceşti lideri, prin practicile lor sub influenţa şi puterea demonilor, au 
reuşit să adune mulţi adepţi şi apoi, aşa cum le spune Isus acelor lideri din clasa 
„caprelor”: „Voi umpleţi măsura părinților voştri. Şerpilor, generaţie de vipere! 
cum puteţi scăpa de condamnarea iadului?” – Matei 23:32, 33. 

41 Din 1926 mesajul de avertizare din Cuvântul lui Iehova, care spune 
despre scopul Lui de a-i distruge pe toţi cei care se opun TEOCRAŢIEI a fost 
vestit prin toată „creştinătatea”. Oamenii religioşi au auzit avertizarea, dar în loc să 
îi acorde atenţie ei şi-au întărit inimile împotriva marelui Rege şi s-au pus în 
fruntea clasei „caprelor”. Ierarhia romano-catolică se află în frunte, iar religioşii 
protestanţi i-au urmat orbeşte pe cei din ierarhie. Catolicii şi protestanţii sinceri, 
care iubesc dreptatea şi care urăsc nelegiuirea au plecat din aceste organizaţii 
religioase, şi alţii continuă să facă acelaşi lucru, să plece din ele şi să se identifice 
de partea lui Cristos, Regele marelui GUVERN TEOCRATIC. Liderii religioşi se 
opun acum cu tărie tuturor celor care au mers de partea lui Cristos. Astfel se face 
împărţirea clară între „oi” şi „capre”. 

42 Conducătorii totalitari sunt toţi împotriva lui Iehova Dumnezeu şi au fost 
întotdeauna împotriva Lui. Nimrod, sub comanda lui Satan, a preluat conducerea 
în organizaţiile religioase, şi toţi ceilalţi conducători totalitari au făcut la fel şi au 
adoptat şi practicat, şi continuă să practice un fel de religie diavolească. 
Conducătorii totalitari din Rusia i-au exclus pe urmașii lui Cristos Isus şi pe 
susţinătorii TEOCRAŢIEI şi au închis calea tuturor persoanelor care depun 
mărturie pentru numele lui Iehova Dumnezeu. Regimul nazist totalitar a ucis mulţi 
oameni şi i-a închis pe mulţi alţii dintre servii credincioși şi susţinătorii 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi a oprit vestirea mesajului Împărăției lui 
Dumnezeu sub Cristos. Dictatorul Germaniei a adus îndată o religie care a încercat 
să-i forţeze pe oameni să nege în mod deschis pe Iehova Dumnezeu şi pe Cristos. 
În toată această persecuţie păcătoasă şi opoziţie faţă de Împărăția Domnului 
guvernele totalitare au susţinerea, ajutorul şi consolarea marilor organizaţii 
religioase de pe pământ. „Statul corporatist” sau conducerea totalitară a Italiei a 
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făcut aproape imposibil ca cineva să mărturisească acolo numele GUVERNULUI 
TEOCRATIC, şi a avut susţinerea serioasă şi cooperarea conducerii ierarhiei 
romano-catolice pentru realizarea acestui lucru. 

43 Marea organizaţie religioasă, ierarhia romano-catolică, şi conducătorii 
totalitari politici au reuşit acum să oprească propovăduirea mesajului Împărăției în 
Spania, Portugalia, Franţa, Belgia, România, Grecia, Polonia, Cehia, Slovacia, 
statele baltice, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Suedia, de fapt toată Europa 
continentală. La această listă de naţiuni se adaugă şi multe insule de la mare, 
Japonia, Quebec şi alte locuri. Au mai rămas doar puţine locuri în care se mai 
poate vesti mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC. Acest lucru nu se întâmplă din 
cauză că Dumnezeu nu este Atotputernic, ci pentru că El îi permite duşmanului să 
facă exact ce a prezis El acum multe secole. 

44 Ierarhia romano-catolică, operând prin ceea ce numesc ei „Acţiunea 
Catolică” şi folosind publicaţiile lor şi altele ale presei publice, cu nici o excepţie, 
susţin distrugerea martorilor lui Iehova şi a însoţitorilor lor şi a lucrului lor de 
propovăduire a GUVERNULUI TEOCRATIC. Ei fac mari eforturi în fiecare zi, în 
Statele Unite, pentru a obţine oprirea vestirii  mesajului Teocratic. Magistraţi, 
judecători ai curţilor de apel ignoră decizia curţii supreme din ţară şi găsesc 
modalităţi să-i aresteze şi să-i închidă pe acei urmași credincioși ai lui Cristos Isus, 
care spun oamenilor că guvernul lui Iehova este singura cale de eliberare şi 
mântuire. 

45 Când oamenii religioşi şi aliaţii lor totalitari vor reuşi în întregime să 
oprească mesajul teocratic prin părţile pământului vorbitoare de limbă engleză, 
apoi se aşteaptă ca liderii religioşi să strige „Pace şi siguranţă”. 

 
CINE ESTE ÎN SIGURANŢĂ? 

46 Alianţa religioasă totalitară încearcă să se convingă chiar că ei înşişi sunt 
în siguranţă şi că nici o distrugere nu se va abate asupra lor. Ştiind începutul şi 
sfârşitul, Iehova Dumnezeu a profeţit de mult timp prin profetul Său ceea ce vor 
face ei şi ceea ce vor spune, şi anume: „ Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un 
legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuinţa morţilor: când va trece urgia 
apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca 
adăpost minciuna!” Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit şi învoiala 
voastră cu locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, 
veţi fi striviţi de ea.” – Isaia 28:15, 18. 

47 Doar acele persoane devotate în întregime lui Iehova şi guvernului lui 
sub Cristos Isus şi care stau hotărâte şi susţin GUVERNUL TEOCRATIC vor fi în 
siguranţă. Cu privire la rămăşiţa credincioasă a martorilor lui Iehova este scris că 
aceştia au fost „prinşi împreună ... cu Domnul” în templu şi locuiesc acolo în 
siguranţă în „locul secret al Celui Prea Înalt”, unde nici un rău sau nenorocire nu îi 
poate atinge. (1 Tesaloniceni 4:17) Observaţi promisiunile preţioase pe care Iehova 
Dumnezeu le face celor credincioși, promisiuni care sunt înscrise în următoarele 
texte: „Şi voi încheia cu ei un legământ pentru pace şi voi face ca fiarele să nu mai 
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existe pe acest pământ; şi vor trăi în siguranţă în sălbăticie şi vor dormi în păduri. 
Şi nu vor mai fi o pradă pentru cei răi, şi nici fiarele nu-i vor mai devora; ci vor 
locui în siguranţă şi nimeni nu-i va mai face să se teamă.” (Ezechiel 34:25, 28) 
(Vezi, de asemenea, Zaharia 14:11; Ieremia 23:6; 32:37; 33:16). 

48 „Alte oi” ale Domnului au mers înspre TEOCRAŢIE şi acolo au 
promisiunea de a fi ascunse şi ţinute în siguranţă până ce va trece mânia lui 
Dumnezeu. 

49 Toate dovezile par să arate că Armaghedonul este foarte aproape. Cei 
care se încred în Iehova şi în Regele Lui să fie calmi, neclintiţi şi credincioşi. 
„Semnul” sigur se va arăta în viitorul apropiat. Oamenii religioşi şi susţinătorii lor 
politici vor spune atunci: „Pace şi siguranţă” şi vor încerca să se convingă pe ei 
înşişi că sunt în siguranţă şi pace. Şi apoi ce se va întâmpla? 

 
(continuare în numărul următor) 

 
 

CUM VINE MESIA 
 
A venit? Dacă da, unde este? Nu batjocoriţi astfel de întrebări! „Mesia” 

înseamnă „Uns”. Cu trei sute de ani înainte de Cristos cei șaptezeci care au tradus 
Septuaginta grecească a scripturilor din ebraică au folosit cuvântul „Cristos” ca 
echivalent pentru „Mesia”. (Leviticul 4:5) Mesia avea să fie un conducător, un 
prinţ. Îngerul Gabriel i-a spus profetului Daniel: „Să ştii, deci şi să înţelegi, că de 
la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la 
Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de 
săptămâni... După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit şi nu va 
avea nimic” (Daniel 9:25, 26) Cinci sute de ani mai târziu un iudeu fericit i-a spus 
fratelui său Simon: „L-am găsit pe Mesia”; „care înseamnă, Cristosul.” (Ioan 1:41) 
La scurt timp după aceea o femeie samariteană dispreţuită i-a spus: „Ştiu că Mesia 
vine, cel care este numit Cristos: când vine ne va spune despre toate lucrurile.” 
Bărbatul căruia i s-a adresat i-a spus: „Eu, care îţi vorbesc ţie, sunt el.” (Ioan 4:25, 
26) După scurt timp acela numit „Mesia” sau „Cristos” a fost nimicit cu violenţă 
prin moarte, dar nu pentru o crimă de-a lui. Aşa cum marele preot iudeu le-a spus 
celorlalţi preoţi în acel an: „Este în folosul nostru ca un om să moară pentru popor, 
şi ca toată naţiunea să nu piară.” – Ioan 11:49, 50. 

Simon Petru a fost unul dintre discipolii lui Isus, care a fost numit Mesia 
sau Cristos. El a fost un evreu care a urmat legea lui Moise. La sărbătoarea 
săptămânilor, sau Penticosta, cam la cincizeci de zile după paşti, pe când Isus a 
fost ucis, Petru şi ceilalţi discipoli aşteptau în Ierusalim; şi la acea vreme profeţia 
lui Ioel 2:28, 29 s-a îndeplinit la scară mică, prin vărsarea spiritului sfânt al lui 
Dumnezeu peste acei discipoli. Petru, ca un martor competent, marchează 
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îndeplinirea profeţiei şi apoi mărturiseşte; şi mărturia lui îl identifică clar pe 
Mântuitor şi pe Mesia, şi anume: 

„Oameni şi fraţi, lăsaţi-mă să vă vorbesc despre patriarhul David, că este 
mort şi îngropat, şi mormântul lui este cu noi şi astăzi. Astfel, fiind profet, şi ştiind 
că Dumnezeu îi făcuse un jurământ, acela al rodului coapselor, potrivit cărnii, El îl 
va ridica pe Cristos [Mesia] să stea pe tronul său; el, văzând acest lucru înainte, a 
vorbit despre învierea lui Cristos [Mesia], că sufletul nu i-a fost lăsat în mormânt, 
şi carnea lui nu a văzut putreziciunea. Dumnezeu l-a ridicat pe acest Isus, fapt la 
care suntem toţi martori. Astfel, fiind ridicat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de 
la Tatăl promisiunea sfântului [spirit], El a revărsat acest lucru, pe care acum voi îl 
vedeţi şi auziţi. Pentru că David nu a fost ridicat la ceruri; dar a spus el însuşi, 
Domnul [Iehova] i-a spus Domnului meu, Stai la dreapta mea până când îi fac pe 
duşmanii tăi așternut pentru picioarele tale. Să ştie deci cu siguranţă toată casa lui 
Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acelaşi Isus, pe care voi l-aţi răstignit, atât Domn 
cât şi Cristos [Mesia].” – Faptele Apostolilor 2:29-36. 

Cartea din Biblie cunoscută sub numele de Apocalipsa  este descoperirea 
lui Isus Cristos pe care i-a dat-o lui Ioan după preamărirea Lui cerească. El 
concluzionează afirmând: „Cel ce mărturiseşte aceste lucruri spune:  Sigur vin 
curând”. Ioan răspunde: „Chiar aşa, vino, Domnul Isus.” – Apocalipsa 22:20. 

Faptul că Iehova Dumnezeu va avea un Guvern Teocratic al dreptăţii şi că 
Isus Cristos va fi marele Rege al acelei Împărății şi că va veni a doua oară cu 
scopul de a domni este aşa de bine stabilit de către Scripturile sfinte inspirate încât 
orice dubiu este îndepărtat. Lucrul important pe care mai trebuie să îl stabilim este 
modul în care va veni. 

Mulţi au presupus şi încă presupun că Domnul va veni din nou în trupul 
Său al umilinţei, chiar trupul în care a fost răstignit şi care avea semnele pe el şi că 
acela va fi vizibil ochilor umani. Chiar cuvintele lui Isus dovedesc că această 
concluzie nu este temeinică. Când îşi învăța discipolii chiar înainte de moarte Isus 
a spus: „Încă un pic şi lumea nu mă va mai vedea; dar voi mă vedeţi; pentru că eu 
trăiesc, veţi trăi şi voi.” (Ioan 14:19) El stabileşte deci faptul că urmașii Lui 
credincioși îl vor vedea AŞA CUM ESTE EL, dar că omenirea nu îl va mai vedea. 
Şi de ce este acest lucru adevărat? Apostolul Petru răspunde din nou: „Deoarece 
Cristos a suferit o dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, pentru a ne 
putea aduce la Dumnezeu; fiind mort în carne, dar înviat ÎN SPIRIT.” (1 Petru 
3:18, A.R.V.) Isus nu a fost înviat din morţi ca om, ci ca spirit, cu un organism 
spirit, o persoană divină nemuritoare. El are acum un trup glorios, pe care nici un 
om nu l-a văzut sau nu poate să îl vadă şi să trăiască pentru că acum Cristos Isus 
este lumina gloriei lui Dumnezeu şi „oglindirea slavei Lui”. (Evrei 1:2, 3; 1 
Timotei 6:15, 16) O examinare a tuturor dovezilor scripturale arată că nici unul 
dintre organismele sau corpurile diferite în care Isus a apărut în faţa discipolilor 
Lui după înviere  nu a fost trupul Său glorificat, dar aceste corpuri au fost create de 
către El cu scopul de a apărea în faţa discipolilor Lui umani din acea vreme. 



444 
 

Isus a fost ucis ca om; a fost înviat din morţi ca spirit, „un spirit dătător de 
viaţă”. (1 Corinteni 15:45, A.R.V.; 1 Petru 3:18) Apostolul Ioan arată clar că trupul 
în care Isus va apărea nu este un corp uman pentru că El le spune creştinilor Lui: 
„Preaiubiţi suntem acum noi, fiii lui Dumnezeu; şi nu apare încă ceea ce vom fi 
noi; dar noi ştim că, atunci când va apărea, noi vom fi ca El; pentru că Îl vom 
vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2) Isus nu mai este om, ci este divinitate; astfel, 
ochii umani nu Îl pot vedea. El este acum oglindirea slavei lui Iehova Dumnezeu. 
Din cauză că El nu mai este om şi nu mai are trup de carne, ci un trup spirit, 
apostolul Pavel a scris sub inspiraţie: „Chiar dacă L-am ştiut pe Cristos după trup, 
acum nu Îl mai ştim [aşa].” – 2 Corinteni 5:16. 

După înviere Isus a fost înălţat şi i-a fost dat un nume mai presus de orice 
alt nume, şi a fost aşezat la dreapta Tatălui, în glorie şi putere, „îngerii şi 
autorităţile şi puterile fiindu-i supuse.” (Filipeni 2:9-11; Apocalipsa 3:21; 1 Petru 
3:22) Apostolul Pavel scrie despre el: „Acum Domnul este acel Spirit.” (2 
Corinteni 3:17) În momentul botezului Lui în râul Iordan şi coborârea spiritul în 
formă de porumbel asupra Lui, Isus a primit spiritul lui Iehova Dumnezeu, Tatăl 
Său; „şi, iată, o voce din cer, spunând:  Acesta este Fiul Meu preaiubit, de care 
sunt foarte mulţumit.” (Matei 3:17) Apoi Isus i-a explicat conducătorului evreu 
Nicodim despre spirit, spunând: „Dacă un om nu este născut din apă şi din spirit, el 
nu poate intra în Împărăția  lui Dumnezeu. Ce se naşte din carne e carne; şi ce se 
naşte din spirit e spirit. Nu te minuna când îţi spun, trebuie să te naşti din nou. 
Vântul bate unde vrea, iar tu auzi sunetul lui, dar nu îţi poţi da seama de unde vine 
şi încotro merge; aşa sunt şi cei născuţi din spirit.” (Ioan 3:5-8) „Astfel Cristos nu 
s-a glorificat El însuşi pentru a deveni Mare Preot, ci Acela care I-a spus: Tu ești 
Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” – Evrei 5:5. 

Satan Diavolul este un spirit. Timp de multe secole el a fost „dumnezeul 
acestei lumi”, conducătorul invizibil al „acestei lumi actuale păcătoase” (2 
Corinteni 4:4; Galateni 1:4); dar ochii oamenilor nu l-au văzut niciodată pe Satan, 
chiar dacă i-au simţit influenţa şi încă o simt. (Apocalipsa 12:12) Satan nu este 
doar dumnezeul acestei lumi, ci este şi căpetenia organizaţiei lui păcătoase de 
demoni, care este invizibilă şi care este numită „cerurile ... care sunt acum” (2 
Petru 3:7), acestea fiind formate din Satan şi din ceilalţi îngeri căzuţi sau demoni 
care exercită putere asupra oamenilor. Apostolul Petru, vorbind despre scopul lui 
Iehova a spus: „Noi, potrivit acestei promisiuni, căutăm ceruri noi şi un pământ 
nou, în care să trăim în dreptate.” (2 Petru 3:13) Ioan, scriind despre „lucrurile care 
se vor întâmpla curând” a spus: „Eu am văzut un cer nou şi un pământ nou: pentru 
că primul cer şi primul pământ au trecut.” (Apocalipsa 21:1) Guvernul Teocratic al 
lui Iehova prin Cristos Isus este noua Împărăție cerească. Această nouă putere 
conducătoare, prin Mesia, este invizibilă, şi va rămâne invizibilă în faţa ochilor 
oamenilor, dar va stabili pe pământ reprezentanţi vizibili ai guvernului Lui al 
dreptăţii, şi anume, profeţii credincioși înviaţi şi martorii care au existat înaintea 
lui Cristos Isus şi pe care El îi va „face prinţi peste tot pământul”. (Evrei 11:35; 
Psalmul 45:16; Isaia 32:1) Aşa că nimeni nu ar trebui să se aştepte ca a doua 
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venire a Domnului să fie într-un corp vizibil ochilor umani, ci ar trebui să se 
aştepte ca El să fie prezent, exercitându-şi puterea cu suveranitate. 

Deci, un spirit poate să fie prezent printre oameni şi totuşi să nu fie 
observat. Înainte de moartea Sa Isus le-a spus discipolilor Lui: „Încă un pic şi 
lumea nu mă va mai vedea; dar voi mă vedeţi; pentru că Eu trăiesc, veţi trăi şi 
voi.” Aceasta este dovada concludentă că doar cei care sunt „schimbaţi” din om în 
spirit în momentul învierii îl vor putea vedea pe Domnul Isus în trupul Său glorios. 
Dar acest lucru nu înseamnă că lumea nu Îi va putea ÎNȚELEGE prezenţa şi 
observa executarea puterii Lui drepte şi oneste. Aşa cum este scris: „Iată, că vine 
cu norii [furtunii Armaghedonului]; şi fiecare ochi Îl va vedea, inclusiv cei care L-
au străpuns; şi toate neamurile lumii vor jeli din cauza Lui. Chiar aşa, Amin.” – 
Apocalipsa 1:7. 

Nici un om nu l-a văzut vreodată pe Diavol, dar orice om a avut vreo 
experienţă cu Diavolul şi a simţit influenţa puterii lui păcătoase. Nici un om nu l-a 
văzut şi nu poate să îl vadă pe Dumnezeu; dar Dumnezeu este marele Dătător al 
tuturor lucrurilor bune, şi îşi exercită puterea față de făpturilor lui. La timpul 
potrivit al lui Dumnezeu „fiecare ochi” va zări prezenţa lui Cristos Isus, dar doar 
cei care vor lua partea la învierea în spirit Îl „vor vedea aşa cum este”. Aceştia sunt 
„creaţi cu un corp natural” şi sunt „sculaţi cu un corp spiritual”. (1 Ioan 3:2; 1 
Corinteni 15:44) Toţi membrii „noii creaţii” în spirit vor fi în cele din urmă în cer 
cu Domnul; aşadar, Îl vor vedea aşa cum este pentru că ei vor fi ca El. (2 Petru 
1:4) Apostolilor Lui, care formează o partea a noii creaţii, Isus le-a spus: „Voi veni 
din nou şi vă voi primi la mine; iar acolo unde voi fi eu veţi fi şi voi.” – Ioan 14:3. 

Este evident din aceste scripturi şi din lumina mai multor considerente că a 
doua venire a Domnului nu înseamnă că El o să apară ca om şi ca o să meargă 
printre oameni aşa cum a făcut când a fost pe pământ ca om. A doua Lui venire 
sau prezenţă are de-a face cu treburile oamenilor, pe care El le va lua în primire şi 
le va controla pentru binele omenirii. Aşa cum Satan Diavolul a fost stăpânul 
invizibil al lumii timp de multe secole, aşa şi Cristos va fi Stăpânul invizibil al noii 
lumi, după alungarea lui Satan; Şi chiar dacă va fi invizibil pentru ochiul uman 
Cristos Isus va controla chestiunile lumii noi, care va fi organizaţia omenirii sub 
Guvernul Teocratic al lui Iehova Dumnezeu. 

În multe părţi din Versiunea Autorizată a Bibliei, unde se face referire la a 
doua venire a Domnului, cuvântul grecesc original tradus prin „venire” are ca 
traducere mai potrivită cuvântul „prezenţă”. Acest cuvânt grecesc parousia 
(pronunţat par-u-si-a) semnifică prezenţă şi se referă la prezenţa invizibilă a 
Domnului. Este folosit în următoarele texte biblice: 

„Spune-ne, când vor avea loc acest lucruri? Şi care va fi semnul venirii tale 
[parousia; prezenţă] şi cel al sfârşitului lumii.” – Matei 24:3. 

„Aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea [prezenţa] Fiului 
omului.” – Matei 24:37, 39. 
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„În Cristos toţi vor prinde viaţă, Dar fiecare om la rândul său: Cristos, 
primul rod; apoi, la venirea [prezenţa] lui, cei care sunt ai lui Cristos.” – 1 
Corinteni 15:22, 23. 

„Oare nu voi sunteţi înaintea Domnului Isus în momentul venirii 
[prezenţei] lui?” – 1 Tesaloniceni 2:19, A.R.V. 

„Până la sfârşit El va decide că inimile voastre sunt nevinovate în sfinţenie 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea [prezenţa] Domnului nostru Isus 
Cristos.” – 1 Tesaloniceni 3:13. 

„Noi, cei care suntem vii şi vom fi vii la venirea [prezenţa] Domnului, nu-i 
vom împiedica pe cei ce dorm. ... Cei morţi se vor scula primii.” – 1 Tesaloniceni 
4:15, 16. 

„Mă rog la Dumnezeu la întregul spirit [al bisericii tale] şi sufletul şi trupul 
să fie păstrate nevinovate pentru venirea [prezenţa] Domnului nostru Isus Cristos.” 
– 1 Tesaloniceni 5:23. 

„Acum vă binecuvântăm pe voi, fraţilor, prin venirea [prezenţa] Domnului 
nostru Isus Cristos şi prin adunarea noastră la El.” – 2 Tesaloniceni 2:1. 

„Fiţi răbdători fraţilor pentru venirea [prezenţa] Domnului ... pentru că 
venirea [prezenţa] Domnului este aproape.” – Iacov 5:7, 8. 

„În ultimele zile vor veni batjocoritorii, care vor merge aşa cum vor dori, 
spunând, Unde este promisiunea venirii [prezenţei] lui?” – 2 Petru 3:3, 4. 

Pavel, îndemnându-i pe creştini la credinţă, a scris: „Aşa că, preaiubiţii 
mei, aşa cum voi aţi fost supuşi întotdeauna, nu doar în PREZENŢA [parousia], ci 
mai mult în absenţa [apousia] mea, realizaţi-vă mântuirea cu frică şi tremur.” 
(Filipeni 2:12) „Pentru că scrisorile lui, spun ei, au greutate şi sunt puternice; dar 
PREZENŢA [parousia] lui trupească este slabă, şi vorbirea lui este demnă de 
dispreţ.” – 2 Corinteni 10:10. 

Când Isus s-a înălţat după patruzeci de zile după învierea Lui, iar discipolii 
Lui au privit în sus în timp ce El dispărea, îngerul Domnului care era lângă ei le-a 
spus: „Acest Isus, care este luat acum şi dus în cer, va veni în acelaşi fel [nu în 
acelaşi trup] în care s-a dus în cer.” (Fapte 1:11) Accentul trebuie pus aici pe „în 
acelaşi fel”. Doar puţini oameni L-au văzut pe Domnul înălţându-Se. Doar puţini 
oameni înțeleg prezenţa Lui după întoarcerea Lui, până la bătălia de la 
Armaghedon. Modul în care El s-a dus sau a fost luat a fost unul tăcut, fără a fi 
observat, doar de câţiva, iar mărturia acestor martori a fost păstrată pentru a dovedi 
că El într-adevăr s-a înălţat. Întoarcerea Lui va fi de asemenea tăcută şi 
neobservată de ochii lumii. Cei care urmăresc venirea Lui trebuie să fie cei care 
observă primii prezenţa Lui invizibilă. Acest lucru este în concordanţă perfectă cu 
ceea ce a scris apostolul Pavel: „Pentru că voi ştiţi foarte bine că ziua Domnului va 
veni ca un hoţ în noapte.” (1 Tesaloniceni 5:2; vezi şi 2 Petru 3:10; Apocalipsa 
16:15; 3:3; şi Matei 24:43) Un hoţ vine de obicei noaptea când toată lumea doarme 
şi nu îl vede nimeni, decât cei care urmăresc să îl vadă sau cei care vor fi treziţi de 
prezenţa lui. Aşa va veni Domnul, în timpul nopţii, la sfârşitul lumii lui Satan, 
chiar înainte de răsăritul unei noi zile; şi nimeni nu va remarca prezenţa Lui, doar 
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cei care o urmăresc şi care au ochii credinţei luminaţi de Cuvântul îndeplinit al lui 
Dumnezeu. 

Cu privire la venirea Lui, Isus i-a avertizat pe urmașii lui că învăţători falşi 
vor încerca să demonstreze că Cristos este în pustiu sau în încăperi secrete, cum 
pretind cei care practică spiritismul că au intrat în contact cu El; dar urmașii Lui nu 
trebuie să acorde atenţie acestor lucruri. „Pentru că aşa cum fulgerul vine dintre est 
şi străluceşte până în vest, aşa va fi şi venirea [parousia] Fiului omului.” – Matei 
24:26, 27. 

Cuvintele lui Isus nu pot însemna că fulgerul vine întotdeauna dinspre est 
şi străluceşte până în vest şi că acest lucru reprezintă venirea Lui. Ceea ce 
înseamnă de fapt cuvintele lui este că fulgerele vin sau apar într-o partea a cerului 
şi sunt văzute de oameni în diferite locuri şi, deci, fulgerul nu este limitat la un 
singur loc. Este văzut de către cei care privesc. Această afirmaţie scrisă de Luca cu 
privire la acelaşi lucru susţine această opinie: „Cât despre fulger, care luminează 
într-o parte a cerului, luminează şi în cealaltă parte a cerului; aşa va fi şi Fiul 
omului în ziua Lui.” – Luca 17:24. 

Ieremia 10:13 spune că fulgerul vine de la Iehova. Aşa cum şi toată lumina 
scopului divin îşi are originea la Iehova. Când îşi descopere  lumina bisericii Lui 
unse, El face acest lucru prin Căpetenia organizaţiei Lui, Cristos Isus. Nici un om 
nu poate face un fulger. De asemenea, nici un om nu poate să susţină faptul că Isus 
Cristos este într-un anumit loc de pe pământ. Prezenţa Lui este descoperită  celor 
din rămăşiţa unsă a lui Dumnezeu şi însoţitorilor lor de pe pământ,  cei cu 
bunăvoinţă, care se uită toţi după manifestarea prezenţei Lui. În Matei 24:27, 
„venirea” se referă în mod concret la venirea Lui la templu şi prezenţa Lui acolo 
pentru judecarea „casei lui Dumnezeu”, casă care este compusă din cei unşi şi 
credincioși ai lui Dumnezeu şi nu este o casă materială din cărămidă, lemn sau 
piatră. (Maleahi 3:1-3; 1 Petru 4:17) Apoi Isus Cristos judecă şi înlătură casa 
declarată ca fiind a lui Dumnezeu, „religia organizată” a „creştinătăţii”, care este 
de fapt o parte din organizaţia Diavolului. Acea judecată este acum în plin proces 
de desfăşurare, ceea ce demonstrează că Domnul a venit şi este la templu. Venirea 
Domnului la templu Său va fi în curând urmată de timpuri de mari nelinişti pe 
pământ, culminând cu Armaghedonul, care va distruge organizaţia lui Satan. – 
Vezi Apocalipsa 16:15, 16. 

Va fi Isus prezent cu trupul pe pământ, la bătălia de la Armaghedon? Am fi 
încrezuţi să spunem că va fi într-un fel sau altul pentru că nu ştim. S-ar putea să fie 
prezent cu trupul şi ar putea direcţiona lupta de pe pământ, şi este de asemenea 
sigur faptul că ar putea-o ghida şi din cer. Dacă un general poate să-şi îndrume 
soldaţii şi să fie la 45 de metri de ei, cu siguranţă şi Cristos Isus, cu puterea Lui 
nesfârşită, ar putea să îndrume oștirea Lui îngerească credincioasă, indiferent de 
locul în care se află El. El îşi poate manifesta prezenţa în orice loc de pe pământ, 
indiferent dacă trupul Lui glorios este în cer sau pe pământ. Armaghedonul este 
lupta lui Dumnezeu. Cristos Isus va fi Comandant în acea bătălie, îndrumând 
oștirea lui Iehova. Nu este rezonabil să concluzionăm că Iehova îşi va părăsi tronul 
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din cer să vină pe pământ, în timpul acelei mari bătălii. Acelaşi argument trebuie 
să fie adevărat în legătură cu Isus. Armaghedonul va aduce cunoaştere întregii 
creaţii, că Iehova este Dumnezeu şi că Isus este Regele regilor. Oamenii de pe 
pământ nu Îl vor vedea pe Cristos Isus cu ochii omeneşti; dar îi vor înțelege totuşi 
prezenţa pentru că va avea loc o mare demonstraţie de putere, care-i va face pe 
mulţi să jelească. 

 
 

ÎNVERŞUNARE ÎMPOTRIVA RELIGIEI 
 
Oamenii religioşi din imperiul roman au făcut ca bătrânul Ioan să fie 

alungat pe Insula Diavolului din timpurile străvechi, Patmos. Dar de ce? Însuşi 
exilatul le spune fraţilor lui: „Eu Ioan, care sunt şi fratele vostru, şi însoţitor pe 
timpuri de nelinişte, şi în Împărăția şi răbdarea lui Isus Cristos, am fost pe insula 
numită Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu [Iehova] şi pentru mărturia lui Isus 
Cristos.” (Apocalipsa 1:9) Acest lucru s-a întâmplat pentru că Ioan era un martor 
activ al lui Iehova. Ioan a ilustrat astfel rămăşiţa martorilor unşi ai lui Iehova, care 
se află astăzi pe pământ. Viziunea apocaliptică a „lucrurilor ce urmează să se 
întâmple curând”, care i-a fost dată ca simbol lui Ioan, se îndeplineşte acum, iar 
clasa Ioan de astăzi vede îndeplinirea viziunii şi, precum Ioan cel din vremurile 
străvechi, este martorul ei. Exilul lui Ioan pe insula închisorii nu l-a făcut să nu 
mai fie martor; şi nici persecuţiile din primul război mondial din 1918 nu au scris 
sfârşitul serviciului de martor a servilor lui Iehova. 

Cristos Isus, „Martorul Credincios şi Adevărat”, este îngerul şef al lui 
Iehova sau Reprezentantul care este trimis la timpul potrivit la templul spiritual al 
lui Iehova. Maleahi 3:1 a prezis acest eveniment: „Iată că îmi trimit îngerul, iar el 
va pregăti calea pentru Mine. Şi acum Domnul, pe care voi Îl căutaţi, şi îngerul 
testamentului, pe care voi Îl doriţi, va veni la templul Său. Iată că vine, spune 
Domnul oștirilor.” (Versiunea Douay, catolică) Apostolul Ioan descrie venirea 
acestui Reprezentant puternic al lui Iehova Dumnezeu astfel: „Şi am văzut un 
înger puternic ce venea din cer, înveşmântat cu un nor; pe cap avea o cunună, iar 
faţa lui era precum soarele, iar picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc; şi avea în 
mână o carte mică, deschisă; şi şi-a pus piciorul drept pe mare şi piciorul stâng pe 
uscat şi a strigat cu o voce puternică, precum răcnetul leului; ... Iar îngerul pe care 
l-am văzut pe mare şi pe uscat şi-a ridicat mâna către cer şi a jurat prin cel care 
trăieşte pentru totdeauna [Iehova], care a creat cerul şi tot ce este în el, şi pământul 
cu tot ce este pe el, şi marea cu tot ce este în ea, că nu va mai întârzia.” – 
Apocalipsa 10:1-6. 

Viziunea îl descopere  pe Cristos Isus, îngerul puternic, cu „cartea mică, 
deschisă” în mână, şi Ioan (ilustrând clasa servului lui Iehova) a auzit o voce: „Şi 
vocea pe care am auzit-o din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a spus, Du-te şi ia cartea 
mică, cea care e deschisă în mâna îngerului care stă pe mare şi pe uscat.” 
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(Apocalipsa 10:8) „Cartea mică” este de fapt descoperirea voinţei şi scopurilor lui 
Dumnezeu cu privire la poporul Lui. Ioan, slujitorul Domnului, a răspuns: „Şi m-
am dus la înger şi i-am spus, Dă-mi cartea mică. Şi el mi-a spus, Ia-o şi mănânc-o; 
îţi va umple stomacul de amărăciune, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” 
(Versetul 9) Ioan din ziua de astăzi, sau clasa servului este arătată mergând înspre 
Domnul la templu şi cerând cartea, care le este dată şi i se spune să „o mănânce”. 
Mâncarea simbolizează formarea minţii lor prin asimilarea de cunoştinţe despre 
scopul lui Iehova cu privire la Guvernul lui Teocratic şi împotriva duşmanilor Lui, 
şi prin executarea privilegiilor de serviciu care le-au parvenit prin capacitatea 
primirii acelei cunoaşteri. Căpetenia clasei servului lui Dumnezeu, Cristos Isus, 
vorbeşte acum pentru Iehova, şi a fost deci o voce din cer, şi spune poporului lui 
Dumnezeu: „Adunaţi-vă la Mine, oameni cu bunătate iubitoare, care aţi încheiat un 
legământ solemn cu mine prin jertfă.” (Psalmul 50:5; Rotherham) La venirea lui 
Cristos Isus la templu în 1918, a venit timpul ca clasa rămăşiţei să primească 
însărcinarea oficială de serviciu, care este evidenţiat în volumul „cărţii mici”. 
Acum ei trebuie să ia această carte şi să o mănânce, astfel învăţând scopurile lui 
Dumnezeu în legătură cu ei. Acum trebuie să se organizeze pentru a-i servi şi au 
început să facă acest lucru în 1919. 

Dumnezeu a spus prin profetul Său Ezechiel: „Nu fii răzvrătit ca acea casă 
răzvrătită [creştinătatea]; deschide gura şi mănâncă ceea ce îţi dau. ... Mănâncă 
ceea ce găseşti: mănâncă acest sul [volum sau carte] şi du-te şi vorbeşte în casa lui 
Israel [toţi israeliţii spirituali şi cei care declară că sunt aşa]. Aşa că mi-am deschis 
gura şi El m-a făcut să mănânc acel sul.” (Ezechiel 2:8-10; 3:1, 2) Fără îndoială că 
acest lucru este adresat în mod profetic poporului credincios al lui Dumnezeu, care 
este acum pe pământ. Aşa cum este ilustrat în Apocalipsa 3:20, Domnul Isus a 
bătut la uşă, iar cei care compun clasa servului de pe pământ au deschis şi au cerut 
să servească ca martori ai lui Iehova şi acest lucru le-a fost permis. (Matei 7:7) 
„Cartea mică” pe care Ioan a văzut-o în mâna îngerului, fiind aceeaşi ca şi „sulul” 
descris de profetul Ezechiel, este sau conţine scopurile lui Iehova, care au fost timp 
de multă vreme un secret sau o taină, care acum s-a încheiat şi este făcută 
cunoscută poporului Său credincios. (Apocalipsa 10:7) Faptul că au mâncat acea 
carte mică sau sul arată descoperirea scopurilor ascunse ale lui Iehova pentru ei, 
făcându-le cunoscut celor credincioși ceea ce vrea Dumnezeu ca ei să facă. 

Ioan (clasa servului) a mâncat cartea mică aşa cum i s-a poruncit şi a scris 
despre acest lucru: „Şi am luat cartea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi 
în gură era dulce ca mierea; dar de îndată ce am înghiţit-o am simţit-o amară în 
stomac. Iar el mi-a spus, Tu trebuie să profeţeşti din nou în faţa multor popoare, 
naţiuni, limbi şi regi.” (Apocalipsa 10:10, 11) (Vezi şi Ezechiel 3:3-7). Clasa 
servului  era înfometată după mai multă hrană spirituală, ca rezultat al 
experienţelor primului război mondial, şi fiecare bucată de hrană primită a fost 
dulce şi este încă dulce pentru ei, „Pentru sufletul înfometat orice lucru amar este 
dulce.” (Proverbe 27:7) Amăreala are proprietăţi curățitoare. 



450 
 

Venind la templul său, Domnul a luminat rămăşiţa martorilor lui Iehova, 
hrănindu-i cu Cuvântul adevărului şi acesta a fost dulce pentru ei. Dar, aşa cum a 
prezis Apocalipsa, devine amară în stomac. Îi umple pe servii lui Dumnezeu cu 
mânie amară faţă de organizaţia lui Satan, partea ei vizibilă de pe pământ, fiind 
compusă din religie, comerț şi politică. Clasa servului credincios, mâncând „cartea 
mică” sau „sulul” primește  înţelepciune cerească, care este dulce pentru ei. 
Avertismentul Tatălui ceresc pentru casa Lui de fii este: „Fiul Meu, mănâncă 
mierea, pentru că este bună; şi fagurele de miere, care este dulce pentru tine; aşa să 
fie şi cunoaşterea înţelepciunii pentru sufletul tău; când ai găsit-o, vei avea o 
răsplată şi aşteptarea ta nu va fi în zadar.” (Proverbe 24:13, 14) Se ştie astfel că 
mâncarea acestei cărţi aduce cunoaştere şi înţelepciune cerească. 

Primită aşa cum se cuvine, această cunoaştere are efecte curățitoare  sau 
limpezitoare. Domnul Isus, stă în judecată la templu pentru a-i curăţa pe cei care 
stau la rând să servească la templu, adică să „îi curețe pe fiii lui Levi”, pentru ca la 
sfârşit aceştia să îi ofere o jertfă plăcută lui Dumnezeu. (Maleahi 3:2, 3) Aceşti 
oameni credincioși nu vor mai face ca „stomacul lor” sau egoismul să fie 
dumnezeul lor. (Vezi Filipeni 3:19; Romani 16:18) Văzându-şi privilegiile ei devin 
devotaţi în totalitate lui Dumnezeu şi serviciului Său, iar profetul a pus în gurile lor 
aceste cuvinte: „Cât de dulci sunt cuvintele Tale pentru mine! da, mai dulci decât 
mierea în gura mea!” (Psalmul 119:103) „Cuvintele Tale au fost găsite şi eu le-am 
mâncat; iar cuvântul Tău mi-a făcut inima să se bucure şi să se veselească: fiindcă 
sunt numit după Tine, o Domnul Dumnezeu [Iehova] al oștirilor.” – Ieremia 15:16. 

Cunoaşterea şi înţelepciunea cerească primită de pe urma hrănirii cu 
scopurile lui Dumnezeu, le-au fost dezvăluite celor credincioși şi au fost 
însărcinaţi să continue ca martori ai lui Dumnezeu. Ei au ajuns să ştie ceea ce a tot 
făcut Satan şi încă mai face prin agenţiile lui, în special prin cei religioşi, sub 
conducerea ierarhiei romano-catolice, şi acest lucru i-a făcut să fie mânioși pe 
bună dreptate. Ieremia 15:17 a prezis acest lucru: „Eu nu am stat cu batjocoritorii, 
şi nici nu m-am bucurat; eu am stat singur la o parte; pentru că m-ai umplut cu 
mânie.” 

Mânia amară nu a îndepărtat totuşi dulceaţa şi bucuria în serviciul 
Domnului. Această cunoaştere şi înţelepciune le-a descoperit servilor privilegiile 
lor dacă vor porni la drum ca martori ai lui Dumnezeu. Făcând acest lucru ca 
supunere la poruncile Domnului, El i-a pus la încercări amare; dar ei se bucură de 
aceste nenorociri, deoarece ele sunt dovada aprobării lui Dumnezeu. „Şi nu doar 
atât, noi ne şi bucurăm de nenorociri; ştiind că nenorocirea dă răbdare; iar 
răbdarea, experienţă; iar experienţa, speranţă; iar speranţa nu aduce ruşine; pentru 
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin sfântul [spirit], 
care ne este dat.” (Romani 5:3-5) Aceşti martori se bucură că pot lua parte la 
justificarea numelui lui Iehova indiferent de condiţiile pe care Domnul este fericit 
să le creeze. 

Clasei „servului credincios” Domnul Iehova îi spune: „Mi-am pus 
cuvintele în gura ta, şi te-am acoperit cu umbra mâinii Mele pentru a putea crea 
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cerurile şi pentru a pune bazele pământului şi pentru a spune la Sion: Tu ești 
poporul Meu.” (Isaia 51:16) Domnul pune mesajul Lui în gurile „servilor” Săi nu 
doar pentru beneficiul său, ci pentru a putea fi folosit în conformitate cu poruncile 
lui Dumnezeu, propovăduindu-l şi altora. Iehova a dat un exemplu profetic prin 
profetul Său Ezechiel, care spune: „Mai mult, El mi-a spus, Fiul omului, mănâncă 
ceea ce găseşti; mănâncă acest sul şi mergi şi vorbeşte în casa lui Israel. Aşa că mi-
am deschis gura şi m-a făcut să mănânc sulul. Şi mi-a spus, Fiul omului, mănâncă 
şi umple-ţi măruntaiele cu acest sul pe care ţi-l dau. Apoi l-am mâncat şi era în 
gura mea dulce ca mierea.” (Ezechiel 3:1-3) Aceste cuvinte ilustrează pe poporul 
credincios al lui Dumnezeu care era înfometat  pentru o mai multă descoperire a 
Cuvântului Lui, pe care Domnul Isus a început să-l ofere când a venit la templul 
lui Dumnezeu. A fost necesară o vreme pentru a-i umple şi pentru a digera hrana 
înainte să fie pregătiţi pentru lupta împotriva religiei sau a demonismului, iar când 
a venit vremea ei au fost întăriţi în Domnul şi au mers înainte cu supunere faţă de 
poruncile Lui. Astfel este arătată asigurarea lui Dumnezeu şi pregătirea poporului 
Lui pentru o campanie care a început la scurt timp după aceea şi care este acum în 
proces de desfăşurare, a cărui scop este de a vesti numele lui Iehova, Regele Lui, 
Guvernul Teocratic şi de a anunţa ziua răzbunării lui Dumnezeu împotriva 
duşmanului, la bătălia de la Armaghedon. 

Din anul 1918 şi până în toamna lui 1919 clasa servului  lui Iehova a fost în 
exil şi astfel tăcută în ceea ce priveşte vestirea publică cu curaj şi fără frică a 
Împărăției lui Iehova prin Cristos Isus. Aceasta a fost ilustrată de Ioan pe insula 
Patmos. Clasa servului  trebuia să fie eliberată din acest exil pentru a putea 
îndeplini poruncile profeţite de Isus cu privire la predicarea „acestei veşti bune a 
Împărăției”. (Matei 24:14) Eliberarea a venit în anul 1919. Astfel, clasa servului, 
ilustrată de Ioan, a spus: „Voi trebuie să profeţiţi din nou în faţa [sau, (Roth) 
împotriva] multor popoare, naţiuni, limbi şi regi.” (Apocalipsa 10:11) Faptele 
indiscutabile arată că anul 1919 marchează începutul şi continuarea serviciului de 
martori, care fusese preumbrit de lucrul de mărturie curajos a profetului Elisei. (1 
Regi 19:16-19; 2 Regi 6:12-22) Până în anul 1922 organizaţia ambasadorilor 
teocratici ai lui Iehova progresa şi lucrarea avansa. 

În anul 1922 rămăşiţei martorilor credincioși ai Domnului i-a fost permis să 
înţeleagă profeţia lui Isaia, capitolul şase, în care Iehova, reprezentat de Îngerul 
Său Puternic, Cristos Isus, este perceput la templul Său şi apoi rămăşiţa a putut 
vedea clar că trebuie să existe o mare lucrare de mărturie cu privire la Împărăția  
lui Dumnezeu prin Cristos Isus, Teocraţia. În acel tablou profetic Isaia reprezintă 
rămăşiţa Domnului sau clasa servului şi cu privire la serviciul de martor ce trebuie 
îndeplinită servul întreabă: „Până când?” Şi El a răspuns: „Până când oraşele 
[Ierusalimului necredincios modern sau „creştinătatea”] sunt pustiite de tot şi 
casele rămân goale, iar pământul complet pustiu.” (Isaia 6:11) Profetul Isaia însuşi 
nu a trăit să vadă distrugerea oraşului Ierusalim atunci, deci, aceste cuvinte 
profetice ale Domnului trebuie să se aplice clasei servilor lui Dumnezeu, clasă pe 
care a ilustrat-o Isaia, şi acest lucru dovedeşte că clasa servului trebuie să continue 
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cu mărturisirea numelui lui Iehova până la Armaghedon, când Ierusalimul 
necredincios modern sau „creştinătatea” va fi distrus şi numele lui Iehova va fi 
justificat complet. Acest lucru nu ar trebui doar să încurajeze ci şi să cutremure 
clasa servului lui Iehova Dumnezeu, ca să continue credincioşi cu lucrarea  până 
când vine timpul potrivit ca El să o termine. De asemenea, în aceste ultime zile, 
Iehova a dat clasei servului foarte mulţi „însoţitori” în acest lucru de mărturie, şi 
anume oamenii cu bunăvoinţă de pe pământ, „alte oi” ale Domnului, pe care 
Cristos Isus Bunul Păstor le adună acum în turma Domnului; şi, împreună, toţi 
aceştia s-au ridicat pentru bătălia împotriva organizaţiei duşmane religioase sau a 
demonismului. Când poporul lui Iehova va vedea hidoşenia şi răutatea organizaţiei 
lui Satan el va merge cu zelul spiritului şi cu amar  împotriva duşmanului, pentru 
că duşmanul este duşmanul lui Dumnezeu. Aceasta nu este o ură maliţioasă 
bineînţeles, ci o dorinţă sinceră şi aprinsă de a-l vedea pe duşman şi organizaţia lui 
distruşi, pentru ca numele lui Iehova să fie înălţat. 
 
 

Experiențe de teren 
 

PRESIUNEA RELIGIOASĂ NU REUŞEŞTE ÎN  
WASHINGTON, ZONA a II-a 

 
“Aceasta a fost cea mai mare şi cea mai bine organizată adunare zonală, pe 

care am avut-o până acum , în această zonă . Martori din alte adunări , au răspuns 
favorabil faţă de lucrul făcut pe teren cu ajutorul revistelor. Au fost 40 de vestitori, 
pe  străzile din Yakima, între orele 1 şi 4 : 30 după masa , care distribuiau reviste . 
Presiune a fost aplicată din partea poliţiei , care a făcut tot ceea ce a putut ca să ne 
facă să încetăm lucrul nostru pe străzi . Sergentul poliţiei , chiar a venit la sala 
unde ne-am întâlnit cam pe la ora 3 : 30 după masa ,  şi ne-a rugat să ne strângem 
oamenii de pe străzi , sau ei  (poliţia ) îi vor aresta . Poliţiei , i s-a spus că eram în 
limitele drepturilor noastre , şi dacă ei doreau să ne aresteze , atunci ei trebuiau să 
îşi asume responsabilitatea pentru acest lucru . Sergentul s-a întâmplat să fie unul 
dintre persoanele importante , din organizaţia catolică “  Knights of Columbus of 
Yakima “ , aşa că a făcut tot ceea ce a putut , ca să ne păcălească . Nu s-a făcut nici 
o arestare , şi organizația Yakima , a promis să  urmărească de acum încolo, 
serviciul făcut pe teren cu ajutorul revistelor “  
 

PIONIERI DIN IONADABI ÎN STATUL WASHINGTON 
 

Un serv  către societate , scrie : “ Trimiteţi-mi 7 cereri pentru serviciul de 
pionierat , deoarece sunt mai mult de 5 sau 6 persoane , care vor să devină pionieri 
, şi aceştia vor fi pregătiţi pentru serviciul de pionierat , până când vor sosi cererile 
pentru înscrierea în serviciul de pionierat . Duminică şi luni , am făcut aranjamente 
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ca să începem 14 întâlniri de studii biblice , în 2 insule din cele 172 de insule care 
compun districtul San Jose , şi cam 2 până la 8 persoane , participă la fiecare 
studiu.  Câţiva i-au urmat pe unii vestitori , pe o distanţă de un cvartal , cu lacrimi 
în ochi , pentru că erau atâta de bucuroşi că vom începe un studiu biblic , unde şi ei 
pot să participe.  Noi i-am întrebat dacă ar putea ca să ia şi pe alţii , cu maşinile lor 
, şi să îi aducă la studiu , şi nu doar unul dintre ei a zis că ar putea să facă acest 
lucru . Acest lucru va face 14 pionieri , din adunarea noastră mică [de 50 de 
vestitori ] , într-o perioadă de doi ani . Într-un oraş , primarul a venit şi ne-a spus 
că va trebui să oprim maşina noastră care difuza cuvântări , fiindcă îi deranja pe 
oameni . Am întrebat de numele şi adresa celui care a făcut reclamaţia , ca să 
putem să facem o listă cu motivele pentru care trebuia să încetăm .  Nu a zis nimic 
. Apoi , a strigat : “Soţia mea , de exemplu ! “ Răspunsul meu a fost : Soţia 
dumneavoastră nu poate să audă ; suntem prea departe de ea” Apoi el a strigat : “ 
Închide acest aparat, sau pun poliţia să vă aresteze ! “ şi cu asta , s-a dus de acolo . 
Martorul care mă ajuta cu fonograful , cel care punea discurile, a spus : “Să pun 
discul acesta ?  Sigur ! “ Noi ne-am văzut de treaba noastră , şi nu l - am mai văzut 
, nici pe primar şi n-am văzut nici poliţia  …  Cine a spus : `Unde este marea 
mulţime ? ` Doisprezece din aceşti paisprezece pionieri , sunt Ionadabi “  
 
 

SLOGANE ALE SOCIETĂŢII “TURNUL DE VEGHERE”  
VS. ANUNŢURI RELIGIOASE 

 
`Doi vestitori  având revista  “Teocraţie” , la colţul străzii , cu reviste în 

mână . Aproape de ei , un muncitor de la Salvation Army , cu revista “War Cry !”  
în mână . El a citit inscripţia care promova revista “ Turnul de Veghere“ şi revista 
“ Mângâiere “ , şi cu o voce searbădă , striga : `War Cry ! War Cry ! ` Apoi , o 
voce bucuroasă a unuia dintre vestitori , striga : Citiţi despre Teocraţie , citiţi 
despre Guvernul / Guvernarea Păcii ! „ Muncitorul striga , cu faţa lui care devenea 
roşie : War Cry ! War Cry ! . Apoi , următoarea voce bucuroasă striga : Citiţi 
revista „Turnul de Veghere‟ , aflaţi despre capcana religiei ; ştiri necenzurate ; doar 
cinci cenţi pe copie ! ` Muncitorul de la Salvation Army a spus : `Voi lua o copie ` 
În jos pe stradă , se ducea  o maşină cu difuzoare , care anunţa revista “Turnul de 
Veghere ” , ca să îi ajute pe vestitorii de pe stradă . Două călugăriţe , când au auzit 
anunţul referitor la revista “Turnul de Veghere” , s-au  întors una către cealaltă , 
atât de rapid , încât aproape că s-au lovit cap în cap .  
 
 

RUTA OAMENILOR DE AFACERI 
 

Minnesota : În îndeplinirea distribuţiei revistelor  pe stradă , pe care le 
aveam asupra mea, în timp ce mă duceam în susul sau în josul străzii , sau în jurul 
cvartalului , m-am oprit la acele locuri de afaceri , unde nu erau clienţi care 
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aşteptau şi am plasat şefului din acele locuri , o revistă “Turnul de Veghere” și o 
revistă “Mângâiere” , şi acest lucru a rezultat într-un număr de plasări . Aşa că 
răspândesc această informaţie , gândindu-mă că poate unii dintre vestitori , nu au 
ştiut de această oportunitate , cu ajutorul căreia să distribuie revistele . Mi se pare 
mie , că acei vestitori cărora le sunt desemnate cvartalele financiare , sau străzi pe 
care să îşi facă serviciul de teren în fiecare sâmbătă , ar putea să îşi facă o rută 
financiară , în cvartalele lor personale , şi  să îşi facă şi partea lor de  distribuţie a 
revistelor „  

Un pionier (Londra , Anglia) , scrie : Aveam cu mine geanta mea cu reviste 
, şi fonograful . M-am oprit în faţa unui salon de coafură , ca să văd dacă era vreo 
scară de acces , către apartamentele de deasupra magazinului . Un bărbat a ieşit din 
salon , s-a uitat la geanta mea cu reviste , şi s-a apropiat de mine . M-a întrebat 
dacă am revista “ Turnul de Veghere” . I-am arătat revista , şi i-am spus despre 
abonarea la această revistă . A scos 6 /- , a luat oferta de abonare , şi dus a fost . 
Am aflat că făcuse înainte rost de o copie a revistei “Turnul de Veghere” , de la o 
acţiune de distribuire la colţul străzii a revistei , şi că îi plăcuse revista . O vizită 
ulterioară , a fost aranjată “  
 
 
UN RĂSPUNS BLÂND , ÎNDEPĂRTEAZĂ MÂNIA DATORATĂ 

UNEI VIZITE ULTERIOARE 
 
„Un bărbat a răspuns la uşă . După ce i-am spus care era scopul meu , el a 

devenit furios şi a început să folosească un limbaj calomniator , spunând că noi 
suntem comunişti , trădători , nazişti , şi mai răi decât şobolanii ; mai mult , noi ar 
trebui să fim aruncaţi din ţară . El apoi a enumerat câteva ziare , din care a citit 
decizia Curţii Supreme , şi a spus că oricare om care nu ar saluta drapelul 
American , ar trebui omorât sau aruncat afară din ţară . În ochi , avea intenţii 
criminale şi a hotărât să mă dea afară . L-am rugat pe om , să fie amabil să îmi 
permită să îi explic de ce oamenii noştri nu salută drapelul (american) . El mi-a 
spus că se va duce în casă , şi va aduce un drapel , şi dacă voi refuza să salut 
drapelul , atunci el mă va omorî . Prin bunăvoinţa lui Iehova , am început să îi 
explic motivul pentru care Martorii lui Iehova , nu salută drapelul , motivul era că 
Martorii lui Iehova au făcut un legământ ca să facă voia lui Iehova , şi şi-au 
consacrat viaţa lor , Celui Prea Înalt , şi dacă ei (Martorii lui Iehova ) ar încălca 
legământul lor cu Iehova , atunci acest lucru ar însemna moarte veșnică . După ce 
am petrecut aproape o oră cu acest om ,  explicându-i cum Daniel şi evreii 
credincioşi , au refuzat să îngenuncheze ,  înainte ca să termin cu acest om , el s-a 
abonat la revista “Turnul de Veghere “  , şi şi-a schimbat şi atitudinea . Am promis 
să îl vizitez din nou“.  
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DIN PARTEA UNUI NUME CU BUNĂVOINŢĂ , DIN 
SOCIETATE 

 
“Acum câteva săptămâni în urmă , am sunat şi am aranjat pentru un studiu 

biblic , şi am avut trei studii biblice . Apoi i-am invitat pe cei care participau la 
studiul biblic , să vină cu mine în serviciul pe teren . Opt oameni s-au dus cu mine 
, în acea zi . Apoi am început să pregătim o adunare în acel oraş . Servul  zonal a 
fost chemat , şi a rezultat o adunare  de doisprezece vestitori . Acest lucru , s-a 
întâmplat acum ceva timp . Acum câteva zile , eram din nou în oraş şi l-am vizitat 
pe un vestitor de acolo . Ea a spus că lua în considerare articolul “Pionierii” din 
“Informator”  . Un alt vestitor , a spus că familia lui formată din cinci membrii , va 
fi botezată la adunarea noastră zonală , deoarece toţi îl serveau pe Iehova , şi pe 
Regele Său ,  Isus Hristos . Toate aceste lucruri întâmplate , datorită unei persoane 
interesate şi datorită unei broşuri a Societăţii , întitulate „Vestea bună”.  
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                    1 Septembrie  1940        Nr. 17 
 
 

„TIMPURI ŞI PERIOADE‟ 
„Tu le vei zdrobi cu un toiag din fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.” 

– Psalmul 2:9. 
 

PARTEA a III-a 
IEHOVA MARELE TEOCRAT l-a întronat pe Regele Lui Cristos Isus. I-a 

dat Regelui Lui toate naţiunile pământului pentru a le stăpâni. El L-a însărcinat în 
mod specific pe Regele lui să acţioneze împotriva celor care au conspirat 
împotriva martorilor Lui unşi, aceştia din urmă fiind sârguincioşi vestind numele 
lui Iehova şi GUVERNUL lui TEOCRATIC. Aceste adevăruri sunt afirmate în 
mod clar şi convingător în Psalmul al doilea. Aceste cuvinte exprimă scopul lui 
Iehova, scop care va fi cu siguranţă îndeplinit, din cauză că Dumnezeu şi-a propus 
acest lucru şi atunci îl va îndeplini cu siguranţă; şi toţi cei care cred în Iehova şi în 
Cuvântul lui se vor baza pe acest lucru. 

2 Cei religioşi şi totalitari nu doar că au conspirat împotriva TEOCRAŢIEI, 
dar, în prezent, au şi comis multe fapte clare împotriva reprezentanţilor lui Iehova. 
Ei au făcut acest lucru în timpul „vremurilor şi perioadelor”, adică din momentul 
întronării lui Cristos Isus în 1914 şi până în prezent. Astfel, ei şi-au demonstrat 
poziţia împotriva lui Iehova şi a Regelui Lui. Conspiratorii l-au provocat în mod 
repetat pe Iehova, iar acum se apropie cu repeziciune punctul culminant, şi 
răutatea lor devine mai clară în fiecare zi. Ei au înăbuşit mesajul Împărăției 
aproape pe tot pământul şi se pare că în curând vor opri lucrul de mărturie cu totul. 
Acest lucru va însemna că „lucrarea ciudată” a lui Iehova este încheiată, conform 
voinţei Lui. Va arăta şi că cei care au conspirat şi-au îndeplinit partea lor împotriva 
lui Iehova şi a martorilor Lui în mod voit şi premeditat. Încheierea lucrului de 
mărturie va fi cu siguranţă ocazia când cei religioşi şi aliaţii lor vor spune cu 
mândrie: „Pace şi siguranţă”. Acest text, potrivit altor versiuni, este tradus astfel, 
„Totul este bine şi totul este în siguranţă”. (Moffat) Acela va fi „semnul” sau 
dovada pozitivă că Armaghedonul este gata să izbucnească. Acţiunea oamenilor 
sub influenţa demonilor urmează acelaşi curs în toate vremurile. Judecând viitorul 
apropiat după trecut, proclamarea de către cei religioşi şi aliaţii lor că „totul este 
bine” va fi ocazia pentru ei să înceapă să se felicite unul pe celălalt. În mijlocul 
petrecerii lor bete ei vor spune între ei şi unul altuia: „Pace şi siguranţă; suntem 
bine acum.‟ Acest lucru le va da ocazia să sărbătorească între ei, ca în cazul lui 
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Samson, când el a fost motiv de batjocură în templul lui Dagon. – Judecători 
16:23-27. 

3 Apostolul Pavel, informându-i pe servii credincioși ai lui Dumnezeu la ce 
să se aştepte, îi îndrumă pentru  acest moment culminant şi le spune, când vor 
vedea semnul, adică atunci când se proclamă pace şi siguranţă de către cei religioşi 
şi aliaţii lor, „atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei”. Acest lucru pare să 
însemne că „bătălia marii zile a Dumnezeului Cel Atotputernic” va începe dintr-o 
dată, ca un trăsnet pe cerul senin. Cuvântul grecesc care aici este tradus prin 
„neașteptat” este aiphnidios şi înseamnă „care nu este aparent la suprafaţa 
lucrurilor”. Sub influenţa şi puterea demonilor şi astfel, în întuneric în ceea ce 
priveşte scopul lui Dumnezeu, opozanţii GUVERNULUI TEOCRATIC vor fi luaţi 
în totalitate prin surprindere. Domnul Isus, vorbindu-le celor care vor să audă 
despre bătălia de la Armaghedon, a spus: „Şi luaţi aminte, ca nu cumva să fie în 
vreun moment inimile voastre încărcate şi bete şi pline de grijile acestei vieţi, 
pentru că atunci va veni asupra voastră pe neaşteptate. [subit (Diaglott, 
interliniar)]. „Pentru că va veni ca un laț asupra tuturor celor care stau pe toată 
suprafaţa pământului. Fiţi atenţi deci şi rugaţi-vă întotdeauna, că poate aşa veţi fi 
consideraţi vrednici să scăpaţi de toate aceste lucruri ce vor veni şi să staţi în faţa 
Fiului omului.” (Luca 21:34-36) Isus a mai spus: „Fii atent deci, că nu vei şti când 
vine stăpânul casei, seara, la miezul nopţii sau când cântă cocoşul dimineaţa; ca nu 
cumva să vină pe neașteptate  şi să te găsească dormind. Iar ceea ce îţi spun ţie vă 
spun tuturor, fiţi atenţi.” – Marcu 13:35-37. 

4 Cei „beţi” sunt adormiţi în legătură cu scopul lui Iehova. Cei credincioși 
care au încredere în Dumnezeu vor fi treji în totalitate şi vor şti ce se întâmplă. 

5 Acea „prăpădenie neașteptată”, care vine de la Iehova Dumnezeu, prin 
Cuvântul Său, se numeşte „lucrul, lucrul  Lui nemaiauzit, ”. (Isaia 28:21) Cristos 
Isus va executa hotărârea judecătorească a lui Iehova pentru că El are autoritatea să 
facă acest lucru. (Ioan 5:27) „Iar voi care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la 
descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca 
să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare 
veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, ca să fie proslăvit în sfinţii 
Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; (pentru că mărturia noastră printre 
voi a fost crezută) în acea zi.” (2 Tesaloniceni 1:7-10).Astfel Domnul le descopere  
celor care cred şi i se supun care va fi sfârşitul celor care se opun GUVERNULUI 
TEOCRATIC. Duşmanii lui Iehova vor suferi de aceeaşi soartă care s-a abătut 
asupra primilor născuţi din Egipt. – Evrei 11:28. 

6 Odată început, Armaghedonul va continua până când toate părţile 
organizaţiei lui Satan sunt distruse, fără nici o speranţă de recuperare. „Pentru că 
atunci vor fi mari nelinişti, cum nu au mai fost de la începutul lumii şi până în 
momentul respectiv şi cum nu vor mai fi niciodată.” (Matei 24:21) Acea bătălie va 
marca sfârşitul final al duşmanului. În momentul siguranţei mândre şi triumfătoare 
a celor religioşi şi a aliaţilor lor va veni prăpădenie neașteptată asupra lor din 



461 
 

cauza opoziţiei lor faţă de marele TEOCRAT. Acea „prăpădenie neașteptată” vine 
de la Iehova prin Cristos Isus. „Există un singur judecător, care poate să mântuie şi 
să piardă.” – Iacov 4:12. 

 
„EI VOR ŞTI” 

7 Scripturile declară în mod accentuat că „ei vor şti că Eu sunt Iehova”. 
(Ezechiel 35:15; 36:38; 38:23; 39:7, A.R.V.) Astfel, trebuie să concluzionăm că 
atunci când distrugerea se va abate asupra conspiratorilor, ei vor şti că este 
execuţia hotărârii judecătoreşti a Dumnezeului Atotputernic împotriva lor. Cei 
religioşi nu ar putea proclama „Pace şi siguranţă” dacă nu ar avea cooperarea 
elementului politic, comercial, judecătoresc şi a altora din organizaţia vizibilă a lui 
Satan. Apoi, ei împreună vor acţiona cu curaj împotriva martorilor lui Iehova şi a 
însoţitorilor lor. Ar părea astfel că, atunci când va începe bătălia de la 
Armaghedon, se va desfăşura o întoarcere a părții lumești a organizației lui Satan 
împotriva clericilor, adică, a liderilor religioşi; pentru că este scris: „Dumnezeu a 
pus în inimile lor pentru a-i îndeplini voinţa.” – Apocalipsa 17:16, 17. 

8 Este rezonabil să credem că Iehova va cauza ceva demonstraţie 
supranaturală, umplând cu groază minţile politicienilor şi a elementului comercial 
şi a altor elemente ale omenirii, şi îi va face să realizeze că au fost dezamăgiţi 
teribil de către cei care au făcut preziceri dintre clerici, liderii lor religioşi; astfel, 
ei se vor întoarce pe neașteptate  împotriva liderilor lor religioşi şi îi vor distruge, 
şi astfel va da la o parte „curva” bătrână. (Vezi Habacuc 3:14) O ilustrare clară şi 
inconfundabilă a acestui lucru a fost făcută atunci când cei din Amon, Moab şi 
Ţinutul Seirului au mers împreună şi au atacat poporul de legământ al lui Iehova 
Dumnezeu la Ierusalim şi atunci când cei din Ţinutul Seirului, reprezentându-i pe 
cei religioşi, au fost distruşi primii, iar ceilalţi s-au distrus între ei. (Vezi 2 Cronici 
20:20-23; şi Turnul de veghere  din 15 august 1938). 

 
LĂUDĂROŞII 

9 Scripturile spun că liderii religioşi au început să se laude şi să se 
mândrească şi să declare „Pace şi siguranţă”, şi apoi „prăpădenia neașteptată va 
veni asupra lor”; (conform traducerii lui Moffat a textului) „distrugerea va veni 
dintr-o dată asupra lor‟. Cei religioşi, atingând punctul de maximă siguranţă, devin 
necugetaţi în cuvintele şi faptele lor. Ei demonstrează acest lucru prin metodele 
detestabile cu care şi-au atins obiectivele şi ştiu acum că sunt liberi atât de martorii 
lui Iehova cât şi de mânia lui Dumnezeu însuşi. Ierarhia romano-catolică, liderii 
protestanţii şi rabinii evrei şi toţi şefii religioşi par să fie incluşi în clasa în care îşi 
spun unii altora: „Totul este bine acum; lucrurile sunt aşa cum ne dorim noi”. Aşa 
a fost şi în Ierusalim, care a ilustrat ce va veni acum asupra „creştinătăţii”. Fără 
îndoială că Ierusalimul a fost un exemplu al „creştinătăţii”, iar ceea ce Dumnezeu 
a spus prin profetul Său Ieremia cu privire la Ierusalim şi la preoţii şi profeţii lui se 
aplică acum şi mai puternic realităţii, adică preoţilor şi profeţilor „creştinătăţii”; 
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aşa cum este scris: „Pentru că de la cel mai mic şi până la cel mai important fiecare 
cade în invidie; şi de la profet şi până la preot, fiecare acţionează cu falsitate. Ei au 
vindecat un pic şi suferinţa fiicei poporului Meu, spunând Pace, pace; când nu 
există deloc pace. Au fost ei ruşinaţi când au comis acele lucruri îngrozitoare? Nu, 
nu au fost deloc ruşinaţi, nici măcar nu au putut să înroşească; astfel, ei vor cădea 
printre cei ce cad; când îi voi vizita vor fi toţi alungaţi, spune Domnul.” – Ieremia 
6:13-15. 

10 Toţi cei cu minte clară pot înţelege bine că această publicaţie nu apare cu 
scopul de a-i ridiculiza şi batjocori pe oameni. Scopul este de a atrage atenţia 
asupra ceea ce Iehova Dumnezeu a declarat acum multă vreme şi ceea ce va face 
cu siguranţă în întregime în viitorul foarte apropiat. Această publicaţie de 
avertizare este pentru binele acelor persoane care au bunăvoinţă faţă de Dumnezeu 
şi acum a publicat acest lucru pentru a putea învăţa care este voinţa Domnului 
pentru ei. Când văd ilustrarea sau exemplul şi apoi înțeleg împlinirea, acest lucru îi 
ajută să determine care este singura cale potrivită de urmat. Clericii de astăzi îi 
acuză pe nedrept pe martorii lui Iehova de intoleranţă faţă de catolici, protestanţi şi 
evrei. Adevărul este că martorii lui Iehova nu sunt intoleranţi faţă de nimeni. Ei 
susţin că fiecare are dreptul să se exprime liber şi că învăţăturile şi doctrinele 
prezentate de orice persoană sau sistem pot fi criticate liber. Altfel oamenii nu pot 
învăţa ce este corect şi ce nu. Martorii lui Iehova propovăduiesc  adevărul aşa cum 
este el scris în Scripturi, şi pe care Dumnezeu porunceşte să îl vestească de către 
tot poporul ce este în legământ cu El. Cei care îşi doresc să înveţe şi care ascultă 
vor acorda atenţie publicaţiilor. Alţii nu le vor acorda atenţie. 

11 Domnul Dumnezeu a declarat lucrurile de mai jos împotriva celor 
religioşi care se opun GUVERNULUI TEOCRATIC. Servii adevăraţi ai lui 
Dumnezeu de pe pământ doar propovăduiesc  mesajul pe care l-a dat însuşi 
Dumnezeu. Israelul a căzut sub influenţa şi puterea demonilor. Liderii religioşi şi-
au uitat legământul şi obligaţia lor faţă de Dumnezeu şi s-au întors spre religie. 
Prin aceasta ei au creat o ilustrare, iar realitatea se îndeplineşte acum de către cei 
religioşi din „creştinătate”. Din această cauză este scris în Scripturi că lucrurile 
care au avut loc în legătură cu cei religioşi din Ierusalim reprezintă exemple pentru 
instruirea celor care se află acum pe pământ. (1 Corinteni 10:11; Romani 15:4) Să-
i lăsăm deci pe cei cu bunăvoinţă să observe cu atenţie următoarele texte din 
Scriptură, care se aplică acum tuturor celor care se opun GUVERNULUI 
TEOCRATIC. „De aceea, calea lor va fi lunecoasă şi întunecoasă, vor fi împinşi şi 
vor cădea; căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul când îi voi pedepsi, zice 
Domnul.”  „În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe Baal 
şi au rătăcit pe poporul Meu Israel! Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri 
grozave. sunt preacurvari, trăiesc în minciună; întăresc mâinile celor răi, aşa că 
nici unul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma şi 
locuitorii Ierusalimului ca Gomora.”  „De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor 
despre proroci: iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin 
prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”   „Aşa vorbeşte 
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Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă 
leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din 
gura Domnului. Ei spun celor ce Mă nesocotesc: „Domnul a zis: „Veţi avea pace;” 
şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: „Nu vi se va întâmpla nici 
un rău.” (Ieremia 23:12-17) „Distrugerea vine; iar ei vor căuta pace, dar nu va 
exista. Intrigi după intrigi vor veni, şi zvonuri după zvonuri; apoi vor căuta o 
viziune a profetului; dar legea preotului va fi nimicită şi sfaturile celor în vârstă 
vor dispărea. Regii vor jeli, iar prinţul va fi înveşmântat cu disperare, iar mâinile 
oamenilor pământului vor fi neliniştite; le vor acorda ceea ce li se cuvine, şi îi voi 
judeca după merit; şi ei vor şti că Eu sunt DOMNUL.” (Ezechiel 7:25-27) „Mâna 
Mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înşelătoare şi ale căror 
prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi 
scrişi în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu 
sunt Domnul Dumnezeu. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe 
poporul Meu, zicând: „Pace!” când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid şi ei 
îl tencuiesc cu ipsos. De aceea, spune celor ce-l acopăr cu ipsos că se va prăbuşi, 
va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea şi se va dezlănţui furtuna. 
Iată, vi se prăbuşeşte zidul! Şi atunci vi se va zice: „Unde este ipsosul cu care l-aţi 
tencuit?” De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni 
furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor; şi vor cădea pietre de grindină ca 
să nimicească. Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ 
şi i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuşi şi veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. 
Şi veţi şti că Eu sunt Domnul. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului şi 
împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; şi vă voi spune: Nu mai este nici un zid! Şi 
s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos! S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care 
prorocesc asupra Ierusalimului şi au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, 
zice Domnul Dumnezeu.” – Ezechiel 13:9-16. 

12 Ierusalim a devenit un loc al idolatriei prin adoptarea tradiţiilor 
oamenilor care au cedat în faţa religiei, iar în acest fel Ierusalimul a ilustrat 
„creştinătatea”, care a devenit la fel, un loc al idolatriei în prezent. Liderii religioşi 
din „creştinătate”, aflându-se acum sub influenţa şi puterea demonilor, sunt în 
aceeaşi condiţie în care a fost Ierusalimul chiar înainte de distrugere. Dumnezeu a 
făcut să se scrie cu privire la Ierusalimul necredincios ceea ce urma să vină pe 
neașteptate asupra lui, şi acest lucru prezice şi ceea ce va veni dintr-o dată  asupra 
„creştinătăţii”. „Creştinătatea” este o povară pentru toţi oamenii care stau de partea 
religiei şi a doctrinelor şi practicilor ei. 

13 Primul război mondial a adus mari necazuri asupra „creştinătăţii”, 
asemuite cu durerile naşterii, şi cu privire la acestea Domnul Isus a spus: „Toate 
acestea sunt începutul durerii.” (Matei 24:8; Marcu 13:8, margin) Războiul s-a 
dezlănţuit timp de patru ani; apoi Domnul a oprit aceste dureri pentru ca „vestea 
bună despre Împărăție” să poată fi vestită oamenilor înainte de marele sfârşit. 
(Matei 24:14, 21, 22) Perioada de timp de după 1918 şi până la Armaghedon este o 
perioadă în care Domnul îi foloseşte pe martorii Lui pentru a aduna la El „alte oi” 
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care vor forma „marea mulţime”. (Apocalipsa 7:9-17) Scripturile declară că atunci 
când va începe Armaghedonul, acea durere va fi ca „durerile  unei femei 
însărcinate”. Acele dureri vor fi mult mai puternice  decât suferinţa ilustrată de 
„Iacobul spiritual” din 1917 şi 1918. În timpul anului 1917 şi 1918 în special, 
poporul de legământ al lui Dumnezeu de pe pământ, ilustrat de „Iacob”, a îndurat 
mari suferinţe. Poporul de legământ al lui Dumnezeu a fost salvat din acele 
necazuri, iar cu privire la ele este scris: „Întrebaţi-vă acum dacă un bărbat ar trebui 
să fie în durerile nașterii cu un copil? îl văd astfel pe vreun bărbat cu mâinile la 
şolduri, precum o femeie în durerile nașterii, şi toate feţele devin palide? Vai! acea 
zi va fi măreaţă, nici una nu va mai fi la fel [în istoria precedentă a Israelului 
spiritual]; este chiar timpul suferinţei lui Iacob; dar el [servii credincioși ai lui 
Iehova, care formează clasa „servului credincios și înțelept‟] va fi izbăvit.” – 
Ieremia 30:6, 7. 

14 În legătură cu marele necaz ce se va abate asupra „creştinătăţii”, care 
este comparată cu durerile  unei femei care naşte, „creştinătatea” nu va fi salvată, 
ci va muri fără nici o speranţă de a mai fi vreodată înviată. Pentru ilustrarea acestui 
fapt Isus a spus: „Când o femeie este în durerile nașterii suferă, pentru că i-a venit 
sorocul; dar de îndată ce a născut ea nu-şi va mai aminti durerea, datorită bucuriei 
că s-a născut un om pe lume.” – Ioan 16:21. 

15 Când va începe bătălia de la Armaghedon, strigătele celor care s-au opus 
TEOCRAŢIEI vor fi precum cele ale unei femei în chinurile facerii. (Isaia 42:14) 
Rezultatul va fi aşa cum este afirmat în Geneza 35:16-18: „Şi au călătorit din 
Betel; şi mai aveau doar puţin până la Efrata; iar Rahela a intrat în dureri şi a avut 
o naştere grea. Iar în timp ce era în dureri moaşa i-a spus, Nu te teme; vei avea şi 
acest fiu. Iar în timp ce trăgea să moară (pentru că a și murit) i-a spus numele, 
Ben-oni; dar tatăl lui l-a numit Beniamin.” O altă ilustrare potrivită se găseşte la 1 
Samuel 4:19, 20, cu privire la nora lui Eli. Ea era însărcinată şi gata să nască, iar 
când a auzit de lupta de la Şilo şi de rezultatul ei, ea „a început să aibă dureri”, şi a 
murit. Aceea a fost o ilustrare a „faptei ciudate” a lui Iehova, care a părut ciudată 
pentru Israel, pentru că Iehova Dumnezeu le-a permis filistenilor să câştige într-un 
război cu Israelul. Acolo, Israelul a ilustrat „creştinătatea” necredincioasă pentru 
că Israelul fusese necredincios, iar filistenii au fost executorii lui Dumnezeu. La 
Armaghedon nu va exista nici un „somn până în zori” pentru a amorţi durerile 
„creştinătăţii” care va da naştere la ceea ce speră ea că va fi propriul guvern. 
Durerea se va încheia cu distrugerea ei completă. Acest lucru este susţinut în 
întregime de cuvintele din următorul text: „Ei nu vor scăpa.” (1 Tesaloniceni 5:3) 
Cuvântul „nu” folosit aici traduce negativul dublu din greacă, iar Versiunea 
Revizuită şi Rotherham îl traduce astfel: „Nicidecum nu vor scăpa.” Conform 
versiunii Diaglott: „Ei nu vor scăpa nici cum.” Când oamenii religioşi vor începe 
să cânte, să se felicite unii pe alţii pentru că şi-au îndeplinit scopul, şi când îşi vor 
spune unul altuia: „Suntem bine, suntem în pace şi siguranţă”, prăpădenia 
neașteptată se va abate asupra lor din mâna Domnului, şi nu va fi nici o cale de 
scăpare. 
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16 Toţi conducătorii totalitari şi susţinătorii religioşi sunt duşmani ai 
GUVERNULUI TEOCRATIC. Nici unul dintre duşmanii lui Dumnezeu nu va 
scăpa pentru că El îi va nimici pe toţi. Armaghedonul va reprezenta nimicirea 
tuturor care s-au opus lui Iehova în procesul de stabilire al guvernului Lui al 
dreptăţii. Mâna Domnului nu va rata pe nici unul dintre duşmani, oriunde se vor 
ascunde: „Mâna Ta va găsi toţi duşmanii; mâna Ta dreaptă îi va găsi pe toţi cei 
care Te urăsc.” – Psalmul 21:8. 

17 Clericii diferitelor organizaţii religioase şi-au asumat rolul de păstori ai 
turmelor lor şi au răspuns repede şi cu bucurie denumirii de păstor sau pastor. Ei i-
au făcut pe oamenii importanţi din domeniul politic şi comercial şefii turmelor lor, 
iar cu privire la toţi aceştia Domnul spune prin profetul Său Ieremia, despre 
momentul când va începe Armaghedonul: „Iar păstorii nu vor putea fugi, şi nici 
şefii turmei nu vor scăpa.” (Ieremia 25:35) Acest lucru înseamnă distrugerea 
completă a tuturor celor ce se opun TEOCRAŢIEI. 

18 Următoarea scriptură scrisă cu mult timp în urmă se potriveşte foarte 
bine cu ziua Armaghedonului: „L-am văzut pe Domnul stând pe altar [locul 
închinării false sau demonice a „creştinătăţii”]; iar El a spus, Loveşte pragul uşii 
[intrarea în „creştinătate”] pentru ca stâlpii [(Versiunea Revizuită) pragurile; calea 
sau cărarea clericilor] să tremure; şi taie-i de la capăt, pe toţi [(Versiunea 
Revizuită) şi rupe-i în bucăţi de la capăt, pe toţi]; iar eu îi voi distruge cu sabia pe 
cei care mai rămân; cel ce fuge dintre ei nu va putea fugi [scăpa (R.V.)], iar cel 
care scapă dintre ei nu va fi salvat. Chiar dacă vor săpa până în iad [Şeol; adică, să 
sape gropi în pământ pentru a se apăra de bombe din avioane şi de atacuri cu 
gaze], şi de acolo îi va lua mâna Mea; chiar de vor urca în cer [vor zbura în 
avioane pentru a scăpa de necazuri], chiar şi de acolo îi vor coborî; şi de se ascund 
pe vârful lui Carmel [grote stâncoase din munţi] îi voi căuta şi îi voi scoate de 
acolo; şi de se ascund de Mine pe fundul mării [în submarine] atunci îi voi porunci 
şarpelui [aducătorului de rău şi calamitate] şi el îi va muşca [distruge]; şi dacă vor 
merge în captivitate să scape de duşmanii lor, atunci voi porunci sabiei [Cristos, 
cel ce execută poruncile lui Iehova] şi îi va nimici; şi mă voi uita la ei cu răutate, 
nu cu bunătate.” – Amos 9:1-4. 

19 Dumnezeu l-a făcut din nou pe acelaşi profet să scrie cu privire la cei ce 
se opun TEOCRAŢIEI: „Cel care este rapid nu va reuşi să fugă în viteză, iar cel 
tare nu se va putea întări, nici cel puternic nu se va salva; nu va scăpa nici arcaşul; 
iar cel care este rapid nu se va salva; nici cel care va merge călare nu se va salva. 
Iar cel care e curajos printre cei puternici va fugi gol [laşul ruşinos] în acea zi, 
spune Domnul.” – Amos 2:14-16. 

20 Nici Gog, nici Hitler, nici un alt lider care se opune TEOCRAŢIEI nu va 
scăpa mâniei Dumnezeului Cel Atotputernic. Reprezentantul  Executiv al lui 
Iehova îi va lovi pe toţi cei care se opun. Mânia lui Dumnezeu va fi asupra 
prinţului întunericului şi asupra tuturor demonilor. (Efeseni 6:12) şi asupra întregii 
creaţii umane care stă de partea sau rămâne sub influenţa şi puterea demonilor. 
Toţi aceştia se află în întuneric cu privire la scopul lui Iehova şi se opun toţi în 
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mod deschis GUVERNULUI TEOCRATIC; toţi aceştia sunt duşmanii lui Iehova 
Dumnezeu şi vor pieri cu toţii. Acea bătălie va marca sfârşitul răutăţii. Nici unul 
dintre cei păcătoşi nu va găsi vreo cale de scăpare. 

 
LUMINĂ 

21 „Cei drepţi vor avea lumină.” Dreptatea le este dată doar celor care au 
încredere deplină în Iehova Dumnezeu şi în Cristos Isus şi care continuă să se 
consacreze în totalitate TEOCRAŢIEI. Toţi aceştia Îl iubesc pe Iehova Dumnezeu 
şi îl servesc cu bucurie. Pentru mângâierea şi speranţa acelor servi credincioși 
Iehova a făcut să fie scrise aceste cuvinte: „Cei care îl iubiţi pe Domnul urâţi 
păcatul; El păstrează sufletele sfinţilor lui; el îi scapă din mâinile celor păcătoşi. 
Lumina este pentru cei drepţi, şi bucuria pentru cei cu inima dreaptă. Veseliţi-vă în 
Domnul, voi cei drepţi; şi mulţumiţi pentru amintirea sfinţeniei lui.” – Psalmul 
97:10-12. 

22 Acum întreaga lume stă în mâna celui rău. (1 Ioan 5:19, A.R.V.) Servii 
credincioși ai lui Iehova nu fac parte din lumea păcătoasă. (Ioan 15:19) Întunericul 
acoperă pământul, elementele conducătoare, iar bezna deasă acoperă oamenii, care 
îi urmează pe conducătorii lumii. (Isaia 60:2) În contrast cu cei care sunt ţinuţi în 
lanţurile întunericului apostolul le spune celor care sunt servii credincioși unşi ai 
Domnului Isus aceste cuvinte de mângâiere: „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în 
întuneric, pentru ca acea zi să vă cuprindă ca un hoţ.” – 1 Tesaloniceni 5:4. 

23 Aceste cuvinte ale apostolului se aplică rămăşiţei care este acum pe 
pământ şi care rămâne credincioasă în devotamentul  ei faţă de Dumnezeu. Aceştia 
sunt cei care sunt menţionaţi în capitolul precedent de către apostol, cu aceste 
cuvinte: „Noi cei care suntem în viaţă şi rămânem la venirea Domnului ... Atunci, 
noi cei care vom fi în viaţă şi vom rămâne, vom fi luaţi împreună cu ei în nori, 
pentru a-l întâlni pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi pentru totdeauna cu 
Domnul.” – 1 Tesaloniceni 4:15, 17. 

24 Cei de aici care sunt cu Domnul sunt cei care sunt în templu şi, deci, în 
lumină, iar de la venirea Domnului la templu lumina lui Dumnezeu străluceşte 
asupra lui Cristos Isus la templu, iar acea lumină care este asupra lui Cristos Isus 
se reflectă asupra celor din adunarea templului. (Apocalipsa 11:19) Toţi cei care 
rămân în templu sunt în lumină şi sunt informaţi cum se cuvine cu privire la scopul 
lui Dumnezeu. Toţi cei care merg în organizaţia lui Dumnezeu sub Cristos primesc 
lumină şi protecţie dacă continuă să fie credincioși şi devotaţi TEOCRAŢIEI şi 
supuşi regulilor ei. Astfel, Domnul a asigurat rămăşiţa şi însoţitorii ei de protecţia 
Lui şi de binecuvântarea Lui asupra lor în timpul exprimării mâniei Lui. 

25 În 1926 Domnul a început să verse al cincelea potir asupra oraşului 
organizaţiei păcătoase care conduce lumea, iar cu privire la aceasta este scris: „Cel 
de-al cincilea înger şi-a vărsat potirul  peste scaunul fiarei; şi împărăția lui a fost 
plină de întuneric; şi şi-au muşcat limbile de durere şi l-au hulit  pe Dumnezeu din 
cer pentru durerile şi chinurile lor, şi nu s-au căit de ceea ce au făcut.” (Apocalipsa 
16:10, 11) Liderii religioşi de pe pământ au fost în întuneric de atunci şi continuă 
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să hulească numele lui Iehova Dumnezeu, pretinzând că ei vor conduce pământul 
în locul marelui TEOCRAT prin Cristos Isus. 

26 Din 1918 marele „Serv Ales” al lui Iehova, Cristos Isus, i-a scos pe cei 
credincioși din întuneric şi i-a adus în lumină şi i-a folosit pentru a propovădui 
„această veste bună despre Împărăție” şi pentru a vesti numele Celui Prea Înalt. 
Acele persoane din organizaţiile religioase care îşi doresc dreptatea şi care au 
intrat în contact cu acest mesaj despre Împărăție, l-au auzit şi l-au crezut, au mers 
la Domnul; şi cu privire la aceştia este scris: „Ca să deschizi ochii orbi, să scoţi din 
închisoare prizonierii şi pe cei care stau în întuneric.” (Isaia 42:7) Domnul le-a 
spus celor care sunt ţinuţi în închisori de către instituţiile religioase: „Ieşiţi; şi celor 
care sunt în întuneric, Arătaţi-vă.” (Isaia 49:9) Până în anul 1918 cei care erau 
consacraţi în totalitate erau ţinuţi ca prizonieri de către oamenii religioşi şi se aflau 
astfel într-o anumită măsură în întuneric, dar după ce Domnul a venit la templu i-a 
adus pe aceşti oameni credincioși afară din întuneric în lumina minunată. (1 Petru 
2:9) „Cel care ne-a eliberat din întuneric şi ne-a mutat în Împărăția Fiului său 
drag.” (Coloseni 1:13) Toţi aceştia care sunt credincioși şi care continuă să stea în 
lumină trebuie să aducă în continuare laude lui Iehova Dumnezeu şi Regelui Său. 
„Dumnezeu este lumină, şi ... dacă umblăm în lumină, iar el este în lumină, noi 
avem părtăşie”, parteneriat cu el şi între noi; părtăşie cu Dumnezeu şi Cristos şi cu 
toţi membrii din Sion. (1 Ioan 1:5-7) Această părtăşie sau parteneriat înseamnă că 
toţi membrii rămăşiţei merg în supunere faţă de Dumnezeul lor. 

27 Toţi cei care sunt în lumină şi continuă în lumină nu vor avea îndoieli în 
ceea ce priveşte scopul lui Iehova; apostolul adaugă: „Voi... nu sunteţi în întuneric 
ca să vă cuprindă acea zi ca un hoţ.” La începutul „zilei Domnului” acea zi i-a 
cuprins ca un hoţ, şi doar în anul 1922 aceşti credincioși au ştiut că Domnul venise 
la templul Său, dar acum ei nu mai trebuie să stea în întuneric în acea parte a 
„zilei” când „semnul” se va manifesta. Când semnul va apărea clar în faţa celor 
credincioși şi când prăpădenia neașteptată  se va abate asupra duşmanului, nimeni 
dintre cei care spun adevărul nu va avea îndoieli. În momentul culminant al acelei 
zile a Domnului cei credincioși nu vor fi dezamăgiţi de strigătul celor religioşi de 
„Pace şi siguranţă”, şi nici nu vor fi în întuneric, şi acel moment al „zilei” nu va 
veni asupra lor ca un hoţ. Ei văd acum clar. Conform lui Rotherham aceasta este 
traducerea textului: „Că ziua te va apuca pe tine ca şi pe hoţi.” 

28 Hoţii vin de obicei în noapte, când întunericul învăluie totul. Legea lui 
Dumnezeu este că dacă hoţul este prins intrând în casă pe timpul nopţii el poate fi 
omorât cu siguranţă şi fără încălcarea legământului veșnic. (Exodul 22:2) 
Observaţi cum se aplică această lege a lui Dumnezeu asupra celor care se opun 
TEOCRAŢIEI. Liderii religioşi şi şefii turmei lor, inclusiv „servul rău”, sunt 
învăluiţi într-o beznă groasă, şi în întuneric încercând să fure devotamentul, 
credinţa, închinarea şi serviciul poporului lui Dumnezeu şi să îi facă pe oameni să 
îi urmeze pe oameni ca lideri, şi în acest sens ei strigă: „Pace şi siguranţă!” Acest 
strigăt este unul fals. Ei sunt imediat nimiciţi de mâna Domnului. Prima dată se va 
abate asupra lor judecata sau „blestemul care vine asupra întregului pământ; pentru 
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că oricine va fura va fi nimicit”; şi „va intra în casa hoţului şi în casa celui care 
face jurăminte false pe numele Meu.” – Zaharia 5:1-4. 

29 Această judecată, stabilită acum multă vreme, va fi executată la 
Armaghedon. Aşadar, marele Executor, Cristos Isus, îi va distruge pe aceşti hoţi. 
Observaţi că scriptura citată mai sus din Zaharia 5 foloseşte aceste cuvinte: „Cel ce 
face jurăminte false pe numele Meu.” Aceste cuvinte nu se pot referi decât la 
„servul rău”, adică cei care au încheiat la un moment dat un legământ cu 
Dumnezeu de a face voinţa Sa şi care apoi au încălcat acel legământ întorcându-se 
către lume şi împotriva lui Dumnezeu, şi alăturându-se altor oameni religioşi care 
se opun GUVERNULUI TEOCRATIC şi îi ajută pe aceşti oameni religioşi să fure 
devotamentul oamenilor pentru Iehova. Exact acest lucru face „servul rău” acum şi 
face acest lucru de multă vreme şi, adresându-se acestora, Iehova spune prin 
profetul Său: „Când vezi un hoţ, încuviinţezi şi astfel devii părtaş cu adulterii. Tu 
îţi dai gura la diavol, iar limba ta creează amăgire. Tu stai şi vorbeşti împotriva 
fratelui tău; îl calomniezi pe fiul mamei tale.” – Psalmul 50:18-20. 

30 Cei care au fost odată luminaţi, dar care au devenit necredincioşi şi s-au 
însoţit de atunci cu cei religioşi au observat că liderii religioşi îi fură pe oameni din 
GUVERNUL TEOCRATIC şi se alătură acestor hoţi întrebând: „Care este dovada 
TEOCRAŢIEI?” 

31 Ei au făcut acest lucru în loc să dea alarma asupra hoţului. Au devenit 
astfel părtaşi cu hoţii. Toţi hoţii care încearcă să-i fure pe oameni din 
GUVERNUL TEOCRATIC încalcă cu voie şi cu bună ştiinţă legea lui Dumnezeu 
şi, în timp ce fură, Iehova, prin Executorul  său Cristos Isus, îi nimiceşte. 
Prăpădenia neașteptată vine asupra lor, şi nici unul nu va găsi nici o cale de 
scăpare. 

32 Există vreun motiv sau vreo scuză pentru oricine dintre rămăşiţa 
credincioasă să aibă acum îndoieli în privinţa scopului lui Iehova? Chiar deloc. 
Apostolul accentuează acest lucru spunând: „Voi sunteţi toţi copiii luminii [(R.V.) 
Pentru că voi sunteţi toţi fiii luminii] şi copiii zilei; noi nu suntem ai nopţii sau ai 
întunericului.” (1 Tesaloniceni 5:5) „Dumnezeu este lumină, iar în El nu este 
întuneric.” El este „Tatăl luminilor”. (Iacov 1:17) Prin Sion, „femeia” lui 
(organizaţia), Dumnezeu i-a prezentat şi i-a acceptat ca fiii Lui pe membrii 
adunării templului şi aceştia sunt „toţi învăţaţi de către Dumnezeu”. (Isaia 54:13; 
Ioan 6:46) Aşadar, aceştia nu se află în întuneric, ci sunt fiii lui Dumnezeu, fiii 
luminii. Iehova le descopere acestora lumina Lui şi îi face să ştie în aceste timpuri 
întunecoase care este scopul Lui şi care este scopul Lui imediat cu privire la 
păcătoşi. 

33 O dată cu venirea zilei Domnului un mare întuneric a venit asupra 
oamenilor religioşi şi asupra liderilor politici. Ei s-au uitat peste pământ şi au spus 
de fapt: „Acest pământ este al nostru şi îl vom lua şi păstra pentru noi.” 

34 Oamenii religioşi s-au alăturat liderilor politici, dictatoriali, egoişti şi 
sunt astfel vinovaţi de adulter spiritual, potrivit Scripturii. (Iacov 4:4) Cu privire la 
hoţii spirituali şi la cei beţi Domnul spune: „Ei sunt dintre cei care se răzvrătesc 
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împotriva luminii; ei nu cunosc căile ei şi nici nu le acceptă. Ucigașul ce se 
trezeşte o dată cu lumina îi ucide pe cei săraci şi nevoiaşi, iar noaptea este un hoţ. 
De asemenea, ochiul adulterului aşteaptă zorile spunând, Nici un ochi nu mă va 
vedea; şi nu-i va distinge faţa. Pe întuneric scormonesc prin case, pe care le-au 
ochit în timpul zilei; ei nu cunosc lumina. Dimineaţa este pentru ei precum umbra 
morţii; ei ştiu că sunt în teroarea umbrei morţii.” (Iov 24:13-17) Aceste persoane, 
fiind extrem de egoiste, urăsc GUVERNUL TEOCRATIC şi iubesc întunericul 
mai mult decât lumina pentru că faptele lor sunt rele. – Ioan 3:19. 

 
„SEMNUL” APROAPE 

35 Toţi cei care fac parte din rămăşiţă văd acum clar că religia este 
instrumentul prin care Satan i-a orbit pe lideri şi pe oameni şi i-a prins în capcana 
lui. Ei văd că toate naţiunile au căzut sub influenţa şi puterea demonilor, Satan 
fiind căpetenia lor, şi din acest motiv toţi aceştia sunt împotriva lui Dumnezeu şi a 
Regelui Lui şi sunt împotriva tuturor celor care anunţă GUVERNUL 
TEOCRATIC. Nu există nici o îndoială că naţiunile au înăbuşit adevărul despre 
TEOCRAŢIE şi i-au împiedicat pe martorii lui Iehova şi au făcut acest lucru la 
porunca lui Satan şi a hoardei lui de demoni. Aproape toate ţările din Europa au 
căzut sub puterea conducerii totalitare. Spiritul conducerii arbitrare este desfrânat 
în toate părţile pământului. Acea conducere totalitară arbitrară este împotriva 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi se opune cu violenţă tuturor celor care Îl vestesc 
pe Iehova şi pe Regele Lui. Ce înseamnă acest lucru? Este „semnul” că Satan 
împreună cu hoarda lui de spirite nelegiuite a adunat naţiunile pentru „bătălia marii 
zile a Dumnezeului Atotputernic” şi acum doar aşteptăm „semnul” pentru 
începerea bătăliei. 

36 Lucrul de mărturie pentru TEOCRAŢIE pare să fie cam terminat în cele 
mai multe dintre ţările „creştinătăţii”. Acest lucru nu îi deranjează pe servii 
credincioși ai lui Iehova Dumnezeu deoarece ei ştiu că lucrul de mărturie este 
lucrul  lui Dumnezeu, „lucrarea ciudată” şi că trebuie să se încheie înainte ca 
„fapta ciudată” a lui Dumnezeu să înceapă. Ei ştiu, de asemenea, că nu se poate 
termina până la timpul potrivit al lui Dumnezeu. Iehova, prin Servul şi 
Justificatorul  Lui, Cristos Isus, îndeplineşte scopul lui Iehova. El nu face nici o 
greşeală. Nimic nu se poate întâmpla fără permisiunea lui Dumnezeu şi a Regelui 
Său. Ştim astfel că toate lucrurile conlucrează pentru binele celor credincioși care 
Îl iubesc pe Dumnezeu şi care sunt chemaţi, conform scopului Lui. (Romani 8:28) 
Urmașii credincioși ai lui Cristos Isus sunt liniştiţi, dar aşteaptă cu nerăbdare şi 
urmăresc momentul în care va apărea semnul pentru ca bătălia să înceapă. 

37 Multe dintre naţiunile pământului se află în război în acest moment. Dar 
acel război nu face pare din bătălia de la Armaghedon. Când „va începe bătălia 
măreţei zile a Dumnezeului Atotputernic” naţiunile pământului vor fi gata. Este 
foarte probabil ca înainte de acel moment naţiunile să fi găsit vreun aranjament de 
pace între ele. Conducerea totalitară a înăbuşit acum mesajul Teocratic şi ar trebui 
să fie de aşteptat ca, atunci când vor înceta să se lupte între ei, toţi conducătorii 
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totalitari să îşi întoarcă atenţia asupra înlăturării complete în legătură cu tot ce ţine 
de GUVERNUL TEOCRATIC. 

38 Ce înseamnă deci că GUVERNUL TEOCRATIC este acum înăbuşit în 
interiorul multor naţiuni? Înseamnă că se apropie momentul în care „semnul” 
Armaghedonului va fi clar pentru toţi cei care sunt de partea lui Iehova şi toţi îl vor 
vedea şi aprecia. Acel „semn” va fi anunţul „Pace şi siguranţă”; acest semn nu 
poate apărea clar atâta vreme cât lucrarea de mărturie la nivel mondial a 
TEOCRAŢIEI este continuată pe pământ. 

39 Ar trebui ca poporul lui Dumnezeu să ofteze şi să plângă pentru că văd 
că lucrarea de mărturie se apropie de sfârşit? Chiar deloc. Din contră, cei 
credincioși se vor bucura. Ei ştiu că aceasta este serviciul lor față de Dumnezeu. 
Încrederea lor este toată în Iehova şi în Regele Lui. Aşadar, în loc să fie trişti şi 
disperaţi, cei credincioși vor continua să spună: „Dar eu am crezut în mila Ta; 
inima mea se va veseli în mântuirea Ta. Voi cânta pentru Domnul pentru că a fost 
generos cu mine.” – Psalmul 13:5, 6. 

40 Iehova a oprit suferinţele din războiul mondial din 1918 pentru a acorda 
servilor Lui oportunitatea de a vesti  Împărăția Sa şi numele Său pe tot pământul. 
De atunci servii lui Iehova s-au bucurat de vremuri binecuvântate de activitate în 
serviciul de vestire a Împărăției. „Această veste bună despre Împărăție” a fost 
predicată în toată „creştinătatea”. Avertizarea lui Dumnezeu a fost declarată, iar 
martorii credincioși au observat că Cristos Isus, marele Judecător, a tot adunat la el 
„alte oi” ale Lui, „mulţimea mare”. Acea mulţime nu are un număr stabilit, şi îi 
cuprinde pe cei cu bunăvoinţă care îl caută pe Domnul înainte de începerea bătăliei 
de la Armaghedon. Când marele TEOCRAT şi Regele Lui consideră că e potrivit 
să încheie lucrarea de mărturie în totalitate, atunci toţi cei care Îl iubesc pe 
Dumnezeu şi pe Regele lui se vor bucura pentru că ştiu că mântuirea este foarte 
aproape. Fiecare dintre cei credincioși va urmări să vadă „semnul”. Ştim că ne 
aflăm acum în „timpurile şi perioadele” când Împărăția lui Dumnezeu este pusă în 
putere. Toate faptele fizice în lumina profeţiei dovedesc că aceasta este concluzia 
corectă. „Semnele timpurilor” au fost şi sunt clare şi vom vedea apoi semnul că 
Armaghedonul este pe cale să înceapă şi eliberarea este foarte aproape. 

 
AVERTIZARE 

41 Apostolul, sub îndrumarea Domnului, scriind bisericii, îi îndrumă apoi 
pe cei credincioși în legătură cu calea corectă pe care trebuie să o urmeze. 
Apostolul care a scris acele cuvinte este acum în spirit cu Domnul. Rămăşiţa este 
pe pământ cu Domnul. Avertizarea pentru cei credincioși de pe pământ este 
următoarea: „Nu ne lăsaţi deci să dormim, aşa cum fac alţii; lăsaţi-ne să urmărim şi 
să fim în cunoştinţă de cauză.” – 1 Tesaloniceni 5:6. 

42 Chiar dacă ocazia de a lucra ca martor pe tot pământul se cam încheie, 
nu va furniza o scuză pentru nici unul dintre cei consacraţi să doarmă sau să fie 
indiferenţi. Toţi servii lui Dumnezeu trebuie să fie acum în alertă în legătură cu 
privilegiile serviciului lor şi să realizeze acest serviciu de fiecare dată când au 
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ocazia. Trebuie să fie în alertă şi în legătură cu faptul că Justificatorul numelui lui 
Iehova îndrumă şi continuă cu scopul lui Dumnezeu, şi că justificarea numelui lui 
Iehova este cel mai important lucru şi fiecare dintre cei credincioși va dori cu 
ardoare să ia parte la acel mare eveniment. Ei trebuie să fie în cunoştinţă de cauză 
şi vigilenți pentru mişcarea duşmanului şi să fie capabili să înțeleagă repede 
„semnul” sigur care arată că bătălia este pe cale să înceapă. 

43 Apostolul îşi continuă astfel avertizarea: „Să privim şi să fim în 
cunoştinţă de cauză.” Aceştia trebuie să se abţină de la somnul tristeții şi să fie în 
căutarea intereselor Împărăției şi pentru a rezista duşmanului tot timpul. Beţia, 
rezultată din vinul politicii lui Satan, provoacă amorţeală. Evitaţi acest lucru. Beţi 
liniştiţi din vinul (adică, din bucuria Domnului) care este acum în Împărăție. 
Bucuraţi-vă că suntem privilegiaţi să ne aflăm de partea Domnului, luptând pentru 
GUVERNUL TEOCRATIC. Acel vin nu provoacă amorţeală, ci mai degrabă 
limpezește perspectiva poporului  lui Dumnezeu şi le bucură inima. Acel vin le 
permite să aprecieze justificarea numelui lui Iehova. Bineînţeles, cuvântul „vin” 
este folosit aici în mod simbolic şi înseamnă de fapt bucuria Domnului. 

44 Din moment ce servii credincioși ai lui Iehova sunt „ai zilei” ei trebuie să 
se comporte ca atare. Avertizarea Scripturală cu privire la acest lucru este 
următoarea: „Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată 
noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.” – 1 Tesaloniceni 
5:7, 8. 

45 Lumina acestei zile a Domnului este prea puternică pentru a permite 
oricui dintre cei credincioși să acţioneze cu răutate, în special faţă de ceilalţi 
creştini şi să iasă basma curată. Domnul priveşte motivul, adică inima. A fi treaz 
înseamnă a fi calm şi cu simţurile ascuţite, cu mintea clară, ferm şi foarte curajos, 
şi cu credinţă deplină în Domnul. Astfel, cei credincioși vor fi întăriţi pentru orice 
urmează să vină. Ţineţi minte acest lucru: că voinţa lui Dumnezeu se va face pe 
pământ, precum în cer. Bazaţi-vă în întregime pe Cel Atotputernic, pe Cel Prea 
Înalt şi pe Reprezentantul Său Executiv, Cristos Isus. 

46 Pentru a fi pregătit, sfatul apostolului este: „Puneţi-vă platoşa credinţei şi 
a dragostei.‟ Acest lucru înseamnă devotamentul complet al inimii pentru Marele 
TEOCRAT şi guvernul Lui, încredere deplină şi nădejde în Domnul, şi devotament 
constant pentru Dumnezeu şi Cristos. „Platoşa” simbolizează starea inimii, 
însemnând devotamentul simplu pentru Iehova. Marea luptă stă să înceapă, iar cei 
credincioși trebuie să fie pregătiţi. „Iar ca și  coif, speranţa mântuirii”. Fiţi sigur că 
mintea se hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce El descopere 
semnificaţia lui celor care Îl iubesc. „Studiază pentru a fi acceptat de Dumnezeu.” 
(2 Timotei 2:15) Bazează-te cu încredere pe Domnul Dumnezeu, cu aşteptarea 
deplină că El îi va susţine pe cei care Îl iubesc; lasă-ţi astfel inima să se bucure în 
mântuirea  Lui. 

47 Justificarea numelui lui Iehova este sigură. Mântuirea pentru toţi cei care 
îi rămân credincioși lui Dumnezeu este de asemenea sigură. Se pare că mântuirea 
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ar putea include păstrarea unora dintre cei din rămăşiţă după bătălia de la 
Armaghedon şi rămânerea lor pe pământ încă o vreme după Armaghedon. Având o 
cunoaştere despre scopul lui Iehova şi mergând în lumină reprezintă o îndrumare 
sigură pentru cap şi minte şi îl ţine pe om pe calea cea bună. Coiful ce se potriveşte 
pe cap ilustrează acest lucru. Purtarea coifului, care este şi un simbol al războiului, 
înseamnă că cei care îl poartă vor fi îndrumaţi cum se cuvine pe calea cea dreaptă 
şi vor avea mintea îndreptată tot timpul către lucrurile ce aparţin TEOCRAŢIEI. 

48 Este foarte sigur că în curând mânia lui Dumnezeu împotriva tuturor 
duşmanilor va fi exprimată cu putere, dar acea mânie nu este împotriva celor care 
Îl iubesc: „Pentru că Dumnezeu nu ne-a numit pentru distrugere, ci pentru a obţine 
mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentru noi pentru ca, 
indiferent dacă sunt treji sau dormim, să trăim împreună cu El.” (1 Tesaloniceni 
5:9, 10) Cei care se opun voit TEOCRAŢIEI sunt denumiţi „brute, bestii, făcute 
pentru a fi... distruse.” (2 Petru 2:12) Iehova a permis  mult timp aceste „vase ale 
mânie”, pregătite pentru distrugere, şi acum se apropie ziua socotelii, în care va 
îndepărta duşmanul. Dar acea mânie nu este pentru servii Lui credincioși. În 
schimb, Dumnezeu le-a pregătit mântuirea celor care Îl iubesc şi servesc. 

49 Acum este ziua Domnului Isus Cristos. El „a murit pentru noi” şi toţi cei 
care rămân credincioşi şi fermi în devotamentul şi serviciul lor pentru El au 
asigurarea deplină pentru mântuire şi eliberare. Toţi cei mântuiți şi care au murit 
cu credinţă în Cristos sunt acum de cealaltă parte a vălului, în timp ce rămăşiţa 
credincioasă  este încă pe pământ; şi astfel, conform semnificaţiei din Scripturi, 
toţi aceştia vor fi cu Domnul întotdeauna. – 1 Tesaloniceni 4:14-17. 

 
MÂNGÂIERE 

50 Fără îndoială cuvintele apostolului au fost scrise acum multă vreme 
pentru beneficiul clar al servilor credincioși ai lui Iehova care sunt acum pe 
pământ. Acestea sunt „vremuri primejdioase”; toate persoanele care gândesc pot 
înțelege acest lucru. Cei care sunt împotriva TEOCRAŢIEI nu ştiu nimic care să le 
aducă mângâiere. Precum potopul învolburat al râului Iordan umflat, ei fug către o 
moarte sigură. Poporul credincios al lui Dumnezeu, care este acum pe pământ, 
vede acele mari necazuri şi nelinişti ce s-au abătut asupra oamenilor, şi este 
privilegiul şi datoria lui să fie martori pentru cei care aud, spunându-le despre 
TEOCRAŢIE, şi că aceasta este singura cale spre siguranţă şi viaţă. Este, de 
asemenea, marea lor responsabilitate şi datorie să se mângâie şi să se sfătuiască 
unii pe alţii vorbind împreună despre marile adevăruri pe care Iehova le descopere 
acum prin Cristos Isus. Toţi servii lui Iehova care sunt şi acum în organismul de 
carne sunt slabi în ei înşişi, dar sunt puternici în Domnul, dacă se bazează în 
întregime pe El. 

51 Misiunea Turnului de veghere este de a atrage atenţia asupra asigurărilor 
binevoitoare pe care Iehova le-a făcut celor care Îl iubesc şi care continuă să 
vestească avertizarea celor care doresc să înveţe calea dreptăţii şi vieţii. Ca 
supunere faţă de avertizarea scripturală prin Domnul se menţin adunări de studiu, 
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la care participă cei care iubesc GUVERNUL TEOCRATIC. Toţi aceştia vor avea 
mintea şi inima fixate pe marele TEOCRAT şi pe binecuvântările pe care le va 
aduce guvernul Lui. 

52 De-a lungul a multor secole iubitorii dreptăţii şi-au concentrat inimile şi 
speranţele spre GUVERNUL TEOCRATIC. Prin puterea lor de viaţă ei au depus 
mărturie pentru credinţa lor şi pentru devotamentul lor pentru acel guvern 
binecuvântat. Acum, marea TEOCRAŢIE sub Cristos Regele este aici, iar 
conducerea Lui a dreptăţii va rezista întotdeauna şi va umple pământul cu bucurie 
şi cu un popor care Îl va lăuda pe Dumnezeul Cel Atotputernic. 

53 Încă mai sunt oportunităţi pentru serviciu şi nici unul dintre cei 
credincioși nu va refuza să se facă de folos. Putem fi siguri că Domnul va face ca 
„semnul” să fie clar pentru poporul Său care este treaz şi veghetor  chiar înainte de 
începerea bătăliei acelei mari zile. Este nevoie acum de vigilenţă şi supraveghere 
constantă. Mai sunt necesare şi încrederea şi siguranţa deplină în Domnul. „Îl vei 
ţine în pace perfectă pe cel a cărui minte este cu Tine; pentru că el crede în tine. Ai 
încredere în Domnul întotdeauna; pentru că puterea nesfârşită este în Domnul 
IEHOVA.” (Isaia 26:3, 4) Când va apărea clar „semnul” Armaghedonul, nu va fi 
oare atunci când promisiunea Domnului se aplică poporului Său, şi anume: „Du-te, 
poporul Meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câte-va clipe, 
până va trece mânia!” – Isaia 26:20. 

54 Toţi cei care îl iubesc pe Iehova şi pe Regele lui şi Împărăția vor fi 
bucuroşi să se „mângâie unul pe altul cu aceste cuvinte”; care au fost scrise 
dinainte pentru avertizarea şi speranţa lor: „Binecuvântaţi sunt toţi [oamenii] care 
şi-au pus încrederea în El.” (Psalmul 2:12) „Binecuvântat fie Domnul Suveran! în 
fiecare zi ne cară din povară; Dumnezeu însuşi este mântuirea  noastră.” – Psalmul 
68:19, Rotherham. 
 

 
DORINŢA TUTUROR NAŢIUNILOR  

SE APROPRIE 
 
„Zguduiţi toate naţiunile şi dorinţa tuturor naţiunilor va veni; şi voi umple 

această casă [templu] cu glorie, spune Domnul oștirilor.” Chiar dacă au trecut 
aproximativ 2500 de ani de când acele cuvinte au fost trimise prin profetul Hagai 
(capitolul 2 versetul 7), cuvintele nu au dat greş. Astăzi, toate naţiunile sunt 
zguduite. Zguduirea a început în anul 1914. De asemenea, „dorinţa tuturor 
naţiunilor” a venit. Venirea este la templul real, care este „casa de rugăciune 
pentru toate naţiunile”. Oamenii cu bunăvoinţă vor avea o dorinţă adevărată pentru 
venirea adevăratului Mesia şi Eliberator; dar până acum nu au putut să îl înțeleagă 
din cauza influenţei oarbe a duşmanului Satan şi a demonilor lui. Astfel, Cristos 
Isus trebuie să fie în primul rând „lumina tuturor naţiunilor” când oamenii cu 
bunăvoinţă Îl vor cunoaşte, pentru că El este Reprezentantul lui Dumnezeu. El a 
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venit la templu ca trimis al lui Iehova Dumnezeu. El este „Sămânţa” promisiunii: 
„Prin sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile.” – Geneza 22:18. 

Pare a fi stabilit clar că Iehova Dumnezeu nu va permite naţiunilor să îşi 
creeze propria pace şi siguranţă sau să-și îmbunătăţească condiţiile. (1 
Tesaloniceni 5:3) Zguduirea politică şi financiară continuă să crească în fiecare zi 
şi în toată lumea conducătorii sunt nedumeriţi şi neliniştiţi de creşterea populaţiei. 
Zguduirea naţiunilor, constituind organizaţia lui Satan de pe pământ, continuă şi va 
continua până la distrugerea finală. Toate lucrurile făcute de Satan şi care sunt sub 
controlul lui Satan trebuie să fie distruse, aşa cum este demonstrat în Evrei 12:26, 
27. Nimic nu va mai sta în picioare în aceste vremuri de zguduire, cu excepţia 
celor care vor fi în „locul secret al Celui Prea Înalt”, locuind sub umbra protecţiei 
lui, şi cei care se plasează sub protecţia Guvernului lui Teocratic prin Cristos Isus. 
El este acum la templu pentru judecarea tuturor naţiunilor. 

În timpul luptei finale între evrei şi romani, din anul 70 d. Cr., templul 
construit de Irod la Ierusalim a fost distrus. Acesta a fost templul la care Isus 
venise cu câteva zile înainte de moartea lui violentă şi din care i-a alungat pe hoţii 
religioşi cu un bici făcut din frânghie. „Şi Isus a intrat în templul lui Dumnezeu şi 
i-a alungat pe toţi cei care vindeau şi cumpărau în templu şi a trântit mesele 
cămătarilor şi scaunele celor ce vindeau porumbei; şi le-a spus, Este scris, Casa 
mea va fi numită casa de rugăciune; dar voi aţi transformat-o într-un ascunziş al 
hoţilor.” – Matei 21:12, 13. 

Primul templu de la Ierusalim a fost construit de Regele Solomon şi a 
preumbrit construirea templului adevărat al casei regale a lui Iehova Dumnezeu 
prin Cel Mai Mare decât Solomon. Templul ce a fost construit mai târziu de către 
guvernatorul Zorobabel şi cel construit de Regele Irod au luat locul templului 
demolat al lui Solomon şi a slujit aceluiaşi scop. În ultimul templu Isus le-a predat 
oamenilor.  ”Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de 
seamă, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare; dar nu ştiau cum să 
facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.” (Luca 19:47, 48) Faptul 
că acest templu este profetic pentru templul adevărat al lui Dumnezeu este arătat 
de cuvintele lui Isus din acea vreme: „Luaţi lucrurile acestea de aici; nu faceţi din 
casa Tatălui Meu un loc pentru mărfuri. ... Apoi evreii i-au răspuns şi i-au spus, Ce 
semn ne arăţi că poţi face lucrurile acestea? Isus a răspuns şi le-a spus, Distrugeţi 
acest templu şi în trei zile îl voi ridica. Apoi evreii au spus, Acest templu a fost în 
construcţie timp de patruzeci şi şase de ani şi tu îl vei ridica în trei zile? Dar El a 
vorbit despre templul trupului Lui [trupul lui Cristos, care este biserica peste care 
Isus este Căpetenie]. Când a fost ridicat din morţi discipolii Lui şi-au amintit că El 
le-a spus: şi ei au crezut scriptura şi cuvântul pe care Isus l-a spus.” – Ioan 2:15-
22. 

Isus însuşi este Piatra Principală sau Temelia templului regal al lui Iehova 
Dumnezeu. El le-a spus clericilor evrei: „Isus le-a spus, Voi nu aţi citit niciodată 
scripturile, Piatra pe care constructorii au respins-o, aceeaşi a devenit capul 
unghiului: aceasta este făcătura Domnului şi este minunată în ochii noştri? Astfel 
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vă spun vouă, Împărăția lui Dumnezeu vă va fi luată şi dată unei naţiuni care va 
aduce roadele ei. Iar cine va cădea pe această piatră va fi nimicit; dar pe cine va 
cădea îl va face pulbere.” (Matei 21:42-44) Acest lucru este confirmat în totalitate 
de cuvintele apostolice adresate urmașilor credincioși ai lui Cristos Isus care sunt 
făcuţi membrii ai „trupului său”, biserica. (Vezi Efeseni 2:18-22) Comparaţi acum 
anumite lucruri legate de acel templu antic profetic cu ceea ce face Isus, Căpetenia 
templului adevărat. 

Regele uns Solomon a pregătit pietrele şi alte materiale pentru templul 
construit de el şi le-a unit şi a ridicat construcţia fără prea mult zgomot: „Iar casa, 
cât era în construcţie, a fost făcută din piatră pregătită dinainte să fie asamblată; 
pentru a nu se auzi nici ciocanul, nici toporul, nici vreo altă unealtă de fier în casă, 
în timp ce era construită.” (1 Regi 6:7) Templul adevărat sau regal al lui 
Dumnezeu este făcut din „pietre vii”, adică făpturi vii reprezentate de pietre, peste 
care Domnul Cristos Isus este Piatra Principală.  „Dacă aţi gustat într-adevăr că 
bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi 
scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o 
casă duhovnicească, o preoţie Sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: „Iată că Eu [Iehova]  pun 
în Sion [organizaţia lui Iehova] o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă 
[Cristos Isus ca şi Rege uns]; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” – 1 
Petru 2:3-6.   

Templul făcut din aceste pietre vii constituie casa regală sau preoţimea 
regală şi naţiunea sfântă a lui Iehova Dumnezeu. (1 Petru 2:9, 10) Aceste pietre vii 
erau în curs de selecţie şi pregătire din ziua în care Isus şi-a ales discipolii şi până 
la venirea Lui să adune împreună, şi la el, pe cei care constituie clasa de templu. 
Aceste pietre vii, care constituie templul adevărat, sunt aduse împreună şi ridicate 
într-o construcţie a lui Dumnezeu, fără zgomot sau prefăcătorie. 

Templul sfânt este construcţia lui Iehova Dumnezeu. Venirea lui Cristos 
Isus la acel templu este marcată în primul rând de apariţia lui şi adunarea la El a 
celor care au fost urmașii credincioși ai lui Cristos Isus. Cei care au murit înainte 
de venirea Lui şi care fuseseră credincioși până la moarte sunt primii care s-ar 
aduna la El, fiind înviaţi din morţi. Apoi este adunată rămăşiţa, cei credincioși care 
au rămas în viaţă pe pământ, fiind aduşi într-o unitate de înţelegere şi credinţă şi 
acţiune ca martori ai lui Iehova şi sub conducerea lui Cristos Isus. Apostolul scrie 
cu privire la aceasta: „Acum vă rugăm fraţilor, prin venirea Domnului nostru Isus 
Cristos şi prin adunarea noastră la El.” – 2 Tesaloniceni 2:1. 

Solomon a fost întronat şi în cel de-al patrulea an al domniei sale a început 
lucrul la templu, în primăvara acelui an. În 29 d. Cr. Isus a fost uns cu spiritul lui 
Dumnezeu pentru a fi Rege în Teocraţia lui Iehova. În al patrulea an după ce a fost 
numit Rege şi Căpetenie a clasei de templu a lui Iehova, şi anume, în primăvara 
anului 33 (d. Cr.), Cristos Isus, Cel Mai Mare ca Solomon, s-a oferit pe El însuşi 
ca Rege şi ca Piatră Principală în templul lui Dumnezeu şi a fost respins de evrei şi 
la scurt timp după aceea a fost omorât. După trei ani şi jumătate, deci în al patrulea 
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an după numirea Lui, El a împlinit la scară mică profeţia dată de Solomon în 
legătură cu începerea templului profetic. Îndeplinirea completă şi măreaţă a acestei 
profeţii va avea loc după a doua venire a Domnului Isus Cristos. 

În timpul ultimei săptămâni dinaintea morţii Lui discipolii au ieşit din 
templul de la Ierusalim cu Isus. Ei vorbeau cu El despre templu. „Şi Isus le-a spus, 
Voi nu vedeţi toate lucrurile acestea? Într-adevăr vă spun, Nu va mai fi lăsată nici 
o piatră una peste cealaltă care să nu fie aruncată.” (Matei 24:2) Evident că în 
aceeaşi conversaţie Isus le-a spus ceva despre ridicarea templului trupului Său la a 
doua Sa venire. Şi în acel moment ei l-au întrebat: „Spune-ne, când vor avea loc 
aceste lucruri? Şi care va fi semnul [dovada] venirii Tale, şi cel al sfârşitului 
lumii?” (Matei 24:3) Răspunsul pe care l-a dat Isus atunci este important pentru 
fixarea datei venirii Lui. Isus le-a spus discipolilor Lui care va fi semnul 
„sfârşitului lumi”, care ar însemna sfârşitul conducerii lui Satan fără amestec şi ar 
însemna începutul conducerii lui Cristos Isus, Regele îndreptăţit al pământului. El 
le-a spus că primele necazuri ce vor veni asupra organizaţiei lui Satan vor fi 
reprezentate de războiul mondial urmat de foamete, ciumă şi cutremur; că atunci 
va avea loc suferinţa naţiunilor, cu nedumerire. Sfârşitul lumii va marca cu 
siguranţă timpul când Isus va fi pus pe tronul Său şi amestecul în conducerea lui 
Satan va începe din cer. Ceea ce Isus le-a spus discipolilor Lui cu privire la 
sfârşitul lumii a început să se împlinească, aşa cum se ştie bine din fapte, din a 
doua jumătate a anului 1914, o dată cu începerea războiului mondial. 

Fără îndoială că discipolii cunoşteau textul profeţiei lui Ezechiel, chiar 
dacă nu îi înţelegeau semnificaţia. Ei ştiau despre textul lui Ezechiel 21:25-27 cu 
privire la înlăturarea Regelui Zedechia, în special acea parte care arăta: „Voi da jos 
cununa, o voi da jos, o voi da jos. [împărăția tipică a evreilor] Dar lucrul acesta nu 
va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna căruia o voi 
încredinţa.” Bineînţeles că ei ar aştepta cu nerăbdare momentul în care profeţia s-a 
îndeplini şi când „Cel care are dreptul ar veni”. Ei știau că la un moment dat în 
viitor această profeţie trebuie îndeplinită. Decretul lui Iehova pronunţat împotriva 
lui Zedechia, ultimul rege al Ierusalimului, a fost aplicat în anul 606 î. Cr., atunci 
când templul construit de Solomon a fost distrus. Apoi au început „vremurile 
naţiunilor”, iar teocrația tipică regală a fost suprimată. (Luca 21:24) Alte scripturi 
arată că din 606 î. Cr. şi până la venirea adevăratului Guvern Teocratic prin Cristos 
Isus va fi o perioadă de şapte „timpuri” simbolice, fiecare „timp” fiind de trei sute 
şaizeci de ani efectivi sau o perioadă totală de două mii cinci sute douăzeci de ani; 
şi această perioadă s-ar încheia cu siguranţă în anul 1914 d. Cr. (Vezi Leviticul 
26:18; Daniel 4:16, 23, 32) Aceasta este şi mai multă dovadă că la un moment dat 
în toamna lui 1914 se află data corectă a preluării puterii de către Cristos Isus şi 
începerea exercitării ei asupra lucrurilor ce ţin de pământ. 

Scopul principal al celei de-a doua veniri a Domnului Isus Cristos este 
justificarea numelui lui Iehova pentru că Diavolul şi toată organizaţia lui i-a adus 
multă batjocură. Când Isus a fost ridicat din morţi de puterea lui Iehova şi înălţat la 
cer, El era cu siguranţă nerăbdător de atunci să înceapă imediat serviciul de 
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justificare a numelui Tatălui Său. Tatăl lui i-a spus atunci că trebuie să aştepte 
până la timpul potrivit al lui Dumnezeu ca să înceapă serviciul Lui de justificare; 
aşa cum este profeţit în Psalmul 110:1: „DOMNUL [Iehova] i-a spus DOMNULUI 
[Isus] meu, Stai la dreapta Mea până când îi voi face pe duşmanii Tăi așternut 
picioarelor Tale. ” Evrei 10:12, 13 comentează această profeţie cu privire la Isus, 
spunând: „Dar acest om, după ce a oferit o jertfă pentru păcate pentru totdeauna, s-
a aşezat la mâna dreaptă a lui Dumnezeu; de atunci a aşteptat ca duşmanii Lui să 
fie făcuţi așternut pentru picioarele Lui.” Sfârşitul acelei perioade de aşteptare 
trebuie să fie necesar acelaşi ca şi sfârşitul timpului menţionat de către profetul 
Ezechiel (21:25-27). Ambele profeţii ar marca timpul când Iehova l-ar trimite pe 
Regele Lui îndreptăţit la conducere, despre care Iehova spune: „Eu mi-am pus 
regele pe muntele Meu sfânt, Sion. Cere-mi şi îţi voi da naţiunile ca moştenire şi 
părţile cele mai îndepărtate ale pământului ca proprietate.” – Psalmul 2:6-8. 

Preluarea puterii de către Regele lui Iehova, Cristos Isus, este preluarea 
puterii de Iehova Dumnezeu asupra lucrurilor care ţin de pământ. Domnul a dat şi 
mai multe dovezi, în Apocalipsa 11:17, 18, cu privire la momentul în care Iehova, 
prin Regele Său, îşi va exercita puterea asupra lucrurilor ce ţin de pământ. Servii 
credincioși ai lui Iehova vorbesc: „Îţi mulţumim, o Domnul Dumnezeu 
Atotputernic, care eşti şi ai fost şi vei veni; pentru că Tu ţi-ai luat marea putere şi 
ai domnit. Şi naţiunile au fost furioase şi mânia Ta a venit.” În anul 1914 d. Cr. 
naţiunile au devenit furioase, care a însemnat şi mai multă dovadă că Cristos Isus a 
fost atunci pus pe tronul Său. Apocalipsa 11:19  urmează după profeţia de mai sus 
cu afirmaţia că „templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer, şi în templul său a fost 
văzut chivotul legământului.” În anul 606 î. Cr. Chivotul  legământului a fost luat  
din Sfânta Sfintelor din templu şi nu a mai fost recuperat şi înapoiat. Chivotul  
testamentului sau legământului  reprezintă în mod simbolic prezenţa lui Iehova 
Dumnezeu şi dovedeşte şi mai tare că reprezentantul Lui principal, Cristos Isus, 
venise la templu şi deci Iehova însuşi era prezent în mod reprezentativ. – Maleahi 
3:1-3. 

Aşa cum Solomon a început să ridice templul în al patrulea an al domniei 
lui şi aşa cum Isus la prima Sa apariţie a venit şi s-a oferit după trei ani şi jumătate 
după ce a fost numit Rege, ar trebui să ne aşteptăm ca venirea Regelui Cristos Isus 
la templul lui Iehova să fie în al patrulea an, şi anume, la trei ani şi jumătate după 
începerea domniei lui din 1914, şi deci venirea Lui la templul lui Iehova ar trebui 
să aibă loc în primăvara anului 1918 d. Cr. Această dată este confirmată cu tărie şi 
de evenimentele care au avut loc în 1918, care se potrivesc perfect cu profeţia, 
dovedind că atunci „dorinţa tuturor naţiunilor” a venit la templu şi a fost pusă ca 
Piatră Principală pe Sion. 

A fost voinţa clară a lui Dumnezeu ca Isus Cristos să facă un lucru de 
pregătire înainte de venirea la templu, descris ca „pregătirea căii pentru 
DOMNUL‟. Iehova l-a folosit pe profetul Ilie pentru un serviciu. Serviciul  lui a 
prefigurat un lucru asemănător, care să fie îndeplinit  de poporul lui Iehova în 
timpul perioadei de timp denumite ca „pregătirea căii pentru DOMNUL‟. Lucrul  
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lui Ilie a fost un serviciu de justificare şi a preumbrit restatornicirea adevărului 
pentru poporul lui Dumnezeu, care fusese de mult timp ascuns de practicile religiei 
satanice. Isus a vorbit de ceea ce poate fi numit „lucrul  lui Ilie” şi care trebuie 
înfăptuit de urmașii Lui credincioși, în Matei 17:11. Cristos Isus a condus acest 
lucru. Faptele arată că revista Turnul de veghere  a început să fie publicată în iulie 
1879, şi că de-a lungul a patruzeci de ani înainte de 1918 s-a desfăşurat o lucrare 
de către poporul lui Dumnezeu în interiorul tărâmului „creştinătăţii”, lucrare ce le-
a adus înapoi poporului lui Dumnezeu acele adevăruri fundamentale care fuseseră 
de mult timp ascunse de ei de către religie. În acea perioadă membrii şi urmașii 
credincioși ai lui Cristos Isus au părăsit organizaţia lui Satan, în special „religia 
organizată” şi s-au devotat în întregime Domnului Dumnezeu. Aceasta a fost 
serviciul lui Cristos Isus pentru pregătirea căii înaintea Domnului, serviciu ce 
trebuie încheiat înainte de venirea Lui la templul lui Dumnezeu, aşa cum a fost 
profeţit: „Iată, o să-mi trimit mesagerul şi El va pregăti calea pentru Mine; şi 
Domnul, pe care îl căutaţi, va veni dintr-o dată la templul Său, chiar mesagerul 
legământului, în care vă veseliţi; iată că El va veni, spune DOMNUL oștirilor.” 
(Maleahi 3:1) Acest lucru arată că El a fost bucuria şi dorinţa „naţiunii sfinte” a lui 
Iehova Dumnezeu. 

Scopul venirii Lui la templul lui Iehova este de a executa hotărârea 
judecătorească ca un mare Judecător. Acest lucru trebuie să aibă loc înainte de 
venirea bătăliei de la Armaghedon; şi din moment ce toţi membrii din clasa de 
templu adevărat trebuie să fie judecaţi de El, trebuie să aibă loc înainte ca ultimele 
„pietre vii” să fie luate de pe pământ. Venirea Domnului trebuie să se întâmple în 
timp ce unii dintre cei credincioși din clasa de templu sunt încă în carne. În timp ce 
Mesagerul lui Iehova, Cristos Isus, pregătea calea înaintea lui Iehova, interesele 
Împărăției lui Dumnezeu au fost încredinţate celor care au încheiat un legământ de 
a face voinţa lui Dumnezeu şi care fuseseră invitaţi să facă parte din Împărăție. Cât 
despre credinţa cu care au dat atenţie acestor interese ale Împărăției  Domnul 
trebuie să ia în considerare faptele înainte să îi aleagă şi să îi aprobe. „Judecata 
trebuie să înceapă la casa lui Dumnezeu.” (1 Petru 4:17) Acea judecată va 
determina credinţa poporului lui Dumnezeu de pe pământ până în acel moment. 
Judecata este o vreme de probe aprinse, adică probe care îi încearcă pe oameni ca 
şi cum ar trece prin foc. Aşa cum a fost prezis: „Cine va putea să sufere însă ziua 
venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul 
topitorului şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va 
curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul şi vor aduce 
Domnului daruri neprihănite” – Maleahi 3:2, 3. 

Toţi „fiii lui Levi” sau leviţii i-au aparţinut lui Dumnezeu şi au slujit la 
templul Său din Ierusalim. Leviţii îi ilustrează pe toţi cei care sunt creaţi de spiritul 
lui Dumnezeu şi care sunt la rând pentru preoţie, „preoţia regală” sub Marele 
Preot, Cristos Isus, Regele. Reiese destul de clar din profeţie că venirea Domnului 
Isus la templu va fi marcată de mari încercări rezultând în separarea celor 
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neacceptaţi de cei acceptaţi, pentru ca cei acceptaţi să realizeze un serviciu 
credincios pentru Iehova Dumnezeu în dreptate. 

Evenimentele ce au avut loc în primăvara anului 1918 confirmă exact 
cealaltă mărturie conform căreia primăvara anului 1918 marchează timpul venirii 
Domnului Isus la templul lui Iehova. La acea vreme poporul  lui Iehova a fost 
supus la încercări aprinse. Aceştia făcuseră de ceva vreme lucrarea de vestire a 
adevărului. În anul 1918 lucrul denumit „lucrul  Ilie” a fost oprit din cauza unor 
acţiuni ale duşmanilor religioşi. Mulţi dintre martorii Domnului de pe tot pământul 
au fost închişi la acea vreme şi mulţi alţii au fost privaţi de libertatea de a acţiona, 
de a depune mărturie pentru numele Domnului. Au apărut mulţi fraţi falşi, care au 
declarat că sunt urmașii  lui Cristos Isus, dar a căror dragoste s-a răcit şi s-au întors 
împotriva altora care Îl servesc pe Dumnezeu şi Împărăția Sa. În acea vreme 
poporul lui Dumnezeu era urât printre naţiuni din cauza credinţei lor pentru 
Domnul, aşa cum Isus a prezis că se va întâmpla după ce va începe sfârşitul lumii 
lui Satan. Matei 24:9, 10, 12: „Apoi vă vor chinui şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi 
printre toate naţiunile pentru numele Meu. Apoi mulţi vor fi jigniţi şi se vor trăda 
reciproc şi se vor urî unii pe alţii. Şi pentru că nelegiuirea va creşte, dragostea 
multora se va răci.” 

Aceste afirmaţii profetice, împreună cu evenimentele care au avut loc din 
1918 şi care se potrivesc profeţiei şi arată îndeplinirea ei, demonstrează că Domnul 
a venit la templul lui Iehova pentru judecată, şi că „dorinţa tuturor naţiunilor” a 
venit la templu în primăvara lui 1918. Acum se desfăşoară judecarea naţiunilor, iar 
oamenii cu bunăvoinţă din toate naţiunile arată că Regele lui Iehova, Cristos Isus, 
este „dorinţa” lor, alegându-L şi fiind fermi de partea Lui şi de Împărăția Sa. – 
Matei 25:31-40. 
 

 
ÎN CURÂND, PACE FĂRĂ SFÂRŞIT 

 
„Eu Domnul ... voi aduce pacea.” (Isaia 45:7) Iehova Dumnezeu şi-a dat 

cuvântul acum multă vreme că va instaura un guvern drept care va conduce şi 
binecuvânta toţi oamenii cu bunăvoinţă care trăiesc. Bătălia de la Armaghedon, 
care este foarte aproape, va curăţa calea pentru operaţiunea neîntreruptă a 
Guvernului Teocratic glorios. În curând toate guvernele egoiste ale acestei lumi 
vor pieri. Monarhiile, democraţiile, aristocraţiile, papismul, fascismul, comunismul 
sau nazismul şi orice alte metode de conducere vor dispărea la Armaghedon şi vor 
fi uitate. Acele încercări nereuşite de guvernare nu vor fi ţinute minte de către 
supravieţuitorii Armaghedonului, pentru că ei vor avea alte lucruri la care să se 
gândească. Guvernul dreptăţii al lui Dumnezeu sub Regele Cristos Isus va avea 
putere deplină şi va administra corect şi va aduce binecuvântări nemărginite 
tuturor celor ce acţionează în dreptate. 
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Regele uns sau Mesia este Fiul preaiubit al lui Iehova Dumnezeu. Acum 
nouăsprezece secole Iehova L-a trimis pe pământ să spună adevărul cu privire la 
numele lui Iehova şi la guvernul Său. Mesia, Isus, a fost ucis, iar Iehova a făcut ca 
moartea Lui să acţioneze ca preţ al răscumpărării pentru toţi oamenii care cred în 
El şi Îl servesc şi care i se închină lui Iehova Dumnezeu în spirit şi în adevăr. 
Acum Cristos Isus nu mai este om, ci spirit în cer şi cu toată puterea din cer şi de 
pe pământ a venit să justifice numele Tatălui Său, pe care religia l-a reprezentat 
nepotrivit, şi să conducă lumea în dreptate şi să administreze binecuvântări 
oamenilor. În legătură cu El Iehova a spus prin profetul Său (Isaia 9:6, 7): 
„Guvernul va fi pe umărul Lui; şi numele lui va fi Sfătuitor Minunat, Dumnezeu 
puternic, Tată veşnic, Prinţ al Păcii. Nu va fi sfârşit pentru creşterea guvernului 
Său şi a păcii.” 

El va fi numit „Sfătuitor Minunat” pentru că sfatul lui va fi înţelept 
întotdeauna, va fi perfect şi infailibil, iar cei care îl vor urma nu vor muri 
niciodată, aşa cum este arătat  în Ioan 8:51. El este numit „Dumnezeu puternic” 
pentru că toată puterea din cer şi de pe pământ este în mâna Lui şi toată creaţia are 
porunca să Îl servească  şi să I se supună. (Matei 28:18; Ioan 5:22, 27) Este numit 
„Tată Veşnic” pentru că El este Dătătorul de viaţă al omului prin porunca lui 
Iehova Dumnezeu şi nu există altă cale de a obţine viaţă. (Romani 6:23; Fapte 
4:12) Este numit „Prinţ al Păcii” pentru că sub guvernul Său drept nu va mai exista 
nici un război. (Matei 24:21) În curând toată mulţimea de persoane cu bunăvoinţă 
care vor supravieţui Armaghedonului şi vor trăi, vor şti că pacea a venit pentru 
totdeauna; cu privire la acest lucru este scris (Isaia 2:4): „Vor făuri pluguri din 
săbii şi cosoare din suliţe; nici o naţiune nu va mai ridica sabia împotriva altei 
naţiuni şi nici nu vor mai învăţa despre război.” 

Popoarele lumii doresc pacea şi nu războiul şi din acest motiv Liga 
Naţiunilor a fost pentru mulţi ca un pai întins unui om care se îneacă. Iehova a 
exprimat în mod clar că Liga Naţiunilor şi combinaţia de puteri totalitare 
reprezintă o fraudă şi o capcană şi vor fi distruse în întregime. (Isaia 8:9, 10) 
Oamenii egoişti ce conduc naţiunile într-un fel egoist şi imperfect nu pot aduce 
niciodată pace pentru oameni. Pacea veşnică poate veni doar de la şi prin 
TEOCRAŢIA lui Iehova sub Cristos. Cu privire la acea pace binecuvântată, care 
va veni din guvernul Domnului, Psalmul 72:4, 7 spune:  „El va face dreptate 
nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor. În 
zilele lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună”. 
Fiecărui om care va încerca să facă bine, dar care din cauza propriei slăbiciuni are 
nevoie de milă, Domnul îi va oferi milă. Sub guvernul Lui drept nimănui nu i se va 
permite să înşele sau să îndrume greşit pe alţii, şi adevărul va fi vorbit întotdeauna. 
Apoi, în limba profetului lui Dumnezeu, toţi oamenii care trăiesc vor cânta 
(Psalmul 85:10-12): „Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se 
sărută. Credincioşia răsare din pământ şi dreptatea priveşte de la înălţimea 
cerurilor. Domnul ne va da şi fericirea şi pământul nostru îşi va da roadele”. 
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Nici „Noua Ordine Mondială” şi nici alte planuri create de om nu pot aduce 
prosperitate de durată oamenilor. Prosperitatea nu poate fi adusă prin 
implementarea de metode nedrepte şi incorecte. Porunca lui Dumnezeu este ca 
fiecare om să-şi iubească aproapele, ceea ce înseamnă că trebuie să acţioneze cu 
dreptate şi onestitate cu ceilalţi oameni. Munca este o binecuvântare pentru om 
pentru că Dumnezeu a declarat acest lucru. Când toţi oamenii lucrează şi primesc 
roadele muncii lor vor fi toţi prosperi. Sub guvernul Domnului oamenii „nu vor 
munci degeaba, şi nici nu vor aduce [copii] pentru necaz” (Isaia 65:23, 
Rotherham). Sub conducerea Guvernatorului drept al pământului, uscatul nu va fi 
atacat de plăgi care distrug culturile, ci va produce din belşug şi din abundenţă şi 
pentru toţi, aşa cum este scris (Psalmul 67:6): „Atunci pământul va da roade.” 
Cuvântul lui Iehova spune: „Când cei drepţi deţin autoritatea oamenii se bucură.” 
(Proverbe 29:2) Guvernul lui Dumnezeu va fi în întregime în dreptate, şi sub 
guvernul Lui „Domnul oștirilor va da tuturor oamenilor o sărbătoare cu mâncăruri 
grase, cu vin, cu lucruri grase pline de miez, cu vin limpezit.” – Isaia 25:6. 

Toate persoanele cu mintea întreagă îşi doresc viaţă veşnică în pace. Cu 
toată puterea multă şi forţa guvernelor din prezent şi celelalte organizaţii diferite 
de pe pământ, cu toată lăudăroşenia şi trufia Diavolului şi a agenţilor lui şi cu toată 
„religia organizată”, ei tot nu pot să dea viaţă vreunei creaturi. Viaţa este darul lui 
Dumnezeu prin Cristos Isus Domnul nostru şi nu există altă cale de a primi viaţă. 
(Romani 6:23; Fapte 4:12) Isus i-a spus în rugăciune lui Dumnezeu: „Aceasta este 
viaţă veşnică, pentru ca ei să te ştie pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi Isus 
Cristos, pe care tu l-ai trimis.” (Ioan 17:3) Când îngrozitoarea bătălie a 
Armaghedonului va fi în plină desfăşurare,  atunci mulţi dintre cei care au fost 
înşelaţi şi care au preferat să creadă minciuni vor şti că Satan este marele mincinos 
şi că doar Iehova poate da viaţă. Cei care vor supravieţui Armaghedonului vor fi 
cei care aud acum mesajul Împărăției  adevărului şi care îi acordă atenţie şi caută 
dreptatea şi smerenia, şi acestora Iehova le promite că vor „fi ascunşi” în acele 
vremuri de necaz şi nelinişte. (Ţefania 2:2, 3) Isus Cristos, prin bunătatea lui 
Dumnezeu, şi-a dat viaţa ca un preţ de răscumpărare pentru cei care cred în El şi îl 
servesc. (Matei 20:28; Ioan 10:10; Evrei 2:9) Sub GUVERNUL TEOCRATIC 
oamenilor le va fi acordată şansa de a se supune şi de a trăi. Mai mult, cei care au 
murit şi care acum dorm în mormânt vor fi aduşi la judecata învierii şi le va fi 
acordată şansa de a se supune şi de a trăi. Isus a dat asigurarea acestui lucru cu 
aceste cuvinte: „Toţi cei care sunt în morminte îi vor auzi vocea şi vor veni.‟ – Ioan 
5:25-30, A.R.V. 

„Iată, un rege va domni în dreptate, iar prinţii vor conduce în judecată. 
Lucrarea  dreptăţii va fi pace, şi efectul dreptăţii va fi liniştea şi siguranţa pentru 
totdeauna. Şi poporul meu va trăi în pace şi în locuinţe sigure şi în locuri liniştite 
de odihnă.” – Isaia 32:1, 17, 18. 

Martorilor lui Iehova li s-a poruncit să meargă şi să spună „oamenilor cu 
bunăvoinţă” despre distrugerea conducerii asupritoare a lui Satan şi despre 
guvernul binevoitor şi drept al lui Cristos Isus şi despre binecuvântările date 
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poporului Său. Din cauză că spun aceste adevăruri extraordinare şi minunate 
martorii lui Iehova sunt acuzaţi în faţa tribunalelor diferitelor guverne. Din cauză 
că aduc oamenilor acest mesaj de mângâiere, martorii lui Iehova de astăzi suferă 
după gratii. La Armaghedon Domnul îşi va aminti josniciile aduse acum asupra 
numelui şi poporului Său. 

Chiar dacă sunt cele mai grele timpuri pentru naţiunile din organizaţia 
Diavolului, aceasta este totuşi cea mai binecuvântată vreme de când există oamenii 
pe pământ, din cauză că Guvernul Teocratic al lui Iehova este în acţiune, şi acum 
este privilegiul binecuvântat al tuturor persoanelor binevoitoare care aud mesajul 
despre „guvernarea şi pacea” lui Dumnezeu să transmită acea cântare veselă şi 
celorlalţi. Toţi cei care sunteţi binevoitori faţă de Iehova şi Împărăția Sa  continuaţi 
deci să creşteţi în cunoaşterea adevărului şi spuneţi-l şi altora şi făcând acest lucru 
veţi primi binecuvântări din belşug din guvernul lui Iehova; cum este scris: „Glorie 
lui Dumnezeu în înălţimi, iar pe pământ pace oamenilor cu bunăvoinţă.” – Luca 
2:14, Douay. 
 
 

Experiențe de teren 
 

ÎN FAŢA RAMURII LONDONEZE A SOCIETĂŢII 
 

“Scena : O dimineaţă însorită , pe strada Craven Terrace numărul 34 . Doi 
dintre băieţi , încărcau 40 de cutii (de carton) cu cărţi , în camionul care este parcat 
lângă liftul care aduce cutiile cu cărţi , din depozitul aflat sub Sala Împărăției , 
camioanelor care aşteaptă , care să fie duse diverselor societăţi . Pe lângă strada 
Craven Terrace , în fiecare dimineaţă vine o mulţime mixtă de oameni , în drumul 
lor către staţia de autobuz , în drumul lor spre muncă . În această dimineaţă , un 
foarte bine îmbrăcat bărbat ,  a venit pe stradă , s-a uitat un pic la felul cum cutiile 
de carton erau încărcate , şi apoi cu un accent de Oxford foarte şlefuit  , a declarat : 
`Dacă acestea ar fi bombe , în loc de tratate de Biblie ,  noi am putea avea o şansă 
ca să câştigăm acest război “ Cei doi martori şi-au continuat treaba , fără nici un 
comentariu , fiind mai mult sau mai puţin obişnuiţi cu comentariile făcute de către 
băgăcioşii care treceau prin zonă . Prietenul nostru bine îmbrăcat  , în mod evident 
nerăbdător ca să aducă această situaţie , în atenţia cuiva care ar comenta asupra ` 
cuvintelor sale de înţelepciune „ , s-a dus la un măturător de stradă , care se afla în 
apropiere  , un om mic care are însărcinarea de a păstra curată , strada Craven 
Terrace şi teritoriul care înconjoară această stradă . Ce a spus exact , ` prietenul 
nostru important din oraş „ , nu putem şti , însă l-am observat purtând o discuţie 
relativ înfierbântată , cu măturătorul de stradă , şi arătând cu degetul ,  în direcţia 
noastră . Din atitudinea lui , indiferent de ceea ce spunea ,  ne puteam da seama că 
nu era ceva politicos , la adresa noastră .  Măturătorul , totuşi , a arătat rapid de 
partea cui era , prin faptul că i-a spus eroului nostru de la Oxford :  “ Nu , nu 
această adunătură de oameni , Guvernatorule  ! ; ei sunt o adunătură bună de 
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oameni . Dacă fiecare ar vedea lucrurile cum le văd ei , şi ar sta la fel de fermi în 
privinţa a ceea ce cred , noi nu am avea oameni ca Hitler , care se poartă ca dracul 
, care este ` . Tipul nostru `înţelept` , apoi , negăsind simpatie pentru prostiile 
debitate , s-a dus val – vârtej către gară ,  unde noi am sperat că acesta îşi ratase 
trenul , cu care ar fi trebuit să se ducă . Măturătorul , totuşi , a venit la noi , în timp 
ce încă încărcam camionul , şi a spus : “ A-ţi auzit asta , băieţi ? încercând să vă 
pună în rând . Ceea ce  el doreşte , sunt cinci minute cu judecătorul , care să îl 
pună înapoi în banca lui . Dar cei de felul lui , nu vor vedea lucrurile în mod logic , 
nu-i aşa ? Se pare că acest mic măturător de stradă , l-a auzit pe judecătorul 
Rutherford , când acesta îşi ţinea predica la Albert Hall , cu ultima ocazie când ne-
a vorbit nouă , acolo . O `oaie‟ şi o „ capră‟ , aşa-i ?  
 

PROCEDURĂ ADECVATĂ ,  FĂCUTĂ DE CĂTRE 
AMERICANI CINSTIŢI 

 
În timpul întâlnirii mele din Shelby , Idaho , în ziua de 11 iunie , marţi 

seara , la ora 10 : 30 , un grup de oameni au venit la remorca noastră , căutându-mă 
pe mine ,  printre aceşti oameni , se afla Legiunea Americană , şeriful districtului , 
poliţia locală ,poliţia statală , şi un agent FBI de la Idaho Falls . Comandantul de la 
Shelby Legion , a întrebat mai târziu ce fel de întâlniri ţineam în Shelby ,  şi a 
întrebat dacă aş putea să  demonstrez exact ,  la Legion Hall ,  în seara următoare , 
ce fel de întâlniri ţinem în locuinţele personale , cum Martorii lui Iehova intrau în 
legătură cu oamenii , etc ., precum şi articolele din revista “Turnul de Veghere” . 
Rezultatul a fost că cu această ocazie , s-a creat o oportunitate de a face lucrare de 
mărturisire , în faţa tuturor autorităţilor din Shelby . A fost audiată înregistrarea 
“Guvern și pace” la fonograf , şi a avut loc o demonstraţie de studiu biblic .  Toate 
cele doisprezece oficialităţi care participau ,  s-au minunat la informaţia dată de 
către judecătorul Rutherford ; şi comandantul organizaţiei “American Legion ” , a 
spus : “ Toată lumea ar trebui să obţină acel tip de informaţie , care este cu 
adevărat Americană “ Toţi oficialii , şi-au exprimat aprecierea faţă de Societatea “ 
Turnul de Veghere” , pentru cooperarea reprezentanţilor acesteia , şi au extins o 
invitaţie către Martorii care lucrau teritoriul “  
 

“UN CUVÂNT ÎN SEZON “ CÂT DE BINE ÎN CANADA ! 
 

“Noi făceam lucrarea de mărturisire , în zonele sălbatice din nordul 
provinciei Saskatchewan, şi ne simţeam destul de descurajaţi de drumurile proaste 
şi de opozanţii care trăiau de-a lungul acestor drumuri , când eu şi fiica mea de 12 
ani , am ajuns la o casă unde un grup de oameni erau adunaţi laolaltă . Le-am 
explicat acestora cine eram , şi am început să pun spre audiţie pentru ei , discul “ 
Instrucțiune “ pe fonograf . Am observat că unora dintre ei , nu le-a plăcut din start 
, şi au început să îl critice pe judecătorul Rutherford şi opiniile lui . Le-am spus , 
ceea ce aveam de spus , şi apoi un  bărbat a sărit , şi-a lovit pumnul de palmă , şi a 
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zis : “ Frumos , sunt cu tine ; Voi , Martorii lui Iehova , a-ţi făcut mai mult serviciu 
bun în această comunitate , în trei ani de zile , decât preoţii , în treizeci de ani “ 
Imaginaţi – vă  bucuria mea , la această declaraţie a lui . Ceilalţi au fost uluiţi  . 
Apoi i-am spus acestei persoane plină de bunăvoinţă : `Oameni ca tine , vor găsi 
protecţia lui Dumnezeu , la Armaghedon ‟ Am lăsat ceva literatură la el , şi noi ne-
am dus în drumul nostru , bucurându-ne ; întreaga descurajare a dispărut “ 
 

RAPORTUL UNEI PRIETENE STÂRNEŞTE ÎNTREBĂRI 
 

O prietenă , o actriţă în Brooklyn , mi-a făcut cunoştință prin intermediul 
telefonului , cu un coleg din New York . Acesta a dorit ceva informaţii , în scop 
profesional , şi a spus că ar vrea de asemenea să audă din propria mea gură , despre 
acele lucruri îngrozitoare , care au fost făcute cunoscute de către Martorii lui 
Iehova  , şi relatate ei , de către prietena mea . M-am întâlnit cu doamna . Ea a 
arătat o remarcabilă bunăvoinţă , a ascultat cu atenţie la dovezile biblice , şi a părut 
să creadă fiecare declaraţie , fără să mă contrazică , fără vreo vorbă de îndoială sau 
ezitare . Aparent , ochii mei nu puteau ascunde uimirea mea . Citindu-mi gândurile 
, ea a remarcat zâmbind : Nu , nu sunt credulă , nicidecum .  De ce nu te-aş crede 
de îndată , în privinţa a ceea ce îmi spui ? Motivul ei pentru a accepta doar cartea 
“Salvare” , era din nou un motiv ieşit din comun : dacă ar fi luat toate cărţile , etc. , 
ea ar deveni atât de absorbită în citirea cărţilor , încât ar începe să îşi neglijeze total 
, munca , lucru pe care nu îl poate face momentan ; procedura mai sigură , astfel , 
ar fi să achiziţioneze doar o singură carte , urmată la ceva timp de cumpărarea unei 
alte cărţi de la mine , şi să mă sune când era gata să mai cumpere o carte de la 
mine . Ieri , m-a sunat , informându-mă că împrumutase cartea unui domn , şi 
tocmai acum primise veste de la el , şi acesta spunea că după părerea lui , cartea 
“Salvare” ,  este o carte de interes extraordinar . `El este foarte bogat ( cât de bogat 
, nu ştiu ) ; dar sper că îţi va susţine serviciul . Eu am întrerupt-o din ce vroia să 
îmi zică : ` Dar noi nu dorim banii altora ` , Ea a spus ` Ştiu acest lucru ` , ` dar 
sunt foarte interesată , ca el să îşi folosească o parte din avere , ca să contribuie la 
serviciul tău , până când banii nu şi-au pierdut întreaga lor valoare . Pot să aranjez 
o întâlnire cu noi trei ? “  
 

STUDIILE BIBLICE IMPULSIONEAZĂ ADUNAREA 
 

“Un vestitor ţine şapte studii biblice , în fiecare săptămână , în locuinţe 
private , pe lângă participarea sa la trei studii biblice ale adunării din  Nashville , şi 
pe deasupra , câştigându-şi şi existenţa .  Această activitate , face şaizeci de ore pe 
lună , lucru uşor pentru acest vestitor . Rezultatul este că adunarea la care el este 
asociat , creşte rapid , lucru datorat în mare parte , la studiul biblic al acestui 
vestitor . Aceste studii biblice l-au făcut pe acest vestitor , foarte familiar cu Biblia, 
şi astfel îl face mult mai eficient în lucrarea sa de mărturisire , din uşă în uşă “  
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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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EHUD 
„Învaţă-mă calea Ta, o Iehova; Voi merge în adevărul Tău; unifică-mi inima ca să 

se teamă de numele Tău.” – Psalmul 86:11, A.R.V. 
 

PARTEA I 
IEHOVA Dumnezeul Atotputernic şi Cristos Isus sunt una. Isus a spus: 

„Eu şi Tatăl meu suntem una.” (Ioan 10:30) Iehova Dumnezeu este Tatăl; Isus este 
Fiul. Iehova este fără de început şi fără de sfârşit, deci „din veşnicie”. (Psalmul 
90:2) Cristos Isus este începutul creaţiei lui Iehova. (Apocalipsa 3:14; Ioan 1:1-3) 
Isus a spus mai departe: „Tatăl meu este mai mare ca Mine.” (Ioan 14:28) Atunci, 
cum sunt Tatăl şi Fiul una? Astfel: ei sunt în armonie completă şi unitate deplină. 
Ei lucrează împreună în armonie sau unitate perfectă. Tatăl şi Fiul sunt în 
unanimitate deplină, sau unitate. Cristos Isus Fiul respectă întotdeauna voinţa lui 
Iehova Dumnezeu: „Pentru că Eu am venit din cer, nu ca să fac voinţa Mea, ci să 
fac voinţa Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38) „Voi face cu bucurie voinţa ta, o 
Dumnezeul meu; da, legea ta este în inima mea.” (Psalmul 40:8) Iehova este 
marele TEOCRAT. TEOCRAŢIA este guvernul lui Iehova condus prin Cristos 
Isus. 

2 Astfel, tot ce este în TEOCRAŢIE trebuie să fie în armonie perfectă sau 
unitate cu Iehova şi Cristos Isus. Iehova Dumnezeu i i-a dat Fiului pe cei care 
compun membrii corpului Său spiritual. Aceştia sunt în număr de 144.000 şi sunt 
compuşi din apostolii credincioși şi din cei care cred, se supun şi sunt aduşi în 
„corpul lui Cristos” şi se dovedesc a fi credincioși, chiar până la moarte. 
(Apocalipsa 2:10) Toţi aceştia trebuie să fie în armonie şi unitate deplină, aşa cum 
afirmă Isus: „Ca să fie toţi una; aşa cum Tu, Tată, ești în Mine, şi Eu în Tine, aşa şi 
ei să fie una în Noi; pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis pe Mine.” – Ioan 
17:21. 

3 Acest limbaj al lui Isus clarifică chestiunea, şi anume că unitatea 
înseamnă unitate deplină şi completă în acţiune. Aşa a fost mintea apostolului care 
a spus sub inspiraţie cu privire la alegerea membrilor corpului lui Cristos: „Până 
când vom fi toţi în unitate cu credinţa şi cu cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu, a 
unui om perfect, până la măsura staturii plinătăţii lui Cristos;... Dar, vorbind 
adevărul în iubire, să creştem în toate lucrurile prin El, care este capul, chiar 
Cristos.” (Efeseni 4:13-15) Astfel Iehova, Cristos Isus şi toţi cei care au de-a face 
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cu GUVERNUL TEOCRATIC trebuie să fie uniţi complet, făcându-și serviciul 
toţi în organizaţia lui Dumnezeu sub îndrumarea Căpeteniei ei. 

4 De-a lungul timpului Iehova a făcut şi a înscris în Biblie multe tablouri 
profetice cu scopul de a-i ajuta pe cei de pe pământ din prezent, care Îl iubesc şi I 
se supun, să vadă şi să aprecieze dezvoltarea GUVERNULUI TEOCRATIC. 
Printre acele tablouri profetice este unul în care Ehud a jucat un rol important. 
Acea dramă profetică este luată în discuţie aici pentru instruirea poporului lui 
Dumnezeu. Îndeplinirea ei este acum în desfăşurare, apropiindu-se de un punct 
culminant, şi este deci foarte importantă pentru cei care au încredere deplină în 
marele TEOCRAT. 

5 Iehova este „Tatăl milei şi Dumnezeul mângâierii”. În momente de mare 
nelinişte El îi linişteşte pe cei care au încredere deplină în El şi care Îl servesc cu 
stăruinţă. Chiar acum, rămăşiţa unsă şi însoţitorii lor sunt asupriţi foarte tare de 
duşman, dar ei nu sunt disperaţi sau descurajaţi. Europa a fost cotropită de 
instrumentele lui Satan, acţionând sub conducerea demonului Gog şi a altor 
demoni asociaţi. Pe continentul european „lucrarea ciudată” pare să fie cam 
terminată. În America şi Marea Britanie lucrarea de mărturie pare să fie mai 
anevoioasă. Marile organizaţii religioase de pretutindeni, lucrând împreună cu 
aliaţii lor politici şi comerciali, continuă cu conspiraţia lor de a-i distruge pe cei 
care îl servesc cu credinţă pe Iehova. Toţi aceşti conspiratori sunt împotriva 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi acesta este motivul pentru care îi persecută pe 
martorii lui Iehova. 

6 Pe tot pământul, oamenii care îl servesc astăzi pe Iehova şi îi susţin 
TEOCRAŢIA cu încredere se uită înspre Iehova Dumnezeu şi Regele Lui şi se 
roagă împreună ca „Stăpânirile Înalte” să-i distrugă pe duşmanii lui Iehova. Ruga 
pe care o rostesc ei acum a fost înregistrată în Cuvântul Lui cu multe secole în 
urmă. El le face cunoscut celor care Îl iubesc că prezentul este timpul pentru a 
trimite acea petiţie la tronul din cer. Celor credincioși le este arătat de către 
înscrierea divină că trebuie să trimită aceste cuvinte la tronul ceresc: „Nu-ţi păstra 
liniştea, o Dumnezeule; nu-ţi ţine pacea şi nu fii nemişcat, o Dumnezeule. Pentru 
că, iată, duşmanii Tăi fac zarvă; iar cei ce Te urăsc şi-au ridicat capul. Ei au dat 
sfaturi viclene poporului Tău şi s-au sfătuit cu privire la cei ascunşi ai Tăi. Ei au 
spus, Vino, şi lasă-ne să-i distrugem ca naţiune; pentru ca numele de Israel să nu 
mai existe. Pentru că s-au pus de acord; s-au unit împotriva Ta. Fă-le lor cum le-ai 
făcut şi madianiţilor; şi lui Sisera şi lui Iabin la valea Chison; care a pierit în En-
dor; ei au devenit îngrăşământ pentru pământ. Aşa cum focul arde lemnul, şi aşa 
cum flacăra aprinde munţii, aşa să-i asupreşti cu vijelia Ta şi înspăimântă-i cu 
furtuna Ta. Umple-le faţa de ruşine; ca să-ţi caute numele, o DOMNUL meu. 
Lasă-i să fie zăpăciţi şi chinuiţi pentru totdeauna; da, să fie făcuţi de ruşine şi să 
piară.” – Psalmul 83:1-5, 9, 10, 14-17. 

7 Să se observe clar că rugăciunea înregistrată în textul de mai sus şi pus 
acum în gura poporului uns şi devotat al lui Dumnezeu, şi pe care aceşti servi 
devotaţi ai lui Iehova Dumnezeu o rostesc, leagă pe Sisera şi Iabin de madianiţi, 
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ale căror corespondenţi acţionează acum. De această dată rugăciunea a fost 
adresată lui Iehova pentru ca devastarea pe care a aplicat-o duşmanilor Lui din 
vechime să se repete asupra celor care sunt acum în conspiraţie împotriva marii 
TEOCRAŢII sub Cristos Isus, ORGANIZAŢIA TEOCRATICĂ ce include pe 
poporul „ascuns” al lui Dumnezeu. Distrugerea madianiţilor a fost profetică. 
Drama luată în considerare aici nu l-a inclus doar pe Ehud, ci şi pe israeliţi, 
poporul de legământ al lui Dumnezeu, pe moabiţi şi pe alţii. Drama legată de 
distrugerea madianiţilor şi înscrisă pentru speranţa poporului lui Dumnezeu este 
pentru mângâierea celor ce se află acum pe pământ. (Judecători capitolele 6-8) 
(Vezi şi Turnul de veghere  din 1935, articolul intitulat „Bătălia lui Iehova”, 
paginile 3-76) Înscrierea despre Sisera şi Iabin apare în Judecători capitolele patru 
şi cinci; şi prin rugăciunea înscrisă în Psalmul 83, citat mai sus, aceştia sunt în 
legătură directă cu madianiţii. Capitolul patru din Judecători este legat de Sisera şi 
Iabin şi povesteşte despre înfrângerea lor, care a avut loc cam cu 47 de ani înainte 
de distrugerea madianiţilor de către Ghedeon. Capitolul patru începe cu aceste 
cuvinte: „Şi copiii lui Israel au făcut din nou lucruri rele în faţa Domnului, când 
Ehud a murit.” (Judecători  4:1) Textul de aici arată o legătură cu Ehud şi cu ceea 
ce a făcut el înainte de aceasta. 

8 Israeliţii erau atunci pe teritoriul Canaanului, şi Dumnezeu lăsase anumite 
naţiuni păgâne acolo ca o probare pentru israeliţi. Toţi acei oameni păgâni au 
practicat o religie a Diavolului şi au fost sub influenţa şi puterea demonilor, Satan 
fiind căpetenia armatei de demoni. Aceea a fost o probare adevărată pentru israeliţi 
pentru că li s-a ordonat să păstreze distanţa faţă de religia diavolească şi adepţii ei, 
şi să nu mai aibă absolut nimic de-a face cu religia. Toate acele naţiuni păgâne au 
fost împotriva lui Iehova şi marelui lui GUVERN TEOCRATIC, pe care tablourile 
Lui profetice aveau să-l prefigureze. „Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca 
să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele 
Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască 
şi să înveţe războiul şi anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Neamurile 
acestea erau cei cinci domnitori ai Filistenilor, toţi Canaaniţii, Sidoniţii şi Heviţii 
care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea 
Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca 
Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin 
Moise. Şi copiii lui Israel au locuit în mijlocul Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, 
Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor;” – Judecători 3:1-5. 

9 Israeliţii au căzut sub influenţa religioasă a naţiunilor păgâne de acolo: 
„Şi le-au luat fiicele [canaanite] de soţii, şi şi-au dat fiicele fiilor lor şi i-au slujit pe 
dumnezeii lor [canaaniţi]. Şi copiii lui Israel au făcut lucruri rele în ochii 
Domnului, şi l-au uitat pe Domnul Dumnezeul lor, şi i-au slujit pe Baali şi 
idolilor.” – Judecători 3:6, 7. 

10 Israeliţii fuseseră preveniţi de Moise că religia îi va prinde în capcană, 
dar ei nu au acordat atenţie avertismentului lui. (Deuteronomul 7:1-16) Chiar dacă 
milioane de oameni au declarat că îl servesc pe Dumnezeu şi pe Cristos aproape 
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toţi aceşti oameni nu nesocotit avertizarea lui Moise, sub îndrumarea lui Iehova, şi 
anume că religia este o capcană. 

11 Observaţi aici ce a avut loc în vremuri moderne, ce corespunde exact cu 
ceea ce s-a abătut asupra israeliţilor. Înainte de 1918, poporul consacrat al lui 
Iehova, a hotărât să pună deoparte toate lucrurile ce ţin de religie şi să se supună 
voinţei lui Dumnezeu, dar nu s-a făcut nici o schimbare clară sau îndepărtare de 
religie. Mai exista un grad de religie printre ei şi deci veşmintele lor de identificare 
erau murdare. Când a venit Domnul la templu în 1918 cei consacraţi au fost 
identificaţi prin multe ceremonii şi practici religioase. Veşmintele lor erau marcate 
cu pete religioase murdare. Ei acordau încă onoare şi laudă oamenilor şi se 
supuneau conducătorilor lumeşti ca şi cum aceştia constituiau „stăpânirile înalte” 
menţionate în Romani 13:1. Era un anumit grad de închinare la creaturi, înălţare şi 
preamărire a conducătorilor pământești şi deci comiterea „păcatului Samariei”. 
(Amos 8:14) Nu era nici un război real declarat împotriva religiei, ca fiind a lui 
Satan, până la sfârşitul anului 1936. Se pare că întotdeauna a fost foarte greu chiar 
şi pentru cei consacraţi să stea departe de religie şi practicile religioase. 

12 Observaţi atunci că Judecători 4:1 spune: „Şi copiii lui Israel au făcut din 
nou lucruri rele în faţa Domnului, când Ehud a murit.” Aici se face referire la 
Ehud. Ehud şi-a îndeplinit partea sa într-o mare dramă şi a murit, şi faptul că se 
face referire la moartea lui face ca astăzi să fie potrivită examinarea istoriei acelei 
drame şi a semnificaţiei ei tipice, aşa cum este detaliat în capitolul trei din 
Judecători, în special în versetele 12-30. În acea dramă profetică Ehud şi pumnalul 
său au avut un rol important. 

13 La timpul menţionat în Judecători 3:12, copiii lui Israel practicau religia 
Diavolului. La acea vreme nu exista nici un judecător în Israel. Otniel, care fusese 
judecător în Israel, numai ce murise. În acelaşi fel, din 1878 şi până în 1918 a fost 
o vreme de pregătire a căii lui Iehova, înainte de venirea marelui Judecător trimis 
de Iehova. Apoi Domnul Iehova l-a trimis direct pe Cristos Isus, Judecătorul, la 
templu să-i judece pe creştinii mărturisiți, şi pe practicanţii ipocriţi din 
„creştinătate”, care pretind că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Venirea lui Cristos Isus 
la templu a avut loc în anul 1918 d. Cr. – Maleahi 3:1-4. 

14 Făcând acum referire la dramă, observaţi ce este scris: „Domnul l-a 
întărit pe Eglon, regele Moabului, împotriva Israelului, pentru că făcuseră lucruri 
rele în ochii lui [Iehova].” Lucrul rău însemna practicarea religiei. Moab a fost 
unul dintre fiii lui Lot, care era nepotul lui Avraam, marele strămoş al Israelului, 
după care a fost numită naţiunea. Acest lucru i-a făcut pe moabiţi veri îndepărtaţi 
ai israeliţilor. Practicarea religiei de către israeliţi a dus naţiunea într-o stare de 
mare neputinţă. Ei nu se mai bucurau de bunătatea lui Iehova. Moabiţii ocupau 
pământul din partea de est a Iordanului şi erau puternici şi au devenit mai agresivi. 
Moab, în această dramă profetică, pare să-i preumbrească pe liderii religioşi care 
practică pentru plată, adică clasa religioasă, comercială şi politică, ce adoptă şi 
practică religia cu scopuri egoiste. Aceştia îi compun pe acei religioşi care conduc 
tărâmul cunoscut sub numele de „creştinătate”. Chiar înainte ca israeliţii să treacă 
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râul Iordan înspre Canaan, regele moabit, Balac, l-a angajat pe Balaam, profetul 
necredincios, un religios (şi care în vremuri moderne ar fi clasificat ca cei din „a 
cincea coloană”), să încerce să aducă un blestem asupra israeliţilor, dar Balaam nu 
a reuşit. – Numeri 22:1-41; 23:1-30. 

15 În vremuri moderne mulţi dintre cei care continuă să declare că sunt 
consacraţi în totalitate Domnului continuă să se ţină de partea practicilor religioase 
şi să recunoască şi să considere oamenii ca „stăpâniri înalte”. Aceştia devin 
victimele unei mari afaceri sau puteri financiare comerciale care, împreună cu cei 
care practică religia ca o profesie, adoptă toţi religia din motive egoiste, acţionând 
sub influenţa şi puterea demonilor. Această combinaţie a fost ilustrată de moabiţi. 

16 Cu privire la întărirea Moabului, aşa cum se afirmă în textele scripturale, 
scopul evident al lui Iehova a fost să nu distrugă poporului Lui, care a fost odată 
sincer dar care  a fost apoi îndrumat greșit; scopul lui a fost să se poarte în aşa fel 
cu ei încât să le deschidă ochii privitor la condiţia lor deplorabilă, pentru a putea 
vedea cine erau duşmanii şi cine le era prieten adevărat, şi că cei cu bunăvoinţă pot 
găsi calea de scăpare şi pot să îl servească pe Dumnezeu în spirit şi în adevăr. El 
le-a spus în repetate rânduri că religia avea să fie o capcană pentru ei; şi acum avea 
să le arate mai clar cum au căzut în capcana Diavolului. Chiar şi acum în timpul de 
astăzi, cei care s-au ţinut de partea religiei au avut parte de nişte experienţe foarte 
dificile, experienţe care au lucrat înspre binele celor care L-au iubit cu adevărat pe 
Dumnezeu şi care au căutat cu stăruinţă să ştie şi să facă voinţa Lui sfântă. 

17 Eglon, regele moabit, s-a pregătit să îi atace pe israeliţi: „Şi i-a adunat la 
el pe copiii lui Amon şi Amalec; şi s-a dus şi a lovit Israelul şi a pus stăpânire pe 
oraşul palmierilor.” (Judecători 3:13) Când i-a adunat la un loc pe aliaţii din Amon 
şi Amalec a invadat Israelul. El a urmat tacticile Diavolului adunându-i pe toţi 
aliaţii săi politici şi comerciali să-l ajute, toţi practicanţi ai religiei. Elementele 
politice şi comerciale au chemat întotdeauna în ajutor elementul religios, atunci 
când s-a iniţiat vreo acţiune de cucerire. În tabloul profetic amoniţii sunt folosiţi 
pentru reprezentarea elementului politic în special, care face parte din organizaţia 
lui Satan dintre oameni, toţi aceştia practicând religia Diavolului. Aceştia sunt cei 
care pun statul mai presus de Dumnezeu şi care privesc statul ca ceva ce trebuie 
lăudat ca stăpânire înaltă. Cu alte cuvinte, supunerea trebuie în primul rând să fie 
exercitată faţă de stat. 

18 Amaleciţii se pare că au fost băştinaşii pământului din sud-vestul 
Sodomei şi Gomorei. (Geneza 14:7, 8) „Căpetenia  Amalec” a fost nepotul lui 
Esau. (Geneza 36:15, 16) Când israeliţii călătoreau din Egipt înspre Canaan, 
amaleciţii au fost primii care i-au atacat pe israeliţi. Pentru acel atac de nescuzat şi 
de neiertat asupra israeliţilor, poporul de legământ al lui Dumnezeu, Cel 
Atotputernic a ordonat că amaleciţii trebuie să fie nimiciţi. (Exodul 17:8-16) 
Aceasta pare să fie regula sigură  a lui Iehova cu privire la toţi cei care fără cauză 
sau scuză atacă poporul Său ales. În timpul reginei Estera, prin spânzurarea lui 
Haman şi a fiilor lui şi prin distrugerea aliaţilor lui scopul lui Dumnezeu cu privire 
la amaleciţi a fost îndeplinit. – Vezi Estera capitolele 7, 9. 
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19 Amaleciţii au fost folosiţi în această dramă profetică luată în considerare 
acum pentru a reprezenta elementul religios. Religia a fost primul element al 
organizaţiei vizibile a lui Satan, iar comerțul şi politica au fost adăugate mai târziu, 
toate trei elementele urmărind religia Diavolului. 

20 Relatarea  spune că aceşti invadatori aliaţi sub Regele Eglon au trecut 
râul Iordan şi au atacat „oraşul palmierilor”. Ierihon era denumit astfel, „oraşul 
palmierilor”. (Deuteronomul 34:3; Judecători 1:16; 2 Cronici 28:15) Dar la acea 
vreme la care ne referim aici Ierihonul fusese doborât de puterea Domnului, când 
Iosua i-a condus pe israeliţi într-un marş în jurul zidurilor lui. Oraşul palmierilor 
trebuie deci să fi fost stabilit în apropierea Ierihonului printre palmieri, de unde şi 
numele. Înainte, Iehova realizase una dintre cele mai mari minuni ale sale acolo, 
distrugând Ierihonul. 

21 Când Eglon s-a dus în Canaan şi s-a stabilit în oraşul palmierilor, Iosua 
fusese mort de aproximativ o sută de ani. De-a lungul acelei perioade israeliţii s-au 
stricat din cauză că au îmbrăţişat religia, contrar poruncii şi avertizării lui Iehova. 
Ei au fost prinşi în capcană de către Diavol, prin religie. Acum Iehova permite ca 
locul renumit, din apropierea oraşului palmierilor, să cadă pe mâinile invadatorilor 
păgâni. Israeliţii au ales să urmeze dorințele Diavolului, iar Iehova nu mai lupta în  
bătăliile lor. Trebuia  să aibă parte de o corecţie, spre binele lor. Iehova îşi 
justificase numele în „oraşul palmierilor”, adică în Ierihon, dar israeliţii uitaseră 
acel lucru. Palmierii simbolizează ceea ce creşte drept. (Psalmul 92:12; Ieremia 
10:5) Poporul lui Israel nu făcea parte atunci din acea clasă din cauză că se 
întorsese înspre religie. El uitase de legământul lui de a fi supus lui Dumnezeu; şi 
de acolo a rezultat condiţia lui nefericită. 

22 Observaţi condiţia care exista în „creştinătate” în jurul anilor 1917 şi 
1918. Națiunile  se aflau în război. Oamenii religioşi susţineau războiul în 
totalitate. Existau acei oameni care erau ca şi palmierul şi încercau să fie drepţi 
pentru Domnul şi pentru onoarea numelui Lui. Cei mai mulţi dintre ei au dat totuşi 
dovadă de teamă şi au continuat să stea de partea unor lucruri religioase precum 
„creştinătatea”, care este în întregime religioasă. Cei care au dorit şi au încercat 
într-o oarecare măsură să fie drepţi cu Domnul au dat dovadă de mare onoare şi 
laudă pentru numele unui om care fusese conducătorul lor şi care murise recent. Ei 
erau implicaţi şi în practici religioase şi onorau şi lăudau pe nemeritate alţi oameni 
cunoscuţi ca „bătrâni” în biserică. Ei susţineau şi practicau închinarea la creaturi 
sub numele şi stilul „dezvoltării de caracter”, încercând prin aceasta să se 
pregătească, să fie complet potriviţi în timp ce erau încă în carne, să meargă în cer. 
Ei neglijau implicarea în serviciul lui Iehova de a fi martori pentru numele Lui 
sfânt şi pentru Împărăția Sa. Ei recunoşteau, de asemenea, conferirea de onoare 
conducătorilor omeneşti ca şi cum ei erau „înaltele stăpâniri”, ignorându-i astfel pe 
Iehova şi pe Cristos Isus, adevăratele „Stăpâniri Înalte”. Aceea a fost vremea 
pentru începerea adunării „marii mulţimi”, prevestită de legănarea ramurilor de 
palmier la sărbătoarea secerişului. (Apocalipsa 7:9, 10) Duşmanul unit, opus 
TEOCRAŢIEI, a fost şi este format din religie, politică şi comerţ, sub porunca 
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tatălui lor, Diavolul, acest duşman conspirator încercând să înlăture serviciul  
poporului lui Dumnezeu, adică lucrarea de mărturie pentru numele marelui 
TEOCRAT şi transmiterea mesajului celor cu bunăvoinţă care vor forma „marea 
mulţime”. Din cauză că cei consacraţi arătaseră teamă şi neglijaseră legământul lor 
cu Dumnezeu şi se ţinuseră de partea religiei şi a practicilor religioase Iehova a 
permis ca aceştia să fie cotropiţi o vreme de către duşman. Dumnezeu nu i-a dat 
deoparte de tot pe cei consacraţi ai Lui, dar ei trebuie să fie disciplinaţi şi să-şi 
demonstreze integritatea când sunt supuşi la probe: „Domnul pedepsește pe cine 
iubeşte, şi îl pedepseşte pe fiecare fiu pe care îl primeşte.” (Evrei 12:6; Diaglott) 
Prin pedepsirea care s-a abătut asupra lor în 1917 şi 1918 unii dintre cei consacraţi 
au învăţat să-i fie devotaţi în întregime lui Iehova şi Împărăției Sale. Chiar şi 
acestor oameni consacrați le-a luat ceva timp pentru a aprecia pe deplin obligaţia 
lor, dăruindu-se în totalitate serviciului Domnului. Cei consacraţi au avut parte de 
experienţe, şi aceste experienţe de încercare sau necazuri au fost necesare pentru 
ca ei să aprecieze în întregime că religia este o capcană pentru toţi cei care o 
practică. Poporul  lui Dumnezeu de astăzi apreciază, aşa cum nu a mai făcut-o 
nimeni pe pământ până acum, că religia este o capcană a Diavolului şi este folosită 
ca înşelăciune printre oameni. 

23 Întorcându-ne acum la drama profetică, observaţi cuvintele înscrise: 
„Copiii lui Israel l-au slujit pe Eglon, regele din Moab, timp de optsprezece ani.” 
(Judecători 3:14) În timpul acelei perioade de optsprezece ani ai domniei lui 
Eglon, regele din Moab, acesta a dat dovadă de multă aroganţă. Este scris despre 
Moab: „S-a preamărit împotriva Domnului... Nu a fost oare Israelul o bătaie de joc 
pentru tine? a fost el găsit printre hoţi? pentru că atunci când vorbeai despre el 
ţopăiai de bucurie... Am auzit despre mândria lui Moab (este excesiv de mândru), 
despre măreţia şi aroganţa lui şi despre mândria lui şi mândria inimii lui. Îi cunosc 
mânia, spune Domnul; dar nu va fi aşa; minciunile lui nu vor avea efect.” – 
Ieremia 48:26-30. 

24 Timp de optsprezece ani israeliţii au fost ţinuţi în sclavie de arogantul 
rege moabit. Acei optsprezece ani de sclavie au prevestit sclavia modernă, chiar 
dacă poporul Domnului nu a fost neapărat în sclavie timp de optsprezece ani. 
Copiii consacraţi ai lui Iehova erau într-un fel de sclavie pentru oamenii religioşi 
din „creştinătate”, sclavie care a început din 1914, o dată cu începerea primului 
război mondial. Optsprezece ani mai târziu, în 1932, a existat un fel de eliberare 
din sclavie. Aranjamentul religios de printre poporul consacrat al lui Dumnezeu, 
de a avea „bătrâni aleși” în detrimentul poporului lui Dumnezeu de pe pământ a 
fost demascat şi distrus, şi sanctuarul lui Dumnezeu a fost curăţat de acel 
aranjament anti-teocratic. – Daniel 8:14. 

25 În interiorul „creştinătăţii” setoase după război şi controlate de demoni, 
sclavia poporului  lui Dumnezeu a devenit asupritoare, mai ales în primăvara 
anului 1918. În America de Nord, ura invidioasă a „creştinătăţii” împotriva 
servilor adevăraţi ai lui Iehova s-a manifestat în special în anul 1918. Doar 
optsprezece ani mai târziu, în 1936, a venit eliberarea. Domnul a făcut atunci clar 
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pentru poporul Său faptul că religia, inclusiv cea a „creştinătăţii”, este de la Satan, 
şi că servii credincioși şi adevăraţi ai lui Dumnezeu trebuie să evite religia şi să se 
ferească de ea dacă vor să primească eliberare deplină şi salvare. În acel an 
Domnul i-a demascat pe cei religioşi care fiind cei din prezent care au îndeplinit 
ceea ce filistenii preumbriseră atunci când îi asupreau pe israeliţi. De asemenea, 
„lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu a fost înţeleasă prima dată de către poporul Său 
în acel an. Este interesant şi de remarcat că în acelaşi an Pacelii, care este acum 
papă, l-a vizitat pe preşedintele Statelor Unite, care candida atunci pentru al doilea 
mandat ca preşedinte. Rezultatul acelei campanii electorale este bine cunoscut de 
toată lumea. În acelaşi an martorii lui Iehova şi însoţitorii lor au prezentat o petiţie 
în faţa guvernului Statelor Unite cerând folosirea liberă şi necenzurată a radioului. 
Astfel, ei au luat o atitudine independentă şi s-au eliberat de religie şi de influenţa 
religioasă. 

26 Poporul lui Israel, asuprit de moabiţi, a plâns în faţa Domnului pentru 
eliberare. Israeliţii spirituali credincioși au plâns şi ei în faţa lui Iehova pentru 
eliberarea din puterea asupritoare a „creştinătăţii” pentru ca cei credincioși să-L 
poată servi pe Dumnezeu şi să continue lucrarea de mărturie fără întrerupere sau 
îngreunare. Au continuat deci să lupte pentru şansa de a propovădui mesajul 
Teocratic. 

27 În 1929 asuprirea martorilor lui Iehova de către cei religioşi a devenit şi 
mai dură. Mulţi dintre lucrători erau atacaţi, arestaţi, târâţi prin tribunale, şi trataţi 
cu severitate, fiind amendaţi şi închişi şi maltrataţi. Dar acest lucru nu i-a oprit pe 
cei credincioși ci, din contră, i-a provocat să lucreze cu şi mai mare hotărâre şi mai 
multă stăruinţă pentru a aduce mărturie numelui Celui Prea Înalt. 

28 Privind din nou spre drama profetică, observaţi: „Dar când copiii lui 
Israel au strigat Domnului, Domnul le-a adus un eliberator, pe Ehud fiul lui Ghera, 
un beniaminit, un stângaci; şi prin el au trimis copiii lui Israel un dar lui Eglon, 
regele moabiţilor.” – Judecători 3:15. 

29 În acelaşi fel israeliţii spirituali, poporul credincios al lui Dumnezeu, a 
strigat Domnului din 1918 încoace. În anul 1918 lucrarea  de publicare a mesajului 
Împărăției a fost practic oprită în toată lumea, iar poporul  lui Dumnezeu a  
continuat în acea stare inactivă o vreme. Apoi, în 1922, martorii lui Iehova adunaţi 
la o convenţie la Cedar Point, Ohio, au înţeles de la Domnul că Isus Cristos era la 
templu şi, aflând acest lucru, au strigat de bucurie pentru că acel lucru însemna că 
dezaprobarea lui Dumnezeu a fost înlăturată şi că El şi-a trimis eliberatorul. (Isaia 
12:1, 2) Apoi s-au rugat împreună lui Dumnezeu pentru ca El să „trimită 
prosperitate” asupra lucrării de mărturie, cuvintele acelei rugăciuni fiind dinainte 
înscrise de Dumnezeu şi puse acum în gurile lor, aşa cum arată înscrierea. – 
Psalmul 118:25. 

30 Ca răspuns la rugăciunea poporului consacrat al lui Dumnezeu pentru 
eliberare şi prosperitate El l-a trimis pe Fiul Său iubit, Regele Cristos Isus, la 
templu şi a descoperit poporului Său  prezenţa lui Cristos Isus la templu, unde 
fusese din 1918 până atunci. Cristos Isus a venit să-i judece pe cei credincioși şi 



495 
 

să-i elibereze de sclavia religiei, distrugând puterea religiei asupra lor şi arătând 
poporului Său credincios privilegiul pe care îl are pentru că este implicat în 
„lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu. I-a descoperit şi voinţa lui Dumnezeu de a-i 
aduna la El prin Cristos Isus pe cei din „marea mulţime”. (Apocalipsa 7:9-17) 
Observaţi cum eliberarea „rămăşiţei” de religie şi de asuprirea religioasă şi, de 
asemenea, eliberarea ionadabilor, a fost preumbrită de drama luată în considerare 
aici. „Domnul le-a adus un eliberator, Ehud fiul lui Ghera.” Ehud l-a prefigurat 
aici pe Cristos Isus la momentul în care a venit la templul lui Iehova în 1918. 
Numele Ehud înseamnă „uniune” sau „unitate”. Observaţi cum cuvintele 
profetului se aplică urmașilor credincioși ai lui Cristos Isus, aşa cum este scris în 
Psalm: „Învaţă-mă calea, Domnul meu; voi merge în adevărul Tău; uneşte-mi 
inima pentru a mă teme de numele Tău.” (Psalmul 86:11) Observaţi că Ehud îl 
ilustrează aici pe Cristos, arătând că toţi membrii „corpului Lui” trebuie să fie în 
uniune sau unitate cu Cristos Isus şi Iehova în ORGANIZAŢIA TEOCRATICĂ. 
(1 Corinteni 12:12-18, 27) Cei credincioși, consacraţi, adunaţi la templu, care au 
fost încercaţi, probați, judecaţi şi acceptaţi, au fost unşi şi adunaţi la Domnul şi 
apoi el i-a trimis să înfăptuiască serviciul în numele Lui şi în numele lui Iehova 
Dumnezeu. Mai Marele Ehud, Cristos Isus, i-a adunat la El, şi au fost făcuţi 
reprezentanţii Lui şi reprezentanţi şi servi ai lui Iehova. Ei au fost făcuţi „una în 
Cristos Isus”. Ei au fost unşi în totalitate ca un singur om. Au fost trimişi înainte 
cu „sabia spiritului”, ca să o împingă spre porţile „creştinătăţii”, reprezentat de  
Ierusalimul de astăzi. Profeţia scrisă de Ezechiel nu doar că este potrivită aici, ci se 
aplică în totalitate martorilor lui Iehova care fuseseră unşi şi trimişi înainte pentru 
a participa la „lucrarea ciudată” a lui Iehova; textul spune: „Mi-am îndreptat sabia 
ameninţătoare contra tuturor porţilor lor pentru ca inimile lor să se topească şi să 
fie tot mai împiedicaţi; ah! este precum fulgerul, este îndreptată pentru a distruge. 
Hai la un loc [(citire marginală) Devino una], ia-o la dreapta, aliniază-te, ia-o la 
stânga, încotro îţi este îndreptată faţa.” – Ezechiel 21:15, 16, A.R.V. 

31 Apostolul Pavel a stabilit clar timpul îndeplinirii şi aplicării acestei 
scripturi, la venirea Domnului Isus Cristos la templu: „Acum vă rugăm, fraţilor, 
prin venirea Domnului nostru Isus Cristos şi prin adunarea noastră la El, să nu fiţi 
nestatornici în gândire, să nu fiţi tulburaţi, nici în spirit, nici în vorbă, sau de vreo 
scrisoare ca fiind de la noi, care spune că ziua lui Cristos este aproape.” (2 
Tesaloniceni 2:1, 2) Astfel, apostolul arată unitatea completă şi acţiunea 
armonioasă a celor unşi ai lui Iehova. Se poate deci observa că aducerea lui Ehud, 
eliberatorul Israelului natural, a preumbrit trimiterea Mai Marelui Ehud, Cristos 
Isus, Eliberatorul  israeliţilor spirituali credincioși, la templu pentru a-i elibera  pe 
aceşti credincioși din „creştinătatea” politică şi crudă, care practică religia pentru 
câştig. 

32 Ceea ce Dumnezeu a scris despre Ehud, familia lui şi seminția din care a 
făcut parte, este important. Ehud a fost fiul lui Ghera. Acest nume înseamnă 
„grână”, în special aceea care era folosită pentru a cântări sau măsura banii. O 
gheră era a douăzecea partea dintr-un siclu. (Exodul 30:13) Denota deci ceva 



496 
 

foarte mic şi nesemnificativ, în ceea ce priveşte puterea de cumpărare; şi această 
concepţie este susţinută de duşmanii poporului lui Dumnezeu, care se cred foarte 
bogaţi. Tatăl lui Ehud nu avea nici o valoare în ochii celor religioşi şi nici Iehova 
nu are valoare în ochii lor. 

33 Observaţi şi că părinţii pământeşti ai lui Isus erau modeşti şi contau puţin 
în ochii celor ce se credeau importanţi. Pentru acei aroganţi religioşi numele 
Atotputernicului Dumnezeu era atunci şi este şi acum puţin valoros. Ei se bazează 
pe tradiţiile oamenilor şi pe propria lor importanţă. Cât despre părinţii pământeşti 
ai lui Isus, oamenii religioşi au spus: „Poate veni ceva bun din Nazaret?‟ (Ioan 
1:46) Ei au pus la îndoială naşterea Lui legitimă. Cât despre reputaţia lui Isus, care 
era în contrast cu a lor, Isus le-a spus acelor oameni religioşi care se credeau 
importanţi la acea vreme: „Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu 
suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.”.” (Ioan 
8:41) Aşa şi astăzi, martorii lui Iehova sunt consideraţi puţin valoroşi. Ortodoxii 
religioşi îi consideră a fi foarte nesemnificativi şi vorbesc despre ei ca membrii ai 
„celei mai mici secte sau cult‟, care a început cu un bărbat, sectă care are o 
organizaţie foarte recentă în comparaţie cu marele sistem religios. (Vezi 
comentariile religioase ale Profesorului Elmer T. Clark din Micile secte din 
America) Ei ignoră faptul că martorii lui Iehova au existat pe pământ tot timpul, 
de-a lungul a şase mii de ani, şi că Dumnezeu însuşi le-a dat acest nume. Martorii 
lui Iehova au credinţă tot mai mare şi bucurie în aceste zile ale influenţei 
demonismului religios, când observă că Iehova însuşi a făcut ca aceste lucruri să 
fie prezise acum multe secole. Iehova arată astfel că El a fost întotdeauna atent cu 
cei care Îl iubesc şi servesc în spirit şi în adevăr. Iehova nu îi uită niciodată pe cei 
din organizaţia Lui care continuă cu credinţă şi stăruinţă pentru GUVERNUL 
TEOCRATIC: „Poate o femeie să uite de copilul pe care îl alăptează, şi să nu aibă 
milă pentru fiul din pântecele ei? da, poate uită, dar eu nu te voi uita. Iată, te-am 
săpat  cu  palmele mâinilor Mele; zidurile tale sunt întotdeauna înaintea Mea.” – 
Isaia 49:15, 16. 

34 Ehud făcea parte din seminția lui Beniamin, astfel că profeţia rostită de 
Iacob i s-a aplicat lui Ehud, şi anume: „Beniamin va prăda ca un lup; dimineaţa va 
devora prada, iar noaptea o va împărţi.” (Geneza 49:27) Şi profeţia lui Moise se 
aplică lui Ehud: „Şi a spus despre Beniamin, Cel iubit al Domnului că va locui în 
siguranţă lângă El; şi Domnul îl va proteja toată ziua, şi va locui între umerii lui.” 
– Deuteronomul 33:12. 

35 Regele Eglon avea sediul central pe teritoriul seminției lui Ehud, adică în 
apropierea Ierihonului, teritoriu pe care Domnul îl atribuise în prealabil lui 
Beniamin. (Iosua 18:21) Eglon era deci un străin, folosindu-şi puterea pentru a 
chinui şi asupri poporul care erau într-un legământ cu Iehova. 

36 Ruben, primul născut al lui Iacob a dat greş, la fel şi Efraim, fiul preferat 
al lui Iosif, şi deci seminția lui Beniamin era la rând pentru onorurile regale ale 
Împărăției. (1 Cronici 5:1; Psalmul 78:9-11, 67, 68) De-a lungul timpului Saul a 
fost numit rege şi a dat şi el greş din cauză că a cedat în faţa demonismului sau a 
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religiei şi acest lucru a stricat aranjamentele pentru seminția lui Beniamin. În 
acelaşi fel, rămăşiţa Israelului spiritual al lui Dumnezeu este la rând pentru 
Împărăția cu Cristos Isus, anti-tipicul lui David, şi apoi, cei care s-au dovedit în 
timp necredincioşi şi care au cedat religiei sau demonismului, au devenit şi ei o 
parte din „servul rău” respinşi şi care au pierdut orice şansă pentru Împărăție. 
Astfel este preamărită regula divină conform căreia credinţa deplină pentru 
TEOCRAŢIE este esenţială pentru eliberare şi binecuvântări veşnice. Nimeni nu 
poate să primească aceste binecuvântări decât dacă se află în armonie deplină şi 
unitate cu marele TEOCRAT şi cu Regele Lui. 

37 Ehud, aşa cum e menţionat de Scriptură, a fost „un om stângaci”; „care 
folosea şi mâna stângă şi pe cea dreaptă” (Douay). Fiind şi dreptaci şi stângaci 
pare să fi fost un avantaj dat în special seminției lui Beniamin: „Printre toţi aceşti 
oameni se aflau şapte sute de bărbaţi aleşi care erau stângaci; fiecare dintre ei 
putea să arunce pietre chiar şi într-un fir de păr şi să nu rateze.” (Judecători 20:16) 
„Erau înarmaţi cu arcuri şi puteau să-şi folosească ambele mâini să arunce pietre şi 
să tragă cu arcul cu săgeţi, chiar dintre fraţii lui Saul, din Beniamin.” (1 Cronici 
12:2) Acei tovarăși  erau trăgători de nădejde. Astfel avantajat, Ehud era echipat să 
facă faţă oricărui atac din cealaltă parte şi să surprindă duşmanul prin modul lui de 
atac. Acest lucru trebuie să fi fost important, altfel Domnul nu ar fi provocat 
înscrierea lui. 

38 Trebuie să fie adevărat că Domnul i-a îndrumat pe israeliţii credincioși 
să îl aleagă pe Ehud pentru acest serviciu special. Ei l-au ales ca reprezentant 
pentru a-i duce „un dar lui Eglon, regele moabiţilor”. Acel lucru a fost făcut pentru 
a apela la orgoliul lui Eglon, pentru a se pune bine cu dictatorul, pentru a obţine o 
audienţă la el. Ehud nu a contribuit cu darul şi acesta nici nu a reprezentat vreo 
afecţiune sau iubire din partea lui Ehud pentru rege. Era un mesaj, iar el era 
mesagerul. Darul i-a acordat şansa lui Ehud să se apropie de rege şi astfel să 
execute planul său bine stabilit. Scopul era justificarea numelui lui Iehova pentru 
poporul Său de legământ, pentru ca israeliţii să poată fi scăpaţi de asuprirea unui 
rege străin, care era un dictator şi un om care practica religia Diavolului. 

39 Ehud a jucat rolul în drama ce l-a ilustrat pe Cristos Isus şi care i-a inclus 
pe membrii „corpului lui Cristos” de pe pământ, de la şi de după venirea Domnului 
Isus la templu şi adunarea la El a celor unşi, care devin membrii ai „corpului Său”. 
Pentru împlinirea acestui rol în dramă, rămăşiţa poporului lui Dumnezeu s-a trezit 
treptat cu necesitatea unei acţiuni energice. În anul 1922 rămăşiţa a început să 
acţioneze în unitate şi armonie. La acea vreme, rămăşiţa care compunea clasa 
„servului credincios și înțelept” era la templu. Alţii aveau să fie aduşi acolo, 
aceştia fiind ilustraţi de Rut şi Estera, care în anti-tip  au devenit mai târziu o parte 
din rămăşiţă. În 1922 clasa Rut şi Estera era în sclavia religioasă şi era asuprită şi 
deţinută de către Babilon, adică „creştinătatea”, ca şi prizonieri. A fost voinţa 
precisă a lui Iehova ca aceştia care erau reprezentaţi de Rut şi Estera să fie 
eliberaţi; şi cu acest scop Cristosul, din care făceau parte membrii rămăşiţei celor 
unşi, a primit porunca de la Iehova Dumnezeu, pe care trebuie să o îndeplinească 
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sub îndrumarea lui Cristos Isus, Căpetenia: „Să deschizi ochii orbi, să scoţi 
prizonierii din închisori, şi pe cei care stau în întuneric, din închisori.” (Isaia 42:7) 
Cei ce erau atunci rămăşiţa unsă trebuie să îndeplinească porunca de la Domnul, 
aşa cum a fost scrisă: „Pentru ca tu să poţi spune prizonierului, Mergi afară; celor 
care sunt în întuneric, arătaţi-vă. Vor mânca pe drumuri şi păşunea lor va fi în toate 
locurile înalte.” – Isaia 49:9. 

40 Pe lângă cei ilustraţi de Rut şi Estera, mai era atunci şi o „mare mulţime” 
de oameni, adică o adunare  fără număr fix, care au inima bună pentru Dumnezeu 
şi care doresc să cunoască şi să facă voinţa Lui, şi care trebuie să fie adunaţi. Ei 
erau ţinuţi prizonieri de către cei religioşi. Ei strigau la Domnul, rugându-l să-i 
ajute şi să-i elibereze de măsurile asupritoare folosite în organizaţiile religioase. Ei 
erau „străini între porţi‟. (Exodul 20:10) Ei trebuie să aibă şansa să scape. Domnul 
a pregătit calea. 

41 A fost o clasă reţinută şi asuprită de israeliţi care l-a ales pe Ehud să 
meargă la regele Eglon. O persoană, ca instrument al lui Dumnezeu, trebuia să 
preia acest serviciu cu curaj şi îndrăzneală. Ehud a preluat misiunea de bună voie. 
Fără îndoială că Iehova l-a adus pe Ehud şi a creat condiţii pentru ca Ehud să poate 
merge. Acest lucru ar însemna că Ehud, la realizarea acelei misiuni, a fost 
îndrumat de Iehova şi că, după instruirea de la Domnul, el va avea cu siguranţă 
succes în misiunea lui. 

(continuare în numărul viitor) 
 

SCĂPAREA DE MOARTE 
 
„Sigur nu veţi muri.” Acestea nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci cuvintele 

marelui amăgitor, în încercarea lui de a induce neamul omenesc  din Eden să facă 
ceea ce Creatorul lor le-a interzis. (Geneza 3:4) Omul neascultător moare, ceea ce 
dovedeşte căci cuvintele de mai sus pentru  neamul omenesc perfect  din  Eden 
erau o minciună. De ce mor oamenii? Pentru că primul om, Adam, a păcătuit în 
mod voit alăturându-se Diavolului în răzvrătirea împotriva Creatorului,  Iehova 
Dumnezeu. Tot neamul omenesc a venit de la Adam; şi pentru că Adam a devenit 
un păcătos înainte ca el şi Eva să aibă copii, este clar că toţi oamenii s-au născut 
imperfecţi şi sunt deci păcătoşi prin moştenire. Regele David, un om după inima 
lui Dumnezeu, a scris: „Iată, am fost creat în fărădelege, iar mama mea m-a 
conceput în păcat.” (Psalmul 51:5) Inspiratul apostolul Pavel explică: „Păcatul a 
intrat în lume printr-un om, iar moartea prin păcat; aşa că moartea a trecut peste 
toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit.” (Romani 5:12) Dacă Dumnezeu nu dă 
vreo asigurare pentru a salva oamenii de la moarte, cu timpul toţi oamenii vor 
pieri. Doar Dumnezeu poate aduce salvarea omenirii, şi este deci scris: „Salvarea îi 
aparţine lui Iehova.” – Psalmul 3:8, A.R.V. 

Dumnezeu nu are nici o obligaţie să asigure salvarea pentru nici un om 
pentru că toţi oamenii sunt prin naştere păcătoşi. Salvarea oamenilor păcătoşi nu i-
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ar aduce nici un fel de câştig lui Iehova Dumnezeu. El ar putea foarte bine să-i lase 
pe oameni să moară şi apoi să creeze o nouă rasă şi prin acea nouă rasă să 
demonstreze că Diavolul este un mincinos şi că Iehova deţine supremaţia. I-a făcut 
plăcere să nu facă aşa. Acţionând în totalitate cu neegoism, El a asigurat salvarea 
omului de la moarte. „Pentru că Dumnezeu a iubit aşa de mult lumea, încât L-a dat 
pe singurul Său Fiu, pentru ca toţi cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică.” (Ioan 3:16) Acel text din Scriptură nu este nici o autoritate pentru 
învățătura „mântuirii universale” sau a „salvării universale” a tuturor păcătoşilor, 
inclusiv a Diavolului. Această învățătură este o viclenie a înşelătorului care a spus, 
„Sigur nu veţi muri”, pentru a-i împiedica pe oameni să afle despre singura cale de 
salvare către viaţă. Salvarea, potrivit cu Ioan 3:16 citat mai sus, este doar pentru 
cei care cred în Domnul Isus Cristos: „Cel ce crede în El nu va pieri‟. Ca urmare, 
cei ce nu cred în Domnul vor pieri. „Pentru că plata pentru păcat este moartea; dar 
darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus Cristos Domnul nostru.” (Romani 
6:23) Din moment ce viaţa este un dar de la Dumnezeu, atunci nu poate fi primit 
de la nimeni altcineva. 

Nici un om nu poate primi un dar până când nu are cunoştinţa că darul îi 
este oferit, iar apoi trebuie să accepte de bună voie ce îi este oferit, pentru ca darul 
să fie complet. Tot ce este forţat asupra unei persoane împotriva voinţei sale nu 
este un dar. Când un dar îi este oferit unui om devine adevărat doar atunci când 
darul este acceptat în urma condiţiilor oferite. – Romani 5:18. 

În legătură cu Isus Cristos este scris: „Nici nu este mântuire în altul; pentru 
că nu este nici un alt nume sub cer dat printre oameni, prin care trebuie să fim 
mântuiți.” (Fapte 4:12) Numele Isus înseamnă „Iehova este mântuire”. Adică, Isus 
este calea prin care Iehova Dumnezeu a asigurat salvarea pentru om, iar această 
salvare este oferită în urma termenilor pe care Dumnezeu îi asigură prin bunătatea 
Lui. La naşterea copilului Isus îngerul lui Iehova i-a anunţat pe martorii acelui 
eveniment: „Vi s-a născut astăzi, în oraşul lui David, un Mântuitor, Cristos 
Domnul.” (Luca 2:11) Cum devine Isus Cristos,  Mântuitorul? 

Isus Cristos devine stăpânul creaturilor umane prin răscumpărare. Preţul 
răscumpărării este sângele omului Isus vărsat prin moarte, potrivit voinţei lui 
Iehova Dumnezeu, Tatăl Său. (Isaia 53:10, 12) „Pentru că viaţa cărnii este în 
sânge.” (Leviticul 17:11) Isus s-a lăsat de bună voie în moarte pentru a putea 
răscumpăra rasa umană, iar în legătură cu aceasta Isus a spus: „De aceea Mă 
iubeşte Tatăl Meu, pentru că Mi-am dat viaţa pentru a Mi-o lua din nou. Nu Mi-a 
luat-o nici un om, ci Mi-am dat-o Eu însumi. Am puterea să o dau şi să o iau 
înapoi. Am primit această poruncă de la Tatăl Meu.” – Ioan 10:17, 18. 

Îngerii sunt spirite, iar oamenii sunt umani şi, deci, mai prejos ca îngerii. 
Este scris cu privire la Isus: „Dar îl vedem pe Isus, care a fost făcut un pic mai 
prejos decât îngerii, din cauza suferinţei morţii, încoronat cu glorie şi onoare; 
pentru ca El, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, să guste moartea pentru fiecare om.” 
(Evrei 2:9) „Şi fiind om El a devenit umil şi a devenit ascultător în faţa morţii, 
chiar moartea pe cruce. De aceea Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un nume care 
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este mai presus de orice nume; pentru ca fiecare să îngenuncheze în faţa numelui 
lui Isus, fiecare lucru din cer şi de pe pământ şi de sub pământ; şi ca fiecare limbă 
să mărturisească faptul că Isus Cristos este Domnul, pentru gloria lui Dumnezeu, 
Tatăl.” – Filipeni 2:8-11. 

Isus a suferit timp de trei ani şi jumătate din cauza opoziţiei păcătoşilor şi a 
fost în continuu persecutat de către păcătoşii religioşi şi în timpul acestor condiţii 
potrivnice şi-a menţinut integritatea faţă de Dumnezeu. „Chiar dacă era un Fiu, El 
a învăţat supunerea prin lucrurile pe care le-a îndurat, şi fiind făcut perfect,  a 
devenit autorul mântuiri veşnice pentru toţi cei care ascultă de El.” (Evrei 5:8, 9) 
Cu privire la preţul de răscumpărare pentru rasa umană sunt scrise următoarele: 
„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele 
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18, 19) Sângele 
omului Isus asigură preţul răscumpărării omului. Prin dreptul de răscumpărare Isus 
este stăpânul omenirii, înveşmântat cu putere şi autoritate deplină să administreze 
mântuirea de la moarte pentru oamenii care fac ceea ce arată legile lui Dumnezeu. 
Iehova Dumnezeu este marele Mântuitor pentru că „mântuirea îi aparţine lui 
Dumnezeu‟, iar Dumnezeu l-a făcut pe Cristos Isus „autorul mântuirii veşnice”, 
adică Funcționarul Executiv al lui Dumnezeu, care administrează mântuirea vieţii 
oamenilor, potrivit voinţei lui Dumnezeu. – Romani 5:18; 6:23. 

Este mântuirea  pentru toţi oamenii, chiar dacă vor mântuirea sau nu? Nu, 
nu este pentru cei care nu o doresc. Observaţi cu atenţie cuvintele din Evrei 5:9: 
Isus este făcut „autorul mântuirii veşnice pentru toţi oamenii care ascultă de El”. 
Mântuirea este acordată omului conform termenilor şi condiţiilor specifice pe care 
Dumnezeu le-a numit în Cuvântul Lui, iar o condiţie specifică este „Că oricine 
crede în El [Cristos Isus] nu va pieri, ci va avea viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) Există 
condiţii specifice, legate de o asemenea asigurare, care trebuie îndeplinite. 
Asigurările lui Dumnezeu pentru mântuirea omului nu înseamnă mântuire 
obligatorie, ci că mântuirea trebuie să fie pentru cei care cred, pentru că 
promisiunea este pentru cei care cred, că nu vor pieri. A pieri înseamnă a dispărea 
complet din existenţă. Dragostea lui Dumnezeu este cea care asigură mântuirea 
omului şi deci salvare pentru cei care doresc să fie mântuiți. Din moment ce 
mântuirea este darul lui Dumnezeu prin Cristos Isus, înseamnă că omul nu poate 
câştiga singur mântuirea. Viaţa este un dar gratuit de la Dumnezeu, iar cei care 
respectă termenii darului îl vor primi în mod gratuit. 

Mântuirea nu este pentru oricine. Creatura inteligentă care decide să fie 
adversarul lui Iehova Dumnezeu de bună voie cu siguranţă nu va primi mântuirea 
ca un dar gratuit de la Dumnezeu. Acei oameni denumiţi „capre”,  la venirea 
bătăliei de la Armaghedon vor fi „distruşi” pe vecie, împărţind aceeaşi soartă cu 
Diavolul. (Matei 25:32, 41-46) Lucifer,  Diavolul este un duşman voit al lui 
Dumnezeu, iar el va sfârşi în distrugere. (Isaia 14:19; Ezechiel 28:19) Când a fost 
creat, Adam a fost un om perfect. Toată creaţia lui Dumnezeu e perfectă, aşa cum 
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se arată în Deuteronomul 32:4. Adam, fiind perfect, era inteligent şi informat în 
legătură cu legea lui Dumnezeu şi cu pedeapsa încălcării ei. 

Satan, adversarul lui Dumnezeu, a înşelat-o pe Eva şi a condus-o în păcat, 
dar „Adam nu a fost înşelat.” (1 Timotei 2:14) El s-a alăturat de bună voie 
Diavolului în răzvrătire, şi deci a fost un păcătos cu inteligență şi a acţionat în mod 
deliberat. Adam a avut privilegiul de a obţine viaţă veşnică pe pământ cu condiţia 
să i se supună lui Dumnezeu. Adam, a fost informat bine că dacă păcătuieşte în 
mod voit acel lucru va însemna moartea şi sfârşitul vieţii, intrarea în moarte în 
mod voit. Nu există deci un motiv pentru a concluziona că ar putea găsi vreodată 
eliberarea şi salvarea. Dumnezeu l-a condamnat pe Adam la moarte; şi Dumnezeu 
nu se schimbă, arată Maleahi 3:6. Acea hotărâre este finală şi nu poate fi revocată; 
este dată pentru veșnicie. Dumnezeu l-a condamnat pe Adam când era încă în 
Eden, dar Dumnezeu a amânat pentru o vreme execuţia acelei hotărâri 
judecătoreşti pentru scopul Lui înţelept. La timpul potrivit al lui Dumnezeu Adam 
a murit, ceea ce a demonstrat că Diavolul este un mincinos. (Geneza 5:5; 3:4) Nu 
există în Scripturi nici o promisiune că salvarea şi învierea lui Adam va avea loc 
vreodată. Adam a avut parte de un proces corect pentru viaţă şi l-a pierdut. Dacă 
Dumnezeu ar asigura un al doilea proces sau o a doua şansă pentru Adam, acel 
lucru ar fi o neglijare a justiţiei hotărârii lui Dumnezeu împotriva lui Adam. Acest 
lucru este imposibil pentru Dumnezeu; aşa cum este scris: „El nu se poate nega pe 
El însuşi.” (2 Timotei 2:13) „Dumnezeu nu este un om, ca să poată minţi; nici fiul 
omului, ca să se poată căi; a spus El ceva şi nu a făcut? sau a vorbit El ceva şi nu 
va îndeplini?” – Numeri 23:19. 

Dar fiindcă urmaşii lui Adam s-au  născut în afara Edenului, situaţia sau 
condiţia este total diferită. Înainte ca Adam să păcătuiască, el şi soţia lui, Eva, nu 
exercitaseră puterea şi abilitatea de a face copii. Se pare că Dumnezeu a amânat 
execuţia completă a hotărârii morţii împotriva omului pentru ca Adam şi Eva să 
poată face copii; ceea ce au şi făcut. (Geneza 4:1, 2, 25; 5:3-8) În momentul în care 
Dumnezeu a dat hotărârea împotriva lui Adam,  copiii lui, nefiind născuţi, nu erau 
judecaţi pentru viaţă şi, deci, nu au fost condamnaţi la moarte. Totuşi, o dată 
născuţi, au fost condamnaţi din cauza moştenirii imperfecţiunii. Imperfecţii Adam 
şi Eva, fiind deja condamnaţi, nu au putut să facă copii perfecţi. Deci, fiecare 
dintre copii lui Adam a fost conceput în păcat şi adus în fărădelege, din acelaşi 
motiv pentru care Adam şi Eva au fost păcătoşi față de  judecata cu moartea, când 
copiii lor au fost concepuţi. Acei copii nu făcuseră nimic înainte sau în momentul 
naşterii pentru a fi păcătoşi, pentru că într-adevăr nu au putut face nimic în acest 
sens. Conceperea şi naşterea lor a fost fără cunoştinţa sau consimţământul lor. Ei 
au devenit păcătoşi prin moştenire; şi acest lucru este adevărat, referitor la fiecare 
copil care s-a născut pe pământ, cu excepţia lui Isus. Asupra acestei chestiuni a 
păcatului moştenit Romani 5:12, 14 este foarte clar, ferm şi incontestabil: „Păcatul 
a intrat în lume printr-un om, iar MOARTEA PRIN PĂCAT; astfel moartea a 
trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit.” „Totuşi, moartea a domnit de la 
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Adam până la Moise, chiar şi asupra celor care nu au păcătuit după [în acelaşi mod 
ca] greşeala lui Adam.” 

Moise a fost un tip sau o figură profetică a lui Cristos Isus, marele Profet şi 
Mântuitor al omului de la moarte. Copiii lui Adam, fiind condamnaţi prin 
moştenire şi fiind astfel sub condamnare, trebuie să moară în decursul timpului şi 
să se întoarcă în pământ, pentru că Dumnezeu nu poate accepta oameni imperfecţi 
şi să le permită să trăiască veşnic. (Habacuc 1:13) Dumnezeu putea totuşi să aibă 
milă faţă de cei care nu au comis păcate şi nu i s-au opus lui Iehova Dumnezeu în 
mod voit. Iehova a accentuat această regulă fixă în proclamarea legii Lui prin 
Moise către israeliţi, în care este scris: „Cel ce a dispreţuit legea lui Moise a murit 
fără milă în faţa a doi sau trei martori.” (Evrei 10:28; Deuteronomul 17:2-7) Toată 
omenirea , fiind născută păcătoasă şi fiind condamnată, trebuie să moară, mai puţin 
dacă există vreo altă asigurare pentru ei ca să trăiască; iar Dumnezeu, Dătătorul de 
viaţă, nu are nici o obligaţie să asigure mântuirea. Pe de altă parte, „Dumnezeu 
este iubire” (1 Ioan 4:16); iar fiindcă este neegoist poate  arăta şi arată în mod 
constant milă omenirii, asigurându-le oamenilor mântuire prin Cristos. Mila este 
bunătatea iubitoare întinsă de către Iehova celor care sunt condamnaţi (şi pe bună 
dreptate) şi supuşi distrugerii. În ce fel a arătat Dumnezeu milă omenirii? 
Asigurând răscumpărare şi mântuire  prin Cristos Isus. 

Pentru a fi corect trebuie Dumnezeu să fie milos cu fiecare creatură? Nu. 
Cei care i se opun de bună voie lui Dumnezeu nu vor accepta mila Lui, nici dacă 
le-o oferă; iar Dumnezeu sigur nu le-ar oferi milă celor ce i se opun; şi nu le oferă. 
Mai mult, mila nu este rezultatul executării dreptăţii, ci este exercitarea bunătăţii 
iubitoare, când acest atribut poate fi exercitat în mod consistent cu dreptate. „Aşa 
cum este scris, l-am iubit pe Iacob; dar pe Esau l-am urât.” (Romani 9:13) Iacob a 
fost credincios şi supus lui Dumnezeu. Fratele său, Esau, a dispreţuit bunătatea lui 
Dumnezeu şi a murit fără milă. (Evrei 12:16, 17) Regula sau legea de acţiune a lui 
Iehova nu poate fi schimbată. (Maleahi 3:6) Mila Lui este oferită tuturor celor care 
respectă regulile Lui neschimbătoare. Rezultatul pentru cei păcătoşi şi 
necredincioşi este scris în Psalmul 145:20: „Iehova îi păstrează pe toţi cei care Îl 
iubesc; dar toţi păcătoşii vor fi distruşi.” – A.R.V. 

În curând toate națiunile se vor confrunta cu moartea, care moarte nu este 
din cauza moștenirii de la Adam. La războiul universal de la Armaghedon, adică 
„bătălia marii zile a Dumnezeului Atotputernic”, toate naţiunile vor muri. Acea 
„moarte” a naţiunilor nu va fi realizată de mâinile altor naţiuni, ci va fi 
administrată de Puterea Extraordinară din cer, Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus, 
care constituie „Stăpânirile Înalte”. (Romani 13:1) Bătălia marii zile a 
Dumnezeului Atotputernic va fi purtată de Iehova şi Cristos Isus, susţinuţi de toţi 
îngerii sfinţi din cer, stârniţi împotriva Diavolului şi a celorlalţi demoni şi a 
susţinătorilor lor umani de pe pământ, care continuă de partea celor păcătoşi. Toate 
naţiunile au aceeaşi soartă pentru că toate sunt împotriva GUVERNULUI 
TEOCRATIC, adică guvernul sau Împărăția  Dumnezeului Atotputernic. La 
Armaghedon toate aceste naţiuni vor pieri cu totul. 
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În timp ce necazurile de pe pământ cresc în continuu şi suferinţa săracilor 
creşte, unii manifestă o mai mare simpatie şi apreciere pentru cei de pe pământ 
care reprezintă GUVERNUL TEOCRATIC, în timp ce alţii devin tot mai nedrepţi, 
duri, ca nişte capre, faţă de „săracii” Domnului, „săraci cu spiritul”. Iehova indică 
ce clasă va favoriza în aceste timpuri neliniştite care culminează cu 
Armaghedonul, spunând: „Binecuvântat fie cel ce-i apreciază pe săraci: Domnul îl 
va elibera în timpul necazului. Domnul îl va păstra şi îl va ţine în viaţă; şi va fi 
binecuvântat pe pământ.” (Psalmul 41:1, 2) Dovada scripturală este că o „mare 
mulţime” va fi salvată după bătălia de la Armaghedon, şi aceste „alte oi” ale 
Domnului vor moşteni pe pământ pentru totdeauna binecuvântările Împărăției sau 
ale GUVERNULUI TEOCRATIC. – Apocalipsa 7:9-17; Ioan 10:16; Matei 25:31-
46. 

Prima lume s-a sfârşit cu un mare potop din care puţine persoane, şi anume 
opt, au fost salvate fiind purtate în arcă din vechea în noua organizaţie care a urmat 
şi pe care Dumnezeu a stabilit-o imediat după potop, sub Noe. Acesta a fost un 
exemplu sau o ilustrare ce a reprezentat încetarea „lumii rele prezente” şi a arătat 
că „marea mulţime” sau „alte oi” ale Domnului vor fi trecuți din lumea veche în 
cea nouă. Când Dumnezeu i-a salvat pe Noe şi pe familia lui de la pericolele 
potopului şi Noe a construit un altar înaintea Domnului şi a oferit o jertfă, Domnul 
i-a promis lui Noe, spunând: „Nu voi mai blestema pământul din cauza omului;... 
şi nici nu voi mai lovi fiecare fiinţă vie, aşa cum am mai făcut. Atâta timp cât 
pământul va exista, semănatul şi recolta, frigul şi căldura, vara şi iarna, şi ziua şi 
noaptea nu vor înceta.” (Geneza 8:21, 22) Aşa cum arată Eclesiastul 1:4 că 
„pământul va fi veşnic”, această afirmaţie este pentru Noe o promisiune pozitivă 
că supravieţuitorii pământeşti ai Armaghedonului, dacă vor continua să fie supuşi 
Împărăției, pot trăi fericiţi pe pământ pentru totdeauna. Văzând că ne aflăm la 
sfârşitul lumii lui Satan şi la deschiderea îndelung promisei „lumi ce va veni”, 
„lumea fără sfârşit”, şi văzând că potrivit Scripturilor mulţi vor trece în lumea 
nouă, scăpând de moartea de la Armaghedon, se poate anunţa cu încredere că o 
„mare mulţime” ce trăieşte acum nu va muri niciodată pentru că, acestora le sunt 
oferite binecuvântările Împărăției și ei le vor accepta cu bucurie şi se vor supune 
TEOCRAŢIEI. 

Isus a spus: „Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan 
11:26) După Armaghedon, cei ce vor mai fi în viaţă, supravieţuitorii pământeşti, 
care nu sunt într-un legământ cu Domnul prin jertfă, dar care cred în Domnul, nu 
vor muri. A crede înseamnă a acţiona conform acelei credinţe şi a te supune 
Împărăției sub Cristos, pe care Domnul Iehova o stabileşte pe pământ. Mai mult, 
Regele Isus a spus: „Dacă un om respectă cele spuse de Mine, nu va vedea 
niciodată moartea.” (Ioan 8:51) Oamenii nu pot respecta cele spuse de Isus până 
nu le aud. Acum am ajuns la timpul potrivit al Domnului să auzim, şi mesajul 
Împărăției este vestit de martorii lui Iehova, iar cei din „marea mulţime” aud 
mesajul şi acţionează în armonie cu el şi sunt deci acceptabili pentru a primi viaţă. 
Ei Îl salută cu bucurie pe marele Teocrat Iehova şi pe Regele Lui uns, despre care 
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este scris: „Pentru că trebuie să domnească până ce îi pune pe toţi duşmanii sub 
picioarele Lui. Ultimul duşman ce va fi distrus este moartea.” (1 Corinteni 15:25, 
26) „Şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei şi va fi Regele lor. Şi Dumnezeu va şterge 
lacrimile lor şi nu va mai fi moarte, nici mâhnire, nici lacrimi, şi nici nu va mai 
exista durere; pentru că acestea din urmă vor înceta.” (Apocalipsa 21:3, 4) Să-i 
lăsăm pe toţi cei care mai sunt încă în organizaţia lui Satan de pe pământ să asculte 
cu atenţie avertizarea Domnului către Lot: „Scapă pentru viaţa ta.” – Geneza 
19:17. 

 
 

TRÂMBIŢA A ŞAPTEA 
 
O trâmbiță  presupune o proclamaţie publică. În cei şapte ani dintre 1922 

până în 1928 au răsunat  şapte proclamaţii anuale de mare interes public, de la 
şapte convenţii anuale succesive ale martorilor lui Iehova, cea de-a şaptea având 
loc în Detroit, Michigan. 

Pare a fi un lucru sigur faptul că a şaptea trâmbiță proclamă evenimente de 
mare importanţă ce urmează să se întâmple. Cea mai mare învățătură a Cuvântului 
lui Dumnezeu este despre Împărăția Sa, din cauză că Împărăția  va justifica 
cuvântul şi numele lui Iehova. Marea dramă a lui Dumnezeu a continuat organizată 
şi fiecare eveniment a avut loc exact la timpul potrivit, în armonie cu programul 
Lui. „Şi cel de-a şaptelea înger a anunţat; şi au urmat voci puternice în cer şi au 
spus, Împărăția [dreptul la conducere] lumii a devenit Împărăția Domnului nostru, 
şi a Cristosului nostru: şi El va domni pentru totdeauna.” (Apocalipsa 11:15, 
A.R.V.) „Lumea” înseamnă aici începutul noii lumi, care a început în anul 1914 d. 
Cr., pentru că atunci „timpurile naţiunilor” au încetat şi Cristos Isus, al cărui drept 
este să conducă, a venit la putere. – Luca 21:24; Ezechiel 21:27. 

Iehova Dumnezeu şi-a trimis îngerul să aducă  problemele de importantă 
majoră ce ţineau de poporul Său de pe pământ. El i-a făcut pe trimișii sau 
reprezentanţii Lui, care sunt invizibili pentru oameni, să îndrume ce trebuie să fie 
făcut de servii Lui vizibili şi martorii Lui de pe pământ. Acest lucru dovedeşte şi 
mai mult deplinătatea cu care Iehova ţine în mâini toată lucrarea lui. Totul se află 
în mâna Lui dreaptă; şi El îi îndrumă pe servii Lui şi ei acţionează conform voinţei 
Lui suverane. Nici o creatură nu poate să îşi atribuie vreun merit pentru ceea ce se 
face, indiferent dacă acea creatură este un înger invizibil din cer sau vreun serv  
pământesc. Amintiţi-vă că atunci când Dumnezeu şi-a trimis îngerii să rezolve 
chestiunile cu unele dintre creaturi, numele îngerilor nu au fost dezvăluite. Aceste 
creaturi cerești, cu mult mai presus de om, şi-au păstrat numele secrete faţă de 
oameni. Scopul clar a fost că toată gloria şi onoarea trebuie acordate lui 
Dumnezeu. Acest lucru trebuie să însemne că nici o creatură nu-şi va acorda ei 
vreun merit pentru ceea ce are privilegiul să facă. – Vezi Judecători 13:17, 18. 
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Dacă pare atunci că poporul lui Dumnezeu de pe pământ a fost folosit de 
Domnul să realizeze anumite lucruri în legătură cu îndeplinirea profeţiei Lui, 
aceste fapte trebuind să-l facă să cadă umil în faţa lui Iehova Dumnezeu şi să-i 
acorde Lui toată gloria şi onoarea. Oamenilor să nu li se acorde titluri sau onoruri 
pentru că acest lucru nu este plăcut în faţa Domnului. (Iov 32:22) Poporul  lui 
Dumnezeu de astăzi poate  vedea unde s-a făcut  această mare greşeală de multe 
ori în trecut; dar atunci când este avertizat, să-i atribuie toată gloria şi onoarea lui 
Dumnezeu şi nimic omului, astfel evitând religia. 

Din 30 iulie şi până pe 6 august inclusiv, 1928, martorii lui Iehova au ţinut 
o convenţie la Detroit, Michigan. La acea convenţie au luat parte femei şi bărbaţi 
consacraţi din multe ţări de pe pământ, vorbind multe limbi. Clericii religioşi şi 
aliaţii lor au folosit toată puterea pe care o au pentru a-i ţine pe oameni în 
ignoranţă în legătură cu această convenţie şi pentru a-i descuraja să ia şi ei parte la 
ea. Ar fi prevenit şi strigătele mulţimii care a fost prezentă dacă ar fi putut; dar nu 
au putut. Satan şi agenţii lui nu au puterea să prevină nimic din ce vrea Dumnezeu 
să se întâmple. Aceea a fost o convenţie a cărui scop principal a fost să vestească 
Împărăția lui Dumnezeu. SOCIETATEA TURNUL DE VEGHERE a publicat 
propriul ziar cu această ocazie, numit Mesagerul, care a oferit un raport zilnic al 
evenimentelor de la convenţie. Se citează din Mesagerul: 

„Cel mai important eveniment care are loc în Detroit, sau în Michigan, sau 
în Statele Unite, sau pe continentul american, sau în lume, are loc în această 
dimineaţă la ora 9:30 când se va da o înștiințare  despre programul „Conducător 
pentru Oameni”, prin intermediul celei mai mari reţele de staţii de radio care a fost 
vreodată legată în istorie... Reţeaua de cabluri a acestor staţii acoperă 54.000 de 
kilometri de linii telefonice şi 147.000 de kilometri de linii de telegraf. Mai mult 
de 500 de experţi de transmisii telefonice vor superviza reţeaua.‟ New York Times 
a spus: „Cea mai întinsă şi scumpă legătură din istorie a fost aranjată pentru 
Studenții Internaționali ai Bibliei duminica viitoare la Detroit. Oratorul este un 
duşman intransigent al creştinismului organizat.‟ The Washington (D.C.) Post a 
spus pe 6 august: „Transmisiunea de duminică dimineaţa a Asociației Studenților 
Internaționali ai Bibliei, organizată ieri dimineaţă la Detroit, a inclus mai mult de 
100 de staţii radio şi a fost deci cea mai mare din istoria radio. ... În avantajul 
ascultătorilor din capitală au fost instalate difuzoare puternice în auditoriul Pythian 
şi în alte locuri importante din oraş. Publicul vizibil din auditoriul din Detroit a 
numărat mai mult de 12.000 de oameni. Mai mult, difuzoare puternice au fost 
instalate în Parcul Belle Isle, cam la 16 kilometri depărtare în Detroit, unde se 
spune că s-a mai adunat o mulţime.‟ 

Cea mai importantă perioadă a convenţiei a fost duminică dimineaţa, pe 5 
august. La amfiteatru au fost peste 12.000 de urmași sinceri ai lui Cristos Isus. 
Staţiile radio care s-au unit au fost în număr de o sută şapte, acoperind toate părţile 
Statelor Unite şi aproape toată Canada şi având şi canale de undă scurtă care au 
transmis mesajul în ţări străine. Au fost mulţi oameni consacraţi adunaţi în grupuri 
asemănătoare în diferite locuri unde erau instalate difuzoare, pentru a putea asculta 
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la radio; şi aceste grupuri asemănătoare au făcut astfel parte din convenţie şi au 
luat parte la acţiuni. La ora stabilită s-a citit o rezoluţie care a afirmat de fapt că 
Iehova, singurul Dumnezeu adevărat, este adevăratul Prieten şi Binefăcător al 
omenirii; că lumea sau conducerea lui Satan s-a sfârşit fără implicarea lui Iehova; 
şi că Iehova L-a pus pe iubitul Său Fiu Cristos Isus pe tronul Său să conducă 
lumea, chiar dacă duşmanii Lui încă operează: apoi rezoluţia a făcut apel la toate 
naţiunile şi popoarele să se supună  Împărăției  lui Dumnezeu. Apoi a urmat 
discursul care a susţinut rezoluţia, al cărui titlu a fost „Conducător pentru 
Oameni”. La sfârşitul lui rezoluţia a fost adoptată cu entuziasm printr-un vot al 
publicului văzut şi nevăzut. 

 
„DECLARAŢIE ÎMPOTRIVA LUI SATAN ŞI PENTRU 

IEHOVA” 
„Studenții Bibliei, la convenţia internaţională, declară că sunt împotriva lui 

Satan şi în totalitate pentru Iehova al oștirilor, şi anunţă mai departe cu tărie aceste 
adevăruri esenţiale: 

„Primul: Că popoarele pământului, organizate în forme de guvernare şi sub 
controlul unui conducător superior şi invizibil, constituie lumea; 

„Al doilea: Că Iehova este singurul Dumnezeu Atotputernic adevărat şi 
sursa întregii autorităţi; că El este Regele Veşnic, Dumnezeul dreptăţii, 
înţelepciunii, iubirii şi puterii şi adevăratul Prieten şi Binefăcător al întregii creaţii; 

 „Al treilea: Că Iehova i-a acordat fiului Său Lucifer autoritatea de 
supraveghetor al oamenilor; că Lucifer a devenit necredincios, s-a răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu şi l-a făcut pe om să se îndepărteze de dreptate şi de la 
acea răzvrătire Lucifer a fost cunoscut sub numele de Balaur, Şarpe, Satan sau 
Diavol; că Satan Diavolul a provocat conflicte între naţiuni şi este responsabil 
pentru toate războaiele crude, crimele îngrozitoare, toate crimele atroce şi alte 
fapte de corupție care au fost comise; că până acum Iehova nu l-a limitat pe Satan 
să-şi exercite puterea şi influenţa asupra omului, că de-a lungul a multe secole 
Satan a fost conducătorul invizibil al lumii, defăimând în mod constant numele lui 
Iehova Dumnezeu şi provocând mari ocări asupra oamenilor şi naţiunilor; 

„Al patrulea: că Iehova a promis că la timpul potrivit îl va închide pe Satan 
şi va stabili guvernul drept pe pământ pentru ca oamenii să aibă şansă la viaţă 
veşnică fericită; şi de aceea El L-a numit pe Fiul Său iubit Isus să fie 
Răscumpărătorul şi Conducătorul invizibil al lumii; 

„Al cincilea: Că a venit timpul potrivit al lui Iehova să-şi respecte 
promisiunea şi să-şi justifice reputaţia în minţile întregii creaţii; că Isus Cristos şi-a 
luat poziţia de conducător din partea lui Iehova, iar marea problemă este acum, 
Cine este Dumnezeu şi cine va conduce popoarele şi naţiunile? 

„Al şaselea: Că din cauză că Satan nu va renunţa la conducerea lui 
păcătoasă asupra naţiunilor şi popoarelor de pe pământ, Iehova al oștirilor 
împreună cu Reprezentantul Său Executiv uns, Cristos Isus, a intrat în conflict 
împotriva lui Satan şi a tuturor forţelor lui diavoleşti, şi astfel strigătul nostru de 
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luptă va fi, SABIA LUI IEHOVA ŞI A CELUI UNS AL LUI; că marea bătălie de 
la Armaghedon care va începe curând va avea ca rezultat închiderea definitivă a lui 
Satan şi distrugerea completă a organizaţiei lui păcătoase, şi că Iehova va stabili 
dreptatea pe pământ prin Cristos Isus, noul Conducător, şi va scoate omenirea din 
păcat şi va aduce binecuvântări veşnice tuturor naţiunilor de pe pământ; 

„Al şaptelea: A venit aşadar timpul pentru ca toţi cei care iubesc dreptatea 
să fie fermi de partea lui Iehova şi să I se supună şi să Îl slujească cu inima curată, 
pentru a primi binecuvântările nemărginite pe care Dumnezeul Atotputernic le-a 
pregătit pentru ei.” 

Un raport complet al rezoluţiei şi adresa susţinătoare au apărut în revista 
Epoca de aur  la 5 septembrie 1928. Pentru un raport mai detaliat al evenimentelor 
transmisiunii radio a rezoluţiei şi a argumentului susţinător, vedeţi Turnul de 
veghere  din 15 septembrie 1928. 

Apocalipsa 11:15 îl ilustrează pe cel de-al „şaptelea înger” răsunând din 
trâmbiță, și pare destul de convingător că Iehova Dumnezeu a îndrumat prin 
îngerul Său evenimentele de la acea convenţie şi a acordat şansa de a o proclama 
pe cea mai mare suprafaţă pe care un mesaj a fost transmis vreodată pe pământ, 
până în momentul acelei transmisiuni. Luni dimineaţa, după convenţie, la ora 4 
dimineaţa, aceeaşi rezoluţie şi argument susţinător au fost transmise prin unde 
scurte din Detroit, Michigan, prin conexiune cablată cu marele post de radio din 
Schenectady din New York, pentru Australia, Noua Zeelandă şi alte insule. La 
scurt timp după aceea au fost primite cablograme din Australia şi Noua Zeelandă 
care anunţau că recepţia fusese extraordinară şi bine primită. Au mai raportat 
aceeaşi recepţie bună şi Jamaica, Trinidad şi alte puncte din Indiile Occidentale 
Britanice. 

Acest mesaj prin trâmbiță a fost un anunţ că Iehova este Regele veşnic şi că 
L-a pus pe Fiul Său iubit, Conducătorul îndreptăţit al pământului, pe tronul Său. 
Nu poate fi nici un dubiu că Domnul a direcţionat acest lucru pentru că nimeni 
dintre cei care s-au conectat cu această convenţie nu s-a gândit că evenimentele ei 
vor rezulta în îndeplinirea lui Apocalips 11:15. Acest gând nu i-a venit nimănui, 
din câte se ştie, decât după mai bine de un an. Psalmul 97:1 arată: „Iehova a 
devenit rege.” (Rotherham) Şi Psalmul 22:28: „Pentru că Împărăția este a lui 
Iehova, iar El este conducătorul naţiunilor.” (A.R.V..) „Iehova L-a pus pe Regele 
Lui pe tronul său.‟ (Psalmul 2:6) Deci, Domnul prezisese cu mult timp în urmă ce 
avea să facă; şi ceea ce a şi făcut. Faptele arată că L-a pus pe Regele Lui pe tronul 
Său în 1914, iar atunci a dat ocazia oamenilor să vestească acel lucru naţiunilor şi 
popoarelor de pe pământ. Rezoluţia convenţiei şi adresa susţinătoare transmisă 
atunci au fost apoi introduse într-o carte cu titlul „Prietenul Popoarelor” şi 
milioane de exemplare în diverse limbi au fost puse în mâinile oamenilor. La 
aceeaşi convenţie cartea numită Guvern a fost distribuită şi de atunci a mai fost 
distribuită pe tot pământul. 

Aşa cum este menţionat în Apocalipsa 11:15, că „cel de-al şaptelea înger a 
răsunat, şi s-au auzit voci puternice în cer”, aşa şi mesajele anterioare, simbolizate 
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de voci, sunt şi au fost din cer pentru că ceea ce ele conţin este Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nu mesajul omului. Chestiunea este ridicată în mod corect, Cine va 
conduce lumea? De atunci aceasta este marea chestiune, şi martorii unşi ai lui 
Dumnezeu mărşăluiesc împreună cu însoţitorii lor pământeşti binevoitori, toţi cu 
cântece de laudă vestind, „Iehova va domni pentru totdeauna, prin Cristosul Său! 
Numele lui Iehova va fi acum justificat.‟ Cartea Guvern, lansată la acea convenţie 
şi distribuită cu milioanele în multe limbi, accentuează în mod special faptul că 
Iehova este Cel Suprem, şi că guvernul Lui Teocratic, prin Regele Său uns, este un 
leac universal  deplin pentru bolile omenirii şi este ceea ce va elibera oamenii şi că 
astfel guvernul lui Dumnezeu este marele lor prieten. 

Faptul că se descopere că  Guvernul Teocratic prin Cristos Isus a început, 
multe mulţumiri îi sunt oferite marelui Teocrat Iehova, prin martorii lui unşi care 
stau la rând să şadă cu Cristos Isus pe tronul Său ceresc. (Apocalipsa 3:21).  La 
Apocalips 11:16, 17 se arată acest lucru sub simbolul celor douăzeci şi patru de 
bătrâni care au stat pe scaunele sau tronurile lor şi că, la anunţul Împărăției, au 
căzut cu faţa în jos închinându-i-se lui Dumnezeu şi spunând: „Îţi mulţumim, o 
Domnul Dumnezeu Atotputernic, care eşti, ai fost şi vei veni; pentru că ţi-ai luat la 
Tine marea putere şi ai domnit.” Cei „douăzeci şi patru de bătrâni”, fiind de un 
număr dublu faţă de apostolii lui Cristos, reprezintă în mod simbolic clasa 
Împărăției, cei din cer şi cei care mai sunt încă în viaţă pe pământ, cărora Cristos 
Isus a spus ca o recompensă pentru credinţa lor: „Intră în bucuria Domnului Tău.” 
(Matei 25:21, 23) Aceştia nu se închină oamenilor, ci Celui Suprem şi devin umili 
sub mâna Lui puternică, aşa cum au fost sfătuiți în 1 Petru 2:17 şi 5:6. Aceştia 
spun, nu doar la rugăciune sau la întâlniri de studiu, ci cu voce tare şi la radio şi 
prin milioanele de cărţi şi prin discursuri înregistrate redate la fonografe, vestind 
faptul că Împărăția lui Dumnezeu a venit. Ei spun că Domnul şi-a luat puterea şi 
şi-a început domnia în 1914 d. Cr., aşa cum arată Scripturile şi faptele moderne; şi 
spunând aceasta ei se delectează şi îi mulţumesc lui Iehova şi se bucură să devină 
vestitorii Împărăției Lui. 

Iehova a exercitat întotdeauna puterea supremă în univers, dar și pe 
pământ; dar acum, prin Fiul Său iubit, El îşi asumă autoritatea asupra lucrurilor 
aparţinând pământului. Şi ce efect va avea asupra pământului? Acesta, „Şi 
naţiunile s-au mâniat şi mânia ta a venit, şi timpul morţilor să fie judecaţi, şi Tu ar 
trebui să-i răsplăteşti pe slujitorii Tăi, profeţii, sfinţii şi cei care se tem de numele 
Tău, mici şi mari; şi ar trebui să-i distrugi pe cei ce distrug pământul.” (Apocalipsa 
11:18) Naţiunile s-au mâniat în 1914, la sfârşitul lumii lui Satan sau sfârşitul 
conducerii lui neîntrerupte asupra pământului, conducere asupra căreia Iehova nu 
intervenise până atunci. Mânia lui Iehova a venit atunci când Cel iubit, Cristos 
Isus, a venit la templul Său în 1918 pentru judecată, iar factorii conducători ai 
pământului L-au respins ca şi conducător îndreptăţit al pământului şi i-au 
persecutat pe martorii Lui. (Psalmul 11:4-6) De la publicarea articolului „Prima 
Înviere” din 1 iunie 1927 din Turnul de veghere s-a stabilit că doar după 1918 a 
realizat poporul lui Iehova faptul că sfinţii creştini credincioși care muriseră 



509 
 

înainte, şi care dormiseră în mormânt, fuseseră înviaţi în spirit  sau „prima” 
înviere, cam atunci când Domnul a venit la templu. Deci, venise „vremea morţilor 
să fie judecaţi”. 

Înscrierea adaugă: „Şi că Tu ar trebui să-i răsplăteşti pe slujitorii Tăi, 
profeţii”. Aceasta se aplică acum martorilor lui Iehova care îl servesc şi care 
profeţesc sau predică „această veste bună despre Împărăție”. Profeţii din vechime 
nu puteau să îndeplinească acest lucru înainte ca rămăşiţa credincioasă a martorilor 
lui Dumnezeu să fii fost acceptaţi şi unşi şi aduşi la condiţia de templu, pentru că 
este scris cu privire la profeţii din vechime: „Fără noi ei nu ar trebui să fie făcuţi 
perfecţi.” (Evrei 11:39, 40) „Sfinţii” care sunt răsplătiţi sunt cei curățiți, care îi 
sunt devotaţi în totalitate lui Iehova Dumnezeu şi Guvernului Său Teocratic sub 
Cristos Isus. „Cei ce se tem de numele Lui, mici şi mari” pare să se refere la cei 
care aud acum mesajul adevărului şi se întorc spre Domnul înainte de Armaghedon 
pentru a deveni „alte oi” ale Domnului, „marea mulţime” care va supravieţui 
Armaghedonului şi va fi pentru totdeauna pe pământ. – Apocalipsa 7:9, 10. 

Înscrierea spune mai departe cu privire la Iehova Dumnezeu: „Şi [Tu] ar 
trebui să-i distrugi pe cei ce distrug pământul.” Prin profetul Său  Isaia (24:5) 
Iehova vorbeşte despre clasele conducătoare de pe pământ, sub conducătorul 
invizibil Satan, care au pângărit pământul pentru că au încălcat legea lui 
Dumnezeu, i-au schimbat ordinele şi i-au încălcat legământul pe timp veșnic cu 
privire la sfinţenia vieţii umane. Aceşti factori conducători păcătoşi au corupt aşa 
de tare pământul sau organizaţia de oameni de pe pământ încât Dumnezeu va 
distruge organizaţia păcătoasă la Armaghedon. 

Viziunea din Apocalipsa 11:19 descopere templul lui Dumnezeu deschis în 
cer: „Şi templul lui Dumnezeu era deschis în cer, şi s-a văzut în templul Său 
chivotul  legământului; şi au fost fulgere şi voci şi tunete şi un cutremur şi mare 
grindină.” Acestea indică faptul că venise timpul pentru scularea din morţi a acelor 
sfinţi care muriseră credincioşi; şi cei de pe pământ, credincioși Împărăției, să fie 
aduşi la clasa de templu, ca acceptaţi ai Domnului. Acest lucru ar marca începerea 
îndeplinirii parabolei talanţilor, aşa cum apare în Matei 25:14-30. Deschiderea 
templului descopere de asemenea celor din clasa de templu ce lucruri sunt acolo: 
„şi a fost văzut în templul Său chivotul legământului.” – A.R.V. 

Chivotul legământului lui Iehova Dumnezeu se vede în templu, în cer; nu 
într-un templu pământesc. În timpuri străvechi, în timpul domniei Regelui David 
în Ierusalim, chivotul original al legământului a fost transferat de la casa lui Obed-
Edom la cortul pe care Regele David îl ridicase pentru el pe Muntele Sion, şi acel 
transfer a fost ocazie pentru cântări şi mare bucurie şi o cântare  a fost compusă şi 
cântată de David, spunând despre prezenţa lui Iehova printre poporul Său, pentru 
judecată. (Vezi Psalmul 132) Scripturile arată că chivotul legământului este un 
simbol al prezenţei lui Iehova, şi prezenţa Lui este deci un timp pentru ca poporul 
Său să se bucure. Aşa cum a cântat Regele David: „Ridică-te, o Doamne, pentru 
odihna Ta; Tu şi chivotul puterii Tale. Preoţii să fie înveşmântaţi cu dreptate; şi 
sfinţii să strige de bucurie.” – Psalmul 132:8, 9; vezi şi Evrei 9:24. 
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Ilustrația chivotului legământului din Apocalips 11:19 este aceea că 
Iehova, prin Mesagerul Său reprezentant, Cristos Isus, a venit la templul Lui, 
templul spiritual şi este momentul ca cei acceptaţi din clasa de templu să se 
bucure. „Domnul este în templul Lui sfânt, tot pământul să facă linişte înaintea 
Lui.” (Habacuc 2:20) Domnul vine acum să construiască Sionul, aşa cum este el 
reprezentat de rămăşiţa Lui credincioasă a martorilor  de pe pământ, construcție 
care este ilustrată prin transferul chivotului legământului pe Muntele Sion: „Când 
Domnul va construi Sionul, El va apărea în gloria sa.” (Psalmul 102:16) Este 
timpul deci ca poporul Său să spună, aşa cum a spus şi Regele David la transferul 
chivotului  pe Muntele Sion: „Mântuiește-ne, o Dumnezeul mântuirii noastre, şi 
adună-ne la un loc şi eliberează-ne de [naţiunile] păgâne, pentru a putea da 
mulţumire numelui Tău sfânt şi glorie în lauda Ta.” – 1 Cronici 16:35. 

În vechime, locul chivotului legământului era acolo unde cele doisprezece 
seminții ale Israelului au urcat şi au depus mare efort pentru a da mărturie pentru 
conducerea teocratică a lui Iehova. Potrivit Psalmului Regelui David: „Ierusalimul 
este construit ca un oraş care este adunat; acolo sus unde merg semințiile, 
semințiile Domnului, pentru mărturia lui Israel, să aducă mulţumire numelui 
DOMNULUI. Pentru că sunt stabilite tronuri de judecată, tronurile casei lui David. 
Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: cei ce te iubesc vor prospera. Pacea să fie 
între zidurile tale, iar prosperitatea în palatele tale. Pentru numele fraţilor şi 
însoţitorilor mei voi spune acum, Pacea să fie înăuntrul tău.” (Psalmul 122:3-8) În 
această zi martorii credincioși unşi ai lui Iehova şi însoţitorii lor trebuie să facă 
eforturi pentru păstrarea poruncilor şi respectarea legământului şi făcând acestea 
să-i aducă laudă numelui lui Iehova şi mărturie pentru justificarea numelui Lui 
prin Guvernul Lui Teocratic sub Cristos Isus. 

Prezenţa Domnului aşa cum este ea reprezentată de chivotul legământului 
în templul său este un moment de mare clătinare şi agitare şi mişcare, toate acestea 
fiind descrise simbolic în Apocalipsa 11:19. Această clătinare, agitare şi mişcare a 
fost în special adevărată din 1918, cu referire la poporul consacrat al lui Iehova de 
pe pământ, care pretind că sunt urmașii lui Cristos, dar care practică religia în locul 
creştinismului. Această condiţie este sporită de „fulgerele” din Cuvântul lui 
Dumnezeu, sau scânteierile adevărului descoperit. Martorii credincioși ai lui 
Iehova văd lumina din Cuvântul lui Dumnezeu şi se bucură, iar cei necredincioşi 
care sunt prinşi în capcană de religie, devin revoltaţi în faţa martorilor credincioși  
ai lui Iehova şi sunt daţi afară din organizaţia lui Dumnezeu. Scânteierile de fulger 
de la Domnul sunt urmate de „voci şi tunete”, adică vestirea mesajului adevărului; 
şi aceste mesaje ale adevărului, grele şi tăioase, precum „marea grindină”, mătură 
acoperămintele minciunilor religiei organizate (Isaia 28:17), iar martorii unşi ai lui 
Iehova, împreună cu „marea mulţime” de însoţitori, vestesc cu bucurie laudele 
numelui Lui şi continuă să cânte „noua cântare” pentru justificarea numelui Lui şi 
al Guvernului Lui Teocratic sub Cristos. 
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Experiențe de teren 

 
DUPĂ REFUZ , CURAJ ŞI SUCCES 

 
“Făcând lucrarea de mărturisire cu revistele “Turnul de Veghere” şi 

“Mângâiere” , judecătorilor , avocaţilor , şerifului , etc . , noi trei [doamne] 
pionieri , am ajuns la City Hall . M-am dus la poliţie , la şeful poliţiei , şi i-am spus 
: `Acesta este cel mai recent număr , şi se ocupă de Cazul Drapelului „ . A întrebat 
brusc : Ce ai spus ? “ Am început să vorbesc , dar el aproape foarte furios , a 
intervenit în ce spuneam , zicând : `Am auzit o grămadă despre acest lucru  , şi cel 
mai bun lucru pe care tu şi cei de-o teapă cu tine îl puteţi face , este să împăturiţi 
tot , să plecaţi din acest serviciu , să plecaţi de pe străzi cu revistele voastre şi să 
încetaţi lucrarea voastră prostească `  

Un poliţist era acolo în birou , dar în mod aparent , acesta nu dădea atenţie 
la ceea ce se întâmpla . Şeful poliţiei , aproape că a zbierat : Ce crezi că poporul 
american ar trebui să facă: o jumătate dintre ei salută drapelul, iar cealaltă jumătate 
refuză să salute drapelul ? Am luptat din greu pentru ţara mea , şi apoi să am o 
tânără  fără experiență  ca tine , să intre la mine în birou , şi să îmi spună că nu ar 
trebui să salut drapelul ! Ar trebui să îţi dau una , de să îţi zboare capul … [limbaj 
urât şi injurios] ` Eu am spus : `Eu nu am spus că tu sau oricine altcineva , nu ar 
trebui să salute drapelul , fiindcă fiecare are , sau ar trebui să aibă dreptul şi 
capacitatea , ca să aleagă pentru sine însuşi. „ Şeful poliţiei , m-a ameninţat cu 
violenţă , că dacă nu ies din biroul lui , în mână cu acele reviste , şi nu stau departe 
cu acele reviste , de străzi şi de case , şi dacă ne va prinde din nou pe străzi , atunci 
ne va închide , va discuta cu primarul , etc . Am ieşit afară din biroul lui , în mod 
discret . În loc să ne ducem din casă în casă , cum plănuiserăm, noi pionierii , am 
început să lucrăm la colţuri de stradă , şi în zonele financiare . Acelaşi poliţist , 
care a fost acolo la poliţie , atunci când am fost şi eu acolo , a trecut pe lângă mine 
pe stradă , dar nu a dat atenţie la ceea ce  făceam . Într-o oră şi  patruzeci de 
minute ,  noi am plasat , prin bunăvoinţa iubitoare a lui Iehova , treizeci de reviste . 
Şi apoi seara , încă doisprezece reviste “  
 

PETIŢIONÂND PENTRU LIBERTATEA DE A NE ADUNA 
 

 “Un nou vestitor , ( negru) , s-a dus astăzi cu Petiţia [adresată 
Guvernatorului din Ohio , din partea Convenţiei Teocratice a Martorilor Lui 
Iehova ] . Un binecunoscut catolic din vecinătate , (alb) , dădea o petrecere la care 
erau vreo şaptesprezece vizitatori , toţi catolici , în afară de doi vizitatori . Omul 
care dădea petrecerea , a vizitat foarte recent , casa vestitoarei şi a spus acesteia , 
nişte vorbe foarte neprietenoase despre Martorii lui Iehova . Tipice datorită 
creşterii sale religioase , afirmaţiile pe care le-a făcut nu erau adevărate , lucru 
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despre care vestitoarea ştia prea bine . Când el a văzut că ea nu putea fi clintită, el 
a apelat la obişnuitele ameninţări cu privire la ` ceea ce s-ar putea întâmpla cu ea `, 
dacă ea ar continua să se asocieze cu Martorii lui Iehova . În faţa tuturor acestor 
lucruri , ea a stat fermă , pentru Domnul . Ştiind despre adunare , ea a decis că s-ar 
duce acolo cu petiţia (acest lucru , spre surpriza soţului ei ) şi cum a declarat ea , 
`să îi facă pe toţi să stea fermi `Multe remarci urâte i-au fost aruncate în obraji : 
`Lucrezi pentru Hitler ! „ Eşti o persoană ignorantă , de aceea îi urmezi ! ` , etc. În 
final , o femeie din mulţime a zis : ` Voi oamenilor nu ştiţi despre ce vorbiţi . 
Aceşti oameni nu îl susţin pe Hitler . Eu ştiu că fac o lucrare bună . Dă-mi petiţia 
aia . O voi semna , şi când vei ajunge în acea Împărăție , adu-ţi aminte de mine ` 
După care , de asemenea , au semnat toţi ceilalţi , petiţia . Nu numai că stăpânul 
acelei case a semnat petiţia , dar a şi zis : Nu te duce mai departe . Poţi folosi 
maşina mea , ca să te duci unde vrei şi să obţii cât de multe semnături poţi „ 
Vestitoarea nu a pierdut deloc vremea,  i-a mulţumit, i-a luat maşina , şi s-a dus să 
strângă cât mai multe semnături , bucurându-se “  
 
LUMINÂNDU-I PE CEI CARE SUNT “PATRIOTICI„  ÎN MOD 

OSTENTATIV 
 

Vecina mea , care este foarte patriotică , a permis ca un drapel să fie fixat 
pe acoperişul casei ei , de “ Ziua Drapelului ” , şi de atunci , nu a luat jos de pe 
acoperiş , drapelul . Am vizitat-o în legătură cu Petiţia . Ea a început să îmi facă 
cunoscut , cât de împotrivă sunt Martorii lui Iehova , faţă de guvern ( guvernul 
American ) . I-am spus că nu era o americancă adevărată , sau ea nu ar lăsa 
drapelul să fluture toată noaptea , etc. , I-am spus că aveam codul drapelului , sau 
circulara drapelului de la Departamentul de Război  , de la biroul Adjunctului 
General , datată 14 iunie 1923 , când şaizeci şi opt de organizaţii patriotice s-au 
întâlnit în Washington , sub patronajul societăţii “National Americanism 
Commission of the American Legion„ , şi au adoptat un cod al drapelului , şi îi voi 
împrumuta acestea , ca să poată să înveţe cum să respecte drapelul , în afară de a-l 
saluta . I-am spus că preşedintelui Statelor Unite ale Americii , nu îi era permis să 
salute drapelul . Ea m-a întrebat de ce nu îi era permis să facă acest lucru . `Pentru 
că el era capul , şi capul nu putea să salute capul , dacă ar fi făcut acest lucru , 
atunci ar fi ca şi cum Papa şi-ar săruta propriul său deget de la picior `  . Rezultatul 
acestei situaţii , a fost că ea a încuviinţat ca să asculte înregistrarea fonografică 
“Guvern și pace “ . Am încercat  de ani buni ,  să o fac să asculte o înregistrare 
fonografică  , să o fac să citească , să îi  fac ceva care să o stârnească . Salutarea 
drapelului , şi Petiţia , au oferit acea oportunitate . 
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ACŢIUNE A POLIŢIEI , REZULTĂ ÎN LUCRAREA BUNĂ DE 
MĂRTURISIRE 

 
“Ajungând la secţia de poliţie , am fost adus înaintea ofiţerului de la birou , 

căruia i-am prezentat cardul meu de identificare (cartea de identitate) , şi broşura 
“Libertate pentru propovăduire” . I-am spus că eram unul dintre Martorii lui 
Iehova ; atunci când am fost  interpelat, atunci predicam din Biblie , şi i-am mai 
spus  că sunt un preot uns , ca să fac acest lucru . Unul dintre cei paisprezece 
ofiţeri prezenţi , m-a întrebat prin ce seminar am fost uns . I-am spus că 
împuternicirea mea pentru propovăduirea Bibliei ,  venea de la Cuvântul inspirat al 
lui Dumnezeu , şi nu de la vreo instituţie creată de om . Apoi , ei au vrut să ştie ce 
aveam în ` geanta mea maronie ` . Aşa că am deschis fonograful meu , şi am pus 
înregistrarea “ Instrucțiune” . Ei au început să se plângă , de parcă nu ar fi fost 
destul de mult zgomot într-un loc atât de zgomotos ca acela , aşa că ei au luat 
fonograful şi au pus pentru ei înşişi , înregistrările ‟Snare and Racket‟, ‟Flag 
Saluting,‟ şi ‟Warning‟ . Au audiat aceste înregistrări , de două ori , căutând orice 
fel de motiv , ca să mă acuze  de ceva . Eşuând în această încercare a lor , ei au 
început să examineze cărţile şi broşurile pe care le aveam , dar din nou nu au găsit 
nimic . Apoi , le-am oferit ceva literatură .  Câţiva au luat broşuri , şi au promis să 
le citească , şi toţi au primit o invitaţie la adunarea zonală . Unul dintre ofiţerii 
simpli , mi-a dat un dolar şi mi-a zis să îl duc lui Iehova . I-am mulţumit pentru 
generozitatea arătată , dar i-am explicat că Iehova este marele furnizor şi că El nu 
are nevoie de bani . Cu aceste lucruri zise, mi-am luat cărţile şi înregistrările , şi le-
am urat o zi bună . Când am întrebat dacă ar fi atât de buni , încât să mă ducă 
înapoi de unde mă luaseră , ei mi-au spus : “ Ce crezi că este locul ăsta , o staţie de 
taxiuri ? “ Aşa că am ieşit afară, şi m-am întors la serviciul meu.“  
 

„LĂCUSTĂ” PE PRAGUL UNEI UŞI DIN OKLAHOMA 
 

“Un om era plin de prejudecăţi , nu vroia să intru în casa lui . Când am 
asamblat fonograful pe scările casei lui , el abia de a deschis foarte puţin uşa . În 
timp ce înregistrarea explica diferenţa dintre religie şi creştinism , uşa s-a deschis 
puţin mai mult , şi când uşa a fost deschisă complet şi i s-au oferit cărţi pe care să 
le citească , el a luat cu bucurie , cartea “ Salvare“. 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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EHUD 
„Binecuvântat fie Domnul puterea mea, care îmi învaţă mâinile să se războiască şi 

degetele să se lupte.” – Psalmul 144:1. 
 

PARTEA a II-a 
IEHOVA l-a ales pe David să realizeze părţi din dramele profetice care îl 

ilustrează pe Cristos Isus, marele Său Justificator. Iehova a spus despre David: „El 
este un om după inima Mea.‟ Acel lucru a însemnat că devotamentul credincios al 
lui David pentru Iehova, pentru realizarea îndatoririlor lui, a obţinut aprobarea lui 
Iehova. David era un războinic, luptându-se întotdeauna pentru dreptate, căutând 
justificarea  numelui lui Iehova. Cristos Isus este „Prinţul Păcii”, dar este în acelaşi 
timp şi marele Războinic, conducând forţele de bătălie ale lui Iehova, pentru 
justificarea numelui Său. (Apocalipsa 19:11-16) Ehud a făcut şi el parte din drama 
profetică ce este luată în considerare aici, reprezentându-l pe Cristos Isus, marele 
Războinic al dreptăţii. În această parte a dramei profetice el i-a ilustrat şi pe 
membrii corpului credincios al lui Cristos Isus, acţionând sub conducerea 
Căpeteniei şi a Domnului lor. Iehova a realizat multe tablouri  profetice care 
preumbresc  că Fiul Său preaiubit, Cristos Isus, va face război contra organizaţiei 
Diavolului şi o va distruge în întregime, astfel realizând justificarea completă a 
numelui lui Iehova. Cristos se implică astfel într-un război adevărat. 

2 În textul ce introduce acest articol, adică Psalmul 144:1, rugăciunea lui 
Cristos este pusă în gura celor care sunt dintre membrii corpului Lui şi care se 
roagă cu toată convingerea, în speranţa şi aşteptarea îndeplinirii lui. Pentru ei 
Iehova este Cel binecuvântat, şi astfel ei, cei din organizaţia regală, spun: 
„Binecuvântată fie puterea mea [a lui Iehova].” El este puterea celor credincioși ai 
Lui. Braţul veşnic al lui Iehova îi susţine pe servii Lui. Iehova dă putere celor care 
Îl iubesc şi Îl servesc; aşa cum declară El: „Pentru că ochii Domnului merg 
încoace şi-ncolo pe tot pământul, pentru a-şi dovedi puterea în numele celor a 
căror inimă este perfectă faţă de El.” – 2 Cronici 16:9. 

3 În armonie deplină cu scopul lui Iehova, clasa „servului credincios”, 
ilustrată mai sus, spune această rugăciune: „care îmi învaţă mâinile să se 
războiască şi degetele să se lupte.” Martorii lui Iehova spun această rugăciune şi 
fac totul în armonie cu voinţa lui Dumnezeu pentru a putea realiza ceea ce le 
indică rugăciunea. Acest lucru nu înseamnă că martorii lui Iehova se implică în 
lupte fizice cu scopul de a face cunoscută Împărăția. Care este atunci instrumentul 
de război pe care îl folosesc martorii lui Iehova? 
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4 Apostolul, sub inspiraţie de la spiritul sfânt, răspunde: „Şi luaţi coiful 
mântuirii, şi sabia spiritului, care este cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:17) În 
armonie deplină cu această instruire martorii lui Iehova s-au înarmat cu „sabia 
spiritului”, adică Cuvântul lui Dumnezeu, şi cu explicaţia lui, pe care Dumnezeu 
le-a dat-o. Ei fac lucrul cu care i-a însărcinat Dumnezeu prin Cuvântul Lui şi 
instrumentele lor de război sunt „putere... pentru dărâmarea fortăreţelor”. 
Fortăreţele religioase sunt închisorile lui Satan, în care multe persoane sunt 
păstrate în ignoranţă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Liderii religioşi luptă cu 
disperare să-i împiedice pe oameni să afle adevărul şi acest lucru înseamnă să-i 
împiedice pe cei cu bunăvoinţă să scape din închisorile lor. Este clar scopul precis 
al lui Iehova Dumnezeu ca aceste instituţii religioase păcătoase să fie descoperite 
şi demascate pentru a le permite oamenilor cu bunăvoinţă să plece din ele şi să 
găsească un loc în siguranţă, în organizaţia lui Dumnezeu, 

5 Nu poate exista nici un dubiu în minţile servilor adevăraţi ai Domnului că 
Iehova prin Cristos Isus a echipat pe „servul credincios și înțelept”, ilustrat prin 
Ehud şi misiunea lui, să meargă în organizaţiile religioase şi să spună adevărul 
despre ele şi să le demaşte şi să-i informeze pe oameni că religia este un 
instrument de-al lui Satan, făcut pentru a-i prinde pe oameni în capcană. Domnul 
asigură astfel şansa pentru clasa asuprită de prizonieri care sunt dispuşi să audă şi 
să pună mâna pe mesajul Teocratic şi să găsească drumul către libertatea deplină. 
Cuvintele lui Cristos Isus sunt foarte potrivite: „Şi veţi şti adevărul, şi adevărul vă 
va elibera.” (Ioan 8:32) Cei cu bunăvoinţă trebuie să asculte şi să accepte adevărul 
şi să creadă astfel în Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus ca Justificator şi trebuie să 
se întoarcă spre organizaţia lui Iehova şi să-i fie devotaţi, pentru a obţine libertatea. 

6 Pentru a îndeplini porunca lui divină,  Ehud s-a pregătit. Bineînţeles că 
această pregătire s-a realizat conform voinţei şi îndrumării lui Iehova; aşa cum este 
scris: „Dar Ehud şi-a făcut un pumnal [sabie (R.V.)] cu două tăişuri, lung de un 
cot; şi l-a prins sub haină deasupra coapsei drepte.” – Judecători 3:16. 

7 Nu a fost un pumnal scurt, ci unul destul de lung să pătrundă prin 
grăsimea burţii lui Eglon; pentru că el era un om foarte gras. Burta lui era 
dumnezeul lui şi o ţinea bine aprovizionată, indiferent de ceea ce aveau nevoie alţii 
pentru întreţinerea lor. Ehud şi-a făcut deci un cuţit lung ascuțit, de ambele părţi. 
Nu putea să îşi facă îndatorirea doar pe jumătate, ci trebuia să-și îndeplinească 
misiunea complet. Când mâna lui stângă a mânuit acea sabie iar  Eglon a fost 
terminat. 

8 Acum, spre împlinirea acestei părţi a dramei profetice, observaţi Efeseni 
6:17: „Luaţi coiful mântuirii şi sabia spiritului, care este cuvântul lui Dumnezeu.” 
Acea sabie cu care rămăşiţa este înarmată, prin graţia Domnului, este mesajul de la 
Dumnezeul Atotputernic prin Cristos Isus cu privire la GUVERNUL 
TEOCRATIC. Oamenii asupriţi trebuie să afle că „Stăpânirile Înalte” sunt Iehova 
şi Cristos Isus şi că religia este a lui Satan, pe care Diavolul o foloseşte să-i prindă 
în capcană şi să-i înrobească pe oameni şi să-i întoarcă de la Dumnezeu. Dar cum a 
reuşit clasa Ehud, „rămăşiţa”, „picioarele” lui Cristos de pe pământ, să creeze 
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„sabia” pentru serviciul lor? Ei au încetat cu totul să mai acorde onoare şi laudă 
oamenilor. Ei au ascultat de poruncile lui Iehova Dumnezeu, şi anume: „Caută să 
te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de 
ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” – 2 Timotei 2:15. 

9 Apoi, rămăşiţa nu a mai folosit metode religioase. Ei au aflat curând că 
prin folosirea căii alese a lui Dumnezeu şi prin folosirea sabiei cu care au fost 
înarmaţi prin graţia Domnului, ei ajung într-o poziţie de critici şi opoziţie din 
partea liderilor religioşi; care nici nu i-au speriat sau descurajat în lucrarea  lor. Cei 
credincioşi au pus mâna pe sabia cu două tăişuri, adică pe cuvântul curat al lui 
Dumnezeu cel Atotputernic, care taie în ambele părţi: „Căci Cuvântul lui 
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: 
pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă 
simţirile şi gândurile inimii” – Evrei 4:12. 

10 Acel instrument de război străpunge şi taie în toate direcţiile. Mesajul 
adevărului pătrunde în inima organizaţiilor religioase şi a liderilor lor, care 
urmează şi predau tradiţiile. Sabia, fiind arma de război asigurată de Domnul, nu 
este prea scurtă, ci destul de lungă să taie bine prin grăsimea organizaţiilor 
religioase care s-au alăturat unele altora şi care s-au hrănit reciproc şi au devenit 
extrem de grase, în acelaşi timp lăsându-i pe oamenii obişnuiţi să moară de foame, 
exact cum a prezis Domnul prin profetul Lui. (Ezechiel 34:7-15) Aşa cum Ehud a 
mers înainte fără teamă, cu scopul de a-şi îndeplini îndatorirea, aşa şi ehudiţii 
corespondenţi de acum au mers înainte fără teamă, în ceea ce îl priveşte pe om. Ei 
s-au temut de Iehova Dumnezeu şi s-au străduit să-i îndeplinească voinţa. – Isaia 
8:12, 13. 

11 Eglon, regele moabit, nu s-a aşteptat ca duşmanul înarmat să-şi poarte 
cuţitul la coapsa dreaptă sau să-l scoată cu mâna stângă. Acel lucru era contrar 
practicii luptătorilor. În acelaşi fel şi asupritorii religioşi şi aliaţii lor i-au privit pe 
martorii lui Iehova ca pe o sectă religioasă şi au aşteptat ca ei să lupte potrivit 
metodei religioase, potrivit tradiţiilor oamenilor şi nu potrivit Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ehud şi-a luat sabia ascuţită şi „şi-a prins-o sub haină deasupra coapsei 
drepte”. Haina lui l-a identificat ca fiind un slujitor, iar cuţitul de la coapsa dreaptă 
l-a ilustrat ca un războinic; şi astfel l-a reprezentat sau ilustrat pe Cristos Isus, 
servul  Dumnezeului Cel Atotputernic şi marele Războinic, căruia Iehova i-a spus: 
„Prinde-ţi sabia la coapsă, o Puternicule, cu gloria şi măreţia Ta. Şi în măreţia Ta 
bazează-te cu prosperitate pe adevăr şi smerenie şi dreptate; iar mâna Ta dreaptă te 
va învăţa lucruri nemaipomenite.” – Psalmul 45:3, 4. 

12 Sabia lui Ehud era astfel ascunsă de Eglon; la fel şi mesajul adevărului 
este ascuns de cei religioşi, pentru că ei sunt orbi faţă de scopurile lui Iehova, fiind 
sub influenţa şi puterea demonilor. (Matei 23:19-28) Oamenii care stăteau ca și 
gardieni ai Regelui Eglon s-au uitat doar la coapsa stângă a lui Ehud pentru arme, 
pentru că acolo erau de obicei purtate armele. Cei religioşi s-au uitat şi ei în partea 
greşită pentru a afla adevărul. Ei urmează tradiţiile oamenilor şi nu înțeleg deci 
„sabia spiritului”, semnificaţia Cuvântului lui Dumnezeu. 



520 
 

13 Prinzându-şi sabia însemna că Ehud era pregătit pentru război. Şi când 
Domnul Isus îi trimite pe cei unşi ai Lui de la templu El îi îndrumă să-şi pună 
echipamentul de război şi să meargă la luptă. (Efeseni 6:10-18) Duşmanul nu poate 
să vadă echipamentul martorilor lui Iehova pentru că cei religioşi sunt orbi în faţa 
adevărului. Cei religioşi nu luptă potrivit regulilor divine, ci luptă orbi în faţa căii 
potrivite. 

14 Ehud a apărut ca un mesager paşnic în faţa regelui: „Şi i-a adus darul 
regelui Eglon din Moab; şi Eglon era un om foarte gras.” (Judecători 3:17) Cum i-
a fost adus un dar, regele nu a suspectat nimic decât pace. La fel şi martorii lui 
Iehova sunt nişte oameni paşnici, dar în acelaşi timp războinici pentru cauza 
dreptăţii. Ei merg cu un mesaj al păcii, dar mesajul de la Domnul este unul de 
război împotriva nedreptăţii. Eglon era un lacom, hrănindu-se precum păstorii 
necredincioşi din marile organizaţii religioase. „Fiul omului, profeţeşte împotriva 
păstorilor din Israel, profeţeşte şi spune-le, Aşa spune Domnul Dumnezeul: 
Suferinţă pentru păstorii din Israel care se hrănesc pe ei înşişi! nu ar trebui ca 
păstorii să hrănească turmele? Voi mâncaţi grăsimea şi vă îmbrăcaţi cu lână, îi 
omorâţi pe cei care sunt sătui; dar nu hrăniţi turma.” (Ezechiel 34:2, 3) Observaţi 
cât de bine îi descrie psalmistul pe marii lideri religioşi ilustraţi de Eglon cel gras: 
„Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi. Într-
adevăr, nimic nu-i turbură până la moarte şi trupul le este încărcat de grăsime. N-
au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni. De aceea 
mândria le slujeşte ca salbă şi asuprirea este haina care-i înveleşte. Li se bulbucă 
ochii de grăsime şi au mai mult decât le-ar dori inima. Râd şi vorbesc cu răutate de 
asuprire: vorbesc de sus, îşi înalţă gura până la ceruri şi limba le cutreieră 
pământul.  Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi şi îşi măresc bogăţiile.” – Psalmul 
73:3-9, 12. 

15 „Iar când a terminat cu oferirea darului i-a trimis de acolo pe oamenii 
care au dat darul.” (Judecători 3:18) În 1931 martorii lui Iehova au început să îi 
servească pe liderii religioşi şi pe aliaţii lor cu broşura Împărăția, Speranţa Lumii. 
Acela a fost un mesaj de la Domnul, trimis prin servii Lui, în special celor care 
insistă şi care au insistat atunci că religia este speranţa omenirii. Aşa că acel mesaj 
a ridicat problema următoare: „Religia sau mesajul Împărăției: care este speranţa 
pentru oameni?” 

16 Chiar şi Ehud s-a retras din prezenţa regelui, dar s-a întors repede la 
rege: „El însuşi s-a întors din nou de la carierele de la Ghilgal şi a spus, Am o 
misiune secretă pentru tine, O rege; care a spus, Păstrează liniştea. Şi toţi cei care 
stăteau lângă el au ieşit. Şi Ehud a venit la el; şi el stătea într-un salon de vară, care 
era doar pentru el: şi Ehud a spus, Am un mesaj de la Dumnezeu pentru tine. Şi el 
s-a ridicat de pe scaun.” – Judecători 3:19, 20. 

17 Voind să fie doar el cu regele şi cerând o audienţă privată, regele i-a 
trimis de acolo pe toţi servitorii lui. Apoi, auzind că Ehud avea un mesaj pentru 
rege de la Domnul, Eglon s-a ridicat de pe scaun. Fără îndoială că Iehova 
direcţiona drama în detaliu, aşa cum îndrumă şi pe poporul Său care este acum pe 
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pământ. În 1933 mesajul Domnului a început să fie direcţionat în special către 
Ierarhia Romano-Catolică, organizaţia religioasă principală de pe pământ, care 
conduce alte organizaţii religioase. De atunci înainte publicaţiile TURNUL DE 
VEGHERE au început să pună accentul pe faptul că Scripturile arată că filistenii 
care i se opuneau lui Samson au ilustrat Ierarhia Romano-Catolică. De asemenea, 
Turnului de veghere din 15 iunie 1936 a conţinut un mesaj aşa cum a fost clarificat 
de Domnul, cum că Ierarhia Romano-Catolică a fost preumbrită de edomiţi; apoi, 
că „statul totalitar”, Ierarhia Romano-Catolică şi aliaţii ei, se află într-o ligă pentru 
a conduce pământul în opoziţie cu TEOCRAŢIA. De atunci martorii lui Iehova au 
continuat să spună mesajul lui Dumnezeu, nu împotriva catolicilor, ci pentru toţi 
cei care vor să audă, arătând astfel că Ierarhia Romano-Catolică este de fapt 
instrumentul principal al mâniei lui Satan, care îi privează pe oameni de speranţa 
vieţii veşnice. Cum scopul lui Ehud a fost de a-i elibera pe israeliţi, aşa şi scopul 
martorilor lui Iehova, acţionând la porunca Domnului Isus, a fost şi este de a le 
arăta oamenilor cu bunăvoinţă, catolici, protestanţi şi alţii, că TEOCRAŢIA este 
singura speranţă pentru scăpare şi eliberarea către viaţă. 

18 „Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă şi i-a 
împlântat-o în pântece. Chiar şi mânerul a intrat după fier şi grăsimea s-a strâns în 
jurul ferului; căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup aşa cum o 
înfipsese.” – Judecători 3:21, 22. 

19 Ehud a stat înaintea Regelui Eglon şi şi-a scos repede sabia şi a folosit-o. 
Acea sabie a fost un simbol a mesajului divin care poartă anunţul judecăţii morţii, 
redat de Iehova împotriva organizaţiei religioase asupritoare şi defăimătoare. 
Mesajul publicat din 1936 înainte anunţă în mod particular judecata cu moartea a 
lui Iehova împotriva marii instituţii religioase, care a orbit lumea multă vreme şi i-
a ţinut prizonieri şi i-a ţinut departe de adevăr. Monstrul totalitar, al cărui călăreț 
principal este Ierarhia Romano-Catolică, a primit proclamaţia judecăţii cu moartea 
a lui Iehova. Poporul  lui Dumnezeu le-au spus că vor sfârşi în distrugere. Aşa cum 
sabia lui Ehud a fost condusă  la țintă, tot aşa şi sabia anti-tipică a lovit instituţia 
satanică în mijlocul „omului foarte gras”. Dumnezeu şi-a trimis mesajul arătându-
le oamenilor foarte clar că religia în general, şi aşa-numita „religie creştină” în 
special, este o capcană în care Diavolul şi demonii lui asociaţi i-au prins pe oameni 
fiind o înşelătorie, iar prin practicile lor egoiste şi prin asupriri, instituţiile 
religioase au devenit foarte grase; că i-au privat pe oameni de posesiunile lor 
cinstite, şi că aceste instituţiile religioase şi-au însuşit cu scopuri personale 
posesiunile oamenilor şi astfel au devenit foarte bogate. Apostolul descrie aceste 
organizaţii religioase şi pe liderii lor cu aceste cuvinte: „A căror sfârşit este 
distrugerea, a căror Dumnezeu este burta lor, şi a căror glorie se află în ruşinea lor, 
care ţin de lucrurile pământeşti.” (Filipeni 3:19) Acea mare instituţie religioasă a 
râvnit şi încă mai râvneşte la conducerea lumii contrar scopului lui Iehova. 
„Râvnirea... este idolatrie.” (Coloseni 3:5, 6) Cuvântul lui Iehova spune cu privire 
la cei care persecută pe poporul Lui credincios: „Ei sunt închişi în propria lor 
grăsime; cu gura lor vorbesc cu mândrie.” (Psalmul 17:10) Poporul  lui Dumnezeu 
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se hrănește din Cuvântul lui Dumnezeu; aşa cum este scris: „Pleacă-ţi urechea şi 
ascultă cuvintele celor înţelepţi, şi îndreaptă-ţi inima spre cunoaşterea mea. Pentru 
că este un lucru plăcut dacă le ţii în tine; ele vor fi astfel potrivite pentru buzele 
tale.” (Proverbe 22:17, 18) Dar pentru cei religioşi, Cuvântul lui Dumnezeu este 
nimicitor, lovind aceste instituţii în inimă şi nimicindu-le complet. 

20 Drama profetică a lui Ehud şi Eglon arată scopul lui Dumnezeu de la 
început de a distruge religia, şi mai ales toate acele instituţii şi instrumente care 
folosesc în mod necinstit numele lui Iehova pentru a înşela şi prăda oamenii şi 
pentru a deveni astfel ei mari şi graşi. Mai arată şi că transmiterea mesajului 
adevărului de către martorii lui Iehova nu este alegerea sau decizia lor, ci că 
mesajul letal este „sabia spiritului”, care demască în faţa tuturor răutatea 
instituţiilor religioase şi ei fac acest lucru pentru ca oamenii să poată spune că 
singura lor cale de scăpare şi eliberare este să meargă înspre Iehova Dumnezeu şi 
Cristos. Mesajul TEOCRATIC ce a fost transmis în ultimii ani de către martorii lui 
Iehova şi însoţitorii lor pare că e pe sfârşite. Care va fi efectul final al acelui mesaj 
asupra popoarelor şi naţiunilor? Descopere această dramă luată aici în considerare 
efectul final asupra combinaţiei religioase şi totalitare care domină acum pământul 
şi asupreşte oamenii? Având în vedere că Eglon a ilustrat instituţiile religioase şi 
comerciale care operează pentru câştig personal şi că Ehud L-a ilustrat pe Regele 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi pe membrii credincioși care compun „picioarele 
Lui”, ceea ce rămâne din dramă va fi urmărit cu mare interes de către toţi cei care 
iubesc dreptatea şi care sunt de partea TEOCRAŢIEI.  

21 Eglon, regele moabit, care a jucat un rol în această dramă profetică, se 
mutase într-o parte a pământului şi o posedase, chiar dacă nu avea dreptul să fie 
acolo. Acel pământ ocupat astfel de el era un pământ sfânt, adică dedicat şi păstrat 
în întregime spre a fi folosit de poporul  pe care Dumnezeu Îl alesese şi Îl 
condusese afară din Egipt în Canaan, pentru numele Său. Din cauză că israeliţii au 
fost necredincioşi şi s-au întors către religie, Dumnezeu nu a intervenit când Eglon 
a luat în posesie acea parte de pământ rezervată seminției lui Beniamin, ci i-a 
permis lui Eglon să prospere şi să fie puternic pentru o vreme. Astfel Dumnezeu i-
a disciplinat sever pe israeliţi; dar, chiar şi mai important, El a creat o dramă 
profetică ce a preumbrit ce avea să vină asupra „creştinătăţii” din cauza necredinţei 
celor care declară că sunt urmașii lui Cristos Isus şi care i-au persecutat pe servii 
credincioși ai lui Dumnezeu. Organizaţiile religioase s-au format imediat după 
terminarea carierei pământeşti a apostolilor lui Isus Cristos, şi aceste organizaţii 
religioase au luat numele lui Dumnezeu şi al lui Cristos. Ei au devenit practicanţi a 
ceea ce se numeşte „religia creştină”. Organizaţia religioasă Romano-Catolică a 
luat frâiele acestei mişcări politico-religioase şi în scurt timp organizaţia a început 
să fie dirijată de oameni egoişti, pentru câştig material. Apoi s-a înfiinţat o altă 
organizaţie religioasă numită „protestantă”, a cărei oameni cinstiţi au protestat 
împotriva cursului greşit luat de sistemul Romano-Catolic. Mai târziu, acea 
organizaţie protestantă a urmat aceeaşi cale ca şi organizaţia catolică, a căzut sub 
controlul oamenilor egoişti, s-a implicat în chestiunile politice ale lumii şi a 
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acţionat pentru câştig egoist. La venirea Domnului Isus ca Rege în 1914 toate 
organizaţiile religioase numite „creştinătate” l-au respins pe Cristos ca Rege şi au 
insistat că lumea trebuie să fie condusă de oameni egoişti. Cursul lor a devenit o 
piedică pentru toţi cei declaraţi ai „creştinătăţii”. Organizaţia catolică, protestantă 
şi altele au început să acţioneze în aceeaşi direcţie şi împreună, iar în prezent este 
greu să se facă diferenţa între catolici şi aşa numiţii „protestanţi”. Ceea ce se 
numeşte printre protestanţi „Alianţa Ministerială” a făcut aceeaşi greşeală ca şi 
organizaţia romano-catolică. Toate aceste organizaţii sunt împotriva 
GUVERNULUI TEOCRATIC şi deci se poate vedea că ei îndeplinesc profeţia pe 
care Iehova a făcut-o să fie scrisă acum multă vreme, ţinând de aceste organizaţii, 
şi anume: Că Cristos Isus, Regele întronat, a devenit „o piatră de piedică, şi o 
piatră de atac, pentru ambele case ale Israelului [aşa numitul „Israel spiritual‟]; o 
cursă şi o capcană pentru locuitorii Ierusalimului, [„creştinătăţii”]”. (Isaia 8:14) 
Prin religie ei au fost prinşi în cursa şi capcana Diavolului. Ierarhia Romano-
Catolică şi „Alianţa Ministerială” a organizaţiei protestante par să fii adoptat 
aceeaşi cale de recurgere la propagandă mincinoasă, pentru a-şi consolida propriile 
lor organizaţii în ochii oamenilor. Cu acest scop ei i-au persecutat pe cei care l-au 
servit pe Iehova în spirit şi în adevăr. Profeţia care se aplică în primul rând 
Ierarhiei Romano-Catolice se aplică şi aşa-numitei „Alianţe Ministeriale”, care 
operează în uniune cu Ierarhia. Iehova Dumnezeu le spune prin profetul Său 
acestor oameni dispreţuitori şi asupritori, care doresc să conducă pentru câştig 
egoist, aceste cuvinte: „De aceea ascultaţi cuvântul Domnului, voi oameni 
dispreţuitori, care conduceţi acest popor ce se află în Ierusalim; pentru că voi aţi 
spus, Noi am încheiat un legământ cu moartea şi un acord cu iadul; când urgia va 
veni, nu va veni asupra noastră; pentru că noi am făcut din minciuni refugiu şi ne-
am ascuns în neadevăr. Domnul Dumnezeu spune aşadar:  Iată, pun în Sion ca 
temelie o piatră, o piatră încercată, o piatră preţioasă unghiulară, o temelie sigură; 
cel ce crede nu se va grăbi. Voi pune în faţă judecata şi voi pune dreptatea o 
cumpănă; şi grindina va îndepărta adăpostul minciunii şi apele vor inunda 
ascunzătoarea. Şi legământul vostru cu moartea va fi anulat şi acordul vostru cu 
iadul nu va fi valabil; când urgia inundaţiilor va trece pe acolo, voi veţi fi zdrobiţi 
de ea.” – Isaia 28:14-18. 

22 Nici măcar una dintre organizaţiile religioase de pe pământ de acum nu 
susţine sau favorizează Împărăția lui Dumnezeu sub Cristos, care este marea 
TEOCRAŢIE. Nici unul dintre ei nu recunoaşte faptul că Dumnezeu l-a întronat pe 
Cristos Isus şi că toţi cei care nu-i susţin Împărăția sunt împotriva Lui. 

23 În prezent, când naţiunile pământului sunt conduse de dictatori cruzi, 
marile organizaţii religioase, compuse din oameni religioşi, afacerişti şi politicieni, 
cooperează cu ei şi îi susţin astfel pe aceşti conducători egoişti împotriva 
Împărăției lui Dumnezeu. Toate aceste organizaţii insistă ca pământul să fie 
condus de oameni. Aceste organizaţii stau deci în locul în care nu ar trebui. 

24 Eglon, regele moabit, s-a mutat şi a luat în posesie pământul sfânt şi i-a 
asuprit pe israeliţi de-a lungul multor ani. În 1914 Iehova şi-a întronat  Regele, pe 
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Cristos Isus, şi apoi i-a dat în posesie tot pământul. Elementele religioase, politice 
şi comerciale unite insistă asupra posesiei pământului şi îl ignoră pe Regele 
întronat  al lui Dumnezeu; şi astfel stau pe pământ sfânt, unde nu au nici un drept 
să stea. Această organizaţie combinată, preumbrită de Eglon, pretinde dreptul de a 
poseda şi conduce pământul, chiar pretinzând să facă acest lucru în numele 
Domnului. Această combinaţie, acţionând sub influenţa şi controlul demonilor 
conduşi de Diavol, constituie „urâciunea pustiirii”, cu privire la care profetul 
Daniel a profeţit, profeţie la care Isus s-a referit când a spus: „Dar când veţi vedea 
urâciunea pustiirii, despre care a vorbit profetul Daniel, stând acolo unde nu 
trebuie (cel ce citeşte să înţeleagă), cei care sunt în Iudeea să fugă înspre munţi.” – 
Marcu 13:14. 

25Acest lucru înseamnă că timpul lui Iehova pentru ultima socoteală cu 
duşmanul este aproape. Iehova descopere  acum acest fapt pentru binele celor 
„aleşi” şi al „însoţitorilor”. (Marcu 13:20) Cuvintele rostite de Isus şi citate mai 
sus au o semnificaţie clară, şi anume că cei care citesc şi înţeleg vor fi doar cei 
care sunt susţinători stăruitori şi credincioși ai TEOCRAŢIEI şi care Îl înţeleg şi 
deci Îl apreciază pe Iehova şi guvernul Său. Aceştia sunt „în Iudeea”, adică în 
clasa care Îl laudă şi slujeşte pe Iehova Dumnezeu. „Munţii se referă la Împărăția 
lui Dumnezeu sub Iehova, Regele Veșnic, şi Cristos Isus, Regele Său uns pentru 
conducerea pământului. Deci, acestora care sunt credincioși, „Iudeilor”, li se spune 
că atunci când vor vedea condiţiile existente atunci, care nu pot fi văzute de toţi de 
pe pământ, ca să fie în siguranţă, ei trebuie să fugă înspre marele GUVERN 
TEOCRATIC al lui Iehova prin Cristos Isus Regele. Nu există nici un alt loc în 
siguranţă şi nici o altă cale de izbăvire. 

26 Eglon, regele moabit, era „un om foarte gras” şi deci a ilustrat 
„creştinătatea”, formată din cele trei elemente menţionate mai înainte care pretind 
dreptul la conducerea pământului de către oameni, care organizaţie combinată a 
devenit foarte grasă, arogantă şi hulitoare. Aşa cum Eglon i-a asuprit pe israeliţi, 
aşa şi conducătorii „creştinătăţii” demonstrează o puternică opoziţie faţă de 
poporul de legământ al lui Dumnezeu, care este acum pe pământ. Persecuţia 
poporului lui Dumnezeu continuă să crească în fiecare an, crescând tot mai tare de 
la venirea lui Cristos Isus la templu, în 1918. În multe dintre naţiunile 
conducătoare ale lumii lucrul de propovăduire a mesajului Împărăției a fost oprit, 
şi în toată această acţiune înăbuşitoare împotriva lui Dumnezeu şi împotriva 
servilor Lui aleşi, organizaţia religioasă romano-catolică preia controlul. 
Rezultatul este că mulţi dintre cei care au pretins la un moment dat că sunt servii 
lui Dumnezeu au slăbit din putere şi s-au îndepărtat. Credinţa lor a dat greş. Doar 
cei credincioși şi devotaţi au rămas fermi şi continuă la fel de fermi de partea 
TEOCRAŢIEI şi fac acest lucru în puterea Domnului. Persecuţia înăbuşitoare a 
servilor din prezent ai Domnului a fost o mare probă  pentru credinţa sfinţilor. Se 
întâmplă exact aşa cum a prezis Domnul. 

27 Organizaţia vizibilă a lui Satan ce operează sub conducerea forţei 
invizibile,  blasfemiază numele lui Iehova Dumnezeu, susținând că numai aceasta 
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aparţine lui Iehova; şi îi persecută şi asupresc pe cei care îi sunt devotaţi 
TEOCRAŢIEI, şi astfel conducătorii pământeşti exercită controlul asupra 
oamenilor de pe pământ şi îi ţin în supunere. Prezentul este o vreme de probare 
serioasă a credinţei celor care s-au devotat în totalitate GUVERNULUI 
TEOCRATIC. Doar cei credincioși înţeleg această afirmaţie a Domnului Isus: 
„Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.” (Apocalipsa 13:10) Aceşti credincioşi ştiu 
că aceste vremuri de încercări sunt o mare probă pentru ei şi că ei trebuie să 
rămână în puterea Domnului. În aceste vremuri de întuneric dens şi necaz asupra 
naţiunilor şi popoarelor pământului întrebarea este: Vor fi oare nişte persoane care 
vor avea şi îşi vor păstra încrederea deplină şi absolută în Dumnezeu şi Cristos 
Isus? Vor şti ei şi se vor baza ei pe promisiunile divine, vor nesocoti orice altceva 
ce este contrar Cuvântului lui Dumnezeu şi vor merge înainte în supunere deplină 
faţă de poruncile lui Iehova, în ciuda opoziţiei? Vor fi oare oameni care îşi vor 
păstra integritatea faţă de Dumnezeu în timpul celor mai grele încercări? Exact 
această problemă este ridicată de cuvintele Domnului Isus Cristos. El spune: „Nu-
şi va răzbuna oare Dumnezeu aleşii, care strigă zi şi noapte către el, chiar dacă a 
avut multă răbdare cu ei? Vă spun că îi va răzbuna numaidecât. Totuşi, când Fiul 
omului va veni, va găsi el credinţă pe pământ?” (Luca 18:7, 8) Potrivit traducerii  
Diaglott cuvintele lui Isus sunt: „Dar când Fiul omului va veni, va găsi El această 
credinţă pe pământ?” 

28 Cine are în ziua de azi o credinţă aşa de puternică şi trainică? Cine 
înţelege semnificaţia acestor vremuri grele, în special marea persecuţie a celor care 
îi servesc pe Dumnezeu şi pe Cristos? Credeţi că Iehova Dumnezeu, prin Cristos 
Isus, îi va răzbuna într-un timp foarte scurt pe aleşii Lui, justificându-și astfel 
numele Lui măreţ şi sfânt? „Să vă fie potrivit credinţei voastre.” Amintiţi-vă că 
lucrurile scrise în Biblie dinainte, inclusiv această dramă profetică şi alte drame 
profetice, au fost înscrise tocmai cu scopul de a aduce mângâiere şi speranţă celor 
credincioşi de pe pământ de acum, care au încredere în Dumnezeu şi în Cristos 
Isus. Dacă aveţi încredere în aceste afirmaţii profetice ale Domnului atunci veţi 
înţelege de ce aceste condiţii groaznice există în prezent şi veţi citi cu reală plăcere 
ceea ce Dumnezeu declară că se va întâmpla curând. Veţi fi asiguraţi că toate 
lucrurile vor lucra împreună pentru binele vostru pentru că Îl iubiţi pe Dumnezeu 
şi aţi fost chemaţi potrivit scopului Său şi că, orice s-ar întâmpla, rezultatul final va 
fi glorios pentru cei ce vor rămâne fermi de partea marii TEOCRAŢII. Acestor 
oameni credincioşi le este dată asigurarea că Dumnezeu îşi va răzbuna poporul şi 
acest lucru se va întâmpla curând. 

29 Numele Eglon înseamnă „ca un viţel”. Eglon era gras, ca un viţel 
îndesat, îşi odihnea grăsimea în salonul lui de vară şi se relaxa. Eglon a ilustrat aici 
organizaţiile religioase care conduc aceste instituţii pentru câştig egoist, 
continuând cu înşelătoria, şi prin intermediul cărora au devenit graşi, absorbind 
ceea ce aparţine de drept altora. Aceasta este descrierea organizaţiei religioase 
principale, ce acţionează pe pământ. Fără nici o îndoială Ierarhia Romano-Catolică 
este cea mai grasă organizaţie de pe pământ, fiindcă a luat de la oameni totul de-a 
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lungul a multor secole, devenind tot mai bogată material. Această organizaţie 
corespunde foarte bine cu aceea descrisă de Isus când a vorbit despre liderii 
religioşi din Ierusalim, spunându-le că au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră  
pentru hoţi. (Matei 21:12, 13; Ioan 2:13-17) Fiind gras şi relaxându-se, Eglon s-a 
simţit în deplină siguranţă. La fel şi marile organizaţii religioase s-au îngrăşat 
foarte tare, în special cea conducătoare, Ierarhia Romano-Catolică, şi aproape a 
venit timpul ca ei să spună: „Sunt în pace şi în siguranţă.”Aşa cum Domnul a 
prezis prin profetul Isaia, ei vor spune, „Când urgia va veni, nu ne va ajunge.‟ 
(Isaia 28:15) Aceştia sunt cei descrişi de apostol spunând: „Pace şi siguranţă”. (1 
Tesaloniceni 5:3) Când aliaţii lor dictatori vor fi cotropit pământul şi vor fi oprit 
toată opoziţia, Eglon cel corespondent va spune: „Pace şi siguranţă”; în timp ce 
oamenii suferă sub conducerea de fier. 

30 Dumnezeu l-a adus pe Ehud cu scopul de a realiza acest tablou profetic. 
Toţi sfinţii de pe pământ de astăzi sunt uniţi în întregime cu Cristos Isus, Căpetenia 
şi Conducătorul lor; deci numele „Ehud”, care înseamnă „uniţi”, cuprinde pe 
Cristos Isus şi pe toţi membrii credincioși ai „corpului Său”. Rolul jucat de Ehud 
nu doar că îl include pe Cristos Isus, Regele întronat la templu, ci şi pe 
reprezentanţii Lui de pe pământ, care sunt aleşii lui Dumnezeu. Ehud a obţinut o 
audienţă şi a stat în prezenţa regelui Eglon. Timpul pentru judecata şi execuţia lui 
Eglon venise. Cristos Isus, Mai Marele Ehud, este la templu din 1918, judecând 
naţiunile. Din 1922 în special Cristos Isus a condus „sabia spiritului” până în inima 
combinaţiei religioase, comerciale şi politice care blasfemiază şi defăimează 
numele sfânt al lui Iehova. Acea „sabie a spiritului” este cu două tăişuri şi taie 
adânc. (Evrei 4:12) Şi aşa cum Ehud a stat în faţa lui Eglon gata de atac, aşa şi 
acum aproape a venit vremea când Mai Marele Ehud se pregăteşte să realizeze 
„lucrul nemaiauzit” a lui Iehova. 

31 Eglon cel gras s-a ridicat pentru că se aştepta să primească ceva mai 
mult. Apoi Ehud a scos cu îndemânare sabia de la coapsa lui dreaptă şi a împins-o 
direct în burta grasă a lui Eglon: „Şi chiar şi mânerul a intrat în burtă după lamă; şi 
grăsimea s-a închis peste lamă, pentru a nu-şi putea scoate pumnalul din burtă; şi 
mizeria a ieşit.” – Judecători 3:22. 

32 Ehud a împins cu aşa forţă încât sabia a intrat direct şi a rămas înăuntru. 
Nu a făcut treaba doar pe jumătate. A îndeplinit acest serviciu cu stăruinţă pentru 
Iehova, stăruinţă care este caracteristică doar casei regale a lui Dumnezeu. Burta 
grasă a lui Eglon a oferit suficient loc pentru întreaga lungime a sabiei, pentru 
mâner şi pentru tot. Acea sabie era lungă de un cot, ceea ce a însemnat că avea cel 
puţin patruzeci şi cinci de centimetri lungime şi probabil şaizeci şi trei de 
centimetri. Un cot era la început măsura lungimii braţului unui om de la vârful 
degetului mijlociu până la cot. Acel pumnal lung sau sabia a lovit burta lui Eglon 
cu aşa o forţă încât a fost nevăzută, de nu a mai putut să o scoată. 

33 În această parte a ilustrației sau a dramei profetice se clarifică faptul că 
Mai Marele Ehud, Cristos Isus, va realiza un serviciu complet asupra combinaţiei 
care stă „acolo unde nu ar trebui” să stea. Oamenii religioşi au făcut ca burţile lor 
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să fie dumnezeul lor. Acelaşi lucru este valabil despre aliaţii comerciali şi politici 
care au îmbrăţişat religia cu scopuri egoiste; iar cu privire la aceşti oameni egoişti 
şi graşi este scris: „A căror sfârşit este distrugerea, a căror Dumnezeu este burta 
lor, şi a căror glorie este în ruşinea lor, care ţin de lucrurile pământeşti.” (Filipeni 
3:19) „Aceştia nu îl slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci burta lor.” (Romani 
16:18) Această descriere se aplică în mod precis Ierarhiei Romano-Catolice şi 
conducătorului turmei lor, aliaţilor şi susţinătorilor; organizaţie care acum este 
foarte umflată şi grasă şi despre care Domnul spune: „Cât de mult s-a preamărit şi 
a trăit minunat!” (Apocalipsa 18:5-7) În mod corespondent acea burtă grasă îşi 
permite să aibă destul spaţiu să primească întreaga lungime a „sabiei”, pe care Mai 
Marele Ehud o mânuieşte. 

34 Cu privire la sabia lui Ehud, potrivit Versiunii Revizuite, înscrierea 
spune: „El nu a scos sabia din corpul său [al lui Eglon].” În acelaşi fel, organizaţia 
religioasă şi aliaţii ei vor fi incapabili să scoată sabia pe care Mai Marele Ehud, 
Cristos Isus, a înfipt-o în inima lor. De asemenea, încearcă să scoată cele 
doisprezece pietre depuse de Iosua pe fundul râului Iordan. (Iosua 4:9) Atât sabia 
cât şi grămada de pietre ilustrează mesajul care este transmis împotriva 
organizaţiei grase, egoiste, politico-religioase şi comerciale. Mesajul despre 
Împărăția lui Dumnezeu, care s-a tot adunat de-a lungul ultimilor douăzeci de ani, 
este atât de vast încât sistemele religioase şi aliaţii menţionaţi mai sus nu pot să se 
scape de el. Mesajul Teocratic, pe care Dumnezeu l-a pus pe pământ şi l-a împins 
către inima „creştinătăţii” este acolo să rămână, prevestind distrugerea violentă a 
„creştinătăţii” la Armaghedon. 

35 Potrivit versiunii (catolice) Douay a Bibliei, această parte a textului cu 
privire la pumnal este cam accentuată. Spune aşa (Judecători 3:22): „Cu asemenea 
forţă încât mânerul a intrat în rană după lamă şi a fost închis cu abundenţa de 
grăsime, aşa că nu a mai scos pumnalul, ci l-a lăsat în corpul lui, aşa cum îl 
introdusese, şi imediat au ieşit măruntaiele  din burtă.” (Versiunea Douay) Sabia 
introdusă de Ehud dezvăluie toate măruntaiele sau mizeria grasului Eglon. În 
acelaşi fel, atacul mesajului despre Împărăția lui Dumnezeu în burta „creştinătăţii” 
dezvăluie caracterul murdar al acelei instituţii. (Efeseni 6:17) Împunsătura acelei 
„săbii a spiritului” sau mesajul de la Iehova Dumnezeu în inima organizaţiei 
păcătoase dezvăluie răutatea murdară a acelei instituţii. Aşa-numitele „mişcări 
reformatoare”, ca cele ale protestanţilor sau a altora, au zgâriat puţin Ierarhia, dar 
rănile s-au refăcut repede; dar când a venit vremea ca Domnul Isus să demaşte 
acea organizaţie ipocrită, El, prin mesajul Lui, a făcut o tăietură aşa de adâncă 
încât organizaţia murdară nu a mai putut să-şi ascundă murdăria, dezvăluind astfel 
spiritul care animă şi controlează acea organizaţie hulitoare. Cei religioşi s-au 
luptat cu disperare să împiedice ca mesajul adevărului să le dezvăluie caracterul 
murdar, dar el va fi dezvăluit complet de Domnul Isus la timpul potrivit, timp care 
pare a fi foarte aproape. Când acea mizerie a instituţiei va fi dezvăluită complet, se 
va vedea că Ierarhia a lucrat mână în mână cu naziştii care i-au cotropit pe oamenii 
nevinovaţi de pe pământ, din ţările care se numesc „ţări catolice”; cu care Ierarhia 
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a avut o înţelegere secretă şi care au susţinut atacurile crude şi rele asupra acestor 
naţiuni, şi în acelaşi timp au rostit vorbe goale pentru a-i face pe oamenii naivi să 
creadă că şeful Ierarhiei dezaprobă acţiunea nesăbuită a dictatorilor. Ierarhia joacă 
pe două planuri, pretinzând să susţină şi să aibă grijă de toţi catolicii, dar şi 
permiţând distrugerea şi distrugându-i pe toţi cei care iubesc libertatea de 
exprimare şi libertatea de acţiune, pentru ca „statul corporatist” sau conducătorii 
dictatoriali să poată obţine controlul absolut asupra pământului, cu Ierarhia în 
frunte ca sfătuitor spiritual pe spatele „fiarei”. Domnul va demasca la timpul 
potrivit acea murdărie sau comportament murdar pentru că Domnul a declarat că 
va face acest lucru. Indiferent de ceea ce fac oamenii, Domnul îşi va îndeplini 
scopul. Probabil că expunerea acelei „murdării” sau a caracterului murdar şi a 
acţiunii murdare a celor religioşi, va oferi scuza pentru ca elementul radical să 
pedepsească Ierarhia, aşa cum se afirmă în Apocalipsa 17:16, 17. Armaghedonul 
va începe cu îndepărtarea tuturor lucrurilor ce ascund Ierarhia în spatele 
„adăpostului de minciuni”, iar după ce aceste lucruri vor fi îndepărtate murdăria va 
fi dezvăluită în întregime. Săracul Eglon, cu sabia înfiptă în burtă, a ilustrat această 
condiţie. 

36 Eglon şi-a asigurat o uşă din spate pentru el; aşa că Ehud, fiind în criză 
de timp, a profitat de acea intrare sau uşă ascunsă. „Apoi Ehud a mers prin tindă şi 
a închis uşile salonului după el şi le-a încuiat.” (Judecători 3:23) Ehud a profitat 
astfel de asigurarea pe care Eglon o realizase pentru el însuşi. Nu Ehud şi-a făcut 
uşa din spate ci, cu siguranţă, altcineva a făcut-o pentru el, iar el s-a folosit de ea. 
În Statele Unite în special, legea fundamentală asigură protecţia oamenilor. 
Constituţia Statelor Unite a fost creată pentru ajutarea oamenilor. Ierarhia a 
profitat complet de prevederile Constituţiei Statelor Unite pentru a putea continua 
fără întrerupere cu înşelătoria religioasă, pretinzând să fie imună în faţa legilor 
naţiunii, atunci când aceste legi deranjau acţiunile ei. Constituţia spune că nu va fi 
adoptată nici o lege de către Congres, care să stabilească vreo formă de religie. 
Constituţiile multor state declară că nu va fi creată nici o lege care să se interpună 
sau care să controleze credinţa cinstită sau practica oamenilor cu privire la religie. 
Ierarhia a profitat de aceste prevederi liberale şi în acelaşi timp încearcă din 
răsputeri să-i împiedice pe alţii să profite de aceste legi fundamentale ale naţiunii 
şi ale statelor. Ierarhia face acest lucru pentru a preveni ca mesajul despre 
Împărăția lui Dumnezeu să fie transmis oamenilor. Legea fundamentală a omenirii, 
care le garantează oamenilor dreptul la libertatea de închinare şi libertatea de 
exprimare şi care este ilustrată de uşa din spate, a fost o prevedere care i-a 
împiedicat pe cei ultra-religioşi să oprească lucrarea servilor Domnului; iar până 
când vine vremea potrivită ca „lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu să fie oprită, 
eforturile Ierarhiei de a împiedica lucrul lor de la îndeplinire nu va avea nici un 
efect. Ehud a ieşit pe uşa din spate şi a încuiat-o pentru ca servitorii lui Eglon să nu 
îi poată veni în ajutor. În acelaşi fel, servii credincioși ai lui Iehova au continuat cu 
lucrarea  lor de mărturie şi au încuiat la modul figurat uşa în faţa Ierarhiei, 
ajutându-se de legea fundamentală a naţiunii. Până în prezent în America, 
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Dumnezeu nu a permis ca Ierarhia să oprească marşul continuu al mesajului 
Împărăției şi nu va permite să fie oprit până când „lucrarea Lui ciudată” nu va fi 
încheiată. Pare a fi chiar sigur faptul că Dumnezeu a permis ca aceste legi drepte şi 
fundamentale să fie create acum multă vreme cu scopul de a acorda poporului Său 
o metodă de protecţie împotriva atacurilor oamenilor religioşi din prezent. Din 
această cauză Curtea Supremă din Statele Unite a asigurat până în prezent 
apărătoarea sau bariera principală pentru acţiunea cruntă a organizaţiilor ultra-
religioase care i-au persecutat pe martorii lui Iehova. 

37 Iehova şi-a trimis un roi de „lăcuste”, reprezentând la modul figurat pe 
servii lui credincioși, şi aceştia transmit mesajul GUVERNULUI TEOCRATIC 
oamenilor, iar Ierarhiei şi aliaţilor nu li se va permite să oprească acea oștire de 
„lăcuste” până nu vor termina lucrul ce le-a fost atribuit. (Ioel 1:14; 2:11, 25) Cum 
se apropie ziua Armaghedonului, când „lucrarea ciudată” a lui Iehova se va încheia 
şi „lucrul nemaiauzit” va începe, Ierarhia acţionează în mod disperat şi în acelaşi 
fel ca naziştii. Se foloseşte „a cincea coloană”, acest lucru realizându-se prin 
poziţionarea de opozanţi violenţi ai martorilor lui Iehova prin toată ţara, care 
acţionează la cererea Ierarhiei Romano-Catolice şi care încearcă să facă să pară că 
martorii lui Iehova se opun guvernului; şi fac acest lucru pentru a-i putea opri şi 
pedepsi pe martorii lui Iehova. Dar vor da greş, fiindcă lucrarea lui Dumnezeu va 
fi realizată până când va veni vremea să fie încheiată. 

 
(continuare în numărul viitor) 

 
PROFETUL DE ASTĂZI 

 
Acum se îndeplineşte profeţia lui Iehova asupra „creştinătăţii”, care a fost 

preumbrită de Egiptul comercial şi militar: „Iar spiritul Egiptului va da greş; şi îi 
voi distruge sfatul; şi ei vor căuta idoli şi vraci şi mediumuri şi vrăjitori.” (Isaia 
19:3) Ei vor un profet pentru prosperitate comercială, pentru vremuri mai bune, 
pentru stabilitatea condiţiilor comerciale dintre naţiuni, pentru îndepărtarea 
cauzelor de război. 

Acum mai bine de trei mii de ani, în Egipt, când patriarhul Iacob al cărui 
nume a fost schimbat în Israel era pe patul de moarte, a profeţit că va veni din 
seminția  fiului său Iuda, Unul puternic care va fi marele Mântuitor al oamenilor, 
şi la care se vor aduna oamenii. (Geneza 49:10) Conducătorul invizibil al 
Egiptului, Satan Diavolul, a ştiut bineînţeles despre această profeţie. El a început 
să facă planuri pentru distrugerea Celui promis. Cele doisprezece seminții ale lui 
Israel au continuat să stea în Egipt după moartea tatălui lor, Iacob, şi urmaşii lor s-
au înmulţit mai tare decât egiptenii. Astfel, Faraon a dat instrucţiuni ca moaşele să 
fie atente când au loc naşteri la evreice, şi dacă se naşte un fiu să fie omorât, dar 
dacă se naşte o fiică să i se permită să trăiască. Este clar că acesta era un plan al 
Diavolului; el avea să îi omoare pe toţi băieţii pentru a putea fi sigur că-l prinde pe 
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Cel care a fost promis să vină prin seminția lui Iuda. Diavolul nu voia să rişte ca 
Cel promis să se nască şi să-i fie permis să trăiască. Dar, bineînţeles, el nu avea 
puterea să se opună scopului lui Dumnezeu, chiar dacă în sinea lui credea că o are. 

Dumnezeu le-a ajutat pe femeile israelite şi astfel a continuat naşterea fiilor 
evrei. În cele din urmă s-a născut Moise, şi printr-un miracol el a fost salvat de la 
moarte, aşa cum mai târziu a fost salvat şi copilul Isus de puterea ucigătoare a 
Regelui Irod. Moise a fost luat în familia regală sau, mai degrabă, în casa regală, şi 
a primit toate privilegiile. (Exodul 2:1-10) Iehova Dumnezeu a văzut că Moise era 
ocrotit, pentru că prin Moise el avea să creeze tipul puternicului Mântuitor ce avea 
să vină. 

Devenit bărbat, Moise avea credinţă în Dumnezeu. (Evrei 11:24, 25) Moise 
a preferat să rişte cu propriul său popor în sclavia lor din Egipt şi să-l slujească pe 
Dumnezeu cel adevărat şi viu decât să aibă tot confortul, liniştea şi onoarea pe care 
Diavolul şi puterea lui, Egiptul, i-o putea oferi lui Moise. Într-o zi Moise „s-a dus 
la fraţii lui şi le-a văzut necazurile”. L-a văzut pe un egiptean că îl bătea pe fratele 
său evreu şi Moise l-a ucis pe egiptean pentru a-şi proteja fratele de la acel atac. 
(Exodul 2:11, 12) Moise a plecat din Egipt pentru a nu fi omorât de egipteni. 
Moise nu a primit nici o pedeapsă şi nici măcar vreo mustrare de la Iehova 
Dumnezeu pentru ceea ce făcuse. După aceea, Dumnezeu l-a folosit pe Moise 
pentru a îndeplini serviciul cu privire la Cristos Isus, Cel puternic ce avea să vină, 
şi lucrarea Lui. Dumnezeu l-a făcut de asemenea pe Moise profetul Lui şi l-a 
folosit pentru a scrie primele cinci cărţi din Biblie. De atunci fiecare naţiune a 
invocat legea autoapărării, extinzând acel drept de autoapărare pentru protecţia 
celor apropiaţi ca grad de rudenie. 

 Moise a mers în Midian. Acolo a devenit păstorul turmei socrului său, 
Ietro. Au trecut patruzeci de ani. Între timp, măsurile asupritoare folosite de 
Faraon, regele Egiptului, împotriva Israelului au devenit tot mai crunte. Strigătele 
lor au ajuns la Dumnezeul Atotputernic. În timp ce păstorea turma la baza 
muntelui Horeb,  Moise a văzut un miracol. O flacără a cuprins un tufiş, dar tufişul 
nu a fost ars. Atunci Cel Prea Înalt şi-a descoperit  numele Iehova în faţa lui 
Moise. Apoi Iehova a început să-şi descopere  scopul de a-şi justifica numele sfânt. 
El i-a poruncit lui Moise să se întoarcă în Egipt, să-l înştiinţeze pe Faraon şi apoi 
să-i conducă pe israeliţi afară din Egipt şi să-i aducă la Muntele Horeb pentru 
închinare. Scripturile nu dezvăluie că israeliţii din Egipt strigau către Iehova, ci că 
strigau împotriva asupritorilor lor şi Iehova i-a auzit. El i-a spus lui Moise: „Acum 
deci, iată, strigătul copiilor lui Israel a ajuns la mine: şi am văzut şi cruzimea cu 
care egiptenii îi asupresc. Vino acum, şi te voi trimite la Faraon, pentru a-l aduce 
pe poporul Meu, copiii lui Israel, afară din Egipt.” – Exodul 3:9, 10. 

Moise a mers după îndrumarea lui Iehova ca să acţioneze pentru poporul 
lui Israel, iar Aron, fratele lui, a fost trimis de Domnul să-l ajute pe Moise. 
Ascultători în faţa poruncii Domnului, Moise şi Aron au mers în faţa Faraonului şi 
au spus: „Astfel spune DOMNUL [Iehova] Dumnezeu al Israelului: Lasă-mi 
poporul să plece, pentru a-mi organiza o sărbătoare în pustiu.” Egiptul era acum o 
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mare putere mondială, iar Diavolul era conducătorul ei invizibil. Egoist şi păcătos 
dincolo de orice descriere prin cuvinte omenești, Satan l-a făcut pe reprezentantul 
lui vizibil, regele Egiptului, să dea dovadă de cel mai mare nivel de aroganţă şi 
sfidare în faţa  Dumnezeului Cel Atotputernic. La cererea expusă de Moise pentru 
conducătorul din Egipt, reprezentantul Diavolului a spus: „Cine este DOMNUL, 
ca să ascult eu de el şi să-l las pe Israel să plece? Eu nu-l cunosc pe DOMNUL, şi 
nici nu-l voi lăsa pe Israel să plece.” – Exodul 5:1, 2. 

Poverile asupritoare ale israeliţilor erau tot mai mari. Dumnezeu i-a spus 
lui Moise: „Îi voi arăta Faraonului cine sunt. Acum vei vedea ce îi voi face 
Faraonului.‟ (Exodul 6:1) Asuprirea şi nedreptatea care au crescut asupra 
poporului lui Israel pe pământul egiptean i-au dat ocazia lui Iehova să-şi 
demonstreze puterea şi să-i confirme încă o dată omului că Domnul este 
Dumnezeul Atotputernic şi veşnic şi că este Dumnezeul dreptăţii, înţelepciunii, 
iubirii şi puterii. Poporul  îl uitase pe Dumnezeu şi era timpul ca Dumnezeu să 
coboare în Egipt şi să-şi facă un nume pentru El prin reprezentanţii Lui vizibili. 
Apoi Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Şi egiptenii vor şti că Eu sunt Iehova, când 
îmi voi întinde mâna peste Egipt şi-mi voi scoate copiii lui Israel dintre ei.” 
(Exodul 7:5, A.R.V.) După aceea, profetul lui Iehova, cu referire la acest eveniment 
din Egipt, a scris: „Şi care naţiune de pe pământ mai este ca poporul vostru, 
Israelul, pe care Dumnezeu s-a dus să-l răscumpere, ca poporul Lui, şi să-şi facă 
un nume şi să facă pentru voi [israeliţii] lucruri mari şi nemaipomenite, pentru 
pământul vostru, înaintea poporului vostru, pe care Tu [Iehova] l-ai eliberat din 
Egipt pentru Tine, dintre naţiunile şi dumnezeii lor?” – 2 Samuel 7:23. 

Patruzeci de ani mai târziu israeliţii erau pe tărâmul Moabului, la graniţa cu 
Ţara Promisă, şi acolo Moise şi-a ţinut ultima cuvântare pentru ei. Acea cuvântare 
este practic întreaga carte numită Deuteronomul. Moise a povestit evenimentele ce 
avuseseră loc de la legăturile lui Iehova cu israeliţii, din vremea când a dat cele 
Zece Porunci la Muntele Sinai în Arabia, şi până la momentul cuvântării sale. În 
timpul acestei cuvântări Moise a spus: „Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica un 
Profet din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, unul ca mine; de El să ascultați.” 
(Deuteronomul 18:15) Iehova îi dăduse lui Moise această informaţie aproape cu 
patruzeci de ani înainte, şi în tot acel timp Moise o ţinuse pentru el. La Muntele 
Sinai israeliţii au fost foarte speriaţi de manifestarea puterii lui Iehova şi au cerut 
atunci ca Dumnezeu să nu le vorbească direct, pentru că altfel vor muri. Iehova le-
a respectat cererea, aşa cum este arătat de aceste cuvinte ale lui Moise: 

„Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis ei, este bine. Le voi ridica din 
mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui şi el le 
va spune tot ce-i voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele pe 
care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.” (Deuteronomul 
18:17-19) Acest lucru dovedeşte că la Sinai i-a spus Iehova lui Moise despre 
scopul Lui de a ridica marele Profet. Iehova i-a mai spus lui Moise la Sinai: „Cât 
despre tine, stai aici lângă Mine, şi îţi voi spune toate poruncile, şi legile şi 
judecăţile, iar tu îi vei învăţa pe ei, pentru ca ei să le respecte pe pământul pe care 
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li l-am dat în stăpânire.” (Deuteronomul 5:31) Cuvintele lui Moise cu privire la 
venirea marelui Profet le-au fost rostite israeliţilor cu puţină vreme înainte de 
intrarea lor pe pământul Canaanului. 

Când a venit Ioan Botezătorul în anul 29 d. Cr., israeliţii aşteptau încă 
venirea Profetului mai mare ca Moise, şi deci i-au pus lui Ioan întrebarea, „Eşti tu 
acel profet?” iar el a răspuns, „Nu”. (Ioan 1:21) După ziua sărbătorii de Penticostă 
şi deci la mai mult de cincizeci de zile după învierea lui Isus din morţi, apostolul 
Petru le-a spus israeliţilor că Cristos Isus este acel mare Profet pe care Moise l-a 
preumbrit. (Fapte 3:20-26) Dar a vrut Petru să spună că Isus, în timpul celor trei 
ani şi jumătate de serviciu pe pământ, îndeplinise cuvintele profetice ale lui 
Moise? Nu se poate ca Petru să fi vrut să spună aşa ceva, pentru că ceea ce Moise 
făcuse sub îndrumarea lui Iehova, Mai Marele Profet al lui Iehova trebuia să 
îndeplinească la o scară mai mare atunci când va veni vremea îndeplinirii. Lucrul  
lui Isus din cei trei ani şi jumătate a fost un serviciu măreț, cu siguranţă, dar nu 
putea fi decât o împlinire la scară mică a profeţiei lui Moise cu privire la Mai 
Marele Profet. 

Israeliţii locuiau în Egipt şi pentru că sufereau din cauza asupririlor şi 
strigau de durere, Dumnezeu le-a auzit strigătele şi l-a ales pe Moise să meargă şi 
să fie martor pentru Iehova înaintea conducătorului şi a israeliţilor, iar mai târziu, 
ca eliberator, să-i conducă pe israeliţi afară din Egipt. Puterea mondială, Egiptul, 
cu conducătorul Faraon a ilustrat lumea condusă de Satan, în special cu 
comercialismul şi militarismul aliat în prim plan. Când Isus a fost pe pământ ca 
om, el şi-a limitat mărturia doar la evrei, exceptând atunci când a fost adus în faţa 
conducătorilor romani şi i s-a cerut să depună mărturie. El a preamărit legea lui 
Iehova Dumnezeu şi a rostit cuvintele pe care Tatăl Său L-a trimis să le rostească; 
dar nu a încercat deloc să-i elibereze pe oamenii din organizaţia lumească a lui 
Satan, pentru a corespunde cu eliberarea israeliţilor din Egipt de către Moise. Isus 
nu a pretins că a venit în faţa israeliţilor ca să dea legi şi să-i pună pe oameni să le 
respecte. El nici măcar nu a acţionat ca un judecător printre oameni. „Şi unul din 
adunare i-a spus: Stăpâne, vorbeşte cu fratele meu, să împartă moştenirea cu mine. 
Iar el i-a spus, Omule, cine m-a făcut pe mine judecător sau unul care împarte 
peste tine?” (Luca 12:13, 14) Serviciul  lui Isus ca om a fost foarte important, dar a 
fost doar o îndeplinire parţială a scopului lui Iehova. Serviciul  acelui Cristos, 
înălţat la cer ca Reprezentant  executiv divin al lui Iehova, face mult mai multe 
decât ce a făcut El ca om. Aşadar, ceea ce se poate spune despre serviciul omului 
Isus este că a fost o îndeplinire la scară mică a profeţiei rostite de Moise la porunca 
lui Iehova, şi că mai marea îndeplinire de către Cristos Isus trebuie să aibă loc mai 
târziu. 

Când Iehova l-a trimis pe păstorul Moise la Egipt el şi-a cărat toiagul în 
mână; ceea ce a fost corespunzător în mod simbolic cu îndeplinirea cuvintelor din 
Psalmul 110:2: „Iehova va trimite toiagul puterii Mele din Sion [organizaţia lui 
Dumnezeu]: Condu în mijlocul duşmanilor Tăi.” (A.R.V.) Acest eveniment, în 
lumina îndeplinirii altor profeţii privitoare la sfârşitul conducerii neîntrerupte a lui 
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Satan, fixează timpul venirii marelui Profet prevestit de Moise, pentru îndeplinirea 
profeţiei la scară mai mare, cu începere în anul 1914. 

Moise a fost trimis în Egipt să depună mărturie pentru Iehova. Mai Marele 
Moise, Cristos Isus, este trimis în lume la a doua Lui venire pentru a depune 
mărturie pentru Iehova, marele Teocrat. Fratele lui Moise, Aron, l-a însoţit şi a luat 
parte la depunerea mărturiei şi prin aceasta Aron a ilustrat sau a preumbrit  
rămăşiţa fraţilor spirituali ai lui Cristos care mai sunt pe pământ, care sunt făcuţi 
martorii lui Iehova în prezent. Iehova i-a atribuit mărturia lui Cristos Isus şi l-a 
înveşmântat cu toată puterea şi autoritatea; este scris deci că este „mărturia lui Isus 
Cristos”. El nu a primit acea mărturie de la om, ci de la Tatăl Său. (Ioan 5:34; 
Apocalipsa 1:1, 9) Cristos Isus este Servul ales al lui Iehova; iar rămăşiţa 
credincioasă de pe pământ, fiind membrii „corpului lui Cristos”, simbolizează 
„picioarele lui”, cărora mărturia lui Isus Cristos îi este atribuită. (Vezi Apocalipsa 
12:17; Isaia 52:7 şi 42:1-6) Ca membrii ai corpului lui Cristos, rămăşiţa se află sub 
comanda directă a lui Cristos Isus, Căpetenia, şi trebuie să I se supună în totalitate. 
„Şi fiecare suflet care nu va asculta de acel profet va fi distrus dintre oameni.” 
(Fapte 3:23) Cristos Isus, marele Profet, acţionează ca şi judecător şi executor, şi 
toţi cei care nu i se vor supune în totalitate vor fi distruşi. În mod necesar acest 
lucru înseamnă că toţi membrii corpului lui Cristos trebuie să îl asculte în totalitate 
dacă vor să fie acceptaţi şi să primească nemurire la învierea din morţi, şi un loc cu 
El pe tronul Lui ceresc ca Rege al regilor. Venirea lui Cristos Isus la templul 
spiritual al lui Dumnezeu în 1918 d. Cr. este pentru judecată, pe care El o va 
realiza ca Cel numit şi uns al lui Iehova. „Pentru că Tatăl nu judecă pe nimeni, dar 
l-a însărcinat pe Fiul său să-i judece pe toţi, şi i-a dat autoritate să şi execute toate 
hotărârile judecătoreşti pentru că el este Fiul omului.” (Ioan 5:22, 27) Judecata de 
la templu începe cu casa lui Dumnezeu, adică cu poporul de legământ al lui 
Dumnezeu, „fraţii” Mai Marelui Moise. „Pentru că a venit timpul judecăţii la casa 
lui Dumnezeu: şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor care nu respectă 
cuvântul lui Dumnezeu?” (1 Petru 4:17) Acum acea judecată s-a extins asupra 
tuturor naţiunilor, iar oamenii sunt împărţiţi în două clase, „caprele” pentru 
distrugerea de la bătălia Armaghedonului, şi „oile” de păstrare pentru moştenirea 
binecuvântărilor veşnice pe pământ, sub Împărăția Teocratică. – Matei 25:31-46. 

Când Moise a ajuns în Egipt el i-a instruit mai întâi pe israeliţi şi apoi l-a 
înştiinţat pe Faraon şi pe familia lui, care i-au preumbrit pe Satan şi pe agenţii lui 
vizibili şi invizibili, atât oameni cât şi demoni. Când Cristos Isus a venit la templu 
pentru judecată în 1918 El i-a adunat prima dată la El pe cei care se dovediseră 
credincioşi până atunci şi i-a luminat cu privire la Iehova. Până când Moise a ajuns 
în Egipt israeliţii nu ştiau că Cel Prea Înalt se numeşte Iehova. La fel, până când 
Mai Marele Moise a venit la templu în 1918 urmașii consacraţi ai lui Cristos Isus 
nu au ştiut semnificaţia numelui lui Iehova; dar acum ştiu. Acum înţeleg că cea 
mai importantă învățătură din Scripturi este aceea privitoare la Împărăție, fiindcă 
Împărăția justifică numele lui Iehova. Marea problemă de stabilit este justificarea 
numelui lui Iehova. În prezent Iehova Îl plasează pe Regele Lui pe tron, acest 



534 
 

eveniment marcând sfârşitul conducerii neîntrerupte a lui Satan şi deci, sfârşitul 
lumii lui Satan. Această veste bună bucură inima tuturor celor care iubesc 
dreptatea. Astfel Mai Marele Moise, Cristos Isus, le dă această poruncă precisă şi 
răsunătoare: „Şi această veste bună despre Împărăție  va fi predicată în toată lumea 
ca mărturie pentru toate naţiunile; şi apoi va veni sfârşitul.” – Matei 24:14, A.R.V. 

Aceasta nu înseamnă doar „vestea bună” a lui „Isus Cristos şi răstignirea 
Lui”; ci „ACEASTĂ VESTE BUNĂ”, însemnând veștile bune că Împărăția este 
aici şi că Iehova îşi va face acum un nume pentru El. Chiar acesta este scopul Mai 
Marelui Moise pentru stabilirea Împărăției. Toţi cei credincioși se vor bucura să 
preia vestea bună şi să o transmită lumii ca mărturie, declarând-o pentru oamenii 
cu bunăvoinţă şi dând înştiinţare despre organizaţia lui Satan. Este porunca Mai 
Marelui Moise şi trebuie să se dea înştiinţare despre organizaţia lui Satan înainte 
de distrugerea ei finală, aşa cum Moise şi Aron au dat înştiinţare Faraonului şi 
familiei lui. 

Moise i-a organizat pe israeliţi într-o armată militară şi i-a condus afară din 
Egipt. Cristos Isus, Mai Marele Moise, a adunat oștirea lui Iehova la Muntele Sion 
(simbolic pentru Împărăție). (Apocalipsa 14:1-4; 19:11-21) Lupta finală este foarte 
aproape. Este o luptă care va justifica numele lui Iehova, aşa cum a făcut-o şi 
distrugerea egiptenilor în Marea Roşie. Mai Marele Moise porunceşte acum 
diviziei vizibile a oștirii Lui de pe pământ să cânte cu voce tare laude pentru 
Iehova, în timp ce anunţă organizaţia lui Satan că lupta este aproape şi că în acea 
luptă organizaţia lui Satan va fi distrusă şi numele lui Iehova va fi justificat. 
Mărturia aceasta şi înştiinţarea trebuie să continue până când duşmanul va fi 
distrus. Toţi cei din rămăşiţa credincioasă şi însoţitorii lor, „alte oi” ale Domnului, 
vor asculta poruncile lui Cristos, Mai Marele Moise. În ciuda necazurilor 
popoarelor lumii mărturia lui Iehova trebuie să continue oricum dictează El. 
Ambasadorii Teocratici credincioși ai lui Iehova pot considera că este necesar să 
locuiască în corturi sau case mobile şi să meargă din loc în loc ca membrii ai 
oștirii, vestind numele şi laudele Celui Prea Înalt şi Împărăției Sale. Această oștire 
fericită vestește acum ziua eliberării de către Guvernul Teocratic al Celui Prea 
Înalt. 
 

 
NAŢIUNEA TEOCRATICĂ NĂSCUTĂ 

 
„Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate 

naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-o dată? Abia au apucat-o 
muncile şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii! Înainte ca să simtă dureri, a născut şi 
înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naştere unui fiu.” 

Au trecut mai bine de două mii şase sute de ani până când împlinirea 
cuvintelor profetice de mai sus ale lui Isaia (capitolul 66, versetele 7 şi 8) a permis 
ca ele să fie înţelese, prima dată în 1925 d. Cr., prin bunătatea lui Iehova 
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Dumnezeu. – Vezi Turnul de veghere, 1 martie 1925, articolul „Naşterea 
Naţiunii”. 

„Naşterea” se referă la acţiunea de a aduce la viaţă. Tot ceea ce primeşte 
viaţă trebuie să aibă naştere. Doar Iehova poate să dea viaţă veşnică pentru că El 
este „izvorul vieţii”. Psalmul 36:9 spune: „Pentru că la Tine este izvorul vieţii: în 
lumina Ta vom vedea lumina.” Nu există excepţie la această regulă divină. Îl 
include şi pe Fiul preaiubit al lui Iehova, Cristos Isus, Regele gloriei, cu privire la 
care Psalmul 21:4 spune: „Ţi-a cerut viaţă şi Tu i-ai dat-o, zile nesfârşite.” (Vezi şi 
Psalmul 16:11; Romani 6:23; Ioan 17:3) „Viaţa este în bunătatea Lui.” (Psalmul 
30:5) Toate creaturile care vor trăi veşnic trebuie să ştie aceste adevăruri şi să se 
conformeze cu ele. Există un singur Dumnezeu adevărat. Iehova este numele Lui. 
Există unul puternic şi fals, sau „dumnezeu”, care poate fi numit „dumnezeul 
imitator”, pentru că a încercat să falsifice şi să imite ceea ce Dumnezeul adevărat a 
făcut şi face, dar face acest lucru pentru a-l ocărî şi batjocori pe Iehova. El este 
Satan Diavolul, care va suferi distrugerea veşnică la timpul potrivit. – Evrei 2:14. 

Pentru a se da naştere la o creatură sau la un lucru trebuie să existe un soţ şi 
o soţie, adică un tată şi o mamă. Cu privire la Împărăția cerului, care va conduce şi 
va binecuvânta toată omenirea, Iehova Dumnezeu este „soţul” şi Tatăl, iar 
organizaţia Lui numită „Sion” este mama. Cu privire la regatele păcătoase care au 
condus greşit popoarele de pe pământ de-a lungul a multor secole, Satan este soţul 
şi tatăl, şi organizaţia lui păcătoasă numită „Babilon” este mama. Regatul lui Satan 
este întunericul şi moartea, iar sfârşitul ei va fi distrugerea veşnică. Împărăția lui 
Dumnezeu este lumina şi viaţa şi binecuvântaţi sunt cei care merg în Ea. – Zaharia 
14:4-11. 

Împărăția lui Iehova sau guvernul Lui teocratic este stabilit prin Fiul Său 
preaiubit, Cristos Isus şi pentru binele oamenilor cu bunăvoinţă. Mai presus de 
toate, acea Împărăție va justifica cuvântul şi numele lui Iehova. Iehova Dumnezeu 
a stabilit un moment precis când acea Împărăție se va naşte şi va începe să 
funcţioneze, iar acel moment a început când El a împlinit Psalmul 2:6 stabilindu-şi 
Regele pe tronul Său ceresc, în 1914 d. Cr., când cele şapte timpuri ale conducerii 
naţiunilor sub Satan s-au încheiat. Apostolul Ioan, slujitorul lui Dumnezeu, a 
primit o viziune despre naşterea Împărăției lui Dumnezeu şi a scris-o pentru a fi 
înţeleasă de clasa unsă a servilor lui Dumnezeu de pe pământ, după ce naşterea 
acelei Împărății avusese loc şi după deschiderea templului, aşa cum a fost ea 
ilustrată simbolic în Apocalipsa 11:19. De o vreme încoace clasa servului vede 
acest lucru şi se bucură, iar acum „marea mulţime”,  „alte oi” ale Domnului Îl 
iubesc pe Dumnezeu şi ei văd că este pentru binele lor. 

Capitolul doisprezece din Apocalipsa începe cu afirmaţia: „Şi a apărut o 
mare minune în cer.” Versiunea Revizuită a Bibliei spune: „S-a văzut un mare 
semn în cer.” Într-adevăr, acesta este un „mare” semn datorită importanţei lui. 
Profeţia îndeplinită arată că Împărăția sau naţiunea s-a născut o dată cu sfârşitul 
timpurilor naţiunilor, în 1914 d. Cr., dar acest fapt nu a fost înţeles bine de către 
poporul lui Dumnezeu decât cândva după 1918. Acea mare minune sau semn ce 
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apare în cer este simbolizat, aşa cum este precizat în Apocalipsa 12:1, printr-o 
„femeie îmbrăcată în soare şi cu luna sub picioare, şi cu o coroană de doisprezece 
stele pe cap.” Acea femeie reprezintă în mod simbolic organizaţia lui Dumnezeu, 
numită „Sion”. Iehova Dumnezeu este „soţul” ei, iar El o acceptă ca soţia Lui 
pentru că El a făcut-o roditoare şi îi recunoaşte copilul „preluându-l la El în cer‟ la 
naştere. Ei îi sunt adresate cuvintele din Isaia 54:5: „Deoarece Creatorul este soţul 
tău; Domnul oștirilor este numele Lui; Şi Răscumpărătorul şi Cel Sfânt al 
Israelului; va fi numit Dumnezeul întregului pământ.” Naţiunea din vechime sau 
organizaţia Israelului natural, pentru care Isaia a profeţit, era Sionul tipic, iar 
Dumnezeu l-a folosit pentru a prezice lumina mai mare pe care El avea să o aducă 
în atenţia poporului Său, cu privire la organizaţia Lui principală. 

Organizaţia universală a lui Dumnezeu care dă naştere Împărăției sau 
naţiunii este simbolizată de femeia curată şi este parţial vizibilă omului, dar partea 
mai mare a ei îi este invizibilă omului. Îl include pe Fiul Lui preaiubit şi toată 
oștirea dintre creaturile cereşti în armonie cu Dumnezeu şi îi include pe cei de pe 
pământ care Îi sunt credincioși şi dăruiţi Lui Dumnezeu. Aceştia din urmă sunt 
singura parte care este vizibilă ochilor umani, dar aceştia sunt cei care sunt în 
pericol adevărat, din cauza duşmăniei lui Satan împotriva lui Dumnezeu şi 
împotriva organizaţiei Lui şi a copiilor Lui. 

Observaţi că femeia este îmbrăcată şi încălţată cu lumina lui Dumnezeu. 
Soarele era haina ei, iar luna pantofii, iar stelele sunt pe capul ei. Soarele şi luna şi 
stelele luminează oamenii de pe pământ. Aşa că lumina lui Dumnezeu străluceşte 
peste cei care îl iubesc şi îl servesc. Cei din organizaţia lui Dumnezeu de pe 
pământ sunt siguri de lumina lui Dumnezeu şi de bunătatea lui zi şi noapte, fapt ce 
este simbolizat aici. Cele „doisprezece stele de pe capul femeii‟ simbolizează 
faptul că: „Ea este o regină cerească şi deci potrivită să dea naştere urmaşilor lui 
Iehova. Soţul ei este Regele Veşniciei.‟ (Vezi Ieremia 10:10, citire marginală). 

„ Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să 
nască.” (Apocalipsa 12:2) Strigătele de durere ale femeii erau direcţionate către 
Iehova Dumnezeu, Singurul care o putea ajuta. Strigătele ei sunt rugăciuni pentru 
ca Împărăția lui Dumnezeu să înceapă. În mod evident ceea ce ne învaţă acest fapt 
este că Împărăția  nu este adusă în existență decât în urma a mari dureri şi necazuri 
din partea celor care sunt membrii organizaţiei lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le 
spune acestora: „Prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăția lui 
Dumnezeu.” (Fapte 14:22) – Galateni 4:19. 

În acelaşi timp, Apocalipsa 12:3 declară: „a apărut încă o minune [sau 
semn] în cer”. După ce Cristos Isus a venit la templu în 1918 d. Cr. şi templul 
spiritual al lui Dumnezeu a fost deschis, cei care au fost aduşi la templu au înţeles 
aceste „semne” sau „minuni”; dar nu au putut să le înţeleagă dinainte. Începând cu 
revista Turnul de veghere  din 1 martie 1925 Domnul a descoperit poporului Său 
aceste adevăruri cu privire la marile minuni. Aceasta din urmă „minune” sau 
„semn” este descris astfel: „Şi iată un balaur mare şi roşu, cu şapte capete şi zece 
coarne, şi şapte coroane pe capetele lui. Coada lui trăgea o treime dintre stelele 
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cerului şi le-a aruncat pe pământ; şi balaurul a stat în faţa femeii ce urma să nască, 
pentru a-l mânca pe fiul ei de îndată ce se năştea.” – Apocalipsa 12:3, 4. 

„Balaur” este unul dintre numele pe care Dumnezeu le-a dat lui Satan 
duşmanul şi i se aplică bine organizaţiei lui Satan. Este derivat din cuvântul 
grecesc drakoon şi înseamnă un şarpe, acesta fiind şi el unul dintre numele care i 
se aplică lui Satan Diavolul. (Vezi Apocalipsa 12:15; 20:1-4) Este identificat astfel 
Diavolul, şi organizaţia lui. 

Diademele sau coroanele erau pe cele şapte capete ale lui şi avea „zece 
coarne”, acestea reprezentând simbolic puterea deplină vizibilă şi invizibilă asupra 
organizaţiei lui; cele „şapte capete” reprezintă simbolic organizaţia lui invizibilă 
deplină, „şapte” însemnând deplinătatea spirituală. Potrivit Isaia 9:15, „coada” lui 
este profetul lui, deci „falsul profet” sau gura organizaţiei lui Satan, care vorbeşte 
în numele acelei organizaţii păcătoase şi rosteşte în mod lăudăros multe lucruri în 
legătură cu ceea ce vor face în curând pentru om conducătorii vizibili de pe 
pământ. 

Organizaţia lui Satan, în special prin acest fals profet, ştie cum să 
ademenească şi să atragă şi să ispitească; astfel, este scris că „coada lui trăgea o 
treime dintre stelele din cer şi le-a aruncat pe pământ”. Evident că acest lucru nu 
înseamnă exact o treime ca număr, ci mai degrabă o clasă de oameni printre trei 
clase generale de oameni care pretind că sunt pentru Împărăția cerească a lui 
Dumnezeu. Această clasă pretinde în special să fie credincioasă, dar îi este totuşi 
necredincioasă lui Dumnezeu. Cei care vor compune spiritualul „corp al lui 
Cristos” (1 Corinteni 12:27) şi cei care vor compune „marea mulţime”,  „alte oi” 
ale Domnului trebuie să se dovedească credincioși. Dar mai există o a „treia parte” 
care nu va fi credincioasă, ci va merge după Diavol, şi aceştia sunt numiţi „stele 
rătăcite, cărora le este rezervat negrul întunericului pentru totdeauna.” (Iuda 13) 
Dumnezeu a prezis prin profetul lui Daniel că Satan, prin instrumente sau agenţi, 
va „arunca o parte din armată şi din stele pe pământ”. „Falsul profet” a realizat 
acest lucru. 

Balaurul este arătat stând în faţa femeii lui Dumnezeu şi aşteaptă pregătit 
să-i mănânce copilul de îndată ce se va naşte. Este ilustrată astfel „duşmănia” 
dintre şarpe şi femeie, aşa cum Dumnezeu declarase cu mult timp în urmă în Eden. 
(Geneza 3:15) Aceasta a fost condiţia exactă obţinută la sfârşitul „timpurilor 
naţiunilor” în 1914 d. Cr. – Luca 21:24. 

Timp de multe secole poporul lui Dumnezeu a aşteptat cu mare nerăbdare 
stabilirea Împărăției sau a Guvernului Teocratic. Când a fost pe pământ, Isus a 
vorbit despre venirea Împărăției mai mult decât despre orice, şi a făcut acest lucru 
din cauza importanţei majore pe care o are. Este cel mai fantastic dintre toate 
lucrurile. Naşterea ei a fost şi este cel mai important lucru. Aşa cum Satan l-a 
recunoscut pe Isus ca moştenitorul lui Dumnezeu şi al Împărăției şi a încercat să Îl 
omoare când era în carne, aşa a recunoscut şi Împărăția ca cel mai mare duşman al 
lui. El a stat pregătit să distrugă Împărăția la începutul ei. Iehova îl provoacă atunci 
când spune în Isaia 66:9 (A.R.V.): „Voi ajunge până la naştere dar nu o voi realiza? 
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spune Iehova; voi închide eu pântecele după ce voi cauza naşterea? spune 
Dumnezeul tău.” Timpul potrivit al lui Dumnezeu a venit la sfârşitul perioadei în 
care Isus a stat în dreapta lui Iehova, aşteptând ca duşmanii lui să fie făcuţi 
așternut pentru picioarele Lui. (Psalmul 110:1; Evrei 10:12, 13) Acum nimic nu ar 
mai putea împiedica naşterea Guvernului Teocratic al lui Iehova, „naţiunea” a 
cărei Conducător este Regele Cristos Isus. 

Apocalipsa 12:5 continuă: „Şi a dat naştere unui copil de parte bărbătească, 
care avea să conducă toate naţiunile cu un toiag de fier, şi fiul ei a fost apucat de 
Dumnezeu şi pus pe tron.” Copilul de parte bărbătească menţionat aici este 
Împărăția lui Dumnezeu, noua naţiune sau guvern sub Cristos, care trebuie să 
conducă toate naţiunile pământului. Cu privire la aceste naţiuni este scris: „Tu 
[Cristos] îi vei distruge cu un toiag de fier; Tu îi vei face bucăţi ca pe vasul 
olarului.” (Psalmul 2:9) Perioada de aşteptare a lui Cristos la mâna dreaptă a lui 
Iehova și sfârşitul acestei perioade în 1914 a fost prezisă  de un alt profet de-al lui 
Dumnezeu, care a scris: „Aşadar El îi va lăsa până când ea [Sion, femeia lui 
Dumnezeu] care este în durerile naşterii [Împărăției]; apoi rămăşiţa fraţilor lui 
[martorii lui Iehova de pe pământ] se vor întoarce la copiii Israelului [spiritual]. Şi 
el [Cristos Isus] va rămâne şi va hrăni [(citire marginală) va conduce] în puterea 
DOMNULUI [Iehova].” – Mica 5:3, 4. 

„Regina cerească‟, adică organizaţia lui Dumnezeu, nu putea să nască 
copilul dacă „Dumnezeu nu-l făcea să crească‟. Prin înţelepciunea şi puterea Lui 
organizaţia Lui nu a lucrat degeaba. (1 Corinteni 3:6; 15:58) Doar Iehova ar putea 
crea Împărăția şi doar El este cel de la care emană toată puterea şi autoritatea, aşa 
cum este afirmat în Romani 13:1, 2. A fost voinţa Lui ca Isus, Fiul Său preaiubit, 
să rămână inactiv împotriva lui Satan până la sfârşitul conducerii neîntrerupte a lui 
Satan în 1914 şi că atunci Cristos Isus ar trebui să îşi asume puterea şi să-şi 
înceapă conducerea. – Psalmul 110:1. 

Având în vedere că Iehova a hotărât guvernul dreptăţii şi metoda prin care 
să se nască, marea Lui organizaţie a servit ca mamă şi a asigurat materialul pentru 
ca un astfel de guvern să fie creat şi să conducă toate naţiunile. Organizaţia 
întreagă sau universală a lui Dumnezeu dă naştere noului guvern, dar Servul Lui 
„ales” sau „marele preot” „după ordinul lui Melhisedec” conduce. (Vezi Isaia 
42:1-7; Psalmul 110:4) Femeia organizaţiei lui Dumnezeu a dat naştere Împărăției 
şi a dat naştere şi celor care vor compune Împărăția, şi anume Cristos Isus la 
învierea Lui din morţi şi membrii „corpului lui Cristos” mai târziu; şi a dat naştere 
serviciului pe care Cristos îl ocupă. 

O altă ilustrare profetică leagă naşterea naţiunii sau a Împărăției Teocratice 
de tăierea Pietrei dintr-un munte mare, fără mâinile omului, şi loveşte acea 
ilustrație monstruoasă a organizaţiei Diavolului şi o face pulbere. (Citiţi Daniel 
2:44, 45) Naşterea „copilului de parte bărbătească” este deci naşterea sau crearea şi 
începerea operaţiunii Împărăției sau a noii naţiuni, care este „naţiunea sfântă” a lui 
Dumnezeu, peste care Cristos Isus este „Regele regilor”. (1 Petru 2:9; Apocalipsa 
17:14) Faptul că copilul este ilustrat ca fiind dus în cer arată că se exercită 
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autoritatea Împărăției lui Dumnezeu prin alesul lui preaiubit şi Cel uns, Cristos 
Isus. 

Iehova prezisese prin profetul Lui timpul când El îşi va trimite Fiul din 
organizaţia lui Sion să conducă în mijlocul duşmanilor, şi că apoi va urma 
războiul. Psalmul 110:2-7 spune: „Iehova va trimite din Sion toiagul puterii Tale; 
Să conduci în mijlocul duşmanilor Tăi. Poporul Tău se oferă de bună voie în ziua 
puterii Tale, în veşminte sfinte; din pântecele dimineţii Tu ai roua tinereţii Tale. 
Iehova a jurat şi nu va regreta; Tu ești un preot pentru totdeauna, după ordinul lui 
Melhisedec. Domnul, la mâna Ta dreaptă, va lovi regii în ziua mâniei Lui. El va 
judeca printre naţiuni, va umple locurile cu corpuri moarte; va lovi conducerea 
multor ţări. El bea din pârâu în timpul mersului: de aceea Îşi înalţă capul.” (A.R.V.) 
Această perioadă a început în mod necesar când Cristos a fost pus pe tron, în 1914. 
(Psalmul 2:6) Acel lucru marchează momentul în care a început războiul lui 
Cristos Isus împotriva duşmanului Satan. 

În armonie cu acest lucru este scris: „Şi a fost război în cer; Mihael şi 
îngerii Lui au luptat împotriva balaurului; şi au luptat şi balaurul şi îngerii săi, dar 
nu au avut succes; şi nici nu au mai avut loc în cer. Şi marele balaur a fost alungat, 
acel şarpe bătrân, numit Diavol şi Satan, care amăgeşte lumea: el a fost alungat pe 
pământ, iar îngerii lui au fost alungaţi împreună cu el.” – Apocalipsa 12:7-9. 

Marele Prinţ Cristos Isus a început războiul împotriva lui Satan, iar în al 
şaptelea verset El este identificat cu numele de „Mihael”. Singurul loc în care 
numele de Mihael îi mai este aplicat marelui Prinţ al lui Dumnezeu, Cristos Isus, 
este în Daniel 12:1. Acel necaz din cer s-a încheiat cu alungarea lui Satan. În 1918 
acel timp de necaz de pe pământ a fost oprit pentru o vreme, după care timp 
lucrarea martorilor lui Iehova şi a însoţitorilor lor trebuie să fie terminată, şi apoi 
va veni sfârşitul organizaţiei lui Satan. – Matei 24:14, 21, 22. 

Bucuraţi-vă în Iehova, O voi cei drepţi; lauda este atrăgătoare pentru cei 
drepţi. Deoarece cuvântul lui Iehova este drept; şi toată lucrarea lui este realizată 
cu credinţă. El iubeşte dreptatea şi justiţia; pământul este plin de bunătatea 
iubitoare a lui Iehova. – Psalmul 33:1, 4, 5, A.R.V. 
 

 
Experiențe de teren 

 
ZBOR SIGUR , DE MARTORI AI LUI IEHOVA  REFUGIAŢI 

 
Doi dintre Martorii lui Iehova , din Ghent , Belgia , au sosit în Londra , 

sâmbătă , 25 mai : o Martoră ,  doamna Van D ____  care împreună cu soţul ei au 
făcut serviciul de pionierat în Belgia , , şi o doamnă S ____  , un Ionadab , care a 
fost credincioasă faţă de lucrarea pe care a făcut-o , timp de aceste ultime 
optsprezece luni , şi a fost strâns asociată cu Doamna Van D. De îndată ce a 
început invazia ,  soţul doamnei Van D.  , a fost imediat reţinut de către poliţie şi 
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luat . Autorităţile apoi , au ţinut-o ca prizonieră în propria sa casă , timp de trei zile 
, suspectând-o de a fi o spioană . A fost cam în această vreme , că duşmanul a 
început să bombardeze oraşul Ghent , şi zonele din jurul lui .  Doamna Van D . , a 
aranjat ca să plece imediat din casa ei , şi să intre în legătură cu însoţitoarea ei un 
ionadab . Cele două , apoi au decis , presimţind  distrugerea apropiată a oraşului , 
să fugă spre nord , şi dacă e posibil , să caute refugiu în Anglia . Aceste două femei 
au avut puţin timp ca să îşi strângă hainele , să îşi ia bicicletele , şi alte câteva 
lucruri , ca să se pregătească pentru această călătorie .  

“În timp ce în oraşul Ghent , era încă în raza lor vizuală , ele ne spun că 
oraşul a fost distrus complet . Pe drumul lor către oraşul de pe coastă , Ostend , ele 
au fost hărţuite în mod constant de către avioanele germane şi de către 
bombardamentele acestora . Ele se apropiau de oraşul Maldegen , aproape de 
Ostend , când ele au fost oprite de către un ofiţer din armata belgiană , şi li s-a spus 
să se refugieze într-un şanţ , fiindcă avea loc un  raid aerian . Câteva minute mai 
târziu , după ce stăteau întinse pe burtă în şanţ , împreună cu un grup de alţi 
oameni , a avut loc o explozie enormă , şi ambele femei au fost acoperite cu un 
strat de funingine . După câteva minute , ele s-au ridicat şi au văzut că ele erau 
singurele persoane care mai trăiau , din întregul grup care se adăpostise în şanţ . 
Ionadaba avea o bucată de şrapnel , care i-a intrat în spate şi i-a străpuns corpul , şi 
pioniera şi-a pierdut auzul în urechea ei dreaptă ; în afară de asta , ele erau 
nevătămate , şi au adus laudă lui Iehova , pentru salvarea lor . Bicicletele lor erau 
în regulă , şi ele şi-au continuat drumul către Ostend . În călătoria lor , ele au 
trebuit să treacă peste Podul Dampoort , care se clătina foarte mult , în timp ce 
aceste două doamne , îl treceau . De îndată ce au sosit de cealaltă parte a podului , 
podul a fost imediat aruncat în aer , datorită unui bombardament aerian . Încă o 
dată , ele şi-au exprimat aprecierea lor pentru protecţia remarcabilă oferită de către 
Domnul . Când au ajuns la Ostend , ele au aflat că le era imposibil să ajungă pe un 
vas care să le ducă în Anglia , aşa că ele au început să călătorească de-a lungul 
ţărmului mării , înspre frontiera cu Franţa . În timp ce pedalau de-a lungul ţărmului 
mării , un grup de şapte avioane , continuau să le hărţuiască de deasupra , şi le-au 
urmat , într-o încercare de a le omorî , dar prin voia Domnului , ele au reuşit în a 
merge tot înainte , nevătămate . Când au ajuns la frontiera dintre Belgia şi Franţa , 
ele au fost foarte norocoase , când au fost lăsate să treacă frontiera în Franţa ; la o 
multitudine de refugiaţi , li s-a refuzat intrarea în Franţa .  

Când au ajuns la Dunkirk , ele au fost informate că trebuie să meargă la 
Calais , ca să obţină trecere în Anglia . Ele şi-au continuat călătoria , şi au trebuit 
să treacă prin oraşul Greville , aflat între Dunkirk şi Calais . Ele au hotărât să stea 
peste  noapte în oraşul Greville . În acea noapte , ele au fost avertizate de către un 
soldat francez , că armata germană se apropie rapid de oraşul Greville . El le-a 
sfătuit să se întoarcă înspre Dunkirk , de vreme ce Calais era bombardat din greu , 
de către inamic . Ele imediat s-au dus înapoi în Dunkirk ,  unde au aflat a doua zi , 
că oraşul Grevillle fusese ras de pe faţa pământului , la fel cum se întâmplase şi cu 
Calais . După multă aşteptare , ele au avut în sfârşit noroc , ca să ajungă în Anglia , 
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la bordul unui vas spitalicesc britanic , care pleca din Dunkirk .  Un grup de vase 
au plecat din Dunkirk , sub formă de convoi , în acea zi , şi în timp ce navigau 
peste Canalul Mânecii , ca să ajungă în Anglia , un vas sub pavilion grecesc , care 
se afla lângă vaporul spitalicesc britanic ,  a lovit o mină navală , şi fiind foarte 
plin cu refugiaţi , s-a scufundat . Vaporul spitalicesc arhiplin  a rămas nevătămat , 
şi şi-a continuat drumul către coasta engleză . Ele raportează că soldaţii britanici 
din Franţa , le-au ajutat în multe feluri , şi erau ciudat de blânzi faţă de refugiaţi , şi 
că erau mulţi oameni blânzi , atât în Belgia cât şi în Franţa , care au încercat să 
facă cât de multe au putut , pentru refugiaţii care fugeau din centrul Belgiei . 
Soldaţii britanici , îşi dădeau propria lor raţie , refugiaţilor . Ofiţerii de la bordul 
distrugătorului care a acompaniat vaporul spitalicesc , au fost extrem de curtenitori 
şi blânzi faţă de martore , şi au ascultat povestea lor remarcabilă . Ele mai 
raportează că în jur  nu era nimic decât distrugere şi bombardament continuu , şi în 
drumul lor afară din oraşul Ghent , în jur nu era nimic decât clădiri care ardeau , şi 
sătuleţe şi oraşe care erau distruse . Ele se bucură foarte mult de faptul de a fi 
primite în Londra , de către comitetul “Englez pentru refugiați ” , care le-a pregătit 
o baie fierbinte şi le-a dat mâncare adevărată , şi le-a dat haine şi bani , ca să le 
ajute în şederea lor în Anglia . Înainte cu câteva zile de invazie , aceste două 
credincioase martore , erau ocupate în lucrarea lor de propovăduire în zona lor , în 
Belgia , distribuind noua broşură în limba franceză , întitulată “Refugiu” , puţin 
aşteptându-se la acea vreme , ca nu peste mult timp , şi ele vor deveni refugiate , 
fugind către Anglia . Acum că ele s-au stabilit în Anglia , pe durata războiului , ele 
şi-au exprimat dorinţa de a lua din nou parte , la o cotă din ` lucrarea ciudată` , dar 
de această dată , ca să folosească broşura “Refugiu” în limba engleză , ca să îi ajute 
pe oamenii cu bunăvoinţă “ . 
 

EFORTURI ALE POLIŢIŞTILOR CA SĂ LINIŞTEASCĂ 
GLOATA (ANGLIA) 

 
Într-o secţiune catolică a oraşului Liverpool , ieri dimineaţă , două dintre 

surorile noastre , au fost victimele unui atac al unei gloatei . Ambele surori au fost 
aruncate la pământ , una fiind târâtă de păr şi salvată de către o tânără fată , care 
era din district ; cealaltă soră , s-a ales cu o vânătaie urâtă la genunchi , atunci când 
a fost aruncată la pământ . Ambelor surori li s-a furat literatura pe care o aveau 
,precum şi cei câţiva bănuţi pe care îi aveau . Un frate , un pionier care nu 
locuiește la Sala Împărăției , a fost şi el , lovit în ochi, dar încă nu am fost capabil 
să ajung la el , ca să cunosc circumstanţele acestui atac . Au fost cinci martori în 
vecinătate , şi o cantitate considerabilă de literatură , a fost lăsată printre oameni . 
Cele două surori au căutat protecţia poliţiei , dar nu putem vorbi în termeni 
elogioşi , despre maniera în care au tratat gloata . Când am sosit acolo , ei făceau 
tot ce puteau , ca să înţeleagă situaţia . Unul a ţinut sus broşura “Guvern și pace ” , 
şi a zis : Nu este ceea ce doriţi – adică , guvernare şi pace ? El le-a spus de 
asemenea , că Judecătorul  Rutherford era un om corect . Mulţimea , a strigat că 
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era propagandă germană , dar poliţistul a deschis cartea “Salvare“ , şi a spus : ` Tot 
ceea ce văd în această carte , este despre Isus Hristos „ . Instigatorii atacului , nu 
puteau fi văzuţi . Se pare că revista “Mângâiere“ , a fost cea care le-a stârnit 
mânia. Poliţia ne-a escortat pe noi , de la scena incidentului , până la cea mai 
apropiată secţie de poliţie , unde inspectorul ne-a primit cu blândeţe , şi a spus  
râzând : Ştiţi , voi a-ţi venit într-un cartier înfierbântat . ”  
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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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EHUD 
„Nu-i va răzbuna oare Dumnezeu pe aleşii Săi, care strigă zi şi noapte la el, dacă i-

a sprijinit multă vreme?” – Luca 18:7. 
 

PARTEA a III - a  
IEHOVA sigur va încheia toate socotelile. Şi va face acest lucru la timpul 

stabilit şi după propria Sa metodă. Folosirea numelui lui de către oameni, pentru a 
opera o organizaţie care i se opune GUVERNULUI TEOCRATIC şi care este 
violentă cu cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi-i vestesc Împărăția, nu va fi uitată de 
Domnul. Numele lui Iehova, Dumnezeul Cel Atotputernic, este cel implicat. Cei 
care sunt violenţi cu servii lui Dumnezeu luptă împotriva lui Dumnezeu. De-a 
lungul a multor secole numele lui Dumnezeu a fost defăimat de Satan şi de mulţii 
lui agenţi lumeşti, în special liderii religioşi, şi acum a venit timpul când 
Dumnezeu îşi va răzbuna aleşii pentru numele Său şi îşi va justifica măreţul nume. 
Drama profetică în care Ehud a jucat partea principală este o dovadă a scopului lui 
Dumnezeu de a-şi răzbuna poporul ales şi de a-şi justifica numele. El acordă 
atenţie acestor lucruri pentru numele Lui, în folosul celor care îl iubesc. – Psalmul 
23:3. 

2 Ierarhia Romano-Catolică, în efortul ei de a ascunde cooperarea ei 
trădătoare cu liderii statelor corporatiste, ca Hitler, Mussolini şi Stalin, îi acuză pe 
nedrept pe martorii lui Iehova ca fiind ceea ce se numeşte modern „coloana a 
cincea”. Ei acuză pe nedrept faptul că literatura martorilor lui Iehova, care este 
pusă în mâinile oamenilor, este distrugătoare. Ierarhia ştie foarte bine că minte. 
Nici un martor sau alte persoane de pe pământ nu au spus aşa de multe pentru a 
demasca nazismul, fascismul, comunismul şi Ierarhia Catolică, câte au spus 
martorii lui Iehova. Pentru că această literatură publicată arată că Ierarhia lucrează 
direct cu duşmanii democraţiei şi împotriva lui Dumnezeu, aceste adevăruri 
publicate supără tare Ierarhia; de unde se trage şi asuprirea dură a servilor Celui 
Prea Înalt. Recent, Ierarhia împreună cu cei înșelați și amăgiți, mişcaţi de spiritul 
adversarului, au încercat să-i distrugă pe martorii lui Iehova, dar aceştia au scăpat 
prin bunăvoinţa Domnului. Ei se află sub protecţia Lui şi Dumnezeu va avea grijă 
ca duşmanul să nu îi învingă. 

3 Ehud a reuşit să scape: „Când a ieşit, slujitorii [lui Eglon] au venit; şi 
când au văzut că, iată, uşile salonului erau încuiate, au spus: Sigur îşi acopere 
picioarele în camera de vară.” (Judecători 3:24) După ce Ehud a scăpat, slujitorii 
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lui Eglon erau aproape, dar Domnul i-a oprit până când Ehud şi-a terminat treaba 
în acel loc. Slujitorii lui Eglon erau nerăbdători, bineînţeles, să-i urmeze ordinele. 
Aşa se întâmplă şi cu Ierarhia în campania numită „Acţiunea Catolică”; slujitorii 
Ierarhiei sunt întotdeauna disponibili, gata să îndeplinească cererile Ierarhiei şi să 
realizeze orice li se cere, legal sau ilegal. Slujitorii lui Eglon au găsit uşa încuiată. 
Aşa şi Ierarhia şi aliaţii ei descoperă câteodată că legea ţării a încuiat uşa pentru ei, 
să nu poată să continue cu acţiunile lor greşite de prevenire a propovăduirii 
mesajului Teocratic. Se pare deci că legile fundamentale ale Americii au fost 
create de oameni care au avut spiritul Domnului şi care au fost îndrumaţi de 
Domnul, întocmai cu scopul de a-i proteja pe servii Lui din prezent şi până când 
„lucrarea  ciudată” a lui Dumnezeu se va încheia în America. Servii lui Dumnezeu 
îi sunt recunoscători pentru acest lucru, pentru că El face posibil ca ei să continue 
cu vestirea mesajului teocratic. Este foarte potrivit şi deci trebuie să fie conform 
voinţei lui Dumnezeu ca servii  Lui să profite de legile drepte şi cinstite ale ţării, 
pentru a preveni oprirea lucrării şi serviciului lor până când va veni timpul stabilit 
al lui Dumnezeu să se încheie. Aşadar, slujitorii elementului religios, implicaţi în 
persecutarea martorilor lui Iehova, nu pot opri „lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu 
până când va veni timpul stabilit. Serviciul  de propovăduire a mesajului 
Împărăției în Europa pare să se încheie, iar acest lucru se întâmplă evident pentru 
că timpul stabilit al lui Dumnezeu a venit. Se pare atunci că mărturia finală va fi 
dată în emisfera vestică. 

4 Când slujitorii lui Eglon au găsit uşa încuiată au spus, potrivit citirii 
marginale a textului: „Cu siguranță el se destinde.” Versiunea Douay sau catolică 
traduce această parte a textului astfel: „Poate se relaxează în natură.” Astăzi, 
slujitorii corespondenţi ai lui Eglon descoperă câteodată că uşa este încuiată 
împotriva lor şi împotriva eforturilor de a îndeplini cererile Ierarhiei. Murdăria sau 
mizeriile ce ies din corpul corespondent al lui Eglon întorc gândurile slujitorilor 
duri ai Ierarhiei către metode murdare şi necurate de a acţiona; aşadar, ei recurg la 
lucruri pe care le face mulţimea, ard cărţi şi distrug proprietăţi stăpânite de 
martorii lui Iehova. Aceste  lucruri sunt în special valabile de-a lungul graniţelor 
Statelor Unite locuite de oameni orbiţi de religie. În aceste locuri este fără nici o 
îndoială clar că preoţii catolici îi instigă pe membrii ignoranţi şi înverşunaţi ai 
congregaţiei lor să organizeze escrocherii şi să-i atace pe martorii lui Iehova, să le 
distrugă proprietăţile, să-i bată şi să-i alunge din comunitate. 

5 Conform legii fundamentale a ţării oamenii au dreptul să facă adunări 
paşnice şi să se consulte şi să vorbească unii cu alţii despre Cuvântul lui 
Dumnezeu, chiar dacă acel discurs sau mesaj este neplăcut pentru escrocii 
religioşi. Curtea Supremă a Statelor Unite a afirmat acest lucru. Un alt exemplu 
este cel al slujitorilor Ierarhiei care acţionează imoral. S-a ţinut o adunare publică a 
creştinilor în Madison Square Garden pe 25 iunie 1939. Ierarhia a făcut tot 
posibilul, în conformitate cu legea, să oprească acea întâlnire. Nereuşind acest 
lucru ei au ordonat îndeplinirea unor metode ilegale sau imorale. „Acţiunea 
Catolică” a recurs apoi la violenţă. Atunci, poporul lui Dumnezeu a încuiat la 
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modul figurat uşa în faţa faptelor ilegale ale Ierarhiei şi în faţa metodelor lor 
imorale, şi „Acţiunea Catolică” a eşuat. Acest eşec al metodelor murdare sau 
imorale ale Ierarhiei a făcut ca unul dintre purtătorii ei de cuvânt să declare în 
public următoarele cuvinte: „Când guvernele politice nu reușesc să ne [Acţiunea 
Catolică] protejeze, noi [agenţii şi slujitorii Ierarhiei] vom recurge la metoda lui 
Franco, folosind gloanţe în loc de buletine de vot.” Există foarte multe dovezi 
conform cărora Franco, Hitler şi Ierarhia lucrează împreună pentru a-şi îndeplini 
scopurile egoiste, adică pentru a distruge tot ce este legat de TEOCRAŢIE, ca 
lumea să fie condusă de oameni egoişti. Deci, „urâciunea pustiirii” stă unde nu ar 
trebui. (Matei 24:15; Marcu 13:14) Acesta este un avertisment pentru oamenii care 
iubesc dreptatea şi urăsc nelegiuirea să meargă către GUVERNUL TEOCRATIC 
sub Cristos Isus. 

6 Slujitorii vor să îndeplinească poruncile şefilor lor; aşa că slujitorii nu au 
vrut să-l deranjeze pe rege, neştiind că el este mort: „Şi au întârziat până li s-a 
făcut ruşine; şi, iată, el nu a deschis uşile salonului; aşa că ei au luat o cheie şi le-
au deschis; şi, iată, stăpânul lor era mort, jos pe pământ.” – Judecători 3:25. 

7 Aici drama îi arată pe corespondenţii lui Eglon ascunzându-şi nelegiuirea, 
chiar şi de slujitorii sau aliaţii lor. Slujitorii lui Eglon au aşteptat până când s-au 
ruşinat. Potrivit tabloului, faptele din prezent arată că oficialii, aliaţii Ierarhiei, sunt 
de partea Ierarhiei şi le permite să se acționeze cu ușurință  într-un mod imoral 
împotriva martorilor lui Iehova, ezitând să stânjenească Ierarhia şi acţiunea lor 
ilegală şi dăunătoare. Pentru a ilustra acest lucru, primari, ofiţeri de poliţie şi alţi 
oficiali care se ocupă cu aplicarea legii se uită în cealaltă parte când Ierarhia este 
implicată în vreo demonstraţie murdară de-a ei. Aşa cum slujitorii lui Eglon au 
făcut în cele din urmă o investigaţie deschizând uşa, aşa şi oficialii, politicienii şi 
brigada braţ-puternic de astăzi încep să facă cercetări şi descoperă că au fost 
amăgiţi, că a existat mult mai multă imoralitate decât crezuseră. Au descoperit 
acest lucru când „au deschis uşa‟. Ierarhia nu acceptă niciodată investigaţia, nici 
măcar din partea slujitorilor sau aliaţilor ei, pentru că ei îşi cunosc propria 
imoralitate şi întotdeauna fac eforturi să-şi ascundă frauda şi ipocrizia de cei care 
slujesc în organizaţia Ierarhiei. Domnul începe acum să deschidă uşa şi să-i lase pe 
oameni să vadă nelegiuirea şi imoralitatea organizaţiei religioase ipocrite. Slujitorii 
lui Eglon au folosit o cheie să deschidă uşa. Adevărurile Bibliei asigură cheia care 
descuie acum uşile şi descopere faptele nelegiuite, iar acestea sunt desluşite de 
oamenii care doresc să afle adevărul. Domnul deschide acum uşa pentru toate 
persoanele sincere pentru ca ele să vadă duplicitatea şi nelegiuirea sistemelor 
religioase. Alte Scripturi arată că Dumnezeu îi va face pe slujitorii şi pe aliaţii 
Ierarhiei să vadă şi să înţeleagă acţiunea ipocrită a marilor sisteme religioase şi 
apoi va avea loc acţiunea împotriva elementului organizaţiei lui Satan; aşa cum 
este scris: „Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut pe fiară [care devine anti-
religioasă], o vor urî pe curvă şi o vor pustii şi o vor face goală şi-i vor mânca 
carnea şi o vor arde cu foc.” (Apocalipsa 17:16, 17) Dumnezeu permite astfel să li 
se deschidă ochii pentru a-i îndeplini scopul. Apoi acţionează elementul radical, 
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aşa cum prezice Domnul. Dumnezeu îi face să înţeleagă cât de ipocrit şi păcătos 
este sistemul religios. Şi după ce li se deschid ochii ce vor vedea? Cuvintele 
înscrise în drama profetică sunt: „Şi, iată, stăpânul lor era mort, pe jos.” Ei şi-au 
văzut stăpânul şi regele în toată murdăria lui; indicând astfel că oamenii vor vedea 
elementul religios ipocrit expus, cu toate metodele lui murdare. O mare murdărie! 
Religia nu a fost niciodată reală pentru Iehova Dumnezeu. Astfel, din punctul de 
vedere al lui Iehova religia a fost întotdeauna un corp mort. Dar politicienii şi 
oamenii de afaceri au fost înşelaţi şi nu au văzut faptele şi ochii lor nu sunt 
deschişi până când „lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu de pe pământ nu se va 
încheia. Atunci, acei aliaţi politici egoişti vor vedea că religia este un lucru 
decăzut. Ei văd că religia este ipocrită, pretinzând să-l slujească pe Dumnezeu, dar 
acţionând ca slujitori ai Diavolului tot timpul, având întotdeauna un caracter 
imoral şi cu totul împotriva luminii Cuvântului lui Dumnezeu, al adevărului. Acum 
elementele politice şi comerciale strigă, „Trebuie să avem mai multă religie”; 
pentru că ei nu au văzut încă şi nu şi-au dat seama că religia este diametral opusă 
„creştinismului”, deci opusă tuturor lucrurilor drepte. O dată ce aceşti oameni vor 
vedea că religia este murdară, ipocrită, necinstită şi diavolească vor acţiona 
împotriva tuturor lucrurilor ce par a fi religioase. 

8 În timp ce slujitorii lui Eglon aşteptau Ehud era deja plecat: „Iar Ehud a 
scăpat în timp ce ei au întârziat şi a trecut de cariere şi a ajuns în Seira.” 
(Judecători 3:26) Fără îndoială că slujitorii lui Eglon l-ar fi urmărit pe Ehud dacă 
ar fi ştiut care era situaţia reală. Fuga lui Ehud îi ilustrează deci pe martorii lui 
Iehova, pe servii credincioși ai lui Dumnezeu, fugind de slujitorii corupţi ai celor 
religioşi, care sunt aproape de distrugere. Martorii credincioși ai lui Iehova au avut 
un rol în împingerea „sabiei spiritului”, Cuvântul lui Dumnezeu, în burta 
sistemelor religioase. Făcând acest lucru martorii lui Iehova au fost ocărâți foarte 
tare, trataţi cu răutate şi puşi în mari pericole; dar prin bunătatea lui Dumnezeu au 
scăpat de toate şi vor continua să scape până când lucrarea  lor va fi terminată, 
înainte să înceapă Armaghedonul. Între timp aliaţii marilor sisteme religioase 
aşteaptă şi strigă prosteşte după mai multă religie. Apoi se deschide uşa şi văd care 
este situaţia reală a instituţiei religioase. Ei vor afla că martorii lui Iehova au vestit 
adevărul, şi anume că religia a plecat de la Diavol şi este o capcană pentru toţi cei 
care vor să îl slujească pe Dumnezeu şi este folosită ca o înşelătorie pentru 
oamenii egoişti care folosesc în mod ipocrit religia împotriva adevărului şi 
dreptăţii. Când aceşti aliaţi vor fi conştienţi de fapte, şi anume că religia chiar este 
înşelătoare şi păcătoasă, apoi, arată Scripturile, vor fi furioşi împotriva a tot ce 
pare a fi religios. Pentru că nu şi-au oferit inimile lui Iehova ei se află sub influenţa 
şi puterea demonilor şi sunt orbi în faţa scopului lui Dumnezeu. Aceşti slujitori ai 
sistemelor religioase se îndoiesc chiar de existenţa lui Dumnezeu şi, fiind 
influenţaţi de demoni, ei fac eforturi pentru a pune capăt martorilor lui Iehova. 
Neluând seamă de legile lor omeneşti, ei se străduiesc să-i distrugă pe toţi care 
rostesc numele lui Iehova Dumnezeu şi a Împărăției Sale. Acest lucru este arătat 
de faptul că slujitorii lui Eglon l-au urmărit pe Ehud cu scopul de a-l nimici. 
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9 Textul arată că Ehud „a trecut de cariere”. Acele „cariere” de lângă 
Ghilgal au fost chipuri cioplite, ridicate sub influenţa demonilor, pentru a-i aduce 
ocară numelui lui Iehova. (Vezi Judecători  3:19, marg.) Ehud a trecut de acele 
chipuri  şi „a fugit în Seira”. (A.R.V.); a cărui nume înseamnă „asprime”. Locul era 
în mod evident o ţară aspră, care i-a fost acordată seminției lui Efraim, şi nu era 
departe de Şilo, unde a fost ridicat cortul. (Iosua 18:1) Acel teritoriu se învecina cu 
cel al seminției lui Beniamin, din care făcea parte Ehud. În acest moment Ehud îi 
ilustra pe servii credincioși ai lui Iehova care sunt acum pe pământ; iar ilustrația 
arată că aceştia primesc protecţie şi găsesc refugiu în organizaţia lui Iehova, care 
este ilustrată de apropierea cortului. Acel ţinut aspru sau montan i-a oferit protecţie 
lui Ehud. Organizaţia Teocratică le oferă protecţie servilor credincioși ai lui Iehova 
care au mers în organizaţia aceea. Reţineţi faptul că Ehud în organizaţie l-a ilustrat 
uneori pe Cristos Isus, iar alte dăţi a ilustrat „rămăşiţa” (Romani 11:5; Apocalipsa 
12:17); în timp ce în alte locuri din dramă el l-a ilustrat sau a jucat rolul aparţinând 
doar lui Cristos Isus; iar mergând aproape de munţi ilustrează pe cei care merg 
acum în Împărăția lui Dumnezeu pentru a fi protejaţi. Cadrul se schimbă acum 
pentru a arăta un alt lucru important: „Iar când a venit, a suflat din trâmbiță pe 
muntele lui Efraim, şi copiii lui Israel au coborât de pe munte cu el, şi el a mers 
înaintea lor.” – Judecători 3:27. 

10 În acest moment al dramei Ehud l-a ilustrat sau reprezentat doar pe 
Cristos Isus. El a suflat din trâmbiță  pentru a-i aduna pe toţi israeliţii, şi l-a ilustrat 
astfel pe Domnul Isus Cristos la conducerea „oștirilor din cer‟, care aud sunetul de 
război al trâmbiței Lui şi Îl urmează. (Apocalipsa 19:14) Fără îndoială că Ehud a 
suflat din trâmbița pentru război chiar în ziua în care a fugit, iar sunetul trâmbiței a 
fost pentru a-i chema pe oameni la război. Ehud trebuia să lovească în momentul 
în care duşmanul era încă demoralizat. În acel moment Ehud l-a ilustrat pe Cristos 
Isus în momentul în care „lucrarea ciudată” a lui Iehova de pe pământ va fi 
terminată. Este timpul corespondent pentru a începe „lucrul nemaiauzit”, iar 
Cristos Isus, Mai Marele Ehud, răsună trâmbița, chemând oștirea cerească să-L 
urmeze la război pentru execuţia duşmanului. Această parte a tabloului corespunde 
exact cu profeţia lui Ezechiel în care este scris că „şase oameni cu arme de 
nimicire‟ au intrat în acţiune după ce omul cu călimara a făcut un semn pe cei care 
aveau să fie cruţaţi de la nimicire. (Ezechiel 9:1-6) O dată ce „lucrarea ciudată” a 
lui Iehova, la care rămăşiţa şi însoţitorii lor vor participa va fi încheiată, servii 
Celui Prea Înalt vor fi în mare pericol din cauza duşmanului. Toţi factorii 
conducători de pe pământ devin duşmanii declaraţi ai celor care sunt de partea 
marelui TEOCRAT. Apoi Cristos Isus, Mai Marele Ehud, va răsuna trâmbița şi 
oștirile cereşti vor intra în acţiune, şi bătălia marii zile a Dumnezeului cel 
Atotputernic va începe şi se va dezlănţui, având ca rezultat distrugerea completă a 
tuturor duşmanilor lui Iehova, atât vizibili cât şi invizibili ochilor umani. Aşadar, 
această parte a dramei profetice arată că „lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu va fi 
realizată într-o anumită parte a pământului până când va veni vremea să înceapă 
„lucrul Lui nemaiauzit”, „bătălia acelei mari zile a Dumnezeului Atotputernic”, şi 
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atunci Dumnezeu îşi va răzbuna servii aleşi care rămân credincioși şi adevăraţi, 
îndeplinindu-şi partea lor de legământ. 

11 Este fără îndoială că Ehud realiza un plan bine pus la punct dinainte; şi 
deci trebuie să concluzionăm că l-a organizat pe Israel dinainte şi i-a plasat pe 
oamenii lui de nădejde în anumite locuri, oameni care aveau să acţioneze în urma 
unui semnal. El a făcut acest lucru fără ca moabiţii să ştie. Aşa şi Domnul Isus 
Cristos, Mai Marele Ehud, Reprezentantul Executiv al lui Iehova, îndeplineşte 
scopul lui Iehova şi are oștirea pregătită să acţioneze atunci când i se porunceşte. 
Răsunarea trâmbiței  lui Ehud din înălţimile munţilor a fost auzită de slujitorii lui 
plasaţi şi repetată imediat de multe alte trâmbițe  plasate prin toată ţara, iar într-un 
timp foarte scurt ţara s-a ridicat, pregătită să atace, iar atacul asupra duşmanului va 
începe. A fost datoria preoţilor din Israel să participe la răsunarea trâmbițelor: „Şi 
dacă pleci la război în ţara ta, împotriva duşmanului care te-a asuprit, atunci vei 
răsuna o alarmă din trâmbițe; şi Domnul Dumnezeul tău îşi va aminti de tine, şi vei 
fi izbăvit de duşmani.” (Numeri 10:9) Este deci datoria tuturor celor unşi din 
„preoţia regală” să participe la răsunarea mesajului Împărăției. 

12 Auzind răsunarea trâmbiței, „copiii lui Israel au coborât” de pe munte 
pentru a-l urma pe Ehud, conducătorul lor. Coborârea lor arată foarte bine cum 
Domnul Isus îşi conduce oștirea cerească, care coboară din cer să lupte împotriva 
lui Gog, care în calitate de comandant şef al lui Satan încearcă să distrugă tot ce 
este pe pământ, şi în special pe acei servi credincioși ai marelui TEOCRAT. Acest 
lucru este în special arătat de acest text: „Şi oștirea care era în cer l-a urmat pe cai 
albi, acoperiţi de veşminte fine, albe şi curate. Şi din gura Lui a ieşit o sabie 
ascuţită, pentru a lovi naţiunile cu ea; şi îi va conduce cu un toiag de fier; şi calcă 
în picioare teascul mâniei şi furiei Dumnezeului cel Atotputernic.” – Apocalipsa 
19:14, 15. 

13 Ne referim acum la textul de la începutul acestui articol: „Nu-i va 
răzbuna Dumnezeu pe aleşii Lui?” În aceste momente întunecate de pe pământ, 
când factorii conducători sunt în întuneric în ceea ce priveşte scopul lui 
Dumnezeu; în aceste timpuri de întunecime deasă asupra oamenilor, când 
conducătorii păcătoşi sunt în frunte, iar cei care sunt de partea lui Dumnezeu sunt 
urmăriţi şi persecutaţi peste tot, situaţia pare fără speranţă pentru toţi, exceptându-i 
pe cei care au încredere deplină în Iehova Dumnezeu. Prevăzând această condiţie, 
Domnul Isus a pus această întrebare: „Dar când Fiul omului va veni va găsi El 
această credinţă [pe pământ]?” (Luca 18:8, Diaglott) În mod evident acest lucru 
arată că numărul de persoane care vor avea această credinţă şi care vor rămâne 
credincioşi va fi mic; aşadar este scris: „Potrivit credinţei voastre.” (Matei 9:29) 
Isus a spus: „Cel care va rezista până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 10:22; 24:13) 
Având în vedere faptele care au avut loc şi afirmaţiile clare din Cuvântul lui 
Dumnezeu, există acum vreun motiv pentru vreunul dintre servii marelui 
TEOCRAT să se îndoiască de rezultat? Va tremura vreunul dintre aceştia în faţa 
duşmanilor? Cei care sunt puternici în credinţă vor fi orbi în faţa tuturor lucrurilor, 
mai puţin în faţa Cuvântului lui Iehova şi nu vor permite ca vreun lucru să îi 
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întoarcă de la marea TEOCRAŢIE. Hotărârea lor este şi va fi: Orice-ar fi, noi îi 
vom servi pe Iehova Dumnezeu şi pe Regele Lui. 

14 Nu poate exista nici cea mai mică îndoială asupra faptului că rezultatul 
„bătăliei acelei mari zile a Dumnezeului cel Atotputernic” va fi victoria lui Cristos 
Isus, Comandantul  lui Iehova. Indiferent de cât de groaznice vor fi condiţiile pe 
pământ, reţineţi acest lucru: victoria este de partea marelui TEOCRAT şi a Regelui 
Lui. Cei credincioși care au încredere deplină în Dumnezeu şi Cristos vor lua parte 
la acea victorie şi vor continua deci să spună, aşa cum este scris: „Mulţumiri lui 
Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos.” (1 Corinteni 
15:57) Şi vor continua să cânte în inimile lor: „Inima mea se va bucura în 
mântuirea Ta.” – Psalmul 13:5. 

15 Cei de pe pământ de acum, care îi sunt în întregime devotaţi lui Iehova 
Dumnezeu, ştiu bine că toate aceste tablouri  profetice sau drame şi toate profeţiile 
au fost scrise în Scripturi acum multă vreme cu scopul de a oferi ajutor, mângâiere 
şi speranţă celor care Îl servesc acum cu sinceritate pe Dumnezeu şi Împărăția Sa. 
Aşa cum israeliţii l-au urmat pe Ehud, aşa şi acum fiecare dintre cei care sunt din 
rămăşiţă şi cei care stau de partea TEOCRAŢIEI, şi care continuă în credinţă, Îl 
vor urma pe Cristos Isus cu toată credinţa. Dacă unii dintre aceştia vor muri,  ei au 
asigurarea că devotamentul şi credinţa lor deplină va fi răsplătită printr-o înviere 
către viaţă veşnică. Cei credincioși nu pot să se teamă şi nu se vor teme şi nu vor 
face nici un compromis cu duşmanul. Ei se tem de marele Iehova Dumnezeu, şi 
prin bunătatea Lui ei îşi vor demonstra acum credinţa şi devotamentul deplin 
pentru Iehova şi Regele Lui, şi îşi vor menţine astfel integritatea până la sfârşit. 
Turnul de veghere  prezintă faptele şi Scripturile care arată că Armaghedonul este 
foarte aproape. Cea mai întunecoasă oră se va preda curând în faţa celei mai 
strălucitoare lumini care s-a arătat omenirii. Aceasta va fi răsplata pentru cei care 
au încredere deplină în Iehova şi în Regele Lui şi care rămân  fermi şi credincioși 
până la sfârşit. Dumnezeu le-a asigurat mântuirea celor care Îl iubesc şi Îl servesc, 
iar cei credincioși au acum încredere deplină în Dumnezeu şi se bucură în inimile 
lor, aşteptând acel moment al mântuirii. 

16 Să ne întoarcem acum la drama profetică: Vedem că moabiţii au ocupat 
teritoriul de pe partea opusă a Iordanului, iar Dumnezeu nu permite israeliţilor să 
invadeze acel teritoriu. (Deuteronomul 2:8, 9) La acel punct al dramei, moabiţii 
conduşi de regele Eglon, se mutaseră de la Iordan înspre partea de vest şi luaseră 
în stăpânire ţinutul pe care Dumnezeu îl acordase dinainte seminției lui Beniamin. 
Eglon nu avea nici un drept acolo. Venise timpul ca moabiţii să plece. Aşa şi 
acum, a venit timpul ca afaceriştii religioşi şi aliaţii lor să plece. Venise şi timpul 
ca israeliţii să se războiască cu moabiţii şi să-i alunge din ţinutul pe care 
Dumnezeu îl dăduse poporului Lui. Ehud a preluat conducerea şi israeliţii 
credincioși l-au urmat la război. „Şi le-a spus:  Urmaţi-mă; pentru că Domnul i-a 
dat pe moabiţi, duşmanii voştri, pe mâna voastră. Şi au mers după el şi au câştigat 
vadurile Iordanului înspre Moab, şi nici un om nu a fost lăsat să treacă.” 
(Judecători 3:28) Aşa şi acum Mai Marele Ehud, Cristos Isus, îi cheamă pe urmașii 
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lui credincioși. Cristos Isus preia conducerea şi le spune celor care au făgăduit să 
facă voinţa lui Dumnezeu: „Urmaţi-mă.” Cei credincioși de pe pământ ascultă 
porunca Lui. Oștirea din cer aude porunca marelui Executant şi le spune: „Veniţi 
după Mine.” A venit timpul pentru justificarea numelui lui Iehova şi Cristos Isus 
conduce lupta. Cei care sunt cu Cristos Isus şi care rămân credincioși şi devotaţi nu 
vor şovăi; cu privire la aceştia este scris: „Aceştia sunt cei care urmează Mielul 
oriunde s-ar duce.” – Apocalipsa 14:4. 

17 Ehud a prevăzut că, atunci când bătălia va începe, moabiţii vor încerca să 
caute siguranţă şi să fugă înspre estul Iordanului, şi atunci a făcut aranjamente să 
împiedice acel lucru. „Şi au mers după el şi au câştigat vadurile Iordanului înspre 
Moab.” Astfel, oștirea Domnului sub conducerea lui Ehud, a închis calea de 
scăpare pentru moabiţi. O altă divizie a oștirii sale a atacat frontal moabiţii şi i-a 
pus pe fugă către vadurile Iordanului. Împrejmuiţi din amândouă părţile moabiţii 
au fost distruşi complet. Aceasta este încă o relatare, dramă sau ilustrație profetică 
a distrugerii complete a forţelor lui Satan, ce va avea loc la bătălia de la 
Armaghedon, şi care este confirmată în totalitate de următoarea profeţie: „Şi 
păstorii nu vor avea nici o cale de scăpare şi nici conducătorul turmei. Un strigăt al 
păstorului şi un urlet al conducătorului turmei vor fi auzite; pentru că Domnul le-a 
deranjat păşunea.” – Ieremia 25:35, 36. 

18 „Şi au nimicit atunci cam zece mii de moabiţi, toţi viguroşi şi toţi oameni 
de valoare; şi nici unul dintre ei nu a scăpat.” (Judecători 3:29) Această descriere a 
luptătorilor moabiţi, toţi „viguroşi şi toţi oameni de valoare” pare să însemne că 
organizaţia vizibilă a lui Satan, care va acţiona în război, va lupta aranjată şi 
echipată complet când va începe Armaghedonul, dar forţa ei va dispărea repede. 
Vor fi distruşi chiar atunci când vor părea a fi la putere maximă. Acest lucru este 
indicat de cei „zece mii care au fost nimiciţi‟. Zece mii este 10 la puterea a patra 
(10x10x10x10), însemnând toţi duşmanii. Ehud nu ar fi putut realiza acel măcel cu 
forţele proprii. El a fost ajutat de Dumnezeul Cel Atotputernic. Puterea completă şi 
deplină a fost cu el. Aşa şi la bătălia de la Armaghedon, Mai Marele Ehud va avea 
sprijinul total al lui Iehova, puterea deplină. (Psalmul 110:5) Acel lucru va avea ca 
rezultat anihilarea completă a duşmanilor lui Dumnezeu. Alte scripturi susţin în 
totalitate această concluzie: „Şi Moabul va fi distrus ca popor pentru că s-a 
preamărit împotriva Domnului. Vai de tine, o Moab! poporul lui Chemoş piere: 
pentru că fiii tăi sunt luaţi captivi şi fiicele tale captive.” (Ieremia 48:42, 46) „Şi 
am văzut fiara şi regii pământului, şi armatele lor adunate împreună la război 
împotriva Celui care a stat pe cal şi împotriva oștirii  Lui. Şi ceilalți a fost nimiciți 
cu sabia Celui ce a stat pe cal, sabie care a ieşit din gura Lui; şi toate păsările s-au 
săturat cu carnea lor.” (Apocalipsa 19:19, 21) „Mâna ta va găsi pe toţi duşmanii 
Tăi: mâna Ta dreaptă îi va găsi pe cei ce Te urăsc. Tu îi vei face ca un cuptor 
încins în timpul furiei Tale; Domnul îi va înghiţi în mânia Lui, iar focul îi va 
distruge. Le vei distruge rodul de pe pământ şi sămânţa dintre copiii oamenilor. 
Pentru că au încercat să facă lucruri rele împotriva Ta; au pus la cale un plan 
răuvoitor pe care nu îl pot îndeplini.” – Psalmul 21:8-11. 
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19 Bătălia condusă de Ehud a fost decisivă. „Aşa că Moabul a fost supus în 
acea zi sub mâna lui Israel. Şi ţinutul a fost liniştit pentru optzeci de ani.” 
(Judecători 3:30) Aşa şi bătălia de la Armaghedon, condusă de Cristos Isus, va fi 
decisivă. Ehud a încheiat-o repede. Mai Marele Ehud îi va distruge repede pe 
duşmanii lui Dumnezeu: „Pentru că El va încheia lucrarea şi o va încheia în 
dreptate; pentru că Domnul va face un lucru scurt pe pământ.” – Romani 9:28. 

20 Israeliţii au fost poporul de legământ al lui Dumnezeu şi deci acea 
naţiune a fost o Teocraţie tipică. Marele TEOCRAT îşi pusese oamenii în acea ţară 
şi le acordase o anumită parte din ea, luată aici în considerare, pentru seminția lui 
Beniamin, al cărui nume înseamnă „fiul mâinii drepte; norocos”. Cristos Isus este 
Fiul preaiubit şi „mâna dreaptă” a bunătăţii lui Iehova Dumnezeu. Iehova i-a dat 
lui Cristos Isus tot pământul în stăpânire. (Psalmul 2:8) Eglon a stăpânit acel ţinut 
acordat lui Beniamin, dar nu avea nici un drept să se afle acolo. Combinaţia 
egoistă şi răutăcioasă a religiei, comerţului şi politicii stăpâneşte acum pământul, 
pretinzând dreptul de a-l conduce şi astfel stând unde nu are dreptul. Aceasta este 
„urâciunea pustiirii care pustiește”. (Daniel 11:31; 12:11) Şi pustieşte acum 
pământul. Dumnezeu le-a făcut cunoscut celor care caută înţelegerea adevărului că 
„urâciunea pustiirii” este manifestată astăzi cu mândrie. Organizaţia dezgustătoare 
a lui Satan a ajuns la limita nelegiuirii. Aproape a venit timpul pentru „lucrul 
nemaiauzit” a lui Iehova. În lupta tipică dumnezeul moabiţilor, Chemoş, nu a 
reuşit să facă faţă atacului venit din partea executantului lui Iehova, Ehud. În 
bătălia de la Armaghedon, demonii care controlează acum pământul nu vor reuşi 
deloc să reziste atacului violent al Mai Marelui Ehud, Cristos Isus,  Regele. 

21 În trecut s-au purtat multe lupte. Primul război mondial, din 1914 până în 
1918, a fost îngrozitor şi de nedescris şi în acel război au murit milioane de 
oameni. Războiul care are loc acum, fiind purtat de dictatori duri, din 1939 până în 
1940, este fără îndoială cel mai distructiv de până acum. Demonii controlează 
invadatorii sau dictatorii. Milioane de oameni au căzut în capcana lui Satan pentru 
că au îmbrăţişat religia şi l-au ignorat pe Iehova Dumnezeu. Este greu pentru 
mintea umană să-şi imagineze un război mai distructiv decât acesta care se 
desfăşoară acum, în 1940. Lumea întreagă este uimită, nedumerită şi neliniştită. 

22 Războaiele ce se desfăşoară acum nu sunt totuși bătălia de la 
Armaghedon. Bătălia de la Armaghedon, care este „bătălia acelei mari zile a 
Dumnezeului cel Atotputernic” este în viitor şi în ceea ce priveşte rezultatele 
distructive, nici ce a fost sau va veni nu va egala bătălia de la Armaghedon. Va fi o 
nenorocire aşa de mare cum lumea nu a mai văzut niciodată şi nici nu va mai 
vedea. Acest lucru este dovedit de cuvintele lui Isus înscrise în Matei 24:21. Toată 
puterea şi tot echipamentul pe care Diavolul şi agenţii lui vizibili şi invizibili îl pot 
aduce în acţiune va pieri în faţa atacului direct şi irezistibil al lui Cristos Isus şi a 
oștirii Lui cereşti. Când bătălia de la Armaghedon se va termina vor exista atâţia 
morţi încât supravieţuitorii nu îi vor putea îngropa. Tot pământul va fi scena unui 
măcel. – Ieremia 25:33. 
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23 Dumnezeu a dat avertizări despre bătălia ce se apropie în repetate 
rânduri. El a făcut să fie scrise multe tablouri profetice în vechime, care să prezică 
acel mare şi teribil conflict. Printre acele tablouri profetice se află şi cel observat 
aici, în care Eglon şi Ehud au jucat roluri importante. În ultima vreme Dumnezeu 
le descopere, celor ce caută să ştie, semnificaţia acestor drame profetice. De ce? 
Pentru ca cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi Împărăția Sa  să aibă speranţă şi să fie 
întăriţi şi să-şi păstreze integritatea. (Romani 15:4, 1; 1 Corinteni 10:11) 
Dumnezeu i-a permis rămăşiţei şi însoţitorilor lor să fie pe pământ şi să ia parte la 
„lucrarea lui ciudată” printre multele încercări, iar acum, cei care Îl iubesc, văd că 
aceste experienţe grele sunt pentru binele lor. 

24 Dacă Dumnezeu ar fi cauzat să fie scrisă o singură dramă profetică ar fi 
acum mai greu să avem şi să manifestăm o credinţă puternică. Prin bunătatea Lui 
iubitoare Dumnezeu a realizat multe tablouri  profetice, iar în acele zile a permis 
desfăşurarea multor experienţe grele şi nemaipomenite, care pun la încercare 
răbdarea şi credinţa oamenilor. Cei care Îl iubesc pe Iehova şi guvernul lui, prin 
aceste drame profetice şi prin promisiunile preţioase ale lui Dumnezeu, vor fi 
puternici în credinţă, „puternici în Domnul şi în puterea forţei Lui”, şi vor fi fermi, 
având încredere deplină în Domnul până la sfârşit, având în vedere tot timpul că 
„cel care îndură până la sfârşit va fi mântuit”. 

 
LINIŞTE 

25 Naţiunile pământului sunt zdrobite de conflicte şi război. Oamenii urăsc 
războiul şi duc dorul păcii şi odihnei. Ei nu găsesc odihnă şi pace; şi de ce? Pentru 
că au devenit victime ale religiei şi au fost prinse în capcana demonilor, ai căror 
comandant este Satan. Cu o mână, Satan îi atrage pe creduli în capcana lui 
religioasă, iar cu cealaltă mână îi distruge. Scopul lui este de a-şi realiza 
ameninţarea iniţială de a-i întoarce pe oameni împotriva lui Dumnezeu şi de a-i 
distruge. Instituţiile religioase şi în special Ierarhia Romano-Catolică manipulează 
și convinge oamenii să creadă că religia le asigură protecţia. Alte organizaţii 
religioase se alătură Ierarhiei în conducerea oamenilor spre capcana lui Satan şi 
spre distrugere. Popoarele pământului care sunt astfel prinse în capcană sunt 
ilustrate bine de cei care sunt de partea liderului moabit. Nici unul dintre ei nu a 
găsit linişte sau scăpare. Cei care astăzi, în această vreme de nelinişti, rămân de 
partea religiei şi a liderilor religioşi nu vor găsi scăparea sau liniştea. 

26 Ehud l-a ilustrat pe Cristos Isus, „Prinţul Păcii”. Cei care au mers cu el la 
luptă şi au rămas cu el, au văzut rezultatul luptei şi apoi s-au bucurat de linişte. „Şi 
ţinutul a fost liniştit timp de optzeci de ani.” Au fost optzeci de ani de pace şi 
linişte de care s-au bucurat israeliţii pentru că acea naţiune tipică l-a slujit pe 
Dumnezeu. „Douăzeci” este dublu lui zece, iar de zece ori patru este un simbol al 
perfecţiunii sau a ceea ce este în echilibru perfect. „Cei optzeci de ani de linişte” 
care au urmat victoriei lui Ehud sunt un simbol pentru conducerea sau guvernarea 
care este în primul rând dreaptă şi total devotată Dumnezeului Atotputernic. A 
ilustrat astfel guvernarea veşnică a marelui TEOCRAT condusă de „Prinţul Păcii”, 
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Cristos Isus, Mai Marele Ehud. Acel guvern al marii TEOCRAŢII este „cetatea 
sfântă” ce reprezintă organizaţia Celui Prea Înalt, peste care Iehova l-a pus pe 
Cristos Isus şi cu privire la care este scris: „Şi cetatea este în formă de pătrat.” – 
Apocalipsa 21:16. 

27 Acel GUVERN TEOCRATIC este singurul loc unde oamenii vor găsi 
vreodată liniştea. Rămăşiţa credincioasă  va fi binecuvântată făcând parte din acea 
organizaţie glorioasă sub Cristos, Căpetenia lor. „Alte oi” ale Domnului vor forma 
„marea mulţime” (Apocalipsa 7:9-17), şi acum aceştia trebuie să se grăbească spre 
acea cetate de refugiu şi trebuie să facă acest lucru înainte de Armaghedon, dacă 
vor să găsească protecţie şi linişte. Rămăşiţa a întrat într-o stare de linişte prin 
credinţă. (Evrei 4:1-3) Ei sunt în Cristos Isus, uniți cu el, şi deci o parte din Ehud 
cel anti-tipic. Ei ştiu ce va urma cu siguranţă pentru că au învăţat acest lucru din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Ei rămân fermi şi neclintiţi în Cristos Isus. Ei au 
încredere deplină în Iehova şi continuă să spună: „Inima mea se va bucura în 
mântuirea Ta.” Toţi aceştia trebuie acum să stea complet uniţi, neclintiţi, umăr la 
umăr, luptând pentru vestea bună a GUVERNULUI TEOCRATIC. 

28 Toate persoanele cu bună voinţă faţă de Dumnezeu, care au abandonat 
religia şi au mers către cetatea de refugiu anti-tipică, organizaţia Teocratică sub 
Cristos şi care rămân acolo în supunere deplină faţă de Domnul, au acum parte de 
linişte prin credinţă, şi au toată încrederea în Domnul pentru eliberarea completă la 
Armaghedon, şi aşteaptă cu nerăbdare eliberarea. 

29 Datoria actuală a rămăşiţei şi a însoţitorilor lor este să fie acum în unitate 
completă a devotamentului  inimii faţă de Dumnezeu şi pentru serviciul Lui. Ei 
trebuie să fie activi şi stăruitori în acţiunea lor de a-i informa pe alţii despre 
singurul loc de siguranţă şi linişte. Doar cei care îşi doresc dreptatea vor auzi 
mesajul vestit de servii credincioși ai lui Dumnezeu. Este datoria şi privilegiul 
tuturor celor care au fost binecuvântaţi prin cunoaşterea GUVERNULUI 
TEOCRATIC să-i informeze pe ceilalţi care vor auzi. Nu pierdeţi vremea cu 
gânduri despre condiţiile rele actuale de pe pământ. Cu credinţă şi bucurie ridicaţi 
sus de tot stindardul TEOCRAŢIEI pentru ca cei care doresc să înveţe să poată 
găsi calea spre mântuire şi linişte. 

30 În timpul zilelor rămase ale lui Ehud a fost linişte în Israel. Ziua Mai 
Marelui Ehud nu va avea sfârşit. Guvernarea şi pacea Lui sunt nesfârşite. (Isaia 
9:6, 7) Acest lucru înseamnă că cei răi nu vor mai putea niciodată să se ridice 
împotriva oamenilor şi să-i asuprească şi să îi priveze de liniştea şi confortul lor. 
„Nenorocirea nu va veni a doua oară.” (Naum 1:9) Sub GUVERNUL 
TEOCRATIC va domni pacea şi liniştea şi bucuria pentru totdeauna. Toate 
persoanele care vor găsi viaţa trebuie să meargă spre GUVERNUL TEOCRATIC 
şi să i se supună în totalitate şi cu bucurie. Fiecare creatură ce trăieşte trebuie să 
servească TEOCRAŢIA cu bucurie. Numele lui Iehova va fi atunci pe buzele 
tuturor. Atunci, „tot ceea ce respiră îl va lăuda pe Iehova.” – Psalmul 150:6, A.R.V. 
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TOIAGUL ASUPRA NAŢIUNILOR 
 
IEHOVA foloseşte semne sau miracole pentru a-i servi ca mărturie. Este 

scris deci că „semnul are voce‟. Termenul „voce”, aşa cum este el folosit în 
Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă o proclamare sau o adresare. Este un mesaj ce 
poartă mărturie cu privire la scopul lui Iehova. Câteodată Iehova le-a dat 
creaturilor lui puterea de a realiza miracole sau semne, care sunt pe post de 
mărturie pentru scopul lui Iehova, mărturie de care profită cei înţelepţi. 

La rugul în flăcări de la baza Muntelui Horeb,  Iehova i-a ordonat 
refugiatului Moise să se întoarcă în Egipt pentru a-l înştiinţa pe Faraon şi pentru a-
i conduce pe israeliţii înrobiţi afară din Egipt şi a-i aduce la Muntele Horeb să I se 
închine lui Iehova. Lui Moise i-a fost teamă că ei nu vor crede că a fost trimis de 
Iehova Dumnezeu. „Şi Moise a răspuns şi a spus: Dar, iată, ei nu vor să mă creadă 
şi nici să îmi asculte vocea; pentru că spun, Domnul nu ţi s-a arătat.” Atunci 
Iehova i-a dat lui Moise puterea de a realiza semne şi miracole. Moise a realizat în 
faţa israeliţilor trei semne, şi la această acţiune fratele lui Moise, Aaron, a fost 
asociat cu el. Două dintre acele semne au fost realizate înaintea Faraonului. Iehova 
le-a oferit dovada şi i-a convins pe israeliţi că El l-a trimis pe Moise la ei şi apoi i-
a oferit şi Faraonului dovadă, ca avertizare pentru el şi pentru organizaţia lui. Atât 
israeliţii cât şi Faraonul trebuie să ştie că Iehova este Dumnezeul Cel Atotputernic. 
Acum, în zilele noastre, atât poporul  lui Iehova cât şi cei din organizaţia mai 
marelui Faraon, Satan, trebuie informaţi că Iehova este Dumnezeu. 

Primul semn a fost cu toiagul lui Moise, care a fost aruncat pe pământ şi 
care s-a transformat în şarpe. Ca păstor de oi Moise purta cu el un toiag. Aceasta a 
fost folosit în legătură cu primul semn. „Şi Domnul i-a spus: Ce ai în mână? Şi el a 
spus: Un toiag. Şi El a spus: aruncă-l jos. Şi l-a aruncat pe pământ şi a devenit 
şarpe; şi Moise a plecat din faţa lui. Şi Domnul i-a spus lui Moise: Întinde-ţi mâna 
şi ia-l de coadă. Şi şi-a întins mâna şi l-a prins, şi în mâna lui a devenit toiag; 
pentru ca ei să creadă că Domnul Dumnezeul strămoşilor lor, Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, a apărut în faţa ta.” – 
Exodul 4:1-5. 

Apoi a venit timpul ca Iehova să-l trimită pe eliberatorul Lui în Egipt să 
facă un nume pentru El; cu privire la acest lucru este scris: „Şi care naţiune de pe 
pământ mai este ca poporul tău Israel, pe care Dumnezeu s-a dus să-l elibereze, ca 
să fie poporul Lui, să-și facă un nume măreţ şi nemaipomenit, alungând naţiuni 
dinaintea  poporul Tău, pe care l-ai eliberat din Egipt?” (1 Cronici 17:21) Iehova îl 
alesese pe Moise pentru scopul acesta de a duce mărturia Lui israeliţilor, şi Moise 
a ridicat problema dacă israeliţii îl vor asculta şi vor crede că Domnul i s-a arătat 
sau nu. Îndeplinirea modernă a acestui tablou profetic a început în 1914 d. Cr., în 
anul în care a izbucnit primul război mondial şi când „timpurile naţiunilor”, „cele 
şapte timpuri”, s-au sfârşit. – Luca 21:24; Daniel 4:16, 23, 25, 32. 

Apoi a venit timpul ca Iehova să-L trimită pe Fiul Său preaiubit, Cristos 
Isus, pe care profetul Moise l-a prefigurat, să facă un nume pentru El (pentru 
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Iehova). Atunci Iehova l-a pus pe Cristos Isus Regele Lui pe „muntele Lui sfânt 
din Sion”, care este organizaţia principală a lui Iehova; prin urmare El le spune 
naţiunilor lumii care se opun: „Chiar Eu L-am instalat pe regele Meu pe muntele 
Meu sfânt, Sion.” (Psalmul 2:6) Atunci l-a trimis să conducă printre duşmani, aşa 
cum este prezis de Psalmul 110:2: „Iehova va trimite toiagul puterii Tale afară din 
Sion; Să conduci în mijlocul duşmanilor Tăi.” (A.R.V.) Acela a fost momentul 
potrivit pentru Iehova să-I pună întrebarea Mai Marelui decât Moise, Cristos Isus: 
„Ce ai în mână?” Moise cel din vechime ţinea un toiag de păstor în mână. Toiagul 
de păstor al lui Moise putea fi folosit ca armă împotriva duşmanilor umani 
groaznici. Era un toiag care putea fi folosit ca sceptru. – Vezi Ezechiel 19:14. 

Cu privire la a doua Sa venire ca Judecător şi Rege, Cristos Isus a spus: 
„Când Domnul va veni în gloria Sa, şi toţi îngerii Săi sfinţi împreună cu El, apoi va 
sta pe tronul Său al gloriei.‟ A spus că atunci va fi vremea când El ca păstor va 
separa oile de capre. (Matei 24:31-46) Dovada că Cristos Isus şi-a început domnia 
din cer în 1914 d. Cr. a fost arătată altundeva, din faptele fizice moderne şi din 
profeţia inspirată, dar doar în 1918 a venit la templul spiritual al lui Iehova pentru 
judecarea creştinilor şi pentru separarea oilor de capre. El a fost trimis să 
păstorească naţiunile, iar toiagul Lui pare să fie atunci „un toiag de fier” pentru 
răufăcători. Lui îi spune Iehova: „Cere-Mi şi lasă-Mă să-ţi dau naţiunile ca 
moştenire şi capetele pământului ca stăpânire; Tu le vei păstori cu un sceptru de 
fier, şi ca pe vasul unui olar le vei distruge în bucăţi.” (Psalmul 2:8, 9, Rotherham) 
Cu privire la apariţia Naţiunii sau începutul Împărăției peste care Cristos Isus este 
Rege şi care este simbolizat ca un „copil de parte bărbătească”, este scris: „Şi a 
adus pe lume un fiu, un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate 
naţiunile cu un sceptru de fier.” (Apocalipsa 12:5, Rotherham) Aceste scripturi 
dovedesc că toiagul sau sceptrul este un simbol al autorităţii şi puterii pe care 
Iehova i-a acordat-o lui Cristos Isus, să fie folosită pentru a îndeplini scopul lui 
Iehova prin Guvernul lui Teocratic. 

Cu privire la ilustrația profetică: La porunca lui Iehova,  Moise şi-a aruncat 
toiagul pe pământ. Acest lucru nu putea însemna lepădarea sau renunţarea la toată 
puterea şi autoritatea prin Iehova sau prin Cristos Isus pentru ca răufăcătorii să 
poată să se dezlănţuie în cer şi pe pământ. Cu mult timp înainte ca Moise să fi 
făcut semnul cu toiagul, Satan, care deţinea puterea de a conduce, s-a răzvrătit 
împotriva lui Iehova şi l-a provocat pe Iehova să pună pe pământ oameni care să-şi 
păstreze integritatea faţă de Dumnezeu. Cel rău a continuat apoi să opereze atât în 
cer cât şi pe pământ. (Vezi Geneza 3:1-15; Iov 1:6-12; 2:1-5) Mai târziu, în 
ilustrația profetică realizată în Egipt, Satan este reprezentat de slujitorul său, 
Faraonul, care se opunea atunci puterii lui Dumnezeu, aşa cum a fost exprimat prin 
profetul Lui, Moise. Moise l-a reprezentat pe Cristos Isus, cu privire la care Moise 
a spus: „Domnul Dumnezeul tău va ridica un Profet dintre voi, dintre fraţii voştri, 
unul ca mine, şi de El veţi asculta.” (Deuteronomul 18:15) La sfârşitul „timpurilor 
naţiunilor”, în 1914 d. Cr., adică la sfârşitul conducerii lui Satan fără intervenirea 
lui Iehova, Cristos Isus este trimis să-şi înceapă domnia. Atunci ar fi nepotrivit ca 
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Isus Cristos să renunţe la puterea şi autoritatea de a conduce şi în acelaşi timp să 
îndeplinească porunca lui Iehova, adică „Să conduci în mijlocul duşmanilor Tăi.” 
Din contră, aruncarea toiagului pe pământ de către Moise a ilustrat proiectarea sau 
extinderea puterii active a lui Cristos Isus către lucrurile ce ţin de pământ. El a 
făcut aşa când s-a născut Împărăția în cer şi apoi a avut loc războiul în cer şi Satan 
şi îngerii lui au fost alungaţi pe pământ. (Apocalipsa 12:1-10) Astfel, Cristos Isus 
i-a făcut pe duşmanii Lui așternut picioarelor Sale, adică i-a închis pe pământ şi în 
apropierea lui. Nu mai este nici un duşman în cer; acum există un singur loc 
perturbat, pământul, unde duşmanul este privit cu atenţie de către Cristos Isus şi 
prin puterea Lui îl ţine pe duşman închis până când va veni vremea ca duşmanul şi 
organizaţia lui să fie distruşi. Aruncarea toiagului pe pământ nu a avut nimic de-a 
face cu permisiunea răului şi necazului, care au început cu mult înainte ca Moise 
să-l fi fost folosit pentru crearea ilustrației profetice din Egipt. „Vocea primului 
semn” (Exodul 4:8) transmite un mesaj legat de venirea Mai Marelui Moise pentru 
a salva creaturile lui Dumnezeu; şi această salvare are loc la multe secole după ce 
răutatea a întrat în lume. 

Imediat după ce Moise şi-a aruncat toiagul pe pământ „s-a transformat într-
un şarpe”. Toiagul a devenit şarpe când a atins pământul. Şarpele este un simbol al 
răului, dar nu întotdeauna un simbol al răutăţii. Puterea şi autoritatea pe care 
Iehova le-a atribuit Fiului lui iubit, Cristos Isus, Mai Marele Moise, iau acum 
forma răului pentru a face lucruri ce ţin de „pământul” simbolic, adică de 
organizaţia lui Satan, care este acum limitată la pământ. Răul este ceea ce este 
chinuitor şi aduce necaz, nenorocire, chin şi durere celui asupra căruia este folosit. 
Iehova Dumnezeu îşi exercită puterea pentru a pedepsi sau pentru a-şi aplica 
judecata şi această exercitare a puterii are ca rezultat răul sau ceea ce îl răneşte pe 
răufăcător; dar acel rău este folosit în mod corect. Iehova spune: „Eu formez 
lumina şi creez întunericul; Eu fac pacea şi creez răul; Eu sunt Iehova, care face 
toate aceste lucruri.” (Isaia 45:7; A.R.V.) Adică, Iehova formează lumina pentru cei 
drepţi, creează întunericul pentru cei răi, duşmanii Lui; El face pacea sau 
„prosperitatea” (Rotherham) pentru rămăşiţa lui credincioasă de martori şi pentru 
însoţitorii lor pământeşti şi creează răul pentru Satan şi pentru organizaţia lui. 
(Vezi, de asemenea, Psalmii 97:11; 82:5-7; 107:10; Iuda 13; şi Turnul de veghere  
din 1930, paginile 131-147) Toate fărădelegile şi răutăţile au ca rezultat răul 
asupra cuiva, dar nu tot răul este greşit. Când Isus îşi pedepseşte duşmanii, acel rău 
este administrat în dreptate. Astfel că Scripturile susţin concluzia conform căreia 
aruncarea toiagului pe pământ şi transformarea lui în şarpe a prefigurat extinderea 
puterii şi autorităţii şi activităţii lui Iehova pe pământ, acţiune care devine ca un 
şarpe sau devine dăunătoare pentru organizaţia lui Satan. 

Această concluzie referitoare la răul folosit de Cristos Isus împotriva 
duşmanilor lui este total susţinută de alte Scripturi. În Apocalipsa 9:11 martorii 
unşi ai lui Iehova sunt asemuiţi cu lăcustele, cu privire la care acest verset spune: 
„Şi au avut un rege asupra lor, care este îngerul gropii fără fund, al cărui nume în 
limba ebraică este Abaddon [adică Distrugere], dar în limba greacă are numele de 
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Apollyon [adică Distrugător].” Cristos Isus este acel rege, şi El porunceşte astfel 
organizaţiei Lui şi aplică pedepse, ceea ce este rău, asupra organizaţiei lui Satan. 
(Vezi Lumina, Cartea Întâi, pagina 145) Potrivit Apocalipsa 9:19, chiar şi „caii” 
din oștirea Domnului aplică răul ca şerpii; aşa cum este scris: „Pentru că puterea 
lor le este în gură şi în cozi; pentru că cozile lor erau ca ale şerpilor şi aveau 
capete, şi cu ele fac rău.” Celor care devin duşmanii lui Iehova, el le spune: 
„Pentru că, iată, voi trimite şerpi, şerpi ucigători, printre voi, care nu vor fi 
fermecaţi, şi vă vor muşca, spune Domnul.” (Ieremia 8:17) În Amos 9:3: „Şi chiar 
dacă se ascund pe vârful Carmelului, îi voi căuta şi îi voi scoate de acolo; şi de se 
ascund de mine pe fundul mării, atunci voi porunci şarpelui şi el îi va muşca.” 
Dovada scripturală este deci convingătoare, că toiagul lui Moise aruncat pe pământ 
şi care a devenit un şarpe ilustrează puterea şi autoritatea de la Iehova, pe care le-a 
atribuit lui Cristos Isus şi care sunt folosite împotriva duşmanilor lui Iehova care 
sunt acum pe pământ. 

Cristos Isus este „căpetenia peste toate lucrurile ce ţin de biserică, care este 
corpul Lui”. „Şi el este căpetenia corpului, biserica.” (Efeseni 1:22, 23; Coloseni 
1:18) El nu pleacă. Când toiagul lui Moise a fost transformat dintr-o dată în şarpe, 
„Moise a plecat de lângă el”. Este sigur că Moise nu l-a reprezentat aici pe Cristos 
Isus. În această parte a tabloului profetic, Moise i-a reprezentat pe urmașii lui 
Cristos Isus de pe pământ, la vremea când Cristos l-a alungat pe duşman din cer, 
exercitând-şi autoritatea şi puterea acordate de Iehova. Cristos Isus, înveşmântat cu 
toată puterea din cer şi de pe pământ, nu a plecat. Cei în Cristos şi de pe pământ şi 
care sunt, din cauza devotamentului lor pentru Dumnezeu, consideraţi membrii ai 
corpului lui Cristos, au plecat, aşa cum a fost prezis în Apocalipsa 12:6, 14: „Şi 
femeia [simbol pentru organizaţia lui Dumnezeu] a plecat în pustiu unde a pregătit 
un loc pentru Dumnezeu, pentru ca ei să o hrănească acolo timp de 1260 de zile. Şi 
femeii i-au fost date două aripi ale unui mare vultur, ca să poată zbura în sălbăticie, 
la locul ei, unde este hrănită pentru un timp, şi timpuri, şi jumătate de timp, departe 
de faţa şarpelui.” (Vezi Lumina, Cartea Întâi, paginile 246, 247) Toiagul lui Moise 
nu l-a ilustrat nici un moment pe Satan,  Balaurul. Toiagul a ilustrat puterea lui 
Cristos Isus exercitată împotriva lui Satan şi a îngerilor săi şi a fost acea putere 
care l-a alungat din cer şi a stârnit astfel ura lui Satan împotriva membrilor 
organizaţiei lui Iehova de pe pământ, şi aceştia au mers în pustiu unde Iehova le-a 
asigurat adăpost şi protecţie după conflictul primului război mondial. Fuga lui 
Moise din faţa şarpelui corespunde cu acest lucru; şi un lucru îl confirmă pe 
celălalt şi arată astfel împlinirea profeţiei. 

Cam prin anul 1918 d. Cr. frica a pus stăpânire pe poporul lui Iehova de pe 
pământ. Cei credincioși trebuie să treacă peste frică prin orice modalitate şi este în 
legătură cu folosirea puterii de către Iehova de a aduce răul sau pedeapsa asupra 
duşmanului. Iehova şi-a trimis atunci martorii, rămăşiţa unsă şi aprobată, să 
vestească mesajul Lui rău sau răzbunarea Lui împotriva duşmanului; şi acum 
martorii Lui, rămăşiţa, trebuie să ia în mâinile lor mesajul profetic al răzbunării lui 
Dumnezeu şi să îl folosească împotriva duşmanului ca un lucru rău, ca un şarpe, 
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înştiinţând astfel organizaţia duşmanului şi răsunând avertizarea pentru toţi. În 
realizarea tabloului profetic  Iehova i-a spus lui Moise, care reprezintă aici 
rămăşiţa credincioasă: „Întinde-ţi mâna şi ia-l [şarpele] de coadă.” În împlinire, 
distribuirea mesajului adevărului la nivel mondial, mesaj care declară scopul lui 
Dumnezeu prin Guvernul lui Teocratic de a-şi justifica numele şi de a-l distruge pe 
Satan şi organizaţia lui, este exercitarea răului împotriva duşmanului. Acest mesaj 
a fost şi este în continuare distribuit de către rămăşiţă pe tot pământul şi acea 
lucrare reprezintă în mod simbolic luarea şarpelui de coadă. – Vezi Lumina, Cartea 
Întâi, pagina 167. 

Moise şi-a întins mâna „şi a prins [şarpele] şi în mâna sa a devenit un 
toiag”. Aici l-a ilustrat pe Cristos Isus. Această parte ilustrată aici arată că Iehova 
stabileşte timpul când bătălia zilei Dumnezeului Cel Atotputernic, bătălia de la 
Armaghedon, va fi purtată împotriva lui Satan şi a organizaţiei lui şi când se va 
încheia. Cristos Isus foloseşte toiagul puterii şi autorităţii ca un şarpe al răului 
împotriva organizaţiei duşmanului şi împarte dreptate împotriva duşmanilor lui 
Iehova. Acest lucru odată îndeplinit, nu mai este nevoie ca toiagul să fie folosit pe 
post de şarpe, ci este folosit apoi pentru păstorit şi vindecat; aşa cum este scris: 
„Îmi voi lovi mâinile una de alta şi voi face ca furia Mea să se liniştească; Eu 
Domnul am spus acest lucru.” (Ezechiel 21:17) Puterea şi autoritatea lui Iehova 
atribuite lui Cristos Isus şi folosite de El, Mai Marele Moise, încetează să mai 
acţioneze ca un şarpe la încheierea bătăliei marii zile a Dumnezeului Atotputernic. 
Apoi Cristos Isus îi raportează lui Iehova cu toiagul Lui sau cu puterea Lui şi apoi 
toiagul este folosit nu pentru a lovi, ci pentru a vindeca; aşa cum a fost profeţit: „Şi 
Domnul va lovi Egiptul; îl va lovi şi îl va vindeca; şi ei se vor întoarce la Domnul, 
şi El va fi implorat de ei; şi îi va vindeca.” (Isaia 19:22) Iehova face acest lucru 
pentru justificarea numelui Lui sfânt, pentru ca toţi să ştie că El este Dumnezeu şi 
că L-a trimis pe Cristos Isus ca Eliberator; aşa cum este afirmat: „pentru ca ei să 
creadă că Domnul Dumnezeul strămoşilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul 
lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, a apărut în faţa ta [Mai Marele Moise].” – Exodul 
4:5. 

În 1914 Cristos Isus a început să-şi exercite puterea, alungându-l pe 
duşman pe pământ. Din şi după 1918 El ia hotărâri judecătoreşti, care se vor 
încheia prin marea bătălie a Dumnezeului Cel Atotputernic. De la începutul 
exercitării hotărârilor judecătoreşti rămăşiţa credincioasă a aflat că Isus Cristos 
este la templu şi că numele Dumnezeului Cel Atotputernic este Iehova şi au fost 
sfătuiţi în legătură cu acest nume. Din anul 1918 rămăşiţa a învăţat semnificaţia 
„răului” şi motivul pentru care Iehova „creează răul” ca un şarpe. Pentru prima 
dată, în mai 1930, Turnul de veghere  a publicat dovada scripturală a acestui lucru, 
sub titlul „Pace şi nenorocire” şi aceasta este o confirmare pentru rămăşiţă că 
Iehova şi-a trimis Justificatorul, Marele Său Profet Cristos Isus, care a fost 
prefigurat de Moise. Cei din rămăşiţă văd de ce aceste lucruri „scrise demult” sunt 
pentru mângâierea  lor şi acum şi însoţitorii lor pământeşti, „marea mulţime” a 
„altor oi” ale Domnului, găsesc mângâiere şi putere în ele. 
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SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI DIN CER 
 
„Şi a fost război în cer: Mihael şi îngerii Lui au luptat împotriva balaurului; 

şi balaurul a luptat împreună cu îngerii lui, dar nu au învins; şi nici nu au mai avut 
loc în cer. Şi marele balaur a fost alungat, acel şarpe bătrân, numit Diavol şi Satan, 
care amăgeşte toată lumea; a fost alungat pe pământ şi îngerii lui au fost alungaţi 
împreună cu el.” Acestea sunt cuvintele unui martor ocular, care a prevăzut 
evenimentele anilor prezenţi în viziuni profetice şi simboluri şi le-a înscris în 
Apocalipsa capitolul 12, versetele 7-9. 

Cel care a început războiul împotriva lui Satan este identificat cu numele 
de „Mihael”, care înseamnă „Care este ca Dumnezeu?” şi a cărui nume îl 
desemnează pe Acel mare Prinţ Divin, Cristos Isus, care este „lumina gloriei [lui 
Dumnezeu] şi expresia  perfectă a persoanei Lui.” (Evrei 1:3) Scopul evident al 
folosirii acestui nume este atragerea atenţiei asupra profeţiei lui Daniel care 
confirmă, producând astfel doi martori ai acestui important fapt. Singurul loc din 
Scripturile Evreieşti vechi unde titlul de Mihael îi este aplicat marelui Prinţ al lui 
Dumnezeu, Cristos Isus, este în profeţia lui Daniel, capitolul 12, versetul 1, în care 
este scris: „Şi atunci [la naşterea copilului de parte bărbătească  sau a Împărăției 
lui Dumnezeu descris în Apocalipsa 12:1-5] Mihael se va ridica, marele [divinul] 
prinţ care este pentru [este conducătorul] copiii poporului tău; şi va urma un timp 
de nenorocire [în cer şi pe pământ], cum nu a mai fost niciodată până atunci, de 
când există naţiuni [1914 d. Cr., când primul război mondial de pe pământ a 
început].” În cer nenorocirea s-a încheiat o dată cu alungarea lui Satan şi a 
demonilor lui; iar timpul necazurilor pe pământ a fost oprit în 1918 pentru o 
perioadă, după care lucrarea de mărturie a martorilor lui Iehova trebuie îndeplinită, 
şi apoi va veni sfârşitul organizaţiei lumeşti a lui Satan. – Vezi Matei 24:14, 21, 
22. 

Această scriptură şi altele demonstrează că Satan a avut un loc în cer unde i 
s-a permis să stea. Probabil că Dumnezeu l-a pus într-o anumită zonă, dar că i s-a 
permis să apară în prezenţa lui Dumnezeu este un lucru asigurat de alte scripturi, 
precum Iov 1:6; 2:1-5; Zaharia 3:1, 2. 

Patru nume, Balaur, Şarpe, Satan şi Diavol, i-au fost date marelui adversar 
de către Dumnezeu, ca identificare, şi acele nume simbolizează serviciul murdar în 
care este implicat. Este afirmat că el „amăgeşte întreaga lume”, dar este evident că 
se referă la „tot pământul locuit‟; şi această semnificaţie este în concordanţă cu 
Versiunea Americană Revizuită şi cu traducerea Emphatic Diaglott. Nu s-ar putea 
aplica martorilor unşi ai lui Dumnezeu şi „marii mulţimi” de însoţitori, care nu fac 
parte din „pământul” care este sub conducerea lui Satan. 

Când Cristos, marele Prinţ, a fost pus pe tronul Său ca şi Conducător 
Îndreptăţit al lumii, în 1914 d. Cr., primul serviciu a fost de a-l alunga pe Satan din 
cer. Satan şi-a adunat toată armata de puteri, principate şi îngeri, simbolizaţi de 
cele „şapte capete” ale balaurului, descrise în Apocalipsa 12:3. Apoi Satan şi toţi 
demonii lui asociaţi au rezistat în faţa noului rege şi apoi a urmat războiul. A fost 
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un război între cerurile lui Satan şi „noile ceruri” sub Cristos, Mesia. „Regii 
pământului” nu au fost implicaţi în acea luptă pentru că ei nu ar putea face nimic 
să-l asiste pe tatăl lor Satan într-o luptă cerească. Dar fiecare cap sau prinţ din 
organizaţia invizibilă de-a lui Satan s-a  implicat. Aceştia provocă organizaţia 
vizibilă a lui Satan de pe pământ să poarte război împotriva membrilor organizaţiei 
lui Dumnezeu de pe pământ, ceea ce s-a şi întâmplat. 

În această luptă au fost extrem de mulţi îngeri sfinţi de partea lui Cristos, 
dar nu a fost implicat nici unul dintre cei unşi care formează „corpul  lui Cristos”. 
Cristos Isus nu venise încă la templul lui Dumnezeu pentru a-i judeca pe creştini 
şi, deci, acei creştini care muriseră credincioşi nici măcar nu fuseseră înviaţi şi nici 
unul dintre membrii clasei servului uns de pe pământ nu ar fi putut să îi ajute în 
nici un fel în acel război din cerurile invizibile. Puterea duşmanului nici măcar nu 
era de talia lui Cristos, care are toată puterea în cer şi pe pământ. Aceasta este 
dovadă că vechea interpretare a oamenilor pentru cele scrise în Matei 12:29 este 
greşită şi că Isus nu trebuie să-l prindă pe Satan prima dată, înainte ca demonii lui 
să fie alungaţi din cei posedaţi de demoni sau înainte ca organizaţia pământească a 
lui Satan să fie distrusă. Ne putem aştepta ca Domnul să-i dea ocazia lui Satan să 
lupte cât poate şi apoi să-l prindă când este complet stors de puteri. Satan şi forţele 
lui au fost complet învinse în acea luptă şi alungate din cer şi aceasta este dovadă 
că la timpul stabilit al lui Dumnezeu Cristos va distruge în totalitate organizaţia lui 
Satan şi apoi îl va arunca pe Satan în abis. – Apocalipsa 20:1-3. 

Nu era timpul stabilit al lui Iehova să-l omoare pe Satan; astfel că i-a 
alungat efectiv pe Satan şi pe îngerii săi din cer. Vorbind despre lucruri cu atâta 
siguranţă de parcă ele s-ar fi întâmplat deja, Isus a profeţit: „L-am privit pe Satan 
căzând din cer ca fulgerul [adică, cu viteza fulgerului].” (Luca 10:18) A venit 
timpul ca Isus să facă tocmai acel serviciu şi trebuie să-i fi adus mare bucurie să 
justifice astfel numele Tatălui Său în faţa oștirilor din cer. Totuşi, acel serviciu nu 
putea să justifice numele lui Iehova înaintea creaturilor pământeşti. Acea 
justificare va avea loc la bătălia de la Armaghedon, care este aproape. Dumnezeu îi 
permite lui Satan să continue serviciul lui nelegiuit de pe pământ, iar la timpul 
stabilit Dumnezeu va distruge organizaţia lui Satan prin Marele Său Prinţ, şi aceea 
va însemna justificarea completă a numelui Lui. 

Odată alungat Satan, apostolul Ioan aude o voce în cer, care reprezintă pe 
martorii unşi ai lui Iehova de astăzi de pe pământ, proclamând: „Acum a venit 
mântuirea, şi puterea şi Împărăția Dumnezeului nostru, şi puterea Cristosului Lui; 
pentru că acuzatorul fraţilor noştri a fost alungat, cel care i-a acuzat zi şi noapte în 
faţa Dumnezeului nostru.” (Apocalipsa 12:10) Acest lucru arată şi mai tare că 
războiul din cer şi proclamarea au avut loc la naşterea Împărăției sau a naţiunii lui 
Dumnezeu. Proclamarea va fi auzită de toate oștirile de îngeri din cer şi auzită de 
sfinţii creştini după ce au fost înviaţi din morţi şi făcuţi ca şi Cristos Isus în cer. (1 
Corinteni 15:42-44; 1 Ioan 3:2) Doar din 1925 sfinţii credincioși de pe pământ care 
au fost devotaţi Guvernului Teocratic au început să vadă şi să înţeleagă; deci, acela 
a fost timpul stabilit al lui Dumnezeu pentru aceştia din urmă să vadă. Domnul a 
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dezvăluit acest lucru şi a făcut să fie publicat în numărul Turnului de veghere  din 
1 martie 1925 că avusese loc un război în cer, Satan fusese alungat şi era multă 
bucurie în cer pentru că venise naşterea Naţiunii sau a Împărăției. „Puterea” 
Domnului a fost demonstrată împotriva lui Satan şi a îngerilor lui şi mai târziu 
demonstrată sfinţilor înviaţi ai lui Dumnezeu, şi descoperită celor credincioși de pe 
pământ. Aceştia au aflat apoi că „Domnul este puterea mea şi cântecul meu şi a 
devenit mântuirea  mea.” (Psalmul 118:14) Isaia profeţise cu mult timp înainte 
despre „mantia dreptăţii” şi „veşmintele mântuirii” cu care Domnul va îmbrăca 
organizaţia lui, Sion, şi pe cei care erau membrii sau copiii ei (Isaia 61:10), dar 
această mantie a dreptăţii şi veşmintele mântuirii nu au fost înţelese de martorii lui 
Iehova până la numărul revistei Turnul de veghere  din 1 februarie 1925. Apoi ei 
au putut să aprecieze ce se înţelegea prin mantie şi prin veşmintele mântuirii. 

Perioada de aşteptare a lui Isus la mâna dreaptă a lui Iehova se sfârşise, aşa 
cum a fost prezis în Psalmul 110:1, 2, şi venise timpul ca „toată puterea... în cer şi 
pe pământ” a lui Cristos să fie exercitată. (Matei 28:18) Aceasta constituie 
„împlinirea deplinătăţii timpurilor” sau (potrivit Rotherham) „administrarea 
deplinătăţii vremurilor”. (Efeseni 1:10) Alungarea rapidă a lui Satan din cer arată 
începerea exercitării puterii lui Cristos şi marchează începutul unei noi ere în 
Împărăția  marelui „Rege al Veșniciei”, Iehova, şi o nouă eră sau început a 
Împărăției înainte de distrugerea completă a organizaţiei lui Satan prin bătălia de la 
Armaghedon, care este aproape. 

Toţi îngerii sfinţi sunt fiii lui Dumnezeu şi sunt deci „fraţii” acelor creştini 
care au murit credincioși şi a celor credincioși care sunt încă pe pământ şi care sunt 
„în Cristos”, ca membrii ai corpului Lui uns. Pentru aceştia proclamarea din cer 
spune: „Pentru că acuzatorul fraţilor noştri a fost alungat, care i-a acuzat zi şi 
noapte în faţa Dumnezeului nostru.” Această acuzare este foarte bine ilustrată în 
cazul unui martor din vechime de-al lui Iehova, numit Iov. Satan l-a acuzat 
înaintea lui Iehova şi a declarat că Iov nu-şi va menţine integritatea faţă de Iehova 
dacă ar fi suspus unei probe. Dumnezeu i-a permis lui Satan să-şi încerce uneltirea 
pe Iov. Probarea a fost făcută  şi Iov şi-a păstrat integritatea înaintea lui 
Dumnezeu. Satan i-a acuzat întotdeauna pe urmașii lui Cristos, declarând că nu vor 
rămâne credincioși când sunt puşi la încercare. Dar cei care au fost credincioși şi 
devotaţi lui Dumnezeu şi-au păstrat integritatea, Satan nu i-a putut înfrânge. Din 
contră, aceşti oameni credincioși l-au învins pe Satan, aşa cum este declarat mai 
departe în proclamaţie: „Şi l-au învins [pe acuzator] prin sângele Mielului [Cristos 
Isus] şi prin cuvântul mărturiei lor; şi nu şi-au iubit vieţile nici măcar până la 
moarte.” – Apocalipsa 12:11. 

Prin credinţa lor în sângele lui Cristos, ca şi răsplată  pentru toate 
slăbiciunile lor naturale şi alte imperfecţiuni neintenţionate şi prin menţinerea de 
partea Lui, aceşti creştini unşi au câştigat lupta. „Aceasta este victoria care 
biruiește lumea, credinţa noastră.” (1 Ioan 5:4) Ei înving „prin sângele Mielului”, 
ceea ce înseamnă că Mielul lui Dumnezeu este susţinătorul lor înaintea lui 
Dumnezeu, fiind intermediar pentru fraţii Lui mai slabi. (1 Ioan 2:1) „Cuvântul 
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mărturiei lor” este menţionat, de asemenea, în proclamaţie, ceea ce înseamnă că 
aceştia au fost martori credincioși pentru numele lui Dumnezeu şi A lui Cristos, 
dând mărturie pentru ei. O persoană care nu dă mărturie pentru numele şi cuvântul 
lui Dumnezeu nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să fii martorul Lui este una 
dintre poruncile precise ale lui Iehova. Adevărul a fost dat poporului  lui 
Dumnezeu, dar nu ca ceva de care să se bucure fiecare individual, ci ca să spună şi 
altora de gloria numelui Său. Pentru o vreme martorii au depus mărturie „în pânză 
de sac”, la modul figurat, iar când acea perioadă s-a sfârşit martorul lor a fost ucis, 
aşa cum este descris în Apocalipsa 11:3-8. La timpul stabilit, adică în 1919, 
Dumnezeu şi-a reînviat martorii de pe pământ şi le-a dat haine noi pentru a-i 
identifica în calitate de martori curaţi ai Lui; şi acum, îmbrăcaţi „cu veşmintele 
mântuirii” şi „mantia dreptăţii”, aceştia merg înainte cu mare stăruinţă pentru a da 
mărturie, iar lucrarea lor de mărturie este ca un bumerang pentru Satan şi pentru 
agenţii lui de pe pământ. – Apocalipsa 11:9-12. 

În limbajul proclamaţiei (Apocalipsa 12:11) cei care au mers ca cei „doi 
martori” să propovăduiască în pânză de sac „nu şi-au iubit vieţile nici chiar până la 
moarte”. Ei au preferat să moară decât să cedeze în faţa cererilor sau solicitărilor 
mulţimii lui Satan. Ei au fost credincioși Domnului cu preţul vieţii lor. Pentru 
aceştia „bunătatea iubitoare” a lui Dumnezeu „este mai bună decât viaţa”. – 
Psalmul 63:3. 

Proclamaţia continuă: „Bucuraţi-vă, deci, cerurilor, şi voi ce locuiţi în ele 
[voi ce staţi temporar în ele (Rotherham)]”. (Apocalipsa 12:12) Rămăşiţa 
martorilor lui Iehova sau clasa „servului înțelept” de pe pământ, din cauza 
dreptului lor condiţionat la viaţă veşnică în cer, stau acum temporar în ceruri sau în 
locuri cereşti. (Efeseni 2:6) Ei văd acum prin credinţă cât de minunat s-a purtat 
Dumnezeu cu ei şi cât de uimitor le descopere El scopurile Lui şi că în curând 
cuvântul şi numele lui vor fi justificate complet şi bucuria lor va fi deplină. 
Aceasta este partea pentru cei care Îl servesc cu credinţă pe Dumnezeu. 

De când a fost alungat din cer Satan este limitat în ceea ce priveşte 
lucrurile de pe pământ. Aşadar, locuitorii pământului sunt avertizaţi prin 
Apocalipsa 12:12: „Vai de locuitorii pământului, şi cei ai mării! pentru că diavolul 
a venit la voi, fiind tare mânios, pentru că ştie că nu mai are mult timp.” Rămăşiţa 
şi însoţitorii lor,  „alte oi” ale Domnului nu fac parte din „pământ”; deci 
avertizarea nu este pentru ei, ci este adresată organizaţiei vizibile, pământeşti a lui 
Satan şi celor care o sprijină şi o susţin şi care îi sunt supuşi. Rămăşiţa şi însoţitorii 
lor vestesc acum această avertizare; şi din acest motiv şi cauză ei sunt martori 
pentru numele şi cuvântul lui Dumnezeu şi Satan încearcă să îi distrugă. Acest text 
indică mai departe că Satan îi va împinge pe reprezentanţii lui, şi anume marele 
comerț, politicienii şi clericii, până la limita extremă în opoziţia lor faţă de 
Dumnezeu şi de servii credincioși ai lui Iehova de pe pământ. 

Marea mânie a lui Satan este direcţionată împotriva lui Dumnezeu şi a 
organizaţiei lui. El îi asupreşte aşadar pe oameni în diferite şi nenumărate moduri 
şi le produce mari nenorociri şi suferinţe şi apoi îi provoacă pe clericii cu faţa 
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pioasă şi gura mincinoasă să-l acuze pe Iehova Dumnezeu pentru toate aceste 
nenorociri, dureri şi calamităţi. Motivul este de a-i întoarce pe oameni de la 
Dumnezeu înainte de lupta de la Armaghedon. Satan vede că nu mai are mult timp 
până la bătălia de la Armaghedon, când va fi distrus, şi scopul şi încercarea lui de 
a-i întoarce pe oameni de la Dumnezeu este de a-i aduce pe toţi de partea lui. 
Proclamaţia vocii din cer se sfârşeşte în acest punct al Apocalipsei, ceea ce indică 
faptul că avertizările popoarelor pământului vor continua şi vor atinge punctul 
culminant la Armaghedon. 

Rezultatul războiului din cer l-a scos pe Satan cu totul de acolo şi nu a mai 
putut să creeze nici o operaţiune ofensivă împotriva oștirii  cereşti. Mânia lui a fost 
una foarte puternică împotriva „femeii” lui Dumnezeu, adică organizaţia lui 
Dumnezeu, din care face parte rămăşiţa de martori unşi de pe pământ, şi deci 
Diavolul trebuie să-şi exercite răzbunarea împotriva poporului  lui Dumnezeu de 
pe pământ. Este scris deci că Balaurul, sau Şarpele, Satan, şi demonii lui asociaţi 
„au persecutat femeia care l-a născut pe copilul de parte bărbătească [Împărăția  lui 
Dumnezeu sub Cristos Isus]”. (Apocalipsa 12:13) Aceasta este o avertizare pentru 
toţi martorii unşi ai lui Dumnezeu şi, acum şi pentru însoţitorii lor pământeşti care 
formează „marea mulţime”, că trebuie să se aştepte ca asuprirea lui Satan şi a 
opoziţiei lui să fie exercitată prin agenţii lui atâta vreme cât „lucrarea ciudată” a lui 
Iehova continuă şi până la „lucrul nemaiauzit” de la bătălia Armaghedonului, când 
va distruge toţi demonii şi pe conducătorul lor, Satan. Aceasta este o dovadă clară 
că dacă oricine este găsit că îl servește pe Dumnezeu cu ardoare şi stăruinţă, 
mărturisind numele măreţ al lui Dumnezeu şi scopul Lui şi Guvernul Lui 
Teocratic, acela va fi persecutat de Satan, de demonii lui şi agenții din organizaţia 
lui vizibilă. 

În ciuda persecuţiilor continue, Iehova a reînviat lucrarea martorilor Lui de 
pe pământ în 1919. Acum amintiţi-vă că imediat după botezul lui Isus în râul 
Iordan, Iehova, prin spiritul Lui, l-a condus pe Fiul Său iubit în pustiu pentru o 
vreme. La sfârşitul acelei perioade de timp Satan i s-a opus cu violenţă Domnului 
Isus, prin marea ispită. (Matei 4:1-11) Şi apoi Cristos Isus şi-a început lucrarea 
energică de predicare a  Împărăției lui Dumnezeu. (Matei 4:17) Deci pare potrivit 
ca, imediat după reînvierea martorilor lui în 1919 d. Cr., Iehova Dumnezeu să-i 
conducă pe cei credincioși ai Lui de pe pământ înspre „pustiu”. Este deci scris: „Şi 
femeia a plecat în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 
timp de o mie două sute şaizeci de zile. Şi femeii i s-au dat două aripi ale unui 
mare vultur, să poată zbura în pustiu, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi, 
și jumătatea unei vremi, din faţa şarpelui.” (Apocalipsa 12:6, 14) În vechime 
profetul Ilie a plecat din faţa păcătoasei regine Izabela din cauza fricii. Dar 
„femeia” lui Dumnezeu, reprezentată de rămăşiţa credincioasă a organizaţiei Lui 
de pe pământ, a plecat pentru că Dumnezeu nu le-a dat nici un fel de asigurare şi în 
timp ce erau în această condiţie în pustiu, dar  Domnul i-a hrănit pe cei din 
organizaţia Lui. În timpul primului război mondial (1914-1918) şi în timp ce 
organizaţia lui Dumnezeu de pe pământ nu i se permiteau activităţi, membrii ei s-
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au rugat cu rugăciunea pe care psalmistul a pus-o în gura lor, şi anume: „O dacă aş 
avea aripi ca un porumbel! pentru că atunci aş zbura departe şi aş fi liniştit. Iată, 
atunci aş hoinări departe şi aş rămâne în pustiu. Aş fugi tare de furtuna puternică şi 
de vijelie.” – Psalmul 55:6-8. 

Dumnezeu a reînviat serviciul de martor în 1919 şi apoi a auzit rugăciunea 
celor credincioși ai Lui şi a răspuns şi a făcut asigurări mai mari decât i s-au cerut. 
Iehova Dumnezeu este „marele Vultur” ale cărui aripi au asigurat sprijinul şi 
protecţia pentru organizaţia Lui. Aşadar, „femeii” Lui i s-au dat două aripi, şi 
anume, iubirea şi puterea Lui, pentru a o purta departe. Aşa cum Iehova a spus 
despre Israel: „Te-am purtat pe aripile vulturului şi te-am adus la Mine.” (Exodul 
19:4) După naşterea Naţiunii sau a Împărăției, în 1914, şi în timp ce serviciul de 
martor era încă limitat, credincioşii lui Iehova de pe pământ au continuat să se 
roage: „Păstrează-mă ca lumina ochilor; ascunde-mă sub umbra aripilor Tale.” 
(Psalmul 17:8; şi Psalmii 57:1; 61:4) Când poporul lui Dumnezeu a început să 
vadă asigurările Lui pentru el, au spus: „Cât de puternică este bunătatea ta 
iubitoare, o Dumnezeule! oamenii şi-au pus încrederea sub umbra aripilor Tale.” 
(Psalmul 36:7) Şi Iehova Dumnezeu, prin adevărul Său, s-a descoperit  pe El 
însuşi, a descoperit numele Său şi Guvernul Lui Teocratic în faţa rămăşiţei Lui 
credincioase şi a însoţitorilor lor şi a fost ajutorul lor  pentru ei când i-a hrănit. 

 
 

Experiențe de teren 
 

FĂCÂND PIONIERAT ÎN FRANŢA RĂVĂŞITĂ DE RĂZBOI 
 

“Izbucnirea Războiului , în septembrie 1939 ,  m-a surprins în sud – vestul 
Franţei , unde , în ultimii trei ani am avut privilegiul de a face pionierat . Foarte 
sigur , Satan nu a pierdut vremea în a ataca pe cei care poartă mărturia Domnului 
nostru , şi în luna următoare , activităţile Societăţii au fost interzise prin decret 
ministerial , şi sediul Societăţii ,  din Paris  , a fost închis.  Au fost câteva rapoarte , 
în mod evident de origine Iezuită . Unul dintre “rapoarte” , descria Societatea , ca 
pe o ` societate secretă care poartă numele de  "The Knights of the Watchtower" ‟, 
sau comunişti  scandaloşi , deghizaţi , şi raportul a menţionat că în sala pentru 
întâlniri , era un altar cu o pânză albă şi lumânări , şi că preşedintele Societăţii 
purta o glugă . Oricine cu cea mai neînsemnată cunoaştere a Martorilor lui Iehova ,  
ştie cât de ridicolă este această povestire . La scurt timp după închiderea sediului 
Societăţii , din Paris ,  am fost sunat de către poliţie , să vin în Bordeaux , şi am 
fost interogat de către o grămadă de oficiali ai poliţiei . De ce a fost Societatea 
interzisă ? Am întrebat . `Deoarece cărţile noastre , dezvăluie minciunile religiei „ . 
Ei vroiau să ştie ceea ce intenţionam să fac . Am răspuns că de vreme ce Biblia 
(cel puţin încă) nu este interzisă , voi continua cu lucrarea  pe care o făceam . 
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Bineînţeles , nu am menţionat , stocul mare de literatură , ascunsă în casele 
oamenilor plini de bunăvoinţă .  

“ Câteva săptămâni mai târziu , partenerul meu , un pionier francez, a fost 
înrolat în armată . El s-a opus ca un membru credincios al Teocraţiei lui Iehova , şi 
a fost arestat şi închis . După două luni de stat în puşcărie , el a uluit atât de mult 
autorităţile , cu rezistenţa sa încăpăţânată şi cu lucrarea  sa de mărturisire atât de 
îndrăzneaţă , încât autorităţile l-au considerat ca fiind nebun şi l-au trimis la un azil 
(Faptele Apostolilor 26 : 24 ) . Dar hotărârea şi credinţa lui , au fost o mare 
încurajare pentru Ionadabii din Bordeaux .  

Nefiind de naţionalitate franceză , eram liber să continui cu lucrarea , şi în 
curând , am adoptat sistemul de a lucra dimineaţa , oferind prima dată Biblia , şi 
apoi dacă persoana respectivă avea spirit de bunăvoinţă , îi ofeream apoi o broşură 
sau două , din care aveam o cantitate mică , ascunsă într-un buzunar secret . După 
amiaza , era dedicată vizitelor . În ciuda circumstanţelor nefavorabile , acest sistem 
a funcţionat bine ; interesul a crescut în mod constant , aşa că câteva studii biblice 
mici , au fost ţinute în case personale , în diferite părţi ale oraşului . Întâlnirile în 
Sălile Împărăției nu erau posibile , de vreme ce trebuia să ne ducem foarte atenţi . 
În luna Ianuarie a acestui an (1940) , noi am ţinut un  mic serviciu de botez , când 
patru Ionadabi , şi-au simbolizat consacrarea lor . Acest “serviciu” , a fost ţinut în 
atelierul unui tâmplar . Deşi circumstanţele au fost atât de dificile , câţiva dintre 
ionadabii , angrenaţi în lucrarea de mărturie , precum şi restul de ionadabi , au 
făcut acest serviciu printre prietenii şi familiile lor . O soră care trăieşte într-un sat 
, care nu a avut niciodată privilegiul de a participa la întâlniri ,  a continuat cu 
serviciul de vizitare a caselor , în ciuda multitudinii de adversari . Ea a fost arestată 
şi ameninţată de câteva ori , şi poliţia a venit la ea acasă , şi i-a confiscat literatura . 
Noi am pedalat către locul unde locuiește , şi i-am lăsat un stoc de literatură , în 
casa unui Ionadab din apropiere . În final , ei i-a fost interzisă chiar şi vinderea 
Bibliei , dar a trecut peste acest lucru , prin faptul că suna din uşă în uşă , şi pur şi 
simplu , dând copii ale Noului Testament , oricui dorea , şi prezentând  literatura 
Societăţii , celor care arătau adevărată bunăvoinţă . În primăvara acestui an , stocul 
meu de literatură , s-a terminat , fiindu-mi imposibil să îmi reînnoiesc stocul , prin 
intermediul sediului Societăţii , din Paris , deşi până în ultima clipă , noi am primit 
de acolo , revista “Turnul de Veghere“ . Noi am primit de asemenea , cantităţi mici 
din cele mai noi două broşuri , “Guvern și Pace“ şi “Refugiu“  . Totuşi , acest stoc 
nu era suficient ca să ne facă să continuăm în acelaşi ritm , ca până atunci . Dacă 
trebuia să continuăm , atunci aveam nevoie de un stoc mai mare ; şi Domnul , a 
făcut aprovizionări pentru ca acest lucru să se întâmple în continuare .  

Cu câteva luni înainte , un pionier american care lucra într-un district de la 
ţară , a fost arestat , şi după multe complicaţii , a fost în final expulzat . El a fost 
obligat să îşi lase stocul de literatură în urmă , în ultima sa locuinţă , dintr-un mic 
sătuc . Faptul de a scoate stocul şi de a-l transporta la Bordeaux , a fost o treabă 
mai degrabă dificilă , datorită circumstanţelor de atunci , dar acest lucru a fost 
îndeplinit , cu ajutorul lui Iehova , şi am fost aprovizionați cu muniţie spirituală , 
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pentru câteva luni în avans . A trebuit să petrec o noapte , în locuinţa  unde se afla 
acest stoc de literatură , dar am fost foarte mişcat de către bunătatea bătrânei 
proprietărese . Pionierul american , a lăsat o aşa de bună impresie , încât ea mi-a 
oferit un călduros bun venit , şi (fără ca eu să ştiu) , ea chiar a dormit pe podeaua 
bucătăriei , doar ca să pot să dorm într-un pat .  

“Între timp , “ bătrâna curvă “ îşi zbârnâia harfa , cu mare bucurie , şi 
ierarhia Romană (Catolică) , şi-a extins influenţa printre politicieni . Aproape în 
fiecare zi , prin intermediul radioului , noi am fost puşi la o parte din această “ 
muzică “ de harfă , sub forma propagandei catolice şi a difuzării diferitelor 
ceremonii . Într-o zi , de exemplu ,  Papa a fost menţionat ca fiind “Hristosul 
anului 1940 “ , şi cu ocazia morţii Cardinalului Verdier , realizările lui au fost atât 
de ridicate în slăvi , încât îţi venea să verşi .   

“În final , a început în mai ,  marea ofensivă nazistă , şi eu nu voi uita 
nicicând , valul de consternare , frică şi uimire totală , care a trecut peste Franţa , 
când Paul Reynaud a anunţat prin intermediul radioului , că Germanii au străpuns [ 
linia defensivă Maginot ] , şi că au ajuns la Amiens . . .  Când Italia a declarat 
război Franţei şi Angliei , acest lucru nu a fost un lucru de mare senzaţie , spiritul 
oamenilor fiind deja la un nivel foarte jos . Câţiva catolici , crezuseră că Papa va 
împiedica acest lucru .   Ce speranţe ! Această situaţie cu alte circumstanţe , 
trebuie cu siguranţă să deschidă ochii multor oameni , prostiţi de către zarva 
religioasă . De exemplu , când noul cardinal al Parisului , şi-a ocupat noua funcţie , 
a ţinut o ceremonie specială , în Biserica Sacre Coeur din Paris ,în timpul căreia , 
el a ` binecuvântat ` Franţa , şi ceremonia au dedicat-o `inimii sfinte „ , şi au cântat 
de asemenea , La Marseillaise (Imnul Franţei) , un cântec politic revoluționar , 
pentru prima dată în istoria Bisericii . Când am auzit toate acestea , le-am spus 
Fraţilor : Biata bătrână Franţă ! e terminată “  

“Apoi noi circumstanţe ale războiului , au făcut ca lucrarea să fie mai 
dificilă . Eram suspectat în mod constant , de a fi un spion sau un paraşutist . De 
câteva ori , poliţia sau soldaţi , m-au oprit şi m-au interogat . Cu o ocazie , un 
jandarm a dorit să ştie , ce aveam în valizele care se aflau pe bicicleta mea . În 
valize se aflau ceva broşuri , pe care nu eram dornic să le vadă . Dar primul lucru 
pe care l-am scos , a fost un disc de fonograf , întitulat “Sfârșitul Lumii “. Când 
jandarmul a văzut acest lucru , a spus în  grabă : ` Ah da ! este în regulă ` şi nu a 
mai dorit să vadă în continuare , conţinutul valizelor .  

“Naziştii au mers constant către sud , şi în mijlocul lunii Iunie ,  consulul 
britanic i-a sfătuit pe englezii din Franţa , să plece . Displăcându-mi să abandonez  
serviciul pe care îl făceam, precum şi pe Ionadabi , am ezitat ; dar când am auzit că 
consulul britanic deja a plecat ,  şi că nu vor mai pleca vapoare din Bordeaux , mi 
s-a părut timpul ca să mă duc , asta dacă nu doream să am o experienţă proprie , 
legată de lagărele naziste . În ultima seară pe care am petrecut-o în Bordeaux , în 
data de 19 iunie , oraşul era bombardat din greu , de către avioanele germane . 
Erau două fapte remarcabile , cu privire la acest raid . Primul fapt remarcabil , era 
că sirenele antiaeriene , nu sunau decât atunci când bombele deja cădeau , şi al 
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doilea fapt remarcabil , era că apărarea antiaeriană părea să fie foarte slabă ; cel 
puţin , niciun avion francez nu s-a ridicat în aer , ca să încerce să îi alunge pe 
piloţii germani care bombardau oraşul . A doua zi , am mers cam  o sută de mile 
către sud , spre un port care avea numele Bayonne . . . Numaidecât am ajuns la 
Plymouth , și m-am simţit foarte recunoscător , faţă de Iehova , că am scăpat de 
ameninţarea nazistă , că am auzit despre armistiţiu şi despre căderea unei alte 
coloane a democraţiei . Dar , bineînţeles ,  când o ţară este vândută şi trădată , atât 
în dreapta cât şi în stânga , de intrigi fasciste , cu sprijinul şi ajutorul capabil al 
Ierarhiei Catolice , atunci este foarte puţină speranţă pentru acea ţară . Toţi 
Iodanabii şi toţi oamenii nepăcăliţi de către cler ,  puteau vedea că Ierarhia 
Romană , a avut multe de  a face , cu prăbuşirea Franţei “. 
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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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MÂNTUIRE 
„Și strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade 

pe scaunul de domnie şi a Mielului!– Apocalipsa 7:10. 
 

IEHOVA, Cel Prea Înalt le-a asigurat mântuirea deplină celor care se 
folosesc de marele sacrificiu al răscumpărării. Cu permisiunea Lui, Isus a 
cumpărat membrii rasei umane care acceptă şi se supun termenilor mântuirii  pe 
care Iehova i-a declarat. Acest mare adevăr este acum vestit  clar pentru toţi cei 
care caută dreptatea şi smerenia. Prin urmare, cei care urăsc dreptatea şi care 
dispreţuiesc adevărul şi care se opun TEOCRAŢIEI şi Regelui ei nu pot fi printre 
cei care vor găsi mântuirea la viaţă prin Cristos Isus, Regele TEOCRAŢIEI. 

2 De ce distrug dictatorii cruzi toate naţiunile ce refuză să cedeze în faţa 
conducerii totalitare? De ce a crescut aşa repede puterea dictatorială, de la războiul 
mondial din 1918? Va reuşi conducerea totalitară să cotropească pământul? Există 
vreo cale de scăpare de la conducerea aspră a organizaţiei „statului corporatist” şi 
de la controlul celor religioşi şi al aliaţilor lor? 

3 Aceste întrebări şi altele legate de acest subiect nu pot avea răspunsuri 
potrivite în  opiniile sau teoriile oamenilor. Există un singur răspuns adevărat şi 
corect şi nici un om nu este destul de înţelept pentru a putea da acel răspuns cu 
autoritate. Dacă voi credeţi că Dumnezeul cel Atotputernic este perfect în 
înţelepciune şi suprem în putere, şi că este Cel care le oferă o recompensă celor 
care doresc cu ardoare să înveţe de la El, atunci începeţi să aveţi credinţă. Dacă vă 
temeţi de Dumnezeu, atunci începeţi să aveţi înţelepciune şi îl veţi căuta cu 
stăruinţă pe Domnul. Dacă credeţi căci Cuvântul lui Dumnezeu cel Atotputernic 
este adevărul şi vă bazaţi cu încredere pe acel Cuvânt, atunci aveţi baza credinţei 
prin care puteţi să vă dezvoltaţi cunoaşterea şi înţelegerea. – Evrei 11:6; Ioan 
17:17. 

4 Toate lucrurile prin care a trecut omenirea de la începutul creaţiei şi până 
acum i-au fost cunoscute Dumnezeului Atotputernic încă de la început: „Lui 
Dumnezeu îi sunt cunoscute toate lucrările Lui, de la începutul lumii.” (Fapte 
15:18) Ştiţi şi înţelegeţi deci că Dumnezeu a ştiut dinainte despre aceste zile de 
pericol ce aveau să vină asupra naţiunilor pământului şi le-a prezis de multe ori şi a 
făcut ca acea mărturie profetică să fie înscrisă în Biblie, care îi este oferită omului 
pentru a-l îndruma. (Psalmul 119:105) Doar cei care cred în Dumnezeu, „al cărui 
nume este Iehova”, şi care se bazează pe Cuvântul Lui ca adevăr vor putea afla 
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răspunsul corect la întrebările anterioare. Toate persoanele care se tem de oameni 
şi care urmează tradiţiile oamenilor şi care refuză să acorde atenţie informaţiilor 
conţinute de Biblie din cauza fricii de a primi o părere nefavorabilă din partea 
oamenilor, nu vor afla niciodată răspunsul corect. Persoanelor care sunt sincere şi 
cinstite şi care suferă acum de pe urma poverilor din prezent ale omenirii, 
Dumnezeu cel Atotputernic le spune: „Veniţi acum să reflectăm împreună, spune 
Domnul: chiar dacă păcatele voastre sunt de culoare stacojie, ele vor fi albe ca 
zăpada; chiar dacă sunt roşii ca şi carminul, ele vor fi ca lâna.” – Isaia 1:18. 

5 Doar persoanele cu bunăvoinţă faţă de Dumnezeu vor reflecta asupra 
Cuvântului Lui. Ei vor renunţa la toate învăţăturile oamenilor pentru că ele sunt 
iraţionale. Pe aceste persoane binevoitoare doreşte Turnul de veghere să le ajute 
până la sfârşit, pentru a putea profita de asigurările pe care le-a dat Dumnezeu 
pentru toţi cei care Îl iubesc şi Îl servesc. 

 
PROBLEMA 

6 Este necesară înţelegerea marii probleme sau chestiuni ce necesită 
precizare pentru a putea obţine o viziune mai clară a motivului pentru care există 
acum condiţiile acestea pe pământ şi care va fi sfârşitul lor. Acea mare chestiune 
problematică, ce trebuie stabilită curând, este: Cine este Cel suprem şi, deci, 
conducerea cui va învinge? Dumnezeu este Creatorul şi toată creaţia Lui este 
perfectă. (Deuteronomul 32:4) El l-a creat pe om şi l-a înzestrat cu puterea de a se 
înmulţi şi de a umple pământul cu un popor drept. Dumnezeu i-a dat omului legea 
Lui perfectă, după care să se îndrume, şi l-a informat pe om că încălcarea 
intenţionată a acelei legi perfecte îi va aduce moartea. (Geneza 2:17) Dreptul 
omului la viaţă şi continuarea lui pentru totdeauna depindea deci de respectarea 
legii lui Dumnezeu, iar încălcarea ei însemna moartea sau sfârşitul vieţii. Lucifer, 
cunoscut şi sub numele de Satan sau Diavol, i-a prezentat omului perfect religia, 
pentru a urma un curs greşit. Evei i-a spus de fapt: „Încălcarea legii lui Dumnezeu 
nu va aduce moarte oamenilor, dar în ziua în care vei mânca din fructul interzis, 
contrar legii lui Dumnezeu, vei fi la fel de înţeleaptă ca dumnezeii [adică, precum 
dumnezeii demoni, asociaţi cu Satan].” – Geneza 3:1-5. 

7 Dorinţa de a face ceva contrar voinţei lui Dumnezeu l-a condus pe om în 
capcana lui Satan. Îndepărtarea omului de la Cuvântul lui Dumnezeu şi cedarea 
acestuia în faţa cuvântului creaturii, Diavolului, a dus la căderea omului şi, deci, 
toţi descendenţii lui Adam s-au născut în păcat şi fără nici un drept la viaţă. „Aşa 
cum, printr-un om a intrat păcatul în lume şi moartea prin păcat, aşa şi moartea a 
trecut peste toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit.” – Romani 5:12; Psalmul 51:5. 

8 Reuşind să-l întoarcă pe omul perfect de la Dumnezeu, Diavolul l-a 
provocat apoi cu fală pe Dumnezeu să pună pe pământ orice om care îi va rămâne 
devotat şi credincios celui Atotputernic. (Iov 2:5) Dacă Satan i-ar putea face pe toţi 
oamenii să nu i se supună lui Dumnezeu în mod voit, acel lucru ar dovedi că 
puterea Diavolului este egală sau superioară puterii lui Iehova Dumnezeu. De aici 
a fost ridicată problema supremaţiei. Dumnezeu a acceptat provocarea şi i-a dat lui 
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Satan şansa să-şi îndeplinească provocarea. Cu acest scop i-a spus lui Satan: „Dar 
din această cauză ţi-am permis să rămâi, ca să-ţi arăt puterea mea; şi pentru ca ei 
să-mi vestească numele pe tot pământul.” – Exodul 9:16, Leeser. 

9 Cuvântul lui Dumnezeu din textul de mai sus arată că la un moment dat 
trebuie să fie o rezolvare finală a chestiunii ridicate de provocarea păcătoasă şi la 
acel moment Dumnezeu îşi va arăta puterea împotriva lui Satan şi a tuturor celor 
ce rămân de partea lui Satan. La rezolvarea acelei probleme trebuie să se 
determine cine este atotputernic, deci cine este suprem. În secolele ce au trecut 
Satan a avut şansa să-şi folosească puterea în încercarea lui de a-i întoarce pe 
oameni împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să vină timpul când eforturile 
neîntrerupte ale lui Satan de a conduce lumea vor lua sfârşit. Acest timp este 
cunoscut şi denumit de Scripturi ca „sfârşitul lumii”, adică a zilei conducerii 
neîntrerupte al lui Satan asupra naţiunilor şi popoarelor pământului. Venirea 
războiului mondial din 1914 a marcat acel moment, aşa cum este demonstrat de 
îndeplinirea profeţiei, şi mai ales de mărturia profetică a lui Isus Cristos, marele 
Profet. Domnul Dumnezeu a determinat apariţia faptelor fizice pentru îndeplinirea 
acelei profeţii, arătând deci că 1914 a fost data corectă. Acolo şi atunci a fost 
notată îndeplinirea cuvintelor profetice ale lui Isus: „Pentru că naţiunile se vor 
ridica una împotriva celeilalte, şi regatele unul împotriva celuilalt; şi va fi foamete 
şi ciume şi cutremure, în mai multe locuri.” – Matei 24:7, 8. 

10 Dând şi mai multe dovezi ale sfârşitului conducerii neîntrerupte a lui 
Satan, Isus a spus că aceste alte lucruri vor avea loc, şi anume: „Asupra 
pământului, nelinişti ale naţiunilor, cu perplexitate;... inimile oamenilor cedând de 
frică, şi de aşteptarea acelor lucruri ce vor veni pe pământ.” (Luca 21:25, 26) 
Acele cuvinte descriu perfect condiţiile ce au existat de la războiul dintre 1914-
1918 încoace. 

11 Acum multă vreme Dumnezeu şi-a anunţat scopul de a-şi stabilit 
Împărăția cu Cristos Isus ca Rege şi a făcut cunoscut faptul că Regele Lui trebuie 
să conducă în dreptate; şi din această cauză Isus i-a sfătuit pe discipolii Lui să se 
roage şi ei Dumnezeului Atotputernic: „Să vină Împărăția Ta ; să se facă voinţa Ta, 
pe pământ precum în cer.‟ – Matei 6:10; Ioan 18:36, 37; Daniel 2:44. 

12 Venirea lui Cristos Isus Regele şi întronarea  Lui trebuie să aibă loc la 
timpul stabilit al lui Dumnezeu şi până atunci Domnul Isus trebuie să aştepte. 
Dumnezeu i-a spus lui Cristos Isus când s-a înălţat la cer: „DOMNUL i-a spus 
Domnului meu, Stai la mâna Mea dreaptă până când îi fac pe duşmanii tăi așternut 
pentru picioarele tale.” (Psalmul 110:1; Evrei 10:12, 13) Întronarea lui Cristos Isus 
ca şi conducător îndreptăţit al lumii ar face cu siguranţă faţă împotrivirii lui Satan 
Diavolul şi deci ar izbucni un război între Domnul Isus şi Satan şi alţi demoni. 
(Vezi Psalmul 110:2-5) Îndeplinirea acelei profeţii a început în 1914, când Isus a 
fost întronat potrivit voinţei lui Iehova; aşa cum este scris în Scripturi: „Tu ţi-ai 
luat acea mare putere şi ai domnit şi naţiunile s-au înfuriat, şi mânia Ta a venit.‟ 
(Apocalipsa 11:17, 18) Apoi a început „războiul în cer”, cu Cristos Isus şi oștirea 
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Lui împotriva Diavolului şi a demonilor săi asociaţi, rezultând înfrângerea lui 
Satan şi a armatei lui, toţi fiind alungaţi pe pământ. – Apocalipsa 12:1-10. 

 
NECAZURI 

13 Începând de atunci Diavolul a trebuit să-şi limiteze desfăşurarea 
operaţiunilor la pământ; şi faptele arată că a şi făcut acest lucru. Cu privire la acest 
lucru este scris: „Vai de locuitorii pământului [adică, de puterile care guvernează], 
şi de cei ai mării [marea reprezentând în mod simbolic oamenii naţiunilor 
pământului care se află sub puterile conducătoare]! pentru că diavolul a venit la 
voi cu mare mânie, pentru că ştie că mai are doar puţin timp.” – Apocalipsa 12:12. 

14 În 1918 s-a sfârşit războiul mondial şi apoi conducerea totalitară 
dictatorială a ajuns în frunte. De atunci necazurile naţiunilor au crescut; motivul 
este faptul că Satan ştie că timpul lui este scurt, timpul până la rezolvarea finală a 
chestiunii supremaţiei şi depune deci toate eforturile să-i întoarcă pe oameni 
împotriva lui Dumnezeu şi să distrugă rasa umană. Diavolul este cel care a adus 
necaz după necaz popoarelor naţiunilor şi care continuă să facă acest lucru. Cu 
fiecare an de după 1918 acele necazuri au crescut şi vor continua să crească până 
la „bătălia acelei mari zile a Dumnezeului cel Atotputernic”, care va fi purtată, pe 
de o parte de Cristos Isus şi de oștirea Lui dreaptă şi, pe de altă parte, de Diavol şi 
de susţinătorii lui. Între timp, din 1918 încoace, se fac pregătiri pentru marea 
bătălie finală şi, în acelaşi timp, are loc o altă mare lucrare. 

 
ÎMPĂRŢIREA OAMENILOR 

15 Împărăția lui Dumnezeu, pentru care Isus i-a învăţat pe discipolii Lui să 
se roage, este TEOCRAŢIA, pentru că este guvernul Dumnezeului Atotputernic cu 
Cristos Isus ca Rege, care este Conducătorul drept şi îndreptăţit al lumii. Toată 
nedreptatea este îndreptată sau aşezată împotriva TEOCRAŢIEI. Acest lucru 
marchează împărţirea omenirii  în două grupuri separate şi distincte. Cu privire la 
întronarea Lui ca Rege şi venirea Lui pentru judecată este scris: „Când Fiul omului 
va veni în gloria Lui şi toţi îngerii împreună cu El, atunci va sta pe tronul gloriei 
Sale; şi se vor aduna înaintea Lui toate naţiunile; şi le va separa unele de altele, aşa 
cum păstorul îşi separă oile de capre; şi va pune oile la mâna Lui dreaptă, dar 
caprele la cea stângă.” – Matei 25:31-33. 

16 Cristos Isus este marele Judecător. (Ioan 5:22, 27) El stă la judecata 
propriului Lui popor şi a naţiunilor, iar judecata naţiunilor înseamnă împărţirea 
oamenilor, şi acea judecată se desfăşoară de ceva vreme. În 1918 Cristos Isus a 
venit la templu şi şi-a început judecata. Cât despre naţiunile şi cele două clase în 
care oamenii sunt împărţiţi Isus arată prin simbol că cei care i se opun sunt 
„capre”, iar cei care sunt în favoarea Lui şi a conducerii Lui drepte sunt numiţi 
„oi”, adică cei care sunt binevoitori faţă de Dumnezeu şi de Împărăția Sa. Fiecare 
persoană de pe pământ trebuie să fie acum pusă într-una dintre aceste două clase şi 
prin cursul acţiunii fiecare se pune pe el însuşi într-una dintre ele. Deci, fiecare 
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trebuie să ajungă să fie ori o „capră” ori o „oaie”, adică să se opună 
GUVERNULUI TEOCRATIC sau să fie de partea lui. 

 
MARTORII 

17 Cristos Isus este „Martorul Credincios şi Adevărat” al lui Iehova. El este 
deci Căpetenia şi Şeful tuturor martorilor lui Iehova. Judecata lui Cristos Isus, 
desfăşurată de la venirea Lui la templul Celui Prea Înalt a început cu cei care 
făcuseră la acea vreme un legământ să îndeplinească voinţa Dumnezeului cel 
Atotputernic. (1 Petru 4:17) Toţi urmașii declaraţi ai lui Cristos Isus trebuie să 
apară înaintea Domnului, potrivit profeţiei, şi trebuie să fie probați şi judecaţi. În 
mod necesar trebuie să existe două clase a acestora care pretind că îi sunt devotaţi 
Domnului: o clasă care este aprobată în urma probelor, şi o altă clasă a celor care 
nu au fost aprobaţi în urma probelor. Scopul declarat al acestei judecăţi a fost şi 
este să acorde celor consacraţi şansa de a-şi demonstra integritatea şi ca cei 
aprobaţi sau drepţi să-i „ofere Domnului o jertfă în dreptate”. Este scris deci în 
profeţie: „El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va 
lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul şi vor aduce Domnului daruri 
neprihănite.” – Maleahi 3:3. 

18 „Jertfa în dreptate” constă în ascultarea completă şi deplină a poruncii 
Domnului, şi în special în facerea de cunoscut a numelui şi scopului lui Iehova, a 
numelui şi scopului Regelui Lui, Cristos Isus, şi a marelui GUVERN 
TEOCRATIC, condus de Cristos Isus. Domnul a început atunci să facă cunoscute 
aceste mari adevăruri şi apoi cei aprobaţi au primit această poruncă de la Domnul, 
poruncă pe care trebuie să o respecte: „Şi această veste bună a Împărăției trebuie 
predicată în toată lumea ca mărturie pentru toate naţiunile; şi apoi va veni 
sfârşitul.” – Matei 24:14. 

19 Această învăţătură este vestea bună. Venirea lui Cristos Regele şi 
începutul Împărăției Sale  este o veste bună pentru toţi cei care iubesc dreptatea şi 
urăsc nelegiuirea. Aceştia care sunt aprobaţi la judecata de la templu trebuie deci 
să fie martori pentru Domnul şi pentru Împărăția Sa; astfel că Iehova le spune: 
„Voi sunteţi martorii Mei... că Eu sunt Dumnezeu.” (Isaia 43:10, 12) Aceşti 
martori trebuie să depună mărturie pentru numele lui Iehova, pentru guvernul Lui 
şi pentru Regele Lui; altfel ei ar fi necredincioşi. 

20 Din 1918 încoace, cei aprobaţi de Dumnezeu au tot vestit numele lui 
Iehova şi al Împărăției Sale. Ca şi alţii dinaintea lor, ei sunt martorii lui Iehova. Ei 
nu sunt o sectă, nici o organizaţie creată de oameni, ci au devenit membrii ai 
organizaţiei lui Dumnezeu pe pământ. Acei urmași credincioși ai lui Cristos Isus, 
cărora le este promis un loc în Împărăție, sunt numiţi de El „mica turmă” de oi, şi 
le spune: „Nu te teme, turmă mică; pentru că este plăcerea Tatălui tău să-ţi dea 
Împărăția.” (Luca 12:32) Ultimii dintre aceşti martori de pe pământ sunt numiţi 
„rămăşiţa” organizaţiei lui Dumnezeu, simbolizaţi de această „femeie” şi, deci, 
împotriva acestora, aşa cum a prezis Domnul, Diavolul şi reprezentanţii lui 
pornesc un război al persecuţiilor: „Şi balaurul [Satan] era furios pe femeie şi a 
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mers să se războiască cu rămăşiţa seminţei ei, care țin poruncile lui Dumnezeu şi 
deţine mărturia lui Cristos Isus.” – Apocalipsa 12:17. 

 
ALTE OI 

21 Cei care îl servesc pe Domnul şi sunt simbolizaţi ca „oi”, atât cei din 
mica turmă cât şi cei care vor primi mântuirea pe pământ, sunt poporul Domnului. 
Aceştia sunt toţi adunaţi la El. „Mica turmă” fiind adunată prima, Isus spune: „Şi 
am şi alte oi, care nu sunt din această turmă; trebuie să le aduc şi pe ele şi ele vor 
auzi vocea Mea; şi va fi o singură turmă şi un singur păstor. De aceea Mă iubeşte 
Tatăl Meu pentru că Eu îmi dau viaţa pentru a mi-o lua din nou.” – Ioan 10:16, 17. 

22 Cei pe care Domnul îi numeşte aici „alte oi” sunt cei care compun 
„marea mulţime”, care nu are un număr limitat, dar care este formată din toţi cei 
care la judecata lui Cristos Isus sunt puşi la „mâna Lui dreaptă” sau locul 
favorabil, şi sunt numiţi oile Lui şi primesc binecuvântările Împărăției. (Matei 
25:35) În Apocalipsa capitolul şapte este scris că „mica turmă” este formată din 
144.000 de urmași ai Domnului Isus Cristos şi aceştia sunt făcuţi membrii 
„corpului Lui”. – 1 Corinteni 12:12, 18, 27; Coloseni 1:18. 

 
TABLOUL PROFETIC 

23 Imediat după descrierea membrilor corpului lui Cristos, numit „mica 
turmă”, Apocalipsa face următoarea afirmaţie: „După aceasta am privit şi, iată, o 
mare mulţime, pe care nimeni nu o putea număra, din toate naţiunile, semințiile, 
popoarele şi limbile, stătea înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine 
albe şi cu ramuri de palmier în mâini.” – Apocalipsa 7:9. 

24 Din aceasta şi din alte scripturi care confirmă, observaţi acum următorul 
tablou profetic: Cristos Isus, întronat ca Rege al marii TEOCRAŢII. În 1918 El 
este pus pe tronul judecăţii, dirijând judecata potrivit voinţei lui Iehova Dumnezeu. 
Înaintea Lui trebuie să apară şi chiar apar toate naţiunile pământului, pentru 
judecare şi separare, chiar dacă ştiu acest lucru sau nu. Prin comportamentul lor 
toate popoarele şi naţiunile arată unde stau. Domnul i-a ridicat din morţi pe 
urmașii  Săi credincioși care muriseră în credinţă şi aceştia sunt acum asociaţi cu 
Domnul în cer. (Apocalipsa 11:17, 18) Cristos Isus este însoţit la această judecată 
de toţi îngerii Lui sfinţi, care îl slujesc şi care îndeplinesc ordinele sau poruncile 
Lui. Ei sunt toţi invizibili ochilor umani. Prin credinţa în Dumnezeu şi în Cuvântul 
Lui sigur al profeţiei noi ştim că tabloul arată condiţia adevărată. Domnul îi are pe 
pământ pe servii Lui credincioși care îi vestesc numele şi Împărăția, care sunt 
numiţi „rămăşiţa” organizaţiei Lui. Toţi aceştia susţin cu ardoare TEOCRAŢIA şi 
continuă să-L servească şi să-L laude pe Cel Prea Înalt. 

25 Priviţi acum spre naţiunile pământului, unde necazurile au crescut în 
fiecare an începând cu 1918. Diavolul şi compania lui de demoni încearcă cu 
disperare să îndeplinească provocarea lui Satan pentru Iehova Dumnezeu şi din 
acest motiv el depune toate eforturile de a-i întoarce pe oameni împotriva 
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TEOCRAŢIEI. Diavolul arată că nu mai are mult timp de pregătire pentru bătălia 
finală de la Armaghedon şi recurge atunci la orice metodă nelegiuită pentru a-şi 
îndeplini scopul. Cu acest scop el adună naţiunile şi le-a adunat împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva  poporului Său. Despre aceasta este scris: „Şi am văzut trei 
spirite necurate, ca nişte broaşte, ieşind din gura balaurului [unul dintre numele 
date lui Satan, şi care înseamnă „devorator‟, indicând faptul că scopul lui Satan 
este de a devora toate naţiunile] şi din gura fiarei şi din gura falsului profet. Pentru 
că ei sunt spiritele diavolilor, făcând miracole, care ajung la regii pământului şi a 
întregii lumi, să-i adune pentru bătălia acelei mari zile a Dumnezeului cel 
Atotputernic. Şi i-a adunat într-un loc numit în ebraică Armaghedon.” – 
Apocalipsa 16:13, 14, 16. 

26 Cuvântul Armaghedon, aşa cum este el folosit în text, înseamnă locul de 
adunare a servilor lui Dumnezeu; deci, Diavolul îşi adună toate forţele împotriva 
servilor lui Dumnezeu şi în opoziţie cu marea TEOCRAŢIE. El face acest lucru ca 
pregătire pentru bătălia finală. Cum va reuşi el acest lucru? 

 
TOTALITARISM 

27 „Religia” înseamnă facerea sau realizarea a orice, care este contrar 
voinţei lui Iehova Dumnezeu. Urmarea tradiţiilor oamenilor şi acordând onoare şi 
glorie creaturilor este religie. Practicarea a orice care are tendinţa să ofere glorie 
creaturilor este religie. Religia este şi a fost de mult timp instrumentul principal al 
lui Satan de a-i întoarce pe oameni împotriva lui Dumnezeu şi de a-şi îndeplini 
provocarea. Ca urmare, marea organizaţie religioasă cunoscută sub numele de 
Ierarhia romano-catolică este instrumentul pământesc principal al lui Satan. 
Ierarhia este liderul tuturor religiilor care sunt practicate acum printre naţiuni şi se 
ridică deasupra tuturor celorlalte organizaţii. Ierarhia romano-catolică este 
împotriva TEOCRAŢIEI. Ierarhia pretinde în mod fals că îl slujeşte pe Dumnezeu. 
Dacă acea organizaţie l-ar sluji pe Iehova Dumnezeu, atunci oamenii care fac parte 
din ea nu ar avea nimic de-a face cu dictatorii lumii, care sunt sub controlul 
Diavolului. Ierarhia romano-catolică susţine în totalitate dictatorii, devenind tot 
mai neînfricată şi anunţându-şi sprijinul pentru Statul corporatist. 

28 Nazismul, fascismul, comunismul şi toate tipurile de doctrine religioase 
sunt unul şi acelaşi lucru, pentru că toate aceste conduceri totalitare sau dictatoriale 
care susţin puterea guvernului în mâinile dictatorilor reprezintă o opoziţie faţă de 
Dumnezeu şi de guvernul Său. Toţi dictatorii îmbrăţişează şi practică demonismul 
sau religia. Ei sunt toţi împotriva lui Iehova Dumnezeu şi a lui Cristos Isus; deci, 
toţi aceşti dictatori sunt împotriva TEOCRAŢIEI. Puterea dictatorială, ca o fiară 
vorace, cotropeşte şi deteriorează pământul. Ierarhia romano-catolică merge pe 
spatele acelei fiare vorace, aşa cum este descris în Apocalipsa şaptesprezece. Toţi 
dictatorii şi susţinătorii lor sunt împotriva martorilor lui Iehova, care depun 
mărturie pentru numele Celui Prea Înalt şi pentru Regele şi guvernul Lui Teocratic. 
Dictatorii au întors naţiunile împotriva lui Dumnezeu; aşadar, naţiunile care au 
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declarat odată că îl slujesc pe Dumnezeu l-au uitat cu totul şi au devenit duşmanii 
Lui. – Psalmul 9:17. 

29 Ca şi o confirmare a celor de mai înainte, observaţi un articol publicat în 
Chicago (Ill.) Daily Times din 7 august şi scris de editorul străin al Times, Irving 
Pflaum: „Portul Spaniei, Trinidad, 7 august (Trecut de Cenzura Britanică). – Hitler 
intenţionează să denunţe Rusia sovietică în această toamnă, să se întoarcă la 
politica pactului anticomintern, să câştige sprijinul oficial al Vaticanului şi să-i 
„liniştească‟ pe romano-catolicii din Germania, Polonia, Belgia şi America Latină. 
Acesta este programul pe care spun agenţii nazişti că îl va dezvălui Berlinul „de 
îndată ce atacul asupra Britaniei este un succes.‟ Am reuşit de curând să aflu 
informaţii din interior despre politica germană viitoare, spusă liderilor sud-
americani în „strictă confidenţialitate‟ de către agenţii germani ce acţionează acum 
ca diplomaţi sau oameni sub acoperire în ţări sud-americane. Preşedintele unei 
„republici surori‟ importante mi-a spus ce îi spun lui naziştii... De asemenea, 
informaţiile pe care mi le-a dat el au fost confirmate în alte cercuri de diplomaţi şi 
observatori care sunt în poziţii să ştie despre ce se întâmplă în America de Sud. ... 
suspiciunea este atitudinea naturală a Americii Latine faţă de toată lumea. Ei au 
început să creadă că Reich-ul în asistenţa Generalului Franco era de fapt anti-
clerical şi anti-biserică. Dar, încă de la început, agenţii germani au zâmbit cu 
subînţeles şi le-au spus sud-americanilor să aştepte să vadă ce va face Hitler mai 
târziu. Aceşti agenţi au vorbit despre pactul cu Stalin ca fiind un plan foarte isteţ, 
care va fi aruncat după ce Rusia va fi folosită. Acum prezic că se apropie timpul 
când Hitler se poate întoarce la poziţia lui de inamic principal al comunismului şi 
de protector al tuturor lucrurilor religioase. Ei îi previn pe liderii conservatori ai 
Americii Latine să nu „fie păcăliţi‟ de propaganda anglo-americană care susţine că 
Hitler este un revoluţionar nelegiuit. Aceşti agenţi mai spun că după ce Anglia va 
fi cucerită, lumea va fi martoră la der Fuhrer, aşa cum este el de fapt. Va putea 
atunci să-i arate Americii Latine că el este prietenul bisericii catolice şi omul care 
a făcut lumea un loc sigur pentru comunităţile catolice anti-comuniste, precum 
Franco Spania şi forţele conservatoare prezente din Argentina, Brazilia, Chile şi 
alte ţări sud-americane.” 

30 În acord cu articolul de mai sus este un raport al Associated Press 
publicat de Philadelphia Record pe 28 august, care spune: „Berlin, 27 august (AP) 
– Un angajament de loialitate pentru Adolf  Hitler din partea Conferinţei 
Episcopilor Catolici Germani din Fulda va fi citit de la amvon credincioşilor, la 
sfârşitul războiului, a declarat astăzi agenţia oficială de presă. Angajamentul faţă 
de Hitler este conţinut în expresiile de mulţumire pentru trupele germane, adoptat 
prin conferinţa care s-a sfârşit la 22 august. Agenţia a spus că punctul de vedere 
predominant la conferinţă este că „biserica catolică din Germania îi este datoare 
trupelor germane pentru înaintarea victorioasă şi pentru apărarea ţării germane. 
Fără îndepărtarea cu succes a invaziei inamice de către forţele armate germane, 
catolicii germani nu ar fi putut să continue cu serviciul lor bisericesc şi cu 
serviciile ministeriale atât de netulburaţi şi liniştiţi.‟ „Publicarea scrisorii pastorale, 
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un lucru obişnuit în ultimii ani după încheierea conferinţei, se amână până după 
victoria finală a trupelor germane‟, a adăugat agenţia.” 

31 Pe toţi aceşti opozanţi ai TEOCRAŢIEI şi care îi asupresc deci pe servii 
şi martorii lui Iehova, marele Judecător, Cristos Isus îi numeşte „capre”. Demonii 
invizibili, ai căror căpetenie este Diavolul, nu sunt conştienţi de scopurile lui 
Dumnezeu. Partea vizibilă a organizaţiei Diavolului, condusă de cei religioşi, este 
şi ea oarbă cu privire la scopurile lui Iehova. Toţi aceşti membrii vizibili sunt 
„capre”. Astfel, demonii invizibili şi conducătorii demonici ai părţii vizibile a 
organizaţiei sunt orbi, şi toţi aceştia se îndreaptă spre groapa distrugerii, 
simbolizată de Marea Moartă. (Matei 15:14) Toţi adepţii şi susţinătorii acelei 
mulţimi oarbe şi demonice sunt în întuneric; este scris deci în Scripturi: 
„Întunericul acoperă pământul [puterile conducătoare], şi întunecimea deasă pe 
oameni.‟ (Isaia 60:2) Totalitarismul este într-o „întunecime totală”, adică în 
întuneric şi în totalitate departe de bunătatea lui Iehova Dumnezeu. Aşa este 
conducerea Diavolului şi aceasta este o descriere a organizaţiei lui. Acea 
organizaţie a lui Satan, atât vizibilă cât şi invizibilă, are o tendință fatală să-i 
pedepsească pe toţi cei care susţin GUVERNUL TEOCRATIC sub Cristos Isus. 

32 Cu acest prim plan răspunsurile la întrebările puse mai sus sunt clare: De 
ce distrug dictatorii cruzi toate naţiunile care refuză să cedeze în faţa conducerii 
totalitare? Pentru că acesta este planul Diavolului şi modalitatea lui de a-şi duce la 
bun sfârşit provocarea păcătoasă împotriva lui Iehova Dumnezeu. Acea conducere 
religioasă, fanatică, pare că va cotropi întreg pământul, dar va reuşi doar pentru o 
scurtă vreme, şi apoi va veni marele sfârşit, la timpul stabilit. 

33 Domnul identifică mai departe caprele, arătând în afirmaţiile Lui 
profetice că ele îi vor trata cu răutate şi îi vor persecuta pe servii Lui. Acum, 
faptele fizice arată fără nici o îndoială împlinirea acestei părţi a profeţiei. Toate 
guvernele totalitare sunt împotriva servilor lui Iehova Dumnezeu şi împreună cu 
toţi susţinătorii lor permit persecutarea martorilor lui Iehova. Acea persecuţie este 
indusă de conducătorii religioşi, Ierarhia romano-catolică. În timp ce îi persecută 
pe martorii lui Iehova, aceşti opozanţi ai TEOCRAŢIEI ignoră total legea 
fundamentală a ţării, care garantează libertatea la închinare. Chiar dacă Curtea 
Supremă a Statelor Unite a dat regula în armonie cu Constituţia, şi anume că 
martorii lui Iehova au tot dreptul şi libertatea să meargă din casă în casă şi să-şi 
prezinte literatura şi să primească contribuţii de la oameni pentru a putea vesti în 
continuare Împărăția, Ierarhia romano-catolică îi îndeamnă pe funcţionarii publici 
să ignore legea şi să ignore hotărârea curţii şi să-i hărţuiască, maltrateze, aresteze, 
închidă şi abuzeze în mod constant şi continuu pe martorii lui Iehova pentru că 
aceştia anunţă numele lui Dumnezeu şi Împărăția Sa. Nu doar că îi arestează în 
mod greşit şi ilegal pe martorii lui Iehova, dar apoi stârnesc posturile de radio, 
asupra cărora au control, să transmită oamenilor din toată ţara lucruri de genul 
acesta: „Membrii unei secte religioase, cunoscuţi ca martorii lui Iehova, au fost 
adunaţi şi arestaţi şi duşi în închisoare din cauza vânzării broşurilor lor.” Când 
aceşti martori sunt eliberaţi pentru că nu există nici o lege împotriva lucrării lor, 
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posturile de radio nu spun nimic despre eliberarea lor. Scopul clar al întregii 
combinaţii este să ocărască numele lui Iehova Dumnezeu şi a GUVERNULUI LUI 
TEOCRATIC. Această persecuţie continuă cu răutate crescută în fiecare zi. 
Persecutorii, inclusiv Ierarhia romano-catolică şi funcţionarii publici, ştiu bine că 
martorii lui Iehova sunt inofensivi. Ei nu se tem de vreun rău pe care l-ar putea 
cauza martorii lui Iehova, dar persecuţiile lor arată clar că aceşti persecutori luptă 
împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC. Domnul aşa consideră şi îi denumeşte 
pe persecutori ca unii care luptă împotriva Lui şi le spune: „Având în vedere că aţi 
făcut acestea unuia dintre cei mai mici dintre fraţii Mei, Mi-aţi făcut Mie.” „Apoi 
le va spune şi celor din partea stângă, Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul 
veşnic, pregătit pentru diavol şi îngerii lui.” (Matei 25:40, 41) Aceasta este dovada 
că cei religioşi şi totalitari sunt instrumentele lui Satan, lucrând sub supravegherea 
lui şi încercând  orbeşte să continue provocarea lui împotriva lui  Iehova 
Dumnezeu şi, deci, împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC. 

34 Răutatea pe pământ va continua până la bătălia acelei mari zile a 
Dumnezeului Cel Atotputernic, când mulţimea religioasă şi totalitară va fi 
îndepărtată în totalitate pentru justificarea numelui lui Iehova. Cei ce se opun 
TEOCRAŢIEI urăsc numele Dumnezeului Atotputernic. Acest lucru este în 
special adevărat în ceea ce priveşte conducerea totalitară. Ei se bucură de 
defăimarea numelui lui Dumnezeu şi numelui lui Cristos. Ei se desfată şi cu 
persecutarea urmașilor lui Cristos Isus pentru simplul motiv că aceşti servi ai 
Domnului Îi propovăduiesc  numele. Acest comportament păcătos din partea celor 
religioşi şi a susţinătorilor lor a fost prezis de Domnul când s-a adresat servilor Lui 
credincioși cu aceste cuvinte: „Veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui 
Meu.” – Matei 24:9. 

 

MÂNTUIREA 

35 Dar uitaţi-vă la cealaltă parte a tabloului, acea ilustrație glorioasă pe care 
Domnul a descoperit-o prin Cuvântul Lui. Regele marii TEOCRAŢII este întronat. 
Lumina glorioasă a Celui Prea Înalt străluceşte pe faţa Regelui şi acea lumină se 
reflectă asupra tuturor care sunt din organizaţia Lui, fiind total devotaţi 
TEOCRAŢIEI. Nici unul dintre aceştia nu se află în întuneric. Nu există nici o 
„întunecime” pentru ei pentru că ei se află în lumină şi cunosc scopul lui 
Dumnezeu şi ştiu care va fi sfârşitul. (1 Tesaloniceni 5:4, 5) Cei devotaţi lui 
Iehova şi Împărăției Sale, care au fost aduşi la templul lui Dumnezeu unde primesc 
lumina reflectată de la Cristos Isus, Căpetenia templului, continuă acum să „ofere 
Domnului o jertfă în dreptate” vestind cu bucurie numele Lui şi a marelui lui 
GUVERN TEOCRATIC. Îngerii din cer şi cei credincioși care au murit şi sunt 
înviaţi şi sunt acum cu Domnul, se alătură în cântecul de laudă pentru Cel Prea 
Înalt şi pentru Regele Lui. Domnul deschide poarta pentru ca „alte oi” ale Lui să 
intre; şi iată că vin din toate naţiunile şi neamurile şi limbile! Vin cu ramuri de 
palmieri în mâini şi flutură pentru lauda Domnului şi Îl salută astfel ca Regele şi 
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Conducătorul îndreptăţit al pământului. Ei vin cu cântece de laudă pentru numele 
Lui şi pentru numele Marelui Teocrat. Şi ce spun ei? 

„MÂNTUIREA ESTE A  DUMNEZEULUI  NOSTRU, CARE STĂ PE TRON, 
ŞI A MIELULUI.” 

36 Este ziua mântuirii şi toate acele persoane cu bunăvoinţă faţă de marea 
TEOCRAŢIE şi Regele ei caută acum cu stăruinţă dreptatea şi smerenia, în timp 
ce călătoresc cu bucurie spre casa lor veşnică. Este un timp de mare nelinişte pe 
pământ, când toate naţiunile se află în mare necaz. Dar, din acel mare necaz vin 
acele persoane cu bunăvoinţă, adică „alte oi” ale Domnului. Ele sunt identificate 
ca fiind de partea Domnului prin hainele albe pe care le poartă , albul fiind 
simbolul dragostei lor pentru dreptate şi urii faţă de fărădelege şi credinţa lor în 
vărsarea sângelui lui Cristos Isus. Feţele lor sunt întoarse către Marele Judecător 
care este pe tron şi către Dumnezeul cel Atotputernic. Ei se alătură în cântecul de 
laudă îngerilor sfinţi, oamenilor credincioși care au murit şi au fost înviaţi, şi 
membrilor credincioși din „rămăşiţă” care cântă și ei. Ei îi aduc toţi laudă, onoare 
şi închinare Dumnezeului Atotputernic şi Mielului, adică Regelui care stă pe tron 
la judecată. Este timpul şi ocazia pentru o mare bucurie pentru toţi cei care au 
rămas neclintiţi de partea Domnului şi de partea guvernului Lui al dreptăţii. Cu 
această ilustrație în minte, care prezice care va fi rezultatul tuturor necazurilor de 
pe pământ de acum, cei care iubesc dreptatea pot să se bucure în necaz, şi  chiar se 
bucură. 

 
REALITATEA 

37 Împărăția, pentru care Isus i-a învăţat pe cei care iubesc dreptatea să se 
roage, este aici. Cine va găsi acum refugiu în faţa tuturor furtunilor care invadează 
toate ţărmurile pământului? Cine va fi salvat spre viaţă şi fericire veşnică? 
Răspunsul trebuie să se afle în Scripturi, nu în teoriile oamenilor. Răspunsul este 
clar şi categoric: „Scăparea îi aparţine lui Iehova; Binecuvântarea Ta să fie peste 
poporul Tău! [Sela].” – Psalmul 3:8, Rotherham Pss. 

38 Acea declaraţie clară din Cuvântul lui Dumnezeu stabileşte de una 
singură problema cui va fi salvat şi cine va pieri la Armaghedon. Ce poate fi spus 
despre combinaţia compusă din fascişti, nazişti, comunişti, Ierarhia romano-
catolică şi alţi opozanţi ai TEOCRAŢIEI? Este un lucru sigur că nici unul dintre ei 
nu poate fi mântuit. Este, de asemenea, absolut sigur că nimeni din acea 
organizaţie nu poate să acorde mântuirea nici unei creaturi. Mântuirea  îi aparţine 
doar Dumnezeului cel Atotputernic. Nimeni nu poate găsi pacea şi viaţa veşnică 
dacă aderă la acea combinaţie religioasă şi politică numită mai sus. Acea 
organizaţie a duşmanului nu deţine absolut nici o speranţă, deoarece este 
organizaţia lui Satan, iar Satan este împotriva TEOCRAŢIEI. Acea organizaţie a 
lui Satan şi toţi susţinătorii ei sunt împotriva lui Iehova şi împotriva Regelui Lui. 
Dacă acea organizaţie a celor religioşi şi a susţinătorilor lor nu este pentru 
Împărăția lui Dumnezeu, atunci este împotriva  Împărăției; şi noi ştim că nici o 
parte din organizaţie nu este pentru Împărăție. (Matei 12:30) Toţi aceştia sunt 
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duşmanii lui Dumnezeu, iar cu privire la duşmanii Lui este scris: „Mâna Ta îi va 
găsi pe toţi duşmanii Tăi; mâna Ta dreaptă îi va găsi pe cei care Te urăsc.” 
(Psalmul 21:8) Acea organizaţie religioasă şi politică urăşte numele lui Iehova şi a 
Regelui Lui şi îi urăşte pe cei care vestesc  GUVERNUL TEOCRATIC şi pe 
Regele Lui. – Matei 24:9. 

39 Le va acorda Iehova Dumnezeu mântuirea duşmanilor Lui? Doctrinele 
Diavolului, proclamate de cei care susţin „mântuirea universală”, a căror învăţători 
sunt slujitorii orbi ai lui Satan, spun că Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune Nu. Să 
spunem că sacrificiul răscumpărării lui Cristos Isus este asigurat pentru toată 
omenirea, inclusiv pentru cei care Îl urăsc pe Dumnezeu şi care urăsc guvernul lui 
sub Cristos, este total iraţional şi cu siguranţă nu este scriptural. Dumnezeu i-a 
permis Fiului Lui preaiubit să cumpere rasa umană pentru ca cei care cred în El şi 
Îl slujesc să nu piară. Acest lucru este afirmat în felul următor: „Pentru că 
Dumnezeu iubeşte aşa de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) Prin urmare, 
cei care nu cred în Domnul Isus Cristos vor pieri. 

40 Întreaga rasă umană a fost condamnată din cauza păcatului lui Adam şi 
toţi trebuie să piară dacă Dumnezeu nu le asigură mântuirea de la moarte. El a dat 
acea asigurare prin Fiul Său preaiubit, Cristos Isus. Isus a cumpărat rasa umană şi 
prin voinţa lui Dumnezeu mântuirea este acordată celor care cred în Domnul Isus 
Cristos; şi a crede înseamnă şi a se supune. Mântuirea este darul lui Dumnezeu 
prin Cristos Isus Domnul nostru şi cu siguranţă că un dar nu este obligatoriu pentru 
cei care nu vor să îl accepte. De fapt, este imposibil să îi fie oferit cuiva un dar, 
dacă nu vrea să îl primească. Toţi păcătoşii refuză şi au tot refuzat şi continuă să 
refuze şi să i se opună lui Dumnezeu şi Împărăției Sale. „Pentru că plata pentru 
păcat este moartea; dar darul de la Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus Cristos 
Domnul nostru.” (Romani 6:23) Textul de mai înainte afirmă clar această regulă 
divină. Dacă se doresc mai multe dovezi, observaţi aceste cuvinte: „Cel care crede 
în Fiul are viaţă veşnică; iar cel care nu crede în Fiul nu va avea viaţă; iar mânia 
lui Dumnezeu va sta peste el.” – Ioan 3:36. 

41 Dar oare nu pretind cei din Ierarhia romano-catolică să fie slujitorii lui 
Dumnezeu şi să-i declare numele? Ei fac aceste afirmaţii cu gura lor, dar 
devotamentul inimii lor este în totalitate împotriva lui Dumnezeu şi pentru Diavol. 
Ei sunt duşmanii lui Iehova şi duşmanii guvernului Său şi, aşa cum este afirmat în 
Scripturi, ei declară numele lui Dumnezeu în zadar. (Psalmul 139:20) Diavolul 
este marele mincinos şi distrugător şi amăgitor, iar cei care îl slujesc pe Diavol fac 
parte din aceeaşi clasă. (Ioan 8:44) Conducătorii religioşi, demonici, totalitari îl 
slujesc pe Diavol şi îl urmează. Deci afirmaţia celor religioşi de a fi slujitorii lui 
Dumnezeu este în întregime falsă. Cei din Ierarhia romano-catolică spun despre ei: 
„Porţile iadului nu vor izbuti împotriva noastră.” Spunând acest lucru ei aplică 
total greşit cuvintele lui Cristos Isus, pe care El le-a aplicat membrilor credincioși 
ai Împărăției Sale cerești. (Matei 16:18; Efeseni 1:22, 23; 2:18-22) Ierarhia 
romano-catolică spune: „Noi am încheiat un legământ cu moartea şi iadul, şi nici 
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un rău nu se va abate asupra noastră.‟ Iehova răspunde acestei provocări 
lăudăroase cu acest cuvinte: „Şi legământul vostru cu moartea va fi anulat, şi 
acordul vostru cu iadul nu va dura; când urgia măreață va veni, vă va lua cu ea.” – 
Isaia 28:15-18. 

42 Într-adevăr sunt multe persoane cunoscute ca şi catolice, care sunt 
binevoitoare faţă de Dumnezeu şi care doresc să Îl servească pe Dumnezeu şi 
cărora nu le este permis să facă acest lucru din cauza influenţei puternice exercitate 
asupra lor de către „Ierarhia Autorităţii”. „Ierarhia Autorităţii” este cea care 
conduce în religie şi politică, şi acestea sunt opuse TEOCRAŢIEI. Toate au 
înţelegeri şi conspiră să distrugă oamenii şi naţiunile care nu se conformează cu 
conducerea totalitară. Toţi aceştia se opun cu răutate şi îi asupresc pe martorii lui 
Iehova care vestesc TEOCRAŢIA. Toţi aceştia sunt, deci, duşmanii lui Dumnezeu 
şi sunt păcătoşi, iar cu privire la aceştia este scris: „Domnul îi păstrează pe toţi cei 
care Îl iubesc; dar pe toţi păcătoşii îi va distruge.” – Psalmul 145:20. 

43 Cuvintele Domnului Isus, marele Judecător, confirmă în totalitate 
afirmaţia din acel text; cuvintele acestea le aplică caprelor, formate din cei 
religioşi, Ierarhia şi politicienii şi conducătorii cruzi menţionați mai înainte, cărora 
Domnul Isus le spune: „Plecaţi de la Mine, blestemaţilor, în focul veşnic pregătit 
pentru diavol şi pentru îngerii lui.” (Matei 25:41) Judecata Domnului este decisivă, 
şi acea judecată nu se schimbă. Judecata finală a Domnului împotriva caprelor va 
fi executată la Armaghedon, „bătălia acelei mari zile a Dumnezeului cel 
Atotputernic”, şi nici unul dintre cei păcătoşi nu va reuşi să găsească vreo cale de 
scăpare. – Ieremia 25:34, 35.; 1 Tesaloniceni 5:3. 

 
POSESIA DIAVOLULUI 

44 Combinaţia religioasă, politică şi comercială, care compune conducerea 
dictatorială, este produsul Diavolului, organizat şi folosit să distrugă pământul; şi 
este scris că, atunci când Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus oferă mântuirea celor 
care Îl iubesc şi Îl servesc, îi va distruge pe cei care încearcă acum să distrugă 
pământul. (Apocalipsa 11:18) Slujitorii Diavolului sunt nişte amăgitori. Nu a 
existat vreodată o organizaţie pe pământ care se compară cu Ierarhia romano-
catolică, şi în special cu iezuiţii. Acea organizaţie excelează în ipocrizie. Aceştia 
fac parte din conducătorii totalitari şi toţi folosesc metode să-i amăgească pe 
oameni. Cu privire la toţi aceştia este scris în judecata lui Dumnezeu: „Cel care 
lucrează cu amăgire nu locuieşte în casa Mea; cel care spune minciuni nu va sta în 
faţa Mea. Îi voi distruge repede pe toţi păcătoşii din ţară, pentru a-i nimici pe toţi 
răufăcătorii din oraşul Domnului.” – Psalmul 101:7, 8. 

45 Va fi careva dintre cei păcătoşi mântuit? „Mântuirea se află departe de 
cei păcătoşi; pentru că ei nu caută legile Tale.” (Psalmul 119:155) Observaţi aceste 
cuvinte autoritare de-ale lui Iehova Dumnezeu, care marchează şi mai tare destinul 
răufăcătorilor: „El va face să plouă cu capcane asupra celor păcătoşi, cu foc şi sulf 
şi cu o groaznică furtună; aceasta va fi porţia paharului lor.” (Psalmul 11:6) „Răul 
îi va distruge pe păcătoşi; iar cei care îi urăsc pe cei drepţi vor fi pustiiţi.” (Psalmul 
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34:21) „Păcătoşii au scos sabia şi şi-au încordat arcul, pentru a-i doborî pe cei 
săraci şi nevoiaşi şi pentru a-i distruge pe cei cu vorba dreaptă. Sabia lor va întra 
chiar în inima lor şi arcurile lor se vor rupe. Dar păcătoşii vor pieri şi duşmanii 
Domnului vor fi ca grăsimea mieilor; se vor mistui; se vor mistui în fum. Pentru că 
Domnul iubeşte judecata şi nu-i părăseşte pe sfinţii Lui; ei sunt păstraţi pentru 
totdeauna; dar sămânţa păcătoşilor va fi distrusă.” – Psalmul 37:14, 15, 20, 28. 

46 Multe texte din Scriptură nu lasă nici o urmă de îndoială în legătură cu 
distrugerea completă a asupritorilor răufăcători ai TEOCRAŢIEI: „Pentru că cei 
drepţi vor locui în ţară şi cei perfecţi vor rămâne acolo. Dar răufăcătorii vor fi 
îndepărtaţi de pe pământ, şi cei ce încalcă legile vor fi dezrădăcinaţi.” – Proverbe 
2:21, 22. 

 
CEI CU BUNĂVOINŢĂ 

47 Să ai bunăvoinţă, conform semnificaţiei Scripturii, înseamnă să ai o 
dorinţă sinceră de a-L cunoaşte şi servi pe Iehova şi pe Regele Lui al 
TEOCRAŢIEI. Din acest motiv Dumnezeu l-a trimis pe Isus pe pământ şi la 
venirea Lui oștirea de îngeri a anunţat: „Glorie în înălţimi lui Dumnezeu! şi pe 
pământ PACE PRINTRE OAMENII CU BUNĂVOINŢĂ.” (Luca 2:14, 
Rotherham) Cei ce au bunăvoinţă încep să Îl caute pe Domnul. Acea cale le este 
deschisă acum tuturor popoarelor, neamurilor şi limbilor fiecărei naţiuni care 
doreşte să Îl servească pe Cel Prea Înalt. Dumnezeu nu respectă oamenii. Cei care 
se conformează regulilor Lui primesc bunătatea Lui. Dumnezeu îi avertizează pe 
toţi aceştia în legătură cu apropierea zilei mâniei Lui, care va fi exprimată la 
bătălia acelei mari zile a Dumnezeului cel Atotputernic, şi le spune ce trebuie să 
facă. – Ţefania 2:1-3. 

48 Scripturile arată în multe locuri că doar cei care cheamă numele lui 
Iehova şi se declară pentru El şi pentru TEOCRAŢIA Lui şi Regele ei pot găsi 
mântuirea. Doar în organizaţia lui Iehova sub Cristos, Căpetenia ei şi care este 
Servul lui Iehova şi Justificatorul Lui, se poate găsi mântuirea: „Şi toţi cei care vor 
vesti numele Domnului vor fi mântuiți; pentru că va fi mântuire pe muntele Sion şi 
în Ierusalim, aşa cum a spus Domnul, şi pentru rămăşiţa pe care Domnul o va 
chema.” – Ioel 2:32. 

49 Cei cu bunăvoinţă care doresc să găsească drumul de scăpare de la 
moarte şi să găsească mântuirea către viaţă spun acum, aşa cum este scris: „Da, 
numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este 
Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.  Da, 
suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este 
Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Pe 
Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii 
mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă 
inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. Sela.” – Psalmul 62:1, 2, 5-
8. 
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50 Cei cu bunăvoinţă nu se bazează pe religie sau politică să-i salveze, ci 
spun, aşa cum este scris: „Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor şi 
Domnul, Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte..” (Psalmul 68:20) „Eu sunt 
nenorocit şi sufăr: Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!” (Psalmul 69:29) 
Acestea sunt timpuri de mare nelinişte pentru oamenii de pe pământ, iar pentru cei 
cu bunăvoinţă este scris: „Toţi cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure în 
Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta, să zică neîncetat: „Prea mărit să fie Dumnezeu!” 
Eu sunt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi 
Izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!” (Psalmul 70:4, 5) Toţi cei cu bunăvoinţă 
vor dori să se afle sub protecţia Domnului şi să devină unul dintre poporul lui 
Dumnezeu şi toţi aceştia sunt asiguraţi că, dacă îl caută pe Domnul aşa cum spune 
El, Îl vor găsi şi vor primi bunătatea Lui. „Pentru că Domnul se bucură pentru 
poporul Său; El îi va înfrumuseţa cu mântuirea pe cei smeriţi.” – Psalmul 149:4. 

 
REFUGIU 

51 „Alte oi” ale Domnului sunt refugiaţii alungaţi de către acei conducători 
cruzi care cotropesc acum pământul. Ei nu sunt doriţi de către totalitarii religioşi. 
(Ţefania 2:1) Ei trebuie să meargă undeva să găsească refugiu până când trece 
marea furtună devastatoare. Către cine vor merge ei? Iehova Dumnezeu a creat 
acum multă vreme un tablou profetic a locului de refugiu formând „oraşe de 
refugiu” unde se poate găsi refugiu şi unde se oferă protecţie. Acele oraşe de 
refugiu au ilustrat organizaţia lui Dumnezeu, care îl are pe Cristos Isus ca şi 
Căpetenie. (Numeri 35:6-12) Iehova Dumnezeu este peste toţi şi este marele 
refugiu pentru cei care sunt asupriţi de duşman şi care au bunăvoinţă faţă de El, 
vrând să-L cunoască şi să-L servească pe Domnul; şi El acordă toate aceste 
binecuvântări prin Cristos Isus: „Dumnezeul Veșnic este refugiul tău şi sub tine se 
află mâinile veşnice; şi El va alunga duşmanul din faţa ta; şi va spune, Distruge-i.” 
(Deuteronomul 33:27) Observaţi mai departe aceste cuvinte preţioase de 
promisiune pentru toţi cei cu bunăvoinţă: „Domnul va fi şi un refugiu pentru cei 
asupriţi, un refugiu pe timp de necaz.” (Psalmul 9:9) „Aveţi încredere în El tot 
timpul; oamenilor, vărsaţi-vă inima înaintea Lui; Dumnezeu este un refugiu pentru 
noi. Sela.” (Psalmul 62:8) „Pentru că Tu ai fost puterea pentru cei săraci, puterea 
pentru cei nevoiaşi aflaţi în necaz, refugiul din faţa furtunii, umbra de căldură, 
când lovitura celor îngrozitori este ca o furtună împotriva zidului.” – Isaia 25:4. 

52 Combinaţia religioasă şi totalitară distruge acum naţiunile de pe pământ. 
Şi nu face doar asta; combinaţia de conspiratori religioşi şi totalitari pretinde 
dreptul complet şi exclusiv la conducerea lumii, chiar dacă Isus Cristos este 
conducătorul îndreptăţit al lumii, Regele uns şi întronat al lui Dumnezeu, al marii 
TEOCRAŢII. Dumnezeu le dă această avertizare tuturor persoanelor cu 
bunăvoinţă: „Când veţi vedea deci urâciunea pustiirii, despre care a vorbit profetul 
Daniel, stând în locul sfânt, (cine citeşte să înţeleagă) atunci cei ce sunt în Iudeea 
să fugă înspre munţi.” (Matei 24:15, 16) „Dar când veţi vedea urâciunea pustiirii, 
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despre care a vorbit profetul Daniel, stând acolo unde nu ar trebui, (cel ce citeşte să 
înţeleagă) atunci cei care sunt în Iudeea să fugă înspre munţi.” – Marcu 13:14. 

53 În aceste texte cuvântul „Iudeea” înseamnă şi se aplică persoanelor care 
sunt în locul sau condiţia din care acordă onoare şi laudă Dumnezeului cel 
Atotputernic şi lui Cristos Regele. „Munţii” de aici reprezintă GUVERNUL 
TEOCRATIC al lui Iehova Dumnezeu cu Cristos Isus ca Rege. Refugiaţii care 
caută refugiu şi siguranţă trebuie să fugă deci înspre TEOCRAŢIE, adică înspre 
Iehova Dumnezeu, Regele Veșniciei, şi înspre Cristos Isus, Regele 
GUVERNULUI TEOCRATIC. Toate dovezile arată că prezentul este timpul 
potrivit pentru a fugi. Deci, toate persoanele care au bunăvoinţă faţă de Dumnezeu 
şi Cristos trebuie să renunţe acum pentru totdeauna la religie sau demonism şi la 
toate organizaţiile religioase şi să fugă înspre organizaţia lui Iehova Dumnezeu şi 
acolo, sub Cristos Regele, să găsească refugiul. Ei arată astfel că sunt pentru 
dreptate şi doresc să cunoască scopul lui Dumnezeu pentru ei. Iehova le spune 
acestora: „Căutaţi-L pe Domnul, voi cei smeriţi de pe pământ, care aţi îndeplinit 
hotărârile Sale judecătoreşti; căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia; poate veţi fi 
ascunşi în ziua furiei Domnului.” (Ţefania 2:3) Aceasta nu este teoria sau porunca 
oamenilor, ci afirmaţia autoritară a Dumnezeului cel Atotputernic. Doriţi să fiţi 
îndrumaţi de Cel Prea Înalt? Atunci observaţi această afirmaţie clară din Cuvântul 
Său: „Ai încredere în Domnul cu toată inima ta; şi nu te baza pe propria-ţi 
înţelegere. Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va ghida drumul.” – Proverbe 
3:5, 6. 

 
CE E DE FĂCUT 

54 Cristos Isus este cumpărătorul tuturor oamenilor care doresc să facă 
voinţa lui Dumnezeu. Tuturor celor care cred în El şi care I se supun, Dumnezeu le 
oferă viaţă prin Cristos Isus şi face acest lucru sub forma unui dar binevoitor. 
(Romani 6:23) Isus le spune tuturor celor care caută refugiu şi siguranţă: „Eu sunt 
calea , adevărul şi viaţa; nici un om nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 
14:6) Cel care caută siguranţa şi viaţa trebuie deci să creadă în Domnul Isus 
Cristos ca şi Răscumpărător  sau cumpărătorul lui, nu doar pentru el ci pentru toţi 
cei care au bunăvoinţă faţă de Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu pentru 
aceştia este mântuirea. (Ioan 3:16) Cel care caută trebuie să-şi demonstreze 
credinţa în Dumnezeu şi în Cristos Isus, fiind în totalitate de acord să 
îndeplinească voinţa lui Dumnezeu în ceea ce-l priveşte. Aceasta este consacrarea. 
Apoi, căutătorul trebuie să îndeplinească acel acord studiind şi dovedindu-se 
aprobat înaintea lui Dumnezeu şi nu înaintea oamenilor. (2 Timotei 2:15) Acest 
lucru înseamnă studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi a ajutoarelor pe care 
Dumnezeu le-a pus la dispoziţie pentru înţelegerea Cuvântului Lui. Acest lucru 
înseamnă „căutarea smereniei‟. Trebuie să îi fie devotat lui Dumnezeu şi 
Împărăției Sale şi să înveţe cu stăruinţă lucrurile pe care le descopere prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care toţi oamenii trebuie să îl facă. 
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IDENTIFICAREA 

55 Cei care formează „marea mulţime”, adică „alte oi” ale Domnului, 
trebuie să se identifice pe ele însele în faţa celorlalte creaţii ca având credinţă în 
marele TEOCRAT şi Regele Lui şi fiind de partea lor, şi trebuie să facă acest lucru 
înainte să înceapă bătălia acelei mari zile a Dumnezeului cel Atotputernic. În 
Scripturi, veşmântul sau mantia pe care un om o poartă este o metodă de 
identificare ce denotă unde se află acesta şi pe cine susţine. Observaţi ce este scris 
cu privire la marea mulţime: „După aceasta am privit şi, iată, o mare mulţime, pe 
care nici un om nu o putea număra, din toate naţiunile, neamurile, popoarele şi 
limbile a stat înaintea tronului şi înaintea Mielului, înveşmântată în robe albe şi 
având ramuri de palmieri în mâini.” – Apocalipsa 7:9. 

56 Roba albă mărturiseşte în mod simbolic faptul că persoana ce o poartă 
este de partea dreptăţii. TEOCRAŢIA este partea dreptăţii. „Ramuri de palmieri în 
mână‟ reprezintă în mod simbolic: „Noi suntem susţinătorii Regelui 
TEOCRAŢIEI, Cristos Isus; suntem deci toţi pentru Dumnezeu şi pentru Mielul 
Cristos Isus.” Toţi aceştia refuză să salute, să acorde onoare, laudă sau închinare 
oamenilor, și lucrurilor atribuie oamenilor sau organizaţiilor create de oameni prin 
care își atribuie mântuirea lor. Toţi cei din „marea mulţime” atribuie mântuirea lui 
Dumnezeu şi Mielului Lui, Cristos Isus, Regele. Toţi aceştia declară că sunt pentru 
TEOCRAŢIE şi fac acest lucru cu stăruinţă. 

 
ÎNSOŢITORII 

57 Cei din „marea mulţime”, numiţi și „alte oi” ale Domnului, devin 
însoţitorii „rămăşiţei” organizaţiei principale a lui Iehova şi sunt numiţi „martorii 
lui Iehova”. Protecţia şi refugiul lor se află în organizaţia Domnului şi ei stau acolo 
împreună, în pace cu toţi cei care sunt din acea organizaţie. Acesta este cântarea pe 
care toţi din acea organizaţie o cântă: „Pentru binele fraţilor mei şi al însoţitorilor 
mei, Eu voi spune acum, Pacea să fie cu tine. Pentru casa Domnului Dumnezeului 
nostru voi căuta binele tău.” – Psalmul 122:8, 9. 

58 Toţi cei din organizaţia lui Dumnezeu trebuie să fie harnici, nu inactivi, 
neglijenți sau indiferenţi. Domnul le spune acestora (poruncă ce apare în Cuvântul 
Său): „Şi Spiritul şi mireasa spun: Vino. Iar cel ce aude să spună: Vino. Şi cel care 
este însetat să vină; şi cine vrea, să ia apa vieţii fără plată.” (Apocalipsa 22:17) 
Cristos Isus este acel mare Spirit, Regele TEOCRAŢIEI. El este „expresia  clară” a 
lui Iehova Dumnezeu, Tatăl Său, şi întotdeauna îndeplineşte voinţa Tatălui Său, 
Iehova. Apostolii credincioși şi alţii care i-au urmat şi s-au devotat în întregime lui 
Iehova şi lui Cristos Isus formează corpul lui Cristos şi toţi împreună sunt numiţi 
„mireasa” lui Cristos, „soţia Mielului”. Toţi aceştia, în armonie cu voinţa lui 
Dumnezeu, fac cunoscut acum oamenilor faptul că TEOCRAŢIA este singura 
speranţă pentru omenire, singurul refugiu şi loc sigur şi deci aceştia trebuie să le 
spună oamenilor cu bunăvoinţă: „Vino” Acest lucru este în armonie perfectă cu 
profeţia lui Dumnezeu, care spune: „Toţi cei însetaţi, haideţi la ape, şi cel care nu 
are bani; haideţi, cumpăraţi şi mâncaţi; haideţi, cumpăraţi vin şi lapte fără bani, şi 
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fără preţ. De ce cheltuiţi banii pe ceva ce nu este pâine? şi lucrul pe ceva ce nu vă 
satisface? Ascultaţi cu atenţie la mine, şi mâncaţi ce este bun, iar sufletul să vi se 
desfăteze în grăsime.” – Isaia 55:1, 2. 

59 Nu există nici un motiv să daţi oamenilor bani pentru aşa-zisul serviciu 
pentru „purgatoriu”. Aceşti oameni obţin bani pe nedrept şi îi fură deci pe cei de la 
care iau bani. Cei care primesc binecuvântările Domnului fac acest lucru fără bani. 
Ei „cumpără” cu devotament deplin şi serviciu pentru marele TEOCRAT şi Regele 
Lui. Astfel că toate persoanele cu bunăvoinţă se vor alătura acestui serviciu şi le 
vor spune celorlalţi: „Cel ce aude să spună: Vino”; adică, se unesc toţi pentru a-i 
îndruma pe oameni către calea de refugiu şi siguranţă din organizaţia lui 
Dumnezeu şi spun toţi împreună: „Şi cel care este însetat să vină; şi cine vrea [care 
are bunăvoinţă faţă de Dumnezeu], să ia liniştit din apa vieţii [adevărului].” 
Mântuirea  este gratuită pentru cei care îşi oferă devotamentul inimii lui 
Dumnezeu şi Regelui Lui, Cristos Isus. Toţi cei care iau partea TEOCRAŢIEI şi 
susţin în totalitate guvernul dreptăţii sub Cristos, şi deci îl servesc pe Dumnezeu, 
în spirit şi în adevăr, vor găsi mântuirea. Devotamentul şi serviciul lor pentru 
marele TEOCRAT şi Regele Lui le aduce binecuvântări minunate. „Ei se află deci 
înaintea tronului lui Dumnezeu şi Îl slujesc zi şi noapte la templu; iar Cel care stă 
pe tron va locui printre ei. Lor nu le va mai fi foame şi nici sete; nici soarele nu-i 
va mai lumina, nici căldura. Pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va 
hrăni şi îi va îndruma către izvoare de viaţă vii; şi Dumnezeu le va şterge 
lacrimile.” (Apocalipsa 7:15-17) Ceea ce a spus Isus acum multă vreme este 
adevărat acum: „Veniţi la Mine, toţi cei care lucrați şi sunteţi foarte împovăraţi şi 
Eu vă voi oferi odihnă.” (Matei 11:28) Cei care caută acum odihnă, refugiu şi 
mântuire vor găsi dorinţa inimii lor doar prin Cristos Isus și  prin devotamentul lor 
complet pentru Iehova şi marele lui GUVERN TEOCRATIC sub Cristos Regele. 
[Notă: pentru mai multe explicaţii vedeţi Calendarul anului 1941] 
 
 

Maladia „creştinătăţii” este fatală 
 

Când venise timpul să-şi facă un nume în Egiptul din vechime, Iehova 
Dumnezeu l-a ales pe Moise să-I fie martor şi i-a acordat posibilitatea de a face o 
astfel de mărturie. Pentru a fi sigur că Iehova era cu el şi îl susţinea, Moise a primit 
trei semne de la Dumnezeu. Pentru ca poporul lui Moise, israeliţii, să-l cunoască 
pe Iehova Dumnezeu şi să ştie că Dumnezeul strămoşilor lor i-a apărut lui Moise şi 
l-a trimis israeliţilor, Moise şi fratele său Aaron au executat aceste trei semne 
înaintea israeliţilor. Primul semn a fost executat cu toiagul de păstor al lui Moise, 
care a fost aruncat pe pământ şi transformat în şarpe. Al doilea semn a fost în ceea 
ce privește mâna.  

„Şi Domnul i-a spus mai departe: Bagă-ţi mâna la piept. Şi şi-a băgat mâna 
la piept; şi când a scos-o, iată, mâna lui era leproasă ca zăpada.” (Exodul 4:6) În 
mod evident mâna a fost folosită în acest caz ca și simbol, pentru a-l învăţa pe 
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Moise şi pe alţi oameni aleşi de-ai lui Dumnezeu, în special pe martorii lui Iehova 
de astăzi. Două dintre semne au fost executate de Moise înainte Faraonului, regele 
Egiptului. Nu pare să fie nici un motiv pentru care semnul cu mâna leproasă să fi 
fost făcut  înaintea Faraonului, şi nici nu este vreo înscriere că acest lucru s-a 
petrecut. Acest lucru pare să înveţe clar că semnul cu mâna este o modalitate 
folosită de Iehova pentru a mărturisi  poporului Său ales şi numai lor şi de a-i 
informa, pentru a fi pregătiţi pentru serviciul Său. Care este semnificaţia simbolică 
a mâinii lui Moise, aşa cum este ea folosită în acest tablou profetic? 

S-a spus că mâna este întotdeauna un simbol al puterii divine, dar 
Scripturile nu susţin întotdeauna această concluzie. Când Iehova îşi pune „mâna” 
peste o creatură, arată Scripturile, înseamnă că Iehova a ales acea creatură şi i-a 
acordat autoritatea de a realiza anumite lucruri spre îndeplinirea scopului lui 
Dumnezeu. Iehova L-a ales pe Cristos Isus ca şi „servul Lui ales‟, pe care Îl 
foloseşte să-I îndeplinească hotărârile judecătoreşti şi, deci, Cristos Isus este în 
mod simbolic „mâna lui Iehova”. De exemplu, în Deuteronomul 32:41, Iehova 
spune: „Dacă îmi ascut sabia sclipitoare şi mâna Mea pune stăpânire pe hotărârea 
judecătorească, Mă voi răzbuna pe duşmanii Mei şi îi voi pedepsi pe cei ce Mă 
urăsc.” Toate puterile drepte sunt în Iehova; Şi faptul că I-a acordat Fiului Său 
preaiubit toată puterea din cer şi de pe pământ este o şi mai mare dovadă că Isus 
Cristos este instrumentul ales al lui Iehova de a-I executa scopurile şi este 
reprezentat deci prin punerea mâinii lui Iehova asupra Lui. 

Ca şi completare la „mână”, observaţi: „Ezechiel a avut o viziune cu privire 
la care a spus: „Mi-a fost trimisă o mână şi, iată, un sul de carte era în ea.” 
(Ezechiel 2:9, 10) Sulul sau cartea este un simbol al unui mesaj sau al unei 
mărturii a lui Iehova, iar fiindcă este într-o mână spune în mod simbolic: „Această 
mărturie este acordată prin puterea sau spiritul lui Iehova şi aceasta este metoda 
prin care El face cunoscut acest lucru.‟ Când a venit timpul ca preotul Ezechiel să-
şi înceapă serviciul, el a spus, „mâna Domnului a fost acolo peste el.” (Ezechiel 
1:3) „Şi mâna Domnului a fost acolo peste mine; şi mi-a spus, Ridică-te, mergi pe 
câmpie şi voi vorbi acolo cu tine.” (Ezechiel 3:22) Când a venit timpul ca Ezechiel 
să rostească profeţia cu privire la casa regală sau templu, este scris, „mâna 
Domnului a fost peste mine”. (Ezechiel 40:1) În aceste citate „mâna Domnului” 
înseamnă clar faptul că Iehova i-a acordat creaturii bunătatea şi autoritatea divină 
de a-L reprezenta prin mărturie, şi a făcut acest lucru prin Cristos Isus, care este 
metoda Lui principală de a-şi îndeplini scopurile, sau „mâna Lui dreaptă”. 

Când mâna unei creaturi este folosită sau întrebuințată, simbolul ne învaţă 
clar un lucru diferit. Să nu uităm că mâna lui Moise a fost băgată la piept şi a 
devenit leproasă. Acea mână nu putea reprezenta putere divină din două motive: 
(1) pentru că era mâna unei creaturi; şi (2) pentru că puterea divină nu poate 
deveni leproasă. Şi mâna nici nu putea reprezenta nimic în partea cerească sau 
invizibilă a organizaţiei principale a lui Iehova, pentru că acea parte a organizaţiei 
Lui nu devine niciodată păcătoasă sau neplăcută pentru Iehova Dumnezeu. 
Concluzia trebuie să fie deci că mâna lui Moise, în acest  tablou profetic, 
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reprezintă ceva ce aparţine urmașilor Lui Cristos Isus în timp ce sunt pe pământ şi 
se află într-o condiţie imperfectă. 

Din motivele de mai sus este dată definiţia următoare a semnificaţiei 
simbolice a „mâinii”: „Mâna” unei creaturi de pe pământ, creatură care este într-un 
legământ cu Iehova, reprezintă simbolic căile divine asigurate şi mijloacele sau 
echipamentul acelei creaturi de a se implica activ în serviciul lui Iehova. În 
favoarea acestei definiţii se prezintă următoarele: „Moise a fost trimis în Egipt nu 
pentru a-şi transmite propriul mesaj, ci pentru a transmite mărturia lui Iehova. 
Iehova i-a asigurat căile şi mijloacele şi l-a pregătit pe Moise să realizeze acel 
serviciu. Dacă Moise ar fi devenit neglijent sau inactiv în realizarea acelui serviciu 
după ce l-a acceptat, ar fi fost un păcat, iar păcatul este simbolizat de lepră. O 
astfel de neglijenţă sau indiferenţă ar fi ilustrată prin introducerea mâinii la piept, 
aşa cum a făcut Moise. „Un om leneş îşi ascunde mâna la piept şi nu şi-o va mai 
duce la gură niciodată.” (Proverbe 19:24; vezi şi Proverbe 26:15) Cel care ar face 
acest lucru ar deveni sărac şi un serv necredincios. „Cel care este leneş va deveni 
sărac, dar cel harnic va deveni bogat.” (Proverbe 10:4) Aceste Scripturi dovedesc 
fără îndoială că mâna este un simbol al activităţii şi serviciului, şi că atunci când 
devine inactivă este urmată de dezintegrare. 

Dumnezeu i-a dat lui Moise acest miracol sau semn al mâinii şi a fost 
realizat în principal pentru binele poporului de legământ de pe pământ al lui 
Dumnezeu, la sfârşitul lumii lui Satan, deci a fost o instruire specială pentru ei. 
(Citiţi Romani 15:4) Pe acest popor de legământ, în special pe cei din „rămăşiţa” 
martorilor lui Iehova, Dumnezeu i-a luat pentru numele Său dintre toate naţiunile 
de pe pământ şi le-a acordat mijloacele şi căile şi echipamentul necesar pentru a fi 
martori pentru El în toată lumea. (Fapte 15:14) Ar fi un păcat să realizezi acest 
serviciu cu neglijenţă sau lene. Isus vorbeşte despre clasa servului „viclean şi 
leneş” în Matei 25:26. Martorii lui Iehova sunt avertizaţi „să nu fie leneşi în 
serviciu [serviciul Regelui]; [ci] zeloşi în spirit; slujindu-L pe Domnul.” (Romani 
12:11) Evrei 6:12 sfătuieşte: „Ca să nu fiţi leneşi, ci să-i urmaţi pe cei care prin 
credinţă şi răbdare moştenesc promisiunile.” Proverbe 21:25: „Dorinţa leneşului îl 
omoară; pentru că mâinile lui refuză să muncească.” Aceste Scripturi arată că 
necredincioșia şi inactivitatea servului  are ca rezultat păcatul şi moartea, în timp 
ce zelul şi credinţa în serviciu aduc răsplata promisă. 

Sub îndrumarea lui Iehova Moise realiza un tablou profetic. Faptul că 
Moise şi-a introdus mâna la piept învaţă simbolic neglijenţa sau indolența în 
utilizarea căilor şi mijloacelor cu care Iehova înzestrează și echipează clasa 
servului credincios . Aşa cum israeliţii erau într-un legământ cu Iehova Dumnezeu, 
aşa şi acea organizaţie care se numeşte „creştinătate” sau „creştinism organizat” 
era, din cauza declaraţiilor ei, într-un legământ implicit de a face voinţa lui 
Dumnezeu din cauza luării numelui lui Cristos şi asumării de a învăţa pe alţii 
Cuvântul lui Dumnezeu. Iehova le-a asigurat căile şi mijloacele pentru 
transmiterea mărturiei sau a mesajului Împărăției Sale  altora. „Creştinătatea” a 
devenit astfel neglijentă, leneşă, păcătoasă şi a fost condusă înspre moarte şi va fi 
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distrusă repede la Armaghedon. Acea organizaţie şi-a băgat mâna la piept şi a 
devenit foarte leneșă şi deci păcătoasă; şi când a izbucnit războiul mondial a 
devenit şi mai păcătoasă prin negarea totală a Împărăției lui Dumnezeu şi prin 
adoptarea în locul ei a aranjamentului Diavolului, adică Liga Naţiunilor, care a 
făcut acum loc acelei monstruozităţi totalitate îngrozitoare, „urâciunea pustiirii”, 
care încearcă acum să conducă lumea împreună cu religia. (Matei 24:14-16) 
„Creştinătatea” şi-a asumat încrezută responsabilitatea de a stabili o împărăție a ei 
contrar voinţei lui Dumnezeu şi de a realiza un serviciu preoţesc neîntemeiat, ca 
acela încercat de Regele Ozia din Ierusalim, care a fost lovit de lepra incurabilă, în 
zilele profetului Isaia. (Vezi 2 Cronici 26:16-23) A fost atrasă atenţia asupra 
condiţiei incurabile a „creştinătăţii” în 1922, într-o mare proclamație  mondială a 
martorilor lui Iehova, care corespunde cu vărsarea primei plăgi a mâniei lui 
Dumnezeu asupra „creştinătăţii”. Descrierea simbolică a acesteia, din Apocalipsa 
16:2, spune: „Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi 
dureroasă a lovit pe oamenii, care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei 
ei. [Liga].” „Creştinismul organizat” sau „religia organizată” nu va fi niciodată pe 
placul lui Iehova, din cauza bolii incurabile ce rezultă din lipsa de credinţă. 

Ilustrația creată acum multă vreme de Moise îi priveşte totuşi mai tare pe 
cei care au făcut un legământul cu Dumnezeu și care îşi vor dovedi într-un final 
credincioșia ca martorii Lui. Dar acest lucru nu înseamnă că nu va veni şi un timp 
când vor fi într-o condiţie necurată. A avut loc o perioadă de neglijență în serviciul 
Domnului, din partea celor consacraţi Domnului şi la care Domnul Isus s-a referit 
în mod profetic în parabola celor zece fecioare care s-au dus să se întâlnească cu 
mirele, când a spus: „Cât mirele a întârziat ele şi-au petrecut vremea dormind.” 
(Matei 25:5) În timpul războiului mondial din 1914-1918 şi încă o vreme după 
aceea cei consacraţi se temeau de duşman, şi au făcut foarte puţine mărturii 
publice despre Împărăția lui Dumnezeu. Acea lene sau neglijenţă sau lipsă de 
activitate viguroasă a folosirii căilor divine asigurate şi a mijloacelor de a-L servi 
pe Iehova Dumnezeu i-a dus pe cei consacraţi într-o condiţie necurată sau 
leproasă. Cu privire la acest lucru Leviticul 13:44, 45 declară: „Un om lepros... 
este necurat... Iar leprosul în care se află ciuma, hainele lui vor fi rupte şi capul 
gol, şi se va acoperi deasupra buzei de sus şi va striga, Necurat, necurat.” 

În anul 1922 Domnul a descoperit poporului Său de legământ că sunt 
necuraţi din cauza inactivităţii lor în serviciul de martori, această descoperire 
având loc în acea vreme când se distingea faptul că Domnul venise la templu 
pentru judecată, acest lucru fiind anunţat la convenţia internaţională a martorilor 
lui Iehova din 1922. O ilustrație a acestui lucru a fost realizată acum multă vreme 
în profeţia lui Isaia, în care profetul Isaia a reprezentat poporul de legământ al lui 
Dumnezeu, care este astăzi pe pământ: „În anul morţii[de lepră, din cauză că a 
încercat să realizeze servicii preoţeşti nefondate în templul lui Iehova] împăratului 
Ozia [care ilustra „creştinătatea‟], am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de 
domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau 
deasupra Lui şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi 
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acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, 
Sfânt, Sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”! Şi se 
zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna şi casa s-a umplut de fum. Atunci am 
zis: [reprezentând poporul de legământ al lui Iehova] „Vai de mine! sunt pierdut, 
căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze 
necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:1-5) 
Acea lipsă de curăţie se datora cu siguranţă lipsei de activitate sau neglijenței în 
decursul folosirii căilor şi mijloacelor divine asigurate („mâna”) pentru a transmite 
mărturia lui Iehova, iar acest lucru este arătat de faptul că profetul a fost curăţat cu 
foc ce i-a fost pus pe buze: „Apoi unul dintre serafimi a zburat spre mine, cu un 
cărbune arzând în mână, pe care îl luase cu cleştele de pe altar; şi mi l-a pus pe 
gură şi a spus, Iată, acesta ţi-a atins buzele, iar fărădelegea ţi-a fost îndepărtată, şi 
păcatul înlăturat. Am auzit şi vocea Domnului spunând, Pe cine voi trimite şi cine 
va merge pentru noi? Apoi eu am spus, sunt aici; trimite-mă pe mine. Iar El a spus, 
Mergi, şi spune-le acestor oameni.” – Isaia 6:6-9. 

Mâna lui Moise la piept a reprezentat în mod special perioada de timp din 
1918 până în 1919 inclusiv, când s-a făcut foarte puţin sau nimic în procesul de 
mărturie pentru Iehova de către poporul  de legământ al lui Iehova de pe pământ. 
Dumnezeu i-a spus lui Moise să-şi scoată mâna de la piept, iar când şi-a scos-o şi-a 
dat seama că era lepros precum zăpada. Apoi Dumnezeu i-a spus  să-şi bage din 
nou mâna la piept: „Şi El a spus: Bagă-ţi mâna din nou la piept. Şi şi-a băgat din 
nou mâna la piept, şi şi-a scos-o; şi, iată, era din nou ca restul cărnii lui.” – Exodul 
4:7. 

Porunca lui Iehova dată aici învaţă că Iehova nu şi-a părăsit de tot poporul, 
din cauza neglijenţei, dar că atunci când sunt informaţi în legătură cu condiţia lor 
necurată, dacă dă atunci dovadă de căinţă şi ar deveni zeloşi pentru Domnul, El le 
oferă din nou bunătatea Sa. Observaţi următoarea consemnare: „Şi şi-a băgat din 
nou mâna la piept; şi când a scos-o de la piept, iată, era din nou ca restul cărnii 
lui.” (A.R.V.) Această acţiune din urmă a prefigurat faptul că în 1922, când poporul 
de legământ al lui Iehova şi-a descoperit lipsa de curăţie din cauza inactivităţii 
pentru serviciul lui Dumnezeu, ei au devenit imediat activi şi lucrarea lor a mers 
înainte cu energie şi cu un zel specific casei Domnului. 

Concluzia privind îndeplinirea ilustrației profetice este susţinută şi mai tare 
de următorul lucru: Iehova şi-a ales poporul să depună mărturie pentru numele Lui, 
ca un „popor pentru numele Lui”. (Fapte 15:14) El le-a încredinţat o anumită 
lucrare, ce este ilustrată de „mână”, iar pentru a fi plăcuţi pentru Domnul, lucrarea 
trebuie realizată cu energie; aşa cum este scris: „Orice face mâna ta, să facă cu 
putere.” (Eclesiastul 9:10) Acest sfat a fost scris pentru binele „rămăşiţei” 
martorilor lui Iehova, ca şi toate celelalte sfaturi scrise în Scripturi. (Vezi Romani 
15:4) Tot pentru binele lor mai este scris cu privire la timpul de după a doua venire 
a lui Cristos, şi mai ales după ce va veni la templu pentru judecată: „În acea zi i se 
va spune Ierusalimului [poporul de legământ al lui Iehova, inclusiv însoţitorii lor 
de pe pământ], Nu te teme; iar Sionului  [cei unşi din organizaţia lui Dumnezeu], 
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Mâinile voastre să nu încetinească. Domnul Dumnezeul tău este puternic în 
mijlocul tău; El te va ajuta, se va bucura pentru tine cu veselie; El va sta în iubirea 
Sa; se va bucura pentru tine prin cântare.” (Ţefania 3:16, 17) Dumnezeu se bucură 
de servii Lui atunci când aceştia sunt sârguincioşi şi credincioşi şi este mulţumit 
atunci când ei Îl mărturisesc cu credinţă. Isus a spus: „Prin aceasta este Tatăl Meu 
glorificat, că produceţi mult rod; astfel veţi fi discipolii Mei.” – Ioan 15:8. 

Scopul acestei învățături este ca rămăşiţa să se păstreze curată prin credinţă 
şi zel în realizarea termenilor legământului lor, care le cere să depună mărturie 
pentru Iehova ca martorii Lui. Acest lucru înseamnă că ei trebuie să-i fie în 
totalitate devotaţi lui Iehova şi Guvernului lui Teocratic sub Cristos pentru a fi 
curaţi; aşa cum este scris: „Fiţi curaţi, voi cei care purtaţi vasele Domnului.” (Isaia 
52:11) „Străduiţi-vă să vă asiguraţi chemarea şi alegerea.” (2 Petru 1:10) Iar cu 
privire la mireasa lui Cristos, „soţia Mielului”, este scris: „Şi i s-a spus să se 
îmbrace în in fin, deschis şi curat: pentru că inul curat reprezintă faptele drepte ale 
sfinţilor.” (Apocalipsa 19:8, Versiunea Revizuită) Aceste „fapte drepte” constau în 
supunerea deplină faţă de Dumnezeu, respectarea poruncilor Lui şi mărturisirea lui 
Isus Cristos încredinţată lor. (Vezi Lumina, Cartea a II-a , pagina 156) Rămăşiţa 
credincioasă, fără a încetini lucrul, continuă să transmită mărturia lui Iehova până 
când organizaţia lui Satan va fi distrusă, aşa cum s-a afirmat în Isaia 6:11; şi 
„marea mulţime” sau „alte oi” ale Domnului trebuie să fie însoţitorii rămăşiţei, în 
îndeplinirea acestui serviciu de martor. 

Omul nu a găsit nici un leac pentru lepră. Singurul leac este prin puterea lui 
Iehova, iar El îi vindecă doar pe cei care i se supun. „Creştinătatea”, precum 
Regele Ozia, a fost nesupusă în mod intenţionat faţă de Iehova atunci când 
Domnul a venit la templu, şi de atunci nu va fi vindecată niciodată de boala 
mortală simbolizată de lepră. Mâna lui Moise a fost vindecată doar după ascultarea 
deplină a poruncii lui Iehova. Poporul de legământ al lui Iehova poate fi vindecat 
şi păstrat curat doar prin supunerea voită şi devotamentul necondiţionat faţă de 
Iehova. 

 
 

Experiențe de teren 
 

MĂRTURIA UNUI FEMEI CATOLICE ÎN TAYPORT , 
SCOŢIA 

 
“Martorul lui Iehova , care vizita o casă , a fost interpelat de către femeia 

care a venit la uşă , cu cuvintele : ` Tu eşti cel care a vândut o carte soţului meu , 
acum ceva timp . Când mi-a arătat cartea pe care i-aţi vândut-o , m-am certat cu el 
, fiindcă nu prea ne puteam permite să plătim un șiling pentru carte . Am deschis 
cartea , şi am văzut că mesajul cărţii era împotriva Bisericii Catolice , aşa că am 
aşteptat după tine , ca să revii , ca să îţi spun ceea ce credeam ; dar când am ajuns 
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la uşă , am întâlnit doi bărbaţi care căutau o locuinţă unde să stea , dar până când 
am terminat de discutat cu ei , tu nu mai erai în preajmă . Apoi eu ţi-am scris o 
scrisoare mânioasă , dar nu am pus-o nicicând la poştă , şi intenţionam la prima 
oportunitate pe care o aveam , indiferent dacă era pe stradă sau nu , să îţi spun pe 
şleau , părerea mea .  La scurt timp după acest incident , cei doi copii ai mei , au 
făcut pojar . Ducându-mă rapid într-o dimineaţă , ca să cumpăr ceva de la magazin 
, m-am întâlnit cu preotul , şi el a vrut să ştie de ce nu am fost la Mesă . I-am zis că 
copiii erau bolnavi de pojar . El a spus că acest lucru nu reprezintă o scuză .   

“ Dar ” , am spus eu , “ nu îmi pot lăsa copiii , singuri în casă , de capul lor 
“ Preotul a spus “Nimic nu ar trebui să te împiedice de la a lua parte la mesă ; dacă 
nu vii la mesă , te vei frige în iad , şi acest lucru va fi doar pentru păcatul tău ” 
Eram furioasă , şi când am ajuns acasă , ceva m-a făcut să mă duc la acea carte pe 
care soţul meu a cumpărat-o de la tine . Ceea ce am citit , m-a determinat să nu mă 
mai duc vreodată  aproape , de o biserică catolică . Mă simt pustiită să cred că 
acest lucru ( mesa ) , m-ar fi ţinut în sclavie , atât de mulţi ani ` . Această femeie , a 
promis să vină la un studiu al cărţii “Salvare ” , carte care i-a deschis ochii “ .  
    

LA CASA DE PIONIERAT NUMARUL 4 ,  
LONDRA , ANGLIA 

 
O doamnă ne-a vizitat , lunea trecută , când a stat trei ore , ascultând 

înregistrări fonografice ,  şi punând întrebări , la care îi răspundeam .  Ea căuta 
asociaţia “Studenților Internaționali ai Bibliei“ , şi ne-a găsit după semnul 
“Salvare“ , din fereastră . Doamna trăise în Canada de câţiva ani , şi şi-a amintit de 
o vizită din partea unui vestitor , care îi spusese că Liga Naţiunilor va da greş . Mai 
târziu , ea şi-a cumpărat cartea “ Harpa lui Dumnezeu”  şi evenimentele recente 
din lume , au făcut-o să se întoarcă înspre Biblie , pentru sprijin . A descoperit că 
era incapabilă să înţeleagă Biblia şi s-a gândit că cartea “Harpa lui Dumnezeu “ ar 
putea - o ajuta . Totuşi , ea nu a putut găsi cartea , şi astfel , a încercat să găsească 
organizaţia . Ea era în drumul ei către doctor , când ne-a vizitat , şi a spus când a 
plecat , că s-a simţit mult mai bine şi astfel , nu mai trebuie să mai treacă pe la 
doctor . Ea a luat cu ea , cartea “Salvare “ şi de atunci , a fost la două studii biblice 
.  Ea ne-a spus că soţul ei a fost uimit de schimbarea survenită în ea , şi întreabă ce 
lucru i s-a întâmplat , care a cauzat această schimbare .  Noi am făcut acum o 
întâlnire ca să îl vizităm , pe soţul ei , cu predicile înregistrate . Astăzi , de 
asemenea , un membru al casei a plasat unui tânăr gentleman din Edinburgh , ( 
care cumpărase o copie a revistei “Turnul de Veghere” de la un pionier care făcea 
serviciul de distribuire a revistelor la colţ de stradă ) ,  o abonare de şase luni la 
revista “Turnul de Veghere” . Este atât de multă bucurie , în vederea adunării marii 
mulţimi , încât cu greu , o putem stăpâni . “  
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ÎN ULTIMA MEA SEARĂ DE VIZITARE ,  
LONDRA , ANGLIA 

 
“ O fată , în vârstă de cam 23 de ani , deja terminând de citit pliantul de 

mărturie , şi-a exprimat dorinţa de a citi literatură , dar era speriată ca să facă acest 
lucru , de vreme ce întreaga casă , inclusiv ea , erau catolici .  În timp ce îmi 
continuam lucrarea  mea de mărturisire pentru ea , un băiat de cam vârsta ei , a 
venit la uşă , ca să întrebe despre ce era vorba . După ce a auzit explicaţia mea, el a 
zis  : “ Păi , când eram în Africa acum trei luni , am întâlnit pe câţiva din oamenii 
voştri , făcând aceeaşi lucrare pe care o faci şi tu acum . Judecătorul Rutherford 
scrie aceste cărţi , nu – i aşa ?  I-am răspuns , şi el a continuat : Da , am citit câteva 
dintre cărţile lui , când mă aflam în Africa , şi cred că sunt bune ` El mi-a spus , că 
el însuşi era catolic , dar şi-a exprimat frica faţă de faptul de a lua literatură , din 
cauza opoziţiei din partea celorlalţi din familie . El şi sora lui , s-au mai uitat încă o 
dată prin cărţile “ Bogăție “  şi “Guvern și Pace “ – pe care le dăduserăm lor . 
Uitându-se pe furiş în spatele lor ,  ca să se asigure că mama lor nu îi asculta , 
aceştia au spus : `Le luăm „ Chiar în timp ce ei îmi întindeau banii pentru cărţi , a 
venit mama lor din camera din spate , cu  sprâncenele încruntate , ca să mă întrebe 
ce doream . Rapid ca fulgerul , fata a ascuns cărţile , sub halat , în timp ce băiatul o 
preîntâmpina pe mama lui cu răspunsuri evazive . Când mama lor a fost mai 
departe de noi , băiatul şi sora lui , mi-au adus ceva bani în plus , drept contribuţie 
pentru lucrare . În timp ce apăsa banii în palma mea , băiatul a şoptit : `Ca să îţi 
spunem adevărul , eu şi sora mea , am ajuns de ceva vreme la concluzia că religia 
catolică , este o prostie . Vom citi cu siguranţă aceste cărţi “   
 
SECŢIE DE POLIŢIE ÎN RUTA REVISTELOR ( MICHIGAN ) 

 
“Sâmbătă , în timp ce mă aflam în serviciu meu de distribuire a revistelor la 

colţ de stradă , am fost abordat de către un poliţist ,  care m-a întrebat dacă aveam 
ceva literatură gratuită . Fiind precaut în răspunsul meu , datorită faptului că 
fusesem arestat înainte , de mai multe ori şi datorită problemelor mele anterioare 
cu polițiştii , i-am răspuns că noi dădeam copii gratuite , celor care au o dorinţă 
sinceră ca să cunoască despre asta .  Totuşi , am descoperit curând , că citise 
broşura “Coloana a cincea “  , şi că ce conţinea acea broşură , era adevărat . El m-
a sfătuit să las ceva literatură gratuită , la secţia de poliţie . Vestitor : ` Să zicem că 
nu vor accepta literatura ` . Poliţistul : ` Spune - le că câţiva din poliţie , cer ca tu 
să laşi literatură acolo , şi că ei vor veni după ea . Ceilalţi îşi lasă din literatură 
acolo „ . Vestitor : Prin ceilalţi , te referi la organizaţia catolică „ . Poliţist : ` Da , şi 
ei au o clică acolo la secţie , şi nu îmi place să văd secţia de poliţie , atât de 
unilaterală ` . Aşa că , am lăsat zece broşuri “Coloana a cincea “ şi zece broşuri 
“Mângâiere” , şi am lăsat şi zece copii din fiecare ediţie actuală a revistei  “ 
Mângâiere “ .   
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ÎNTR-O ZI DE AUGUST , ÎN PHILADELPHIA 
 

“Bărbatul lucra într-o casă goală . Noi am pus pentru el , înregistrarea 
fonografică “Dușmanii” . După ce audiţia discului a luat sfârşit , noi îi arătam 
cartea “ Dușmanii” , când un alt bărbat a venit din spatele casei , s-a uitat la titlul 
cărţii , şi a spus : Ştiu cine sunt duşmanii noştri , Ierarhia Catolică . Aşa-i ? Noi am 
spus că da . Noi i-am spus că dacă ar contribui cu o monedă , i-am pune 
înregistrarea , ca să o audă şi el . Când audiţia înregistrării a luat sfârşit , el a 
întrebat dacă vreunul dintre cei patru vecini ai lui , făcuseră rost de la noi , de 
cartea “ Dușmanii ” . Noi i-am spus : ” Nu ” , şi el a spus : Ei sunt ignoranţi în mod 
voit , dar trebuie să ştie despre dezastrul iminent , chiar dacă trebuie să plătesc eu 
însumi pentru acest lucru „ El a luat cinci cărţi , cinci broşuri “Refugiu” şi cinci 
reviste . În timp ce plecam , el se ducea la fiecare dintre vecinii lui , cu literatura pe 
care o obţinuse de la noi . A fost o experienţă emoţionantă , să îl văd pe el făcând 
lucrarea de mărturisire vecinilor lui , care nu ne-au ascultat pe noi “ . 
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Publicată bilunar de 

      Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere 
117 Adams Street             Brooklyn. N.Y.. U.S.A. 

 
FUNCŢIONARI:  

 Preşedinte: J.F.Rutherford            Secretar: W.E. Van Amburgh  

 
„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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TURNUL DE VEGHERE 
 

VESTITORUL PREZENŢEI LUI CHRISTOS 
 

VOL. LXI                15  NOIEMBRIE 1940      Nr. 22 
 
 

DRAMA RĂZBUNĂRII 
Bucurați-vă, națiuni,cu poporul Său, căci El va răzbuna sângele servilor Săi, va 

aduce răzbunarea asupra vrăjmașilor Săi, și va face ispășire pentru pământul 
poporului Său!” – Deut. 32:43 

 
Partea I 

Iehova  l-a făcut pe servul Său Moise să consemneze profeția de mai sus și a 
hotărât că împlinirea acesteia va avea loc la timpul Său stabilit. Evenimentele arată 
că acest timp stabilit este foarte aproape. Toți cei care ascultă cu credincioșie de 
Atotputernicul Dumnezeu pot fi siguri că El își va îndeplini în totalitate scopul 
declarat. Dacă își propune ceva, nu încape nici o îndoială că va și duce la 
îndeplinire. – Isaia 46:11 

2. Acestea sunt zile primejdioase și din acest motiv sunt ”ultimele zile”. 
Știind că timpul este limitat, Diavolul vrea să distrugă toate persoanele care și-au 
declarat scopul de a-I servi lui Iehova Dumnezeu. Lupta o poartă totalitarismul 
împotriva TEOCRAȚIEI. Această luptă va fi o bătălie finală și ea va avea loc în 
scurt timp. Cine va câștiga? ”Să vi se facă după credința voastră”. 

3. Servii credincioși ai lui Iehova știu că TEOCRAȚIA  va triumfa în 
totalitate și că tot ce va supraviețui și va avea viață va lăuda pentru totdeauna 
numele lui Iehova. Toți cei stăpâniți de teamă vor cădea sub controlul fascismului, 
care este un alt nume pentru conducerea totalitară sau demonism, iar conducătorii 
și mulțimile care urmează această formă nelegiuită de conducere vor pieri cu toții. 
Ei sunt orbi în ce privește scopul lui Dumnezeu și se îndreaptă spre simbolica 
Mare Moartă a distrugerii complete. Cei care rămân credincioși și neclintiți în 
Domnul vor avea și ei o parte din victoria REGELUI TEOCRAȚIEI. Fie ca aceste 
adevăruri să fie întipărite în mințile tuturor celor care iubesc dreptatea și urăsc 
nelegiuirea. 

4. Așa cum i-a vorbit Iehova poporului Său tipic de legământ, tot așa 
vorbește El astăzi prin Isus Cristos, mai marele Iosua, poporului Său de legământ, 
și anume: ”Nu ți-am poruncit Eu? Fii curajos și tare! Nu te înspăimânta și nu te 
îngrozi, căci Iehova, Dumnezeul Tău, va fi cu tine oriunde vei merge.” – Iosua 1:9. 

5. A fii curajoși înseamnă a cunoaște și a ne baza în totalitate pe mărețul 
adevăr cu care ne echipează puterea divină, preumbrit de simbolul iubirii și condus 
de o înțelepciune perfectă. Astfel, cei credincioși merg înainte cu deplină 
încredere, îndeplinind cu puterea pe care o au lucrarea pe care Domnul a 
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încredințat-o poporului credincios Lui. Faptele crude la care recurg adepții religiei 
împotriva servilor lui Iehova Dumnezeu nu-i vor face nicidecum pe acești servi 
credincioși să se înspăimânte. Ei progresează cu curaj! Iehova Dumnezeu, căruia îi 
servim, îi va elibera  pe cei care i se supun lui. Văzând cât de minunat se 
desfășoară profețiile înaintea ochilor noștri, acum este timpul să ”ne ridicăm și să 
ne înălțăm capul, pentru că eliberarea noastră se apropie!” (Luca. 21:28) Este 
timpul să ne bucurăm. Dumnezeu își va arăta îndurarea față de toți cei care se 
încred în El și Îl servesc. El va binecuvânta starea lor, ilustrată de „pământ”. El își 
va apăra și binecuvânta poporul. El va lupta cu adversarii lor în locul lor. El îi va 
înălța pe cei credincioși și îi va face să se bucure. Fie ca toți cei care iubesc 
dreptatea să o caute cu zel, să fie umili și întotdeauna curajoși. 

6. Cei care susțin TEOCRAȚIA sunt conștienți de faptul că se apropie cu 
rapiditate de marele punct culminant și, privind înapoi la experiențele din anii 
trecuți, se bucură mult că au avut privilegiul de a se afla de partea lui Iehova și a 
Regelui Său, vestind numele și Împărăția Celui Prea Înalt. Pe parcursul ultimilor 
douăzeci de ani, servii credincioși ai lui Iehova au vestit  mesajul despre Împărăția 
Sa și, prin aceasta, adevărul a demascat necurăția și murdăria nelegiuiților religioși 
și a defăimătorilor numelui sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta a stârnit furia 
dușmanilor și i-a făcut să formeze, sub conducerea Diavolului, o mare mulțime de 
”capre”, desfășurând fapte nelegiuite împotriva ”oilor” Domnului, grăbindu-se ei 
înșiși spre distrugere. Lucrarea în care poporul lui Iehova a avut privilegiul de a se 
implica a ajutat la deschiderea ochilor spirituali la mai multe persoane sincere, care 
erau ținute captive de către sistemele religioase, iar acestea s-au alăturat acum 
oștirii  Domnului.  

7. Nu de mult timp, Cel Prea Înalt le-a descoperit membrilor poporului Său, 
prin Isus Cristos, înțelegerea profeției sau dramei profetice de acum multă vreme, 
în care Ehud a jucat un rol important. Dumnezeu a transmis această  descoperire 
membrilor poporului Său acum, în aceste zile de sfârșit a ”lucrării Sale 
neobișnuite”. Această descoperire a fost și este o mare mângâiere pentru servii 
credincioși ai Domnului. Marele Teocrat și Regele Său îi ocrotesc pe cei ce susțin 
TEOCRAȚIA  și vor să le apere interesele. El este Dumnezeul oricărei mângâieri 
și Tatăl tuturor îndurărilor, iar cei care rămân în iubirea Sa primesc de la El 
îndurare, mângâiere și odihnă. Binecuvântată este partea lor! În mijlocul marelui 
tumult în care s-a găsit pământul până acum, poporul lui Dumnezeu a progresat cu 
seninătate, fără să rupă niciodată rândurile. Unitatea lor perfectă a fost ilustrată în 
drama privitoare la Ehud. Această unitate completă a lor s-a manifestat la un 
congres ținut în perioada 24-28 Iulie, 1940. Este o zi de bucurie. Și cei care sunt în 
prezent credincioși TEOCTAȚIEI pot spune, și o fac, prin îndurarea Domnului: 
”Bucurați-vă, națiuni, alături de poporul Său.” Singura bucurie pe care o pot găsi 
pe pământ oamenii din toate națiunile este în Domnul. Noi avem privilegiul ca, în 
mijlocul furtunii care s-a abătut asupra omenirii, să ducem mesajul de consolare și 
mângâiere oamenilor buni, îndreptându-le atenția spre TEOCRAȚIE.  
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8. Cei care se opun măreței TEOCRAȚII nu sunt inactivi. Satan și primul lui 
ajutor, Gog, care conduc legiuni de demoni invizibili, sunt susținuți de o uriașă 
mulțime de susținători ai religiei demonizați, vizibili, de pe pământ. Dintre aceștia 
romano-catolicii sunt cei mai subtili, iar aceștia, împreună cu aliații lor religioși, 
naziștii, fasciștii, comuniștii și alți reprezentanți demonizați, ce se constituie din 
”capre” ipocrite și fanatice, li se împotrivesc cu toții celor care susțin 
TEOCRAȚIA. Acest lucru era de așteptat și servii lui Dumnezeu nu sunt în niciun 
fel demoralizați sau dezamăgiți.  Nu a fost niciodată, în toată istoria națiunilor o 
asemenea persecuție neîntemeiată și crudă, la nivel mondial, asupra servilor lui 
Dumnezeu. Întreaga Europă a interzis vestirea mesajului Împărăției. Doar Anglia 
continuă să arate favoare Martorilor lui Iehova. Canada, împotriva dorinței 
poporului, a numit în funcție un dictator romano-catolic ce, fără motiv și fără a 
avea dreptul, își face și exercită propriile sale reguli în consiliu, cu precădere 
împotriva celor care vorbesc despre GUVERNUL TEOCRATIC, singura speranță 
a omenirii. Predicarea mesajului împărăției este interzisă în Canada pentru singurul 
motiv că Ierarhia, acționând ca primul reprezentant al Diavolului pe pământ, cere 
ca aceasta să fie interzisă. Fie ca toți oamenii cu o inimă curată care locuiesc în 
Canada să se bucure, deoarece aceasta este încă o dovadă a faptului că ziua 
eliberării este foarte aproape.  

9. În Statele Unite, persecuția urmașilor lui Isus Cristos continuă cu cruzime 
fără niciun motiv. Martorii credincioși ai lui Iehova sunt acuzați de înaltă trădare 
deoarece ei susțin GUVERNUL TEOCRATIC, care este de fapt singura speranță a 
lumii. Diavolul și toți ai săi urăsc TEOCRAȚIA, și din acest motiv ei ignoră cu 
desăvârșire legile națiunilor și statelor. Funcționarii publici, jurând că își vor face 
datoria, se alătură unor gloate fanatice. Preoții catolici, care pretind în mod 
mincinos că îi servesc lui Dumnezeu, participă și de multe ori chiar conduc aceste 
gloate, în timp ce aceste creaturi demonizate distrug bunurile Martorilor lui 
Iehova, îi alungă din propriile lor case și îi persecută cu cruzime. Și de ce? 
Deoarece acei servi credincioși ai Celui Prea Înalt îi vestesc numele și Împărăția. 
Acestea sunt zilele la care se referă cuvintele lui Isus, aplicându-se în totalitate 
asupra servilor credincioși ai lui Iehova: ”Veți fi urâți de toate națiunile din cauza 
numelui Meu.” (Mat. 24:9) ”Ei vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta, 
predându-vă sinagogilor (conducătorilor religioși) și aruncându-vă în închisori, 
târându-vă în fața regilor și domnitorilor din cauza numelui Meu.” (Luca 21:12) 
”Dar luați seama la voi înșivă! Vă vor preda tribunalelor, veți fi bătuți în sinagogi 
și veți fi duși înaintea guvernatorilor și a regilor din cauza Mea, ca mărturie pentru 
ei.” – Marcu 13:9 

10. Aceste cuvinte profetice ale lui Isus Cristos sunt împlinite în fiecare zi, în 
prezent, de către servii credincioși ai lui Dumnezeu, iar această persecuție 
groaznică ce împlinește profețiile are loc tocmai în țări care se laudă cu libertatea 
de închinare și de exprimare. Adepții religiei, demonizați, recită cu fanatism 
cântece patriotice și salută drapelul american, în același timp în care încalcă toate 
regulile sau principiile pe care le simbolizează acel drapel. De ce? Deoarece 
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demonii îi controlează și îi țin în posesie pe acești practicanți ai religiei. Dar de ce 
permite Domnul ca astfel de lucruri să aibă loc? ar putea întreba unii. În special 
pentru două motive principale: pentru a le oferi o ocazie de a se manifesta tuturor 
persoanelor care doresc să îi ia partea Diavolului și să se opună marii TEOCRAȚII 
și, un motiv și mai important, pentru a le oferi ocazia servilor lui Dumnezeu să își 
dovedească integritatea față de El. Este o încercare arzătoare și de o importanță 
vitală. Isus Cristos a fost supus celei mai aspre probe, iar acum urmașii Săi 
credincioși de pe pământ trebuie să treacă o probă asemănătoare, iar ei se bucură 
să suporte unele dintre necazurile ”lăsate în urmă” de Cristos, luând parte la 
încercările și persecuțiile lui și dovedindu-și astfel credința și integritatea , pentru a 
putea astfel să împărtășească cu El și minunatele Sale binecuvântări veșnice. 
Eliberarea servilor Săi credincioși este cât se poate de sigură și ea va avea loc 
foarte curând,  iar profeția pe care i-a poruncit Dumnezeu lui Moise să o 
consemneze acum multă vreme se va îndeplini cu siguranță în scurt timp. 

 11. Cel Prea Înalt nu este nepăsător cu privire la cei ce i se supun. Iehova 
Dumnezeu a știut de la început că urmau să vină aceste zile agitate și tumultoase 
din prezent. (Fapte 15:18) Cu secole în urmă, Dumnezeu a făcut să aibă loc drame 
profetice care, la timpul stabilit de El, să servească la înțelegerea și mângâierea 
celor care Îl iubesc cu adevărat. Folosindu-i pe israeliții și pe alții pentru a crea 
aceste drame, El a făcut ca ele să fie așternute în Biblie astfel încât servii Săi 
credincioși care se află în prezent pe pământ să vadă împlinirea lor și să primească 
mângâiere și speranță. (Rom. 15:4)  Iehova este Dumnezeul luminii, iar lumina Lui 
este semănată între servii lui credincioși ai TEOCRAȚIEI. (Ps. 97:11) Lumina Sa 
strălucește acum în mințile fiecăruia dintre aceia care se dedică în totalitate lui 
Dumnezeu și Împărăției Sale. Iehova și-a descoperit  scopul de a ”răzbuna sângele 
servilor Lui” și de a se ”răzbuna pe dușmanii lui” în curând și de a-și manifesta 
îndurarea și a binecuvânta ”țara sa (organizația celor care susțin TEOCRAȚIA)” și 
”întregul Său popor”. Dumnezeu și-a condus poporul, prin intermediul lui Isus 
Cristos , mai ales din 1918, când Isus a apărut la templu. Acum, în anul 1940,  El 
le permite să privească înapoi la modul în care i-a condus și pentru a vedea cum i-a 
folosit El pe servii Săi credincioși, iar acum El îi lasă să vadă cu ochii spirituali 
justificarea numelui Său sfânt.  Cunoașterea acestor lucruri este acum o mare 
mângâiere pentru poporul Său, și cu siguranță este voința lui Dumnezeu ca ei să 
păstreze în minte tot ce a făcut El pentru ca ei să continue să fie mângâiați și 
pentru ca speranța lor să crească și mai mult. 

 
Drama răzbunării 

12. Dramele biblice sunt ilustrații propriu-zise, vii, create și consemnate de 
Domnul spre ajutorul și mângâierea poporului Său, descoperindu-le astfel dinainte 
scopul Său, pe care El îl va înfăptui la timpul Său stabilit: ”Răzbunarea” înseamnă, 
în primul rând, justificare. Marea problemă în discuție este justificarea supremației 
lui Iehova și astfel justificarea numelui Său. Executarea răzbunării înseamnă 
obligatoriu pedepsirea tuturor inamicilor lui Dumnezeu prin distrugerea lor 
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completă, care va avea loc în ”bătălia zilei celei mari a Atotputernicului 
Dumnezeu”, care va fi condusă de Isus Cristos, răzbunătorul lui Dumnezeu. 
Pregătirea pentru această bătălie, care va fi cu siguranță purtată în scurt timp, are 
deja loc de un anumit timp încoace. Ea va marca sfârșitul răutății pe fața 
pământului, iar acest sfârșit va fi la ”timpul fixat”. – Dan 11:27 

13. Relatarea dramei răzbunării menționată aici se găsește în Biblie în cartea 
Judecători, capitolele patru și cinci. Cele mai importante părți din această dramă au 
fost conduse de poporul tipic  al lui Dumnezeu în legătură cu dușmanii Săi, și nouă 
ni se spune în mod clar că asemenea drame sau tablouri profetice  au fost susținute 
anume spre  beneficiul acelor servi credincioși ai lui Dumnezeu care se află astăzi 
pe pământ: ”Aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple și au fost scrise ca avertizare 
pentru noi, peste care a venit sfârșitul veacurilor.” – 1 Cor. 10:11. 

 
Personaje 

14. În această dramă profetică principalele personaje sunt următoarele: 
Barac: care interpretează o parte în care îl simbolizează în special pe Isus 

Cristos, Răzbunătorul lui Iehova Dumnezeu. 
Debora: profetesa, care simbolizează organizația lui Iehova  
Iael: ce prefigurează oamenii cu inima sinceră care îi susțin pe Martorii lui 

Iehova și se lasă ocrotiți de marele Rege Teocratic. 
15. Iabin: regele canaaniților, care îl simbolizează atât pe Diavol, cât și pe 

Gog, cel mai înalt membru al organizației lui Satan și conducătorul activ sau 
căpitanul forțelor demonilor, care era un împotrivitor al acestor servi credincioși. 

16. Sisera: este simbolul demonismului, și mai ales al organizațiilor 
religioase, inclusiv Ierarhia și forțele politice, comerciale și militare care se 
manifestă mai ales în cadrul conducerii totalitare care supune în prezent întreg 
pământul.  

17. În împlinirea acestei drame profetice, ni se arată că aceia care sunt 
simbolizați de opozanți sunt dușmanii TEOCRAȚIEI și ei au format o conspirație 
împotriva marelui TEOCRAT și a servilor Săi, făcând pe față acte care servesc 
intereselor acelei conspirații și încearcă să facă în așa fel încât toți Martorii lui 
Iehova și susținătorii GUVERNULUI TEOCRATIC să fie distruși. Scopul acestei 
conspirații cât și deznodământul acesteia sunt scoase în evidență de rugăciunea 
slujitorilor credincioși ai lui Dumnezeu, care a fost așternută în Biblie în capitolul 
83 al cărții Psalmi și care se află acum în inima și pe buzele fiecăruia dintre servii 
Săi.  

18. Scopul principal al rugăciunii consemnate în Psalmi 83 este justificarea 
numelui Celui Prea Înalt: ”Al cărui nume este IEHOVA” (vers. 18)  Aceasta este 
în ea însăși o dovadă că rugăciunea așternută în Psalmi este o profeție pe care 
Iehova Dumnezeu și-a propus să o ducă la îndeplinire și o va face. Această 
rugăciune și profeție este în strânsă legătură cu evenimentele pe care le-a trăit 
Israelul, poporul tipic al lui Dumnezeu, când Debora era profetesă și când Barac a 
condus atacul asupra forțelor unite ale dușmanilor.  Punctul culminant în 
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împlinirea ambelor profeții este ”bătălia zilei celei mari a Dumnezeului 
Atotputernic”, în care Isus Cristos, justificatorul numelui lui Iehova, va conduce 
oștirile Celui Prea Înalt  și din care va rezulta distrugerea împotrivitorilor. Această 
bătălie și deznodământul ei sunt prefigurate de profeția conținută în cântarea pe 
care o cântă Barac și Debora și care se află în al cincilea capitol al cărții 
Judecători. 

19. Din 1922 încoace, servii credincioși ai lui Iehova s-au implicat din toată 
inima în propovăduirea veștii bune a împărăției, altfel spus, mesajul despre 
GUVERNUL TEOCRATIC. (Mat. 24:14) La acea dată, dușmanii lui Dumnezeu 
de pe pământ au format o conspirație cu scopul de a-i șterge din existență pe 
Martorii lui Iehova și pentru a împiedica funcționarea TEOCRAȚIEI. Desigur, 
Diavolul a organizat această mișcare și i-a făcut pe oameni să o urmeze, în opoziție 
cu TEOCRAȚIA. Deoarece zelul și activitatea Martorilor lui Iehova cu privire la 
predicarea Împărăției lui Dumnezeu au crescut, și împotrivirea dușmanului față de 
ei a crescut. Profeticul psalm 83, vorbind despre această conspirație, enumeră mai 
multe națiuni care complotează spre a-i distruge pe aleșii lui Dumnezeu. În 
împlinirea acestei profeții se poate vedea clar acum că elementele religioase, 
politice, comerciale, militare și alții și-au unit forțele într-o încercare de a-i 
distruge pe cei care sprijină TEOCRAȚIA. Acum este timpul când această profeție 
rostită de Isus își are cea mai pronunțată împlinire: ”Veți fi urâți de toate națiunile 
din cauza numelui Meu”. Comuniștii, naziștii și fasciștii susțin cu toată puterea lor 
Ierarhia Romano-catolică și împreună cu susținătorii lor  sunt hotărâți să le facă 
rău servilor lui Iehova. Pentru a dovedi acest lucru este suficient să menționăm 
tratamentul crud, neîntemeiat, la care au fost supuși servii lui Iehova peste tot în 
Statele Unite de către clerul catolic, care a condus gloate de huligani împotriva 
Martorilor lui Iehova și la care au participat și mulți funcționari publici. 
Nemaiîntâlnita opoziție arătată Martorilor lui Iehova și colaboratorilor lor de către 
dușmanii acestora la congresul din 1940 este încă o dovadă a faptului că această 
conspirație își atinge punctul culminant. În ciuda acestei opoziții, Iehova și-a arătat 
favoarea și protecția față de servii Săi ajutându-i să se întrunească la cel mai mare 
congres ținut vreodată de poporul creștin de pe pământ, care s-a ținut la Detroit și 
la care au participat și alte orașe prin radio în perioada 24-28 Iulie. Și aceasta 
dovedește că acum este cel mai bun timp pentru ca Martorii lui Iehova să rostească 
rugăciunea din Psalmul 83 și anume: ”O, Dumnezeule, nu tăcea. Nu rămâne mut și 
nu sta liniștit, o, tu, Cel Divin. Căci iată că dușmanii Tăi se agită și cei ce Te urăsc 
cu înverșunare și-au ridicat capul. Ei vorbesc în secret cu viclenie împotriva 
poporului Tău și complotează împotriva celor pe care îi ascunzi. Ei au spus: ‟ 
Veniți, să îi ștergem din existență, ca să nu mai fie o națiune, ca să nu-și mai 
amintească nimeni de numele lui Israel.‟ Căci s-au sfătuit împreună cu o inimă, ba 
chiar au încheiat un legământ împotriva Ta.” – Ps. 83:1-5 

20. Deznodământul ”bătăliei marii zile a Dumnezeului Celui Prea Înalt” este 
prevestit în profeția din acel psalm și de asemenea de cântecul lui Barac și al 
Deborei. Un studiu amănunțit asupra acestor profeții va fi de un real ajutor 
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poporului lui Dumnezeu și le va întări speranța. Turnul de Veghere va încerca să îi 
ajute pe servii credincioși ai lui Dumnezeu în acest studiu. 

 
Drama 

21. Israeliții, poporul reprezentativ al lui Dumnezeu, au căzut de repetate ori 
sub influența și puterea religiei sau demonismului. Iehova le-a arătat îndurare 
israeliților atunci când s-au căit, de dragul propriului Său nume, iar apoi i-a 
eliberat de dușmanii lor. Printre aceia pe care i-a folosit Dumnezeu ca să-și arate 
puterea împotriva adepților demonizați ai religiei și împotriva persecutorilor 
poporului Său a fost Ehud, a cărui profeție a fost analizată în numerele anterioare 
ale revistei Turnul de Veghere. După moartea lui Ehud, israeliții au căzut din nou 
în capcana religiei, sau demonismului. Să nu uităm că israeliții erau poporul de 
legământ pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a crea Teocrația tipică. Moise a fost 
mediatorul dintre Israel și Iehova. Moise a fost o ilustrație, sau un simbol al lui 
Isus Cristos, mai marele Moise, marele Profet prin care vor primi toți salvarea. 
(Fapte  3:22,23) Israeliții i-au simbolizat, astfel, pe creștinii consacrații care au 
încheiat acum un legământ cu Iehova Dumnezeu prin intermediul marelui lor 
Mediator, Isus Cristos. ”Și fiii lui Israel au început din nou să facă ce este rău în 
ochii lui Iehova” – Jud. 4:1 

22. Această parte a dramei profetice trebuia să aibă și și-a avut împlinirea în 
acel popor de legământ care a acceptat să facă voința lui Dumnezeu într-o perioadă 
de dinaintea anului 1916. Înaintea acestui an au existat un număr de creștini care 
au vestit venirea lui Cristos Regele și întemeierea Împărăției Lui. Ei au așteptat 
anul 1914 ca pe o mare și importantă dată din istorie. Ei le-au vorbit mult 
oamenilor despre anul 1914, când urma să fie întemeiată Împărăția. Charles T. 
Russell, cunoscut mai bine drept pastorul Russell, a fost cel mai remarcabil dintre 
cei consacrați. El a fost un urmaș  credincios al lui Isus Cristos și a murit în anul 
1916, loial și credincios. Fiecare creștin care l-a cunoscut pe fratele Russell l-a 
iubit și a găsit multă plăcere în a servi alături de el. Ei pot depune mărturie despre 
devotamentul lui față de Dumnezeu și Regele Său. După moartea fratelui Russell 
au început să apară unele dezbinări între cei care se asociaseră cu el în lucrarea de 
predicare a veștii bune. Unii dintre ei voiau să fie onorați de oameni și, sperând să 
obțină această onoare, au încercat să-și atribuiască orice adevăr cu privire la fratele 
Russell, iar prin cuvintele și acțiunile lor au făcut un om să pară un obiect de mare 
onoare, adulare și închinare. Ei nu au reușit să vadă că numele lui Iehova 
Dumnezeu era de o importanță supremă și că toată lauda și închinarea trebuie dată 
lui Dumnezeu și lui Isus Cristos, ”oglindirea perfectă” a lui Iehova. (Evrei 1:6) A 
onora oameni în acest fel este o formă de religie și ea nu îi poate fi plăcută lui 
Dumnezeu.  

23. Până în 1918, toți cei consacrați erau mai mult sau mai puțin contaminați 
de religie și de practicile religioase, dând onoare și laudă unor oameni anume, care 
căutau să fie lăudați. Cu teamă și frică religioasă, mulți erau îngroziți de puterile 
politice ale acestei lumi, temându-se că ar putea să le supere dacă ar fi insistat prea 
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mult în vestirea împărăției lui Dumnezeu. Datorită acestei practici a religiei, mulți 
erau abătuți de la închinarea la Iehova Dumnezeu și la Regele Său, conducătorul 
TEOCRAȚIEI. O mare încercare s-a abătut asupra celor consacrați, mai ales din 
1917 până în 1919. 

24. Isus Cristos a venit în 1918 la templul lui Iehova pentru a-i proba și a-i 
judeca pe cei consacrați, cu scopul enunțat în profeție, (Mal. 3:1-3) și anume ca cei 
aprobați să „îi ofere Domnului o jertfă de dreptate”. Această judecată a Domnului 
a provocat o mare divergență între cei aprobați, pe care Domnul îi numește clasa 
”servului credincios și înțelept”, și ceilalți care continuă să practice religia și pe 
care El îi numește clasa ”servului rău”. (Mat. 24:45-49) Această clasă din urmă 
continuă să practice religia și să-i recunoască pe conducătorii acestei lumi rele, și 
anume conducătorii politici, financiari și religioși, ca și ”Stăpâniri Înalte”; altfel 
spus, ca o parte din ceea ce se numește ”religia organizată”. Acești adepți ai 
religiei continuă să spună că Turnul de Veghere l-a ”renegat pe pastorul Russell, 
fondatorul Martorilor lui Iehova”. Această afirmație este cu totul falsă. Societatea 
l-a recunoscut pe pastorul Russell, sau fratele Russell, drept un urmaș  loial și 
credincios al lui Isus Cristos, însă pastorul Russell nu a fost fondatorul Martorilor 
lui Iehova. Numai Iehova Dumnezeu este fondatorul Martorilor. (Isa. 43:10-12) 
Isus Cristos este ”Martorul credincios și adevărat” al lui Iehova, și întâiul martor al 
Celui Prea Înalt, și toți membrii ”corpului Său” sunt martori ai lui Iehova. 
(Apoc.1:5; 3:14; Col.1:18) De la Abel până la Ioan Botezătorul, servii credincioși 
ai Dumnezeului Prea Înalt au fost Martori ai lui Iehova. Adevărații urmași ai lui 
Isus Cristos nu urmează și nu se închină la niciun om și nici nu privesc vreun 
simplu om ca pe fondatorul sau conducătorul organizației lui Dumnezeu. Isus 
Cristos este Capul organizației principale a lui Dumnezeu și El este reprezentantul 
și conducătorul uns și ales al martorilor lui Iehova. Este împotriva voinței lui 
Dumnezeu ca oamenii să fie venerați. (Apoc. 22:8,9) Adevărații urmași ai lui Isus 
Cristos sunt complet devotați marelui TEOCRAT, Iehova și Regelui Său, Isus 
Cristos, și nu venerează niciun lucru și nici o creatură umană. Cunoscând bine 
mașinațiile subtile ale Diavolului pentru a prinde în capcană poporul de legământ 
al lui Dumnezeu, creștinii credincioși evită orice are vreo legătură cu religia. Ei 
știu că faptul de a-i onora și lăuda pe oameni și a le acorda meritul pentru lucruri 
care îi aparțin numai Domnului este religie și constituie practici religioase. Religia 
a fost cea care i-a făcut pe israeliți, poporul simbolic al lui Dumnezeu să ”facă ce 
era rău în ochii Domnului”. Și ce s-a întâmplat cu ei? ”Și Iehova i-a vândut în 
mâna lui Iabin, regele Canaanului, care domnea în Hațor. Comandantul armatei lui 
era Sisera și el locuia în Haroșetul națiunilor.” – Jud. 4:2 

25. Aici, drama profetică începe să prezică ce li s-a întâmplat celor consacrați 
care au practicat religia. Va fi util să observăm aici în detaliu faptele legate de toți 
cei care au luat parte la această dramă profetică. 

26. Așa cum s-a declarat în profeție, Dumnezeu i-a dat pe israeliți în mâna 
regelui Canaanului. Acest lucru nu a fost în afara dreptului și puterii lui Iehova de 
a-i răscumpăra pe israeliți din mâna celui căruia au fost vânduți, regele 
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Canaanului. A fost doar o abandonare temporară a lor. Dumnezeu era supărat pe 
israeliți deoarece ei fuseseră necredincioși legământului, astfel Dumnezeu s-a 
îndepărtat de la ei și i-a lăsat pradă regelui păgân care i-a luat ca sclavi. Dumnezeu 
i-a răscumpărat pe israeliți din Egipt; astfel, ei îi aparțineau Lui. (Amos 3:2) El ”i-
a vândut” lui Iabin fără bani și fără vreun preț stabilit. Iabin nu a plătit nimic și 
astfel Dumnezeu și-a păstrat titlul de proprietar față de israeliți și dreptul de a-i 
considera pe cei în mâna cărora îi dăduse responsabili pentru modul în care se 
purtau cu ei. Acest proprietar canaanit nu avea niciun drept permanent asupra 
poporului luat de la Domnul. Iehova și-a păstrat ceea ce putem numi ”dreptul de 
proprietate”, pe care avea dreptul să îl exercite oricând voia el. Așa a fost lăsată 
calea liberă pentru ca Dumnezeu să îi răscumpere pe israeliți atunci când ei aveau 
să arate dorința și dispoziția de a se căi și de a-I servi. 

27. Strămoșul lui Iabin a fost Canaan, cel pe care l-a blestemat Noe. (Gen. 
9:25) El a fost un practicant al demonismului, sau religiei. Iabin a fost condamnat 
la moarte, care a fost executată de către reprezentantul lui Iehova, reprezentat de 
națiunea Sa tipică teocratică, Israelul. Cu privire la aceasta, Iehova îi spune 
executantului: ”Însă în orașele acestor popoare pe care ți le ca moștenire Iehova, 
Dumnezeul tău, să nu păstrezi în viață nimic din ce are suflare, fiindcă trebuie să-i 
nimicești cu desăvârșire pe hetiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și 
pe iebusiți, așa cum ți-a poruncit Iehova, Dumnezeul tău, pentru ca aceștia să nu vă 
învețe să faceți potrivit tuturor lucrurilor dezgustătoare pe care le-au făcut ei 
pentru dumnezeii lor, și să păcătuiți împotriva lui Iehova, Dumnezeul vostru”. ( 
Deut. 20:16-18). Judecățile lui Iehova împotriva dușmanilor Săi sunt definitive și 
neschimbătoare. 

28. Conducerea regelui Iabin era anti-teocratică, iar atunci când el a luat 
controlul temporar asupra israeliților el a fost agresiv, iar fapta sa nu a fost una de 
bunăvoință față de Dumnezeu, așa cum au făcut și gabaoniții în zilele lui Iosua. 
Doar din cauza nepăsării și necredinței israeliților, care au urmat morții lui Iosua și 
a urmașilor săi credincioși, i-a permis Iehova regelui canaaniților să rămână în țară 
după ce el și-a stabilit acolo teocrația tipică: ”Iehova s-a aprins de mânie împotriva 
lui Israel și a zis: ‟ Pentru că națiunea aceasta a încălcat legământul pe care l-am 
poruncit strămoșilor lor și n-a ascultat de glasul Meu, nici Eu nu voi mai izgoni 
dinaintea lor niciuna dintre națiunile pe care le-a lăsat Iosua când a murit, ca să-l 
încerc prin ele pe Israel și să văd dacă vor păzi calea lui Iehova, umblând pe ea, 
așa cum au păzit-o părinții lor, sau nu.” (Jud. 2:20-22) ”Acestea sunt națiunile pe 
care le-a lăsat Iehova ca să-l încerce prin ele pe Israel, adică pe toți cei care n-au 
știut ce înseamnă războaiele Canaanului; doar pentru ca generațiile fiilor lui Israel 
să capete cunoștință și să învețe războiul, dar numai aceia care n-au știut până 
atunci ce înseamnă aceste lucruri: cei cinci domnitori aliați ai filistenilor și toți 
canaaniții, sidonienii și heviții care locuiau în munții Liban, de la munții Baal-
Hermon, până la intrarea în Hamat.” – Jud. 3:1-3 

29. Iabin domnea în Hațor, care se afla la nord de Marea Galileii și la vest de 
apele Meromului, lacul din care izvora râul Iordan în Galileea. În zilele lui Iosua 
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Hațorul era primul oraș, sau capitala, mai multor împărății sau regate din acea 
zonă, iar numele conducătorului era în acea perioadă Iabin. Primul Iabin a fost 
învins de către Iosua într-o bătălie: ”Și Iosua le-a făcut așa cum îi spusese Iehova: 
le-a tăiat tendoanele cailor și le-a ars carele în foc. Mai mult decât atât, Iosua s-a 
întors atunci și a cucerit Hațorul și l-a lovit cu sabia pe regele lui, pentru că 
Hațorul era înainte cel mai puternic dintre toate aceste regate. Și ei au lovit cu 
ascuțișul sabiei toate sufletele din el, nimicindu-le. N-a mai rămas nimic din ce 
avea suflare și a dat foc Hațorului. Iosua a cucerit toate orașele acestor regi și pe 
toți regii lor și i-a lovit cu ascuțișul sabiei. I-a nimicit cu desăvârșire, așa cum 
poruncise Moise, servul lui Dumnezeu”.  

30. În perioada în care israeliții s-au întors la demonism, canaaniții au 
reconstruit orașul Hațor, în care a început să domnească al doilea rege Iabin. În 
afara faptului că se numea Iabin, acest rege nu pare să aibă un rol activ în această 
dramă a răzbunării consemnată în Biblie. Regele Iabin îl simbolizează pe Satan 
însuși, sau pe primul său prinț demon, Gog, care lucrează astăzi împotriva 
TEOCRAȚIEI. (Ezec. 38:2,3) Gog are în această perioadă un reprezentant vizibil 
pe pământ, prefigurat de comandantul Sisera.  

31. Se pare că numele Sisera înseamnă ”formație de luptă”. Acest nume se 
potrivește bine unui comandant de armată. Sisera era un practicant al religiei sau 
demonismului și din acest motiv el simbolizează, sau reprezintă, demonismul, sau 
ceea ce se numește astăzi ”religia organizată”. Religia organizată este cea care 
conduce luptele vizibile împotriva GUVERNULUI TEOCRATIC  al lui Iehova, 
condus de Isus Cristos. De asemenea, tot religia organizată este cea care stârnește 
toate elementele politice, comerciale, judiciare și militare împotriva Martorilor lui 
Iehova, deoarece aceștia vestesc GUVERNUL TEOCRATIC  ca fiind puterea 
conducătoare care va binecuvânta omenirea. 

32. Mama lui Sisera era în viață la vremea aceea și își dorea ca el să fie 
victorios, dar a fost dezamăgită. (Jud. 5:28) Ea a simbolizat organizația demonilor 
(al cărei Cap este Satan, primul demon)  pe care el o folosește pentru a crea religia 
și pentru a se organiza și a active pe pământ împotriva TEOCRAȚIEI. Această 
opoziție a ajuns acum la înălțimea puterii sale, și în curând va avea loc cel mai 
teribil conflict: cel final. 

33. Religia a fost întotdeauna folosită pentru a se împotrivi TEOCRAȚIEI. 
Diavolul s-a folosit de religie și de adepții ei într-o opoziție și în acțiuni violente 
împotriva lui Isus Cristos, Regele TEOCRAȚIEI. Prin această metodă, Satan a 
cauzat moartea Domnului Isus pe stâlpul de la Golgota. Dintre toate religiile care 
există astăzi pe pământ, Ierarhia Romano-catolică  ca autoritate este cea mai 
puternică și are cea mai multă putere și își asumă conducerea în ”formația de 
luptă” împotriva TEOCRAȚIEI pe care o vestesc martorii lui Iehova. Într-adevăr, 
Ierarhia călărește pe spatele fiarei totalitarismului, așa cum se arată în capitolul al 
șaptesprezecelea al cărții Apocalipsei.  
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34. Prin ”urâciunea pustiirii” prezisă atât de profetul Daniel cât și de Isus 
Cristos, Marele Profet, Ierarhia Romano-catolică ca autoritate este grupul sau 
elementul conducător. – Dan. 11:31; Dan. 12:11; Mat. 24: 15,16. 

35. Orașul Haroșet, în care locuia comandantul Sisera, era în nordul râului 
Chișon, la aproximativ 23 km nord-vest de Meghido. Numele orașului înseamnă 
”priceperea națiunilor”. Era un centru industrializat, foarte activ comercial și care 
făcea afaceri cu națiunile din jur. Acesta simbolizează foarte bine Ierarhia 
Romano-catolică ca autoritate, situată în Vatican, care pretinde să fie universală, 
este foarte comercializată și continuă să facă afaceri financiare cu națiunile în 
numele religiei: ”Căci toate națiunile s-au îmbătat cu vinul mâniei curviei ei, iar 
regii pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit de pe urma 
puterii luxului ei nerușinat.” (Apoc. 18:3) ”Cu care au curvit regii pământului, în 
timp ce locuitorii pământului s-au îmbătat cu vinul curviei sale.” (Apoc. 17:2) ”Și 
fiii lui Israel au început să strige către Iehova, fiindcă Iabin avea nouă sute de care 
de război cu coase de fier și îi asuprise foarte tare pe fiii lui Israel timp de douăzeci 
de ani.” – Jud. 4:3 

36. Israeliții, poporul tipic al lui Dumnezeu, au strigat după ajutor la Iehova, 
căindu-se de faptele lor rele; și astfel drama prezice ce avea să i se întâmple și 
poporului spiritual al lui Iehova. Vestirea  mesajului Împărăției a încetat în 
perioada războiului mondial, ca rezultat al faptului că servii Împărăției au fost 
subjugați de acțiunile terorizante ale adepților religiei, conduși de Ierarhia 
Romano-catolică și susținuți de aliații lor care se împotrivesc poporului lui Iehova. 
Servii oprimați ai lui Dumnezeu au scos, în 1919, un strigăt de căință și au căutat 
favoarea Domnului cu rugăciuni și implorări. Și acest lucru a fost prezis de 
Dumnezeu prin profetul său Ioel: ”Oricine va chema numele lui Iehova va fi 
mântuit. Da, pe muntele Sion și la Ierusalim vor fi cei mântuiți, așa cum a spus 
Iehova, și în mijlocul supraviețuitorilor (dintre cei consacrați, care au slujit apoi la 
templu), care sunt chemați de Iehova.” – Ioel 2:32; vezi și Romani 10:13 

37. Iabin, regele Canaanului, avea nouă sute de care de fier, cu care ducea 
război căpitanul său, Sisera, și cu care îi ținea pe israeliți sub o conducere foarte 
aspră. Astfel ni se amintește de acele uriașe tancuri și alte instrumente de fier din 
prezent, cu care adepții totalitarismului își poartă războiul groaznic împotriva 
oamenilor și națiunilor. Tancurile din aceste timpuri sunt foarte eficiente într-o țară 
de câmpie, dar nu și într-una muntoasă, cum este Norvegia sau în apele canalului 
englezesc. În același fel, carele de fier ale lui Iabin s-au descoperit a fi foarte 
folositoare în văile țării, însă ele nu puteau merge peste munți și prin apă. ”Atunci 
fiii lui Iosif au spus: ‟ Regiunea muntoasă nu ne este de ajuns și toți canaaniții care 
locuiesc în ținutul din vale, atât cei ce sunt din ținutul Bet-Șean și din așezările 
dimprejurul lui, cât și cei ce sunt în valea Izreelului, au care de fier.” – Ios. 17:16 

38. Israeliții nu erau suficient de înarmați încât să fie pe picior de egalitate cu 
asupritorii dușmani într-o confruntare. Cele nouă sute de care ale lui iabin erau 
prea greu de învins pentru ei. Doar Iehova Dumnezeu îi putea elibera pe israeliți. 
În prezent, adepții religiei, conduși de Ierarhia Romano-catolică și susținuți de 
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armatele totalitare, au toate armele de asuprire și le folosesc împotriva tuturor celor 
care susțin TEOCRAȚIA. Doar Iehova, Dumnezeul nostru, își poate elibera 
poporul, prin Isus Cristos, iar cei care sunt cu adevărat consacrați Lui pot fi siguri 
că Dumnezeu îi va elibera și îi va răzbuna la timpul Său fixat.  

39. Canaaniții i-au asuprit timp de douăzeci de ani pe israeliții fără apărare. 
În același fel, adepții religiei i-au oprimat mai mult de douăzeci de ani pe 
susținătorii Împărăției lui Dumnezeu, condusă de Cristos. Ierarhia Romano-
catolică s-a aflat la conducerea acestor persecuții a martorilor lui Iehova, pentru a 
le împiedica lucrarea, din 1917 în 1919, pe parcursul războiului mondial, și încă se 
află la conducerea acestor persecuții. Ca o amintire a unora dintre faptele crude ale 
acestor adepți ai religiei putem să menționăm: ”Judecătorul” Martin T.  Manton, 
un Cavaler Papal al lui St. Gregory cel Mare care, în timp ce se afla în scaunul 
judecătoresc vânzându-i dreptatea celui ce plătea mai mult, i-a asuprit pe servii lui 
Dumnezeu și le-a negat dreptul de a plăti cauțiune pentru a fi eliberați din 
închisoare după apelurile judecătorești. Ei au fost ținuți în închisoare timp de nouă 
luni, iar cu privire la această întemnițare nedreaptă, Ierarhia continuă să pretindă și 
astăzi în mod mincinos că cei închiși erau ”condamnați” și că în prezent ei sunt 
foști condamnați.  Ei fac acest lucru în ciuda faptului că acea sentință nedreaptă 
rostită împotriva servilor Domnului a fost anulată, acuzațiile au fost retrase, cazul 
s-a închis, iar lor li s-au redat în întregime toate drepturile, chiar sub incidența 
legii. Ierarhia a fost cea care l-a propulsat pe Hitler la conducere, făcându-l apoi pe 
crudul dictator să îi pedepsească pe martorii lui Iehova, să le interzică lucrarea și 
să le distrugă proprietățile în Germania și în alte țări. Cardinalii și episcopii 
Ierarhiei Romano-catolice din America i-au persecutat cu multă răutate pe martorii 
lui Iehova în ultimii douăzeci de ani; ei au făcut ca multe stații de radio să le 
interzică să mai transmită cu ajutorul lor mesajul Împărăției; aceștia au folosit forța 
și amenințările pentru a atinge acest scop. Ei au făcut ca mulți ofițeri de poliție să 
taie liniile de telefon pentru ca mesajul să nu poată fi transmis, și au încercat în alte 
moduri să împiedice adunările și propovăduirea  veștii bune a Împărăției. Ierarhia a 
făcut ca gloate organizate să distrugă proprietatea servilor lui Dumnezeu și să îi 
hăituiască din loc în loc ca pe niște animale. Ierarhia nu doar s-a opus lucrării de 
mărturie, ci a și cauzat multe atacuri nedrepte asupra martorilor lui Iehova, 
arestarea bărbaților, femeilor și copiilor, întemnițarea lor și multe tratamente 
crude. Ierarhia a intervenit pentru a împiedica susținerea de congrese și întruniri 
ale martorilor lui Iehova pentru studierea Bibliei, iar în aceste cazuri mulți ofițeri 
de poliție au acționat împreună cu ei, încălcând cu desăvârșire legea fundamentală 
a țării. Servii lui Iehova nu au avut nici o putere împotriva acestor persecuții crude. 
Într-adevăr, ei s-au folosit de drepturile lor de a se apăra în tribunale și alte instanțe 
judecătorești, însă fără prea multe rezultate. Ei știu că numai Iehova Dumnezeu 
poate să îi elibereze  și o va face, prin intermediul lui Isus Cristos. Ei îndură 
persecuțiile de dragul dreptății, de dragul numelui lui Iehova și a Împărăției Sale, 
și au asigurarea de nestrămutat că Dumnezeu îi va răzbuna la timpul Său fixat și în 
modul pe care îl va alege El. Să observăm ce a făcut Dumnezeu în drama 
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simbolică, care a prezis ce urma să se întâmple: ”Pe timpul acela judeca Israelul 
Debora, o profetesă, soția lui Lapidot.” – Jud. 4:4 

40. În multe versete din scripturi este folosită o femeie ca simbol al 
organizației lui Iehova. La fel este și cu Debora. Numele ei înseamnă ”albină”, 
adică un roi de albine. Albinele sunt foarte energice și înțelepte atunci când trebuie 
să se apere. Se știe că albinele, atunci când atacă, o fac într-un mod organizat, fiind 
conduse de una dintre ele. Albinele sunt nu doar simbolul dulceții, pentru mierea 
pe care o produc, ci mai ales pentru modul organizat în care lucrează, mai ales în 
atacurile unite asupra dăunătorilor. Ca o susținere la această idee, să observăm 
următoarele versete: ”Atunci amoriții care locuiau pe muntele acela v-au ieșit 
înainte, v-au urmărit ca albinele și v-au împrăștiat în Seir, până la Horma.” ( Deut. 
1:44) ”M-au înconjurat ca albinele; s-au stins ca un foc de mărăcini. În numele lui 
Iehova le-am ținut departe.” (Ps. 118:12) ”În ziua aceea Iehova va chema muștele 
care sunt la capătul canalelor Nilului, din Egipt, și albinele care sunt în țara Asiriei 
și ele vor veni negreșit și se vor așeza toate în văile abrupte, în crăpăturile 
stâncilor, pe toate tufele de spini și pe toate adăpătorile.” (Isa. 7:18,19) Aceasta 
ilustrează foarte bine modul în care acționează organizația lui Dumnezeu, în 
completă și desăvârșită unitate. 

41. Debora, credincioasă numelui ei, a depus toate eforturile la timpul stabilit 
pentru a-i face pe israeliți să roiască ca și albinele împotriva persecutorilor lor. 
Dumnezeu a folosit și alte femei ca profetese: ”Profetesa Miriam, sora lui Aaron, a 
luat în mână o tamburină și toate femeile au ieșit cu ea, cântând la tamburine și 
jucând.” (Ex. 15:20) ”Adu-ți aminte, o, Dumnezeul meu, de Tobia și de Sanbalat 
potrivit faptelor fiecăruia și, de asemenea, de profetesa Noadia și de ceilalți profeți 
care încercau să mă înfricoșeze.” – Neemia  6:14 

42. Debora a fost o profetesă înălțată de Domnul, nu pentru ”a lua autoritatea 
bărbatului”, ci cu scopul de a simboliza organizația lui Dumnezeu și de a juca un 
anumit rol în această dramă profetică și care prezicea ceea ce urma să facă 
Dumnezeu și în ce mod, prin intermediul organizației Sale. Debora, fiind o 
profetesă, a atras atenția asupra timpului când Dumnezeu urma să ”își toarne 
spiritul Său peste orice trup”, adică asupra oricărei persoane consacrate și devotate 
mărețului Iehova Dumnezeu, așa cum s-a prezis în Ioel 2:28,29. Cât despre acea 
profeție care vorbea despre turnarea spiritului lui Dumnezeu peste servii Săi, și 
anume că ”fiii și fiicele voastre vor profeți”, aceasta s-a împlinit la propriu și 
continuă să se împlinească spre bucuria femeilor credincioase și a altora care au 
participat la lucrarea de mărturie sau profețire sau de predicare a mesajului despre 
Împărăție și care au suferit crunte persecuții din partea adepților religiei pentru că 
au făcut aceste lucruri.  

43. Debora a fost soția lui Lapidot, al cărui nume înseamnă ”lampă, torță sau 
lumină”; adică, instrumente de iluminat. Soțul Deborei nu pare să fi jucat niciun 
rol anume în această dramă, dar fără îndoială că el este menționat ca și soțul 
Deborei pentru a arăta că ea nu era văduvă, uitată și abandonată, deci nu era o 
femeie întristată. Printre israeliți, era o ocară să fii văduvă, acestea erau 
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considerate femei întristate. Deoarece numele soțului Deborei însemna ”lampă” 
sau ”lumină”, el îl simbolizează în mod foarte potrivit pe Iehova Dumnezeu, 
”Tatăl luminii”, soțul organizației Sale (a lui Dumnezeu), care este simbolizată de 
o femeie.(Iac. 1:17) Dumnezeu face ca mântuirea din Sion să lumineze ca ”o 
lampă care arde” (Isa. 62:1) Astfel, Debora simbolizează organizația lui Iehova, iar 
Iehova, ca și soț al organizației Sale, a fost prefigurat de soțul lui Debora. Iehova îi 
spune organizației sau ”femeii” Sale următoarele: ”Nu te teme, căci nu vei rămâne 
de rușine. Nu te simți umilită, căci ne vei fi dezamăgită. Pentru că vei uita rușinea 
din tinerețea ta și nu-ți vei mai aduce aminte de disprețul văduviei tale 
neîntrerupte. Pentru că Marele tău Făuritor este soțul tău, Iehova al oștirilor este 
numele Său. Sfântul lui Israel este Răscumpărătorul tău. El va fi numit Dumnezeul 
întregului pământ.” – Isa. 54:4,5 

44. Isus Cristos, Regele lui Iehova, este Capul adunării Sale și cel mai înalt 
membru al organizației principale a lui Iehova, numită Sion și ilustrată prin femeia 
lui Dumnezeu. Adunarea lui Isus Cristos este numită ”soția Mielului”, iar astfel 
membrii templului sunt o parte a acestei organizații. Isus Cristos a venit la templul 
lui Dumnezeu în 1918 și atunci a început să-i strângă la El pe cei credincioși și să 
le încerce credincioșia; El i-a adus apoi pe aceștia la templu și ei au devenit o parte 
a organizației lui Dumnezeu, fiind reprezentați de Cristos.  

45. Debora ”a judecat Israelul”. Dumnezeu a folosit-o astfel pentru a 
prefigura felul în care urma să își judece El poporul de pe pământ, făcând-o prin 
intermediul organizației Sionului, care este condusă de Capul Sionului, Cel Mai 
Înalt din organizația Sa, adică Isus Cristos. El face acest lucru la templul Său, fiind 
însoțit de îngerii Săi sfinți. (Mal. 3:1-3; Mat. 25:31; 1 Pet. 4:17) In Israel, Debora 
pronunța judecata conform cu ceea ce o inspira Dumnezeu să spună; cu privire la 
aceasta se scrie în profeție: ”Au dispărut locuitorii de la țară, au dispărut din Israel, 
până m-am ridicat eu, Debora, până m-am ridicat eu ca o mamă în Israel.” – Jud. 
5:7. 

46. Nu ni se spune că israeliții ar fi numit-o ”mamă”, însă drama arată că ea 
simboliza Sionul, organizația lui Dumnezeu, care este mama israeliților spirituali. 
”Fiul meu, respectă poruncile tatălui tău și nu părăsi legea mamei tale. Leagă-le 
neîncetat de inima ta, înnoadă-le la gât.” (Prov. 6:20,21) În același fel, membrii 
”corpului lui Cristos”, organizația Sa, pronunță judecățile scrise ale Domnului și 
consemnate în Cuvântul Său. (Ps. 149:5-9) ”Ea locuia sub palmierul Deborei, între 
Rama și Betel, în regiunea muntoasă a lui Efraim, iar fiii lui Israel urcau la ea 
pentru judecată.” – Jud. 4:5 

47. Debora era la fel de mult asociată cu palmierul, precum era și sărbătoarea 
tabernacolelor, celebrată în templul lui Dumnezeu. (Lev. 23:39-43; Nem. 8:15) 
Din nou, palmierul a ieșit în evidență când Isus Cristos a venit călare la Ierusalim 
și s-a prezentat ca regele casei Israelului, fiind astfel consacrat ca și Piatra de 
Temelie din Sion. (Ioan 12:12-15; Isa. 28:16) ”Marea mulțime” a salutat regele 
fluturând ramuri de palmier. (Apoc. 7:9,10) Acest motiv al palmierului plasează în 
mod clar împlinirea acestei drame profetice în timpul din 1918 încoace, când Isus 
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Cristos, Capul organizației lui Dumnezeu și Piatra din capul unghiului de la 
templu, a fost instituit și a și a venit ca mare Judecător și și-a început judecata. 
Doar apoi a început să apară „marea mulțime”. Organizația lui Dumnezeu este mai 
mare decât Debora și este asemănată cu palmierul cu care era identificată Debora, 
și simbolizează dreptatea, așa cum putem vedea din următoarele citate: ”Cel drept 
va înflori ca palmierul, va crește ca cedrul din Liban” (Ps. 92:12) (vezi și Psalmi 
7:7 și Ieremia 10:5) Palmierul simboliza judecata dreaptă, și din acest motiv și 
Debora simboliza judecata dreaptă, conform voinței lui Dumnezeu.  

48. Locuința Deborei era ”între Rama (cu siguranță în teritoriul lui 
Beniamin) și Betel”. (Ios. 18:21,25) Betelul aparținea seminției lui Efraim, fiul lui 
Iosif. (Vezi: Judecători 1:22-25) Betelul a devenit o parte a teritoriului Efraimului. 
Deoarece ea simboliza femeia lui Dumnezeu sau organizația Sion, aceste nume 
aveau o strânsă legătură cu ea. ”Rama” înseamnă ”înălțime”, iar ”Betel” înseamnă 
”casa lui Dumnezeu”; ”Efraim” înseamnă „cel care dă rod dublu”. Debora a locuit 
în regiunea muntoasă, deci locuia pe înălțimi. Israeliții mergeau la ea pentru 
judecată. Făcând astfel, ei abandonau nelegiuirea și corupția cauzată de  religie sau 
de închinarea la demoni, care îi făcuse să ajungă sub conducerea lui Iabin, și au 
urcat la organizația lui Dumnezeu, simbolizată de femeia Sa, pentru a primi acolo 
îndrumări și judecată dreaptă. În împlinirea acestei părți a profeției, începând din 
1918, servii credincioși ai lui Dumnezeu au abandonat religia, au părăsit-o cu totul 
și s-au refugiat la organizația lui Dumnezeu pentru a se supune judecăților Sale 
drepte, pronunțate și executate de Isus Cristos, Capul și Judecătorul. Acolo, ei vor 
primi instrucțiuni și îndrumări despre modul în care trebuie să acționeze, iar 
aceasta este în conformitate cu promisiunea lui Dumnezeu. ”El îi va face pe cei 
smeriți să umble potrivit hotărârilor Sale judecătorești și îi va învăța pe cei smeriți 
calea Sa.” (Ps. 25:9) ”Pentru că este timpul fixat ca judecata să înceapă cu casa lui 
Dumnezeu.. Și dacă ea începe mai întâi cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu 
ascultă de vestea bună a lui Dumnezeu?” (1 Pet. 4:17) Debora nu s-a înălțat pe ea 
însăși mai presus de legea scrisă a lui Dumnezeu, ci ea a făcut ceea ce îi poruncea 
această lege.  În același fel, organizația lui Iehova acționează numai în 
conformitate  cu legea divină și refuză să facă orice fel de compromis cu 
organizațiile pământești.  

49. Până în acest moment, drama identifică organizația lui Dumnezeu și alte 
personaje legate de acestea, iar de aici înainte pregătește îndeplinirea scopului de 
răzbunare a lui Iehova și de eliberare a poporului Său.  

(Continuare în numărul viitor) 
 

 
DUPĂ 1260 DE ZILE 

 
Un domn de la The Catholic Telegraph-Register scrie despre 13 octombrie 

1939: „Evenimentele din Europa, conduse de doi dictatori cu puteri uriaşe, 
amândoi ieşind în evidenţă din cauza urii lor pentru creştinism, adunând naţiune 
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după naţiune sub controlul lor, îi vor face cu siguranţă pe mulţi să se întrebe dacă 
nu cumva vedem îndeplinirea treptată a unor profeţii misterioase din Apocalipsa. 
Capitolul doisprezece vorbeşte despre un mare semn care a apărut pe cer – o 
femeie îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare, pe cap având o coroană de 12 
stele... Ea a adus pe lume un băiat, care avea să conducă toate naţiunile, cu un 
toiag de fier: iar fiul ei a fost ridicat la Dumnezeu şi la tronul Lui. Femeia a fugit în 
pustietate, şi s-a dat o luptă puternică în cer, în care Mihael şi îngerii lui s-au luptat 
cu balaurul; iar balaurul a fost alungat, acel şarpe bătrân, care se numeşte Diavol şi 
Satan, care ispiteşte întreaga lume. Când balaurul a realizat că fusese alungat pe 
pământ, atunci a asuprit-o pe femeie. Comentatorii [catolici] cred că femeia este 
Biserica [Romano-Catolică], iar Fiul ei este Cristos.” 

Această interpretare a omului, a profeţiei divine, este contrazisă de faptul 
că Hitler, dictatorul la care s-a făcut referire mai sus, este romano-catolic, şi este 
un agent favorizat de-al papei Bisericii Romano-Catolice, în acţiunea de 
restatornicire a aşa-numitului „ Imperiul Roman Sfânt” şi a conducerii universale a 
papei, prin intermediul dictatorilor totalitari. Dumnezeu este propriul Lui interpret, 
iar în 1925 d. Cr. a descoperit  că „femeia” este organizaţia Lui universală, care, la 
timpul potrivit, aduce pe lume „băiatul”, şi anume Împărăția sau Guvernul 
Teocratic, sub Cristos Isus. Ca membrii ai acestei organizaţii, martorii credincioși 
unşi ai lui Iehova sunt copiii femeii sau organizaţiei lui Dumnezeu, existând încă 
pe pământ o rămăşiţă a lor. După instaurarea Împărăției, la sfârşitul „timpurilor 
neamurilor” în 1914 d. Cr., „femeia” lui Dumnezeu a îndurat dureri groaznice în 
timpul asupririi creştinilor credincioși şi cinstiţi, în timpul Războiului Mondial din 
1914-1918. 

În Isaia 66:8 este scris: „Se naşte o naţiune dintr-o dată? pentru că de îndată 
ce Sionul [femeia lui Dumnezeu, organizaţia Lui] a ajuns în chinurile facerii, şi-a 
şi adus pe lume copiii.” Pe pământ a fost adusă o „rămăşiţă a seminţei ei”, care 
trebuie să depună mărturie despre Împărăția născută. „Pustietatea” a fost un loc 
potrivit în care rămăşiţa seminţei ei să fie adusă şi făcută parte din templul lui 
Dumnezeu şi unsă cu spiritul Lui, la fel ca martorii Lui care au primit însărcinări. 
De exemplu, când Elisabeta a aflat că urma să fie mama lui Ioan Botezătorul, s-a 
dus şi s-a ascuns un anotimp întreg. (Luca 1:24) „Femeia” lui Dumnezeu, Sionul, 
şi-a adus pe lume copiii în „locul” sau condiţia pe care El a pregătit-o pentru ea, şi 
apoi le-a oferit hrana spirituală potrivită pentru creşterea lor ca martori ai Lui. 
Aceasta pare să ilustreze pe  poporul credincios al Domnului de pe pământ, care se 
pregătesc pentru începerea lucrării de martor, aşa cum a fost prevestită de profetul 
Elisei. 

Apocalipsa 12:6 spune că perioada de timp din pustietate este de 1260 de 
zile: „Şi femeia a fugit în pustietate, unde Dumnezeu i-a pregătit un loc, ca să o 
hrănească acolo o mie două sute şaizeci de zile.” În versetul 14 timpul este 
menţionat ca „un timp, şi timpuri, şi jumătate de timp”: „Şi femeii i-au fost date 
două aripi ale unui mare vultur, ca să poată zbura în pustietate, la locul ei, unde 
este hrănită pentru un timp, şi timpuri, şi jumătate de timp, din faţa şarpelui.” 
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Aşadar, Domnul demonstrează că perioada aceasta este de trei ani şi jumătate; 
adică, un „timp” reprezintă un an de doisprezece luni, de treizeci de zile fiecare, iar 
trei ani şi jumătate formează patruzeci şi două de luni. Cele două perioade de timp 
menţionate în versetele 6 şi 14 de mai sus sunt identice. 

Rezultatul războiului din cer i-a alungat în totalitate pe Satan şi pe demonii 
lui şi astfel nu a mai putut să întreprindă nici o operaţiune împotriva oștirii cereşti. 
Mânia lui era îndreptată înspre „femeia” lui Dumnezeu, adică organizaţia lui 
Dumnezeu „care a instaurat” Împărăția, în anul 1914 d. Cr şi Diavolul a fost astfel 
obligat să îşi exercite răzbunarea împotriva acelora de pe pământ, care au 
reprezentat organizaţia sau „femeia” lui Dumnezeu, adică „rămăşiţa seminţei ei”. 
Este scris că Diavolul „a persecutat femeia care a adus pe lume „băiatul” sau 
Împărăția. (Apocalipsa 12:13) Fiindcă Împărăția a fost instaurată în 1914, Satan şi 
clanul lui oficial au fost azvârliţi din cer pe pământ, cândva după 1914, dar înainte 
de 1918, când Cristos Isus a venit la templu. După această bătălie din cer, Satan a 
fost probabil foarte năucit pentru o vreme, încât nici măcar nu a realizat ce i se 
întâmplase. Expresia „când balaurul şi-a dat seama că a fost aruncat pe pământ” 
arată că a avut nevoie de ceva timp să realizeze acest lucru. Dar, când a realizat, şi-
a dat seama că femeia (Sion, organizaţia lui Dumnezeu) încă mai avea nişte 
oameni pe pământ; şi şi-a propus să îi asuprească pe aceşti martori ai lui Iehova. În 
primăvara anului 1918 această persecuţie a devenit atât de aprigă încât mulţi dintre 
copiii Domnului din Sion au fost încarceraţi şi unii au fost omorâţi. SOCIETATEA 
DE BIBLII ȘI TRATATE TURNUL DE VEGHERE, vestind Împărăția Domnului, 
a fost dezbinată, oficialii de la sediu au fost băgaţi în închisoare, şi întreaga 
organizaţie de martori, de pe tot pământul, a fost înfrânată şi descurajată, aşa cum 
a fost ilustrat de moartea celor doi martori. (Apocalipsa 11:7-10) Odată cu aceste 
evenimente provocate de Satan şi de reprezentanţii lui religioşi de pe pământ, el a 
crezut că s-a scăpat de această companie „corupătoare”, care îi stătea în cale, şi şi-
a arătat răutatea. Dar, pe 26 martie 1919, oficialii întemniţaţi ai SOCIETĂŢII au 
fost eliberaţi, iar în ziua următoare, pe 27 martie 1919, au început să formuleze 
planurile pentru ajutorarea „rămăşiţei” lui Dumnezeu şi pentru încurajarea 
îndreptării martorilor înspre Împărăție. Din acea vreme datează fuga „femeii” lui 
Dumnezeu în pustietate. 

Când Isus s-a aflat în pustietate timp de patruzeci de zile, Dumnezeu l-a 
apărat şi l-a protejat. (Marcu 1:13) Un loc simbolizează o condiţie. În Apocalipsa 
12, pustietatea pare să simbolizeze condiţia pregătită de înțelepciunea divină 
pentru „rămăşiţa” seminţei femeii lui Dumnezeu de pe pământ; şi în aceste condiţii 
de înțelepciune divină ea a fost nutrită cu hrană pe care Iehova a asigurat-o prin 
bunătatea Lui, pe calea Lui. Cele „două aripi ale unui mare vultur”, care i-au fost 
date ca să zboare în pustietate, par să simbolizeze clar asigurarea divină dată 
pentru protecţia Sionului, ca atunci când Iehova i-a spus poporului Său ales: „Aţi 
văzut ce le-am făcut egiptenilor şi cum v-am purtat pe aripi de vulturi şi v-am adus 
la Mine.” (Exodul 19:4) Cele două aripi sau asigurări divine pot fi foarte bine 
considerate a fi iubirea şi puterea lui Dumnezeu, exercitate pentru binele rămăşiţei 
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credincioase din Sion, pentru a o hrăni, proteja şi apăra de vicleniile duşmanului. 
Mâncarea cu care a fost hrănită rămăşiţa a fost mesajul adevărului Împărăției, 
asigurat de Iehova prin Turnul de veghere  şi prin alte publicaţii asemănătoare, pe 
care El le-a pus pe masa Lui, pentru binele poporului Său. 

Membrii organizaţiei sau „femeii” lui Dumnezeu trebuie să fie hrăniţi şi 
pregătiţi de acţiune. Iehova şi Fiul Său preaiubit, Cristos Isus, lucrând prin alţi 
membrii invizibili din organizaţia Lui, au făcut asigurări pentru martorii Lui de pe 
pământ. Rugăciunea acestora a fost următoarea, „Hrăneşte-mă cu mâncare 
potrivită pentru mine”. (Proverbe 30:8) Promisiunea lui Iehova este aceasta: „El îşi 
va hrăni turma ca un păstor, va adune mieii cu mâna lui şi îi va duce la piept, şi îi 
va îndruma cu blândeţe pe cei [femeia lui Dumnezeu, Sion] care au pui [rămăşiţa 
seminţei ei]. ” (Isaia 40:11) Şi despre Cristos, Regele care domneşte, este scris: „El 
va sta şi va hrăni [poporul lui Dumnezeu] cu puterea Domnului [Iehova], în 
măreţia numelui Domnului Dumnezeului său.” – Mica 5:4. 

Această hrănire, realizată de Cristos Isus în templul lui Dumnezeu, a 
reprezentat sprijinul pentru consolidarea organizaţiei lui Iehova, şi corespunde cu 
lucrarea de consolidare a organizaţiei de pe pământ, care a început în primăvara 
anului 1919 şi a durat până în anul 1922, când organizaţia martorilor, gata de 
serviciu, a început „lucrarea ciudată” a lui Iehova. 

Chiar de la începutul acelei perioade de 1260 de zile Iehova a dezvăluit 
poporului Său că lucrarea de martor a lui Elisei trebuie realizată, pregătirea pentru 
această lucrare sporind. În acea perioadă de timp „Casa Betel” din Brooklyn, N. 
Y., care fusese abandonată, a devenit iar locuibilă, iar sediul Societăţii a fost 
reinstalat la Brooklyn, începându-se pregătirea pentru publicarea literaturii, chiar 
cu echipamentul Societăţii. Iehova oferea dovezi că nu a părăsit Sionul, aşa cum ne 
asigură şi Isaia 49:15, 16. Această asigurare specială pentru hrănirea şi pregătirea 
Sionului trebuia să continue timp de 1260 de zile, sau pentru „un timp, şi timpuri, 
şi jumătate de timp”, sau pentru patruzeci şi două de luni. 

În septembrie 1922, Iehova a făcut ca poporul său să se adune pentru 
convenţia de la Cedar Point, Ohio. Acei oameni, dedicaţi lui Dumnezeu, au venit 
din Canada, Statele Unite şi Europa. Cu ceva timp înainte şi fără nici un gând al 
îndeplinirii datelor profetice, data de 8 septembrie, vineri, a fost aleasă în 
programul convenţiei ca „Ziua”. În acea zi, la adunarea convenţiei, prezenţa la 
templu a Mesagerului lui Iehova, Cristos Isus, a fost dovedită din Scripturi 
(Maleahi 3:1-4) şi atunci, printre marele entuziasm şi zel pentru Domnul, s-a 
declarat sloganul, „Faceţi cunoscută Împărăția şi Regele”; începând din acea zi, 
lucrarea de mărturie organizată a început. După convenţie, poporul consacrat al lui 
Iehova a considerat că este privilegiul şi datoria celor consacraţi de pe pământ să 
facă cunoscută prezenţa lui Cristos Isus, marele Rege al regilor, şi că Împărăția Sa 
este aici, şi că acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl facă, fiind 
un lucru necesar pentru a-şi dovedi iubirea şi loialitatea faţă de Domnul 
Dumnezeu. Fiecare dintre cei prezenţi a fost impresionat profund de faptul că este 
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obligaţia fiecărui om consacrat, de acum înainte, să acţioneze în calitate de agent 
de publicitate pentru Rege şi Împărăție. 

Acea dată a fost exact sfârşitul unei perioade de 1260 de zile ale 
experienţei în pustietate. Organizaţia lui Iehova de pe pământ ieşise din pustietate 
şi venise timpul pentru începerea „răsunării trâmbiței de către primul înger‟, aşa 
cum prezice Apocalipsa 8:7. „Femeia” lui Dumnezeu din pustietate născuse 
„copiii” săi, şi se pare că acum este timpul potrivit ca ei să fie unşi cu spiritul sfânt 
al lui Dumnezeu şi însărcinaţi prin aceasta ca martorii Lui. Ceea ce s-a întâmplat 
apoi marchează a doua „vărsare a spiritului sfânt peste toată carnea devotată‟, aşa 
cum a descris profetul Ioel (2:28-32) şi apostolul Petru. (Fapte 2:16-21) Atunci, 
rămăşiţa urmașilor credincioși ai lui Cristos Isus, într-un corp organizat, au auzit şi 
au preţuit chemarea de a merge să servească. Buzele lor fuseseră curăţate şi venise 
timpul pentru mărturie; Iehova prezisese toate lucrurile acestea prin experienţele 
profetului Său, Isaia. (6:6-11) Atunci, au început să observe existenţa organizaţiei 
„şarpelui” şi să aprecieze mânia ei aprinsă împotriva organizaţiei lui Dumnezeu, şi 
nevoia de a rămâne devotaţi şi credincioși Domnului. 

Numele duşmanului, „Şarpele”, înseamnă înşelător; şi ne putem aştepta ca 
acţiunile lui să se desfăşoare întotdeauna cu scopul de a amăgi oamenii şi de a-i 
întoarce de la Dumnezeu. „Şi şarpele a scos pe gura lui apă, ca un şuvoi, după 
femeie, ca să fie dusă de apă.” (Apocalipsa 12:15) Cuvântul flood din engleză este 
tradus în anumite versiuni prin râu. (Diaglott; A.R.V.) Acest „şuvoi de apă‟ ce iese 
din gura lui Satan a simbolizat doctrinele despre care s-a vorbit, planurile şi 
diferitele minciuni, menite să amăgească. Satan s-a folosit de orice instrument 
disponibil, ca să îşi îndeplinească scopul. În perioadele aprinse din 1917 şi 1918 
mulţi, dintre cei care pretindeau că se află în adevăr şi că sunt adepţii lui Cristos, s-
au despărţit de organizaţia lui Dumnezeu şi au început imediat să îşi publice 
propriile opinii, în multe moduri, şi să se ocupe în mod deosebit ca de atunci 
înainte, cei care rămăseseră credincioși faţă de organizaţia lui Dumnezeu, să 
primească exemplare ale acestor mesaje. Publicaţiile lor, care începuseră atunci, au 
sporit şi continuă. Scopul evident a fost şi este să îi îndepărteze pe oameni de 
Societate. Aşadar, Satan i-a folosit pe aceştia ca instrumente. 

Din primăvara anului 1919, şi după aceea, a urmat un „şuvoi” de discuţii şi 
planuri, precum tratate de pace, conferinţe, tratative, propagande politice şi o 
ţopăială a clericilor, toate direcţionându-i pe oamenii de rând departe de 
Dumnezeu şi înspre planurile lui Satan. Cea mai mare parte a venit din Marea 
Britanie şi America şi din „curva  dată uitării‟, Ierarhia Romano-Catolică. (Isaia 
23:15-17) Politicienii, Marea Afacere şi preoţimea s-au unit pentru a promulga 
aceste uneltiri. Putem spune că Diavolul a folosit toate cele „şapte guri” ale celor 
şapte capete ale Balaurului, reprezentând simbolic toate instrumentele lui, pentru a 
revărsa peste oameni un şuvoi de uneltiri. Scopul lui Satan a fost acela de a se 
năpusti asupra „femeii” (organizaţiei lui Dumnezeu) de pe pământ, împreună cu 
opiniile lumeşti şi flecăriile, şi să o oblige prin acestea să i se supună „fiarei” 
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(organizaţia vizibilă a lui Satan de pe pământ) şi „icoanei ei”, luând parte la unele 
dintre aceste planuri viclene. 

Un număr mare, dintre cei care susţineau că îi sunt devotaţi în totalitate 
Domnului, a fost dus de şuvoi, dar rămăşiţa credincioasă nu a putut fi îndepărtată. 
Aceasta ar trebui să fie o reală avertizare pentru poporul lui Dumnezeu. Satan 
încearcă să rănească şi să distrugă doar organizaţia lui Iehova. Satan deţine 
controlul sau influenţa asupra altor organizaţii, fie ele religioase, politice sau 
comerciale. (1 Ioan 5:19) „Îi veţi cunoaşte după roade”, spune Domnul. „Rodul 
spiritului este iubirea.” (Galateni 5:22) Acest lucru înseamnă că cei care Îl iubesc 
pe Dumnezeu pun sinele pe locul doi şi se dedică cu totul Domnului şi gloriei Sale. 
Aceştia produc roadele Împărăției, acest lucru reprezentând un devotament deplin 
şi complet faţă de Împărăție şi un serviciu pentru adevărul Său  înaintea altora. 
Acest lucru dovedeşte, fără nici o îndoială, că toţi cei care se opun Împărăției şi 
punerii mărturiei cu privire la Guvernul Teocratic şi vestirii  lui sunt folosiţi de 
Satan, chiar dacă îşi dau seama de acest lucru sau nu. Ei sunt împotriva lui 
Dumnezeu şi a lui Cristos şi produc roadele duşmanului, şi anume opoziţia faţă de 
lucrarea Împărăției, „lucrarea ciudată” a lui Iehova. 

Dar, ar ceda „femeia”, organizaţia lui Iehova, în faţa presiunilor acestui 
„şuvoi” şi ar bea din el, acceptând planul susţinătorilor unei politici de compromis 
faţă de Satan şi de organizaţia lui? Nu! Diavolul nu a reuşit şi nu va reuşi să îi 
atragă de partea lui pe urmașii  adevăraţi ai lui Cristos, martorii lui Iehova. Aceste 
uneltiri, precum cele ale Ligii Naţiunilor, sau prohibiția, reformele lumeşti de tot 
felul, tratatele de pace, pactele, având aparenţa dreptăţii, au fost toate planuri 
religioase de a îndepărta poporul lui Iehova de la El. 

Acest „şuvoi” de uneltiri şi minciuni, care a ieşit din gurile organizaţiei 
Diavolului, a fost „înghiţit” de „pământ”, adică popoarele pământului l-au băut. 
(Apocalipsa 12:16) Limitele la care popoarele au ajuns în încercarea lor zadarnică 
de a îndeplini astfel de uneltiri, i-au demonstrat rămăşiţei lui Dumnezeu nevoia 
absolută de a rămâne în întregime departe de lume şi foarte hotărâtă de partea 
Domnului. Nu poate exista nici un fel de compromis. Prin urmare, aşa cum s-a 
scris, „pământul a ajutat femeia, şi pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit şuvoiul 
pe care balaurul l-a scos pe gură.” Rămăşiţa vede că şuvoiul lui Satan i-a amăgit pe 
mulţi, dar nu îi poate înşela pe cei aleşi ai lui Dumnezeu. 

Clasa servului  lui Dumnezeu este oarbă şi surdă în faţa tuturor lucrurilor, 
mai puţin în ceea ce priveşte interesele Împărăției. (Isaia 42:19) Credincioșia şi 
rezistenţa acestei rămăşite de a da mărturie pentru numele lui Iehova şi de a vorbi 
despre gloria Lui îl înfurie tare pe Satan şi pe întreaga sa organizaţie. Aşadar, 
Satan şi organizaţia lui pornesc războiul împotriva femeii, organizaţia lui 
Dumnezeu, şi împotriva rămăşiţei ei, care se află acum pe pământ. „Şi balaurul era 
mânios pe femeie, şi s-a dus să se lupte cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care 
respectă poruncile lui Dumnezeu şi care au mărturia lui Isus Cristos.” – Apocalipsa 
12:17. 
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Iehova Dumnezeu l-a însărcinat pe Cristos Isus cu marea lucrare de a pune 
mărturie cu privire la El Însuşi şi la Guvernul lui Teocratic. Cristos Isus 
împărtăşeşte onoarea punerii acestei mărturii cu toţi cei care sunt din clasa 
templului, care devin parte din „servul” lui Iehova. (Isaia 42:1) Aceşti oameni 
credincioși ştiu că poruncile lui Iehova pentru ei sunt: „Voi sunteţi martorii Mei că 
Eu sunt Iehova; vestiți că numele Meu este înălţat; Împărăția s-a născut, aceasta 
fiind o veste bună pentru toţi cei care iubesc dreptatea. Această veste bună a 
Împărăției va fi predicată pentru toate naţiunile, ca mărturie, şi apoi va veni 
sfârşitul.‟ 
 

 
EŞECUL COMERCIALISMULUI 

 
Unul dintre semnele importante ale vremurilor este eşecul comerţului sau 

al comercialismului. Acesta a fost prevestit cu mii de ani în urmă, prin ultimul 
dintre cele trei semne oferite lui Moise ca să le înfăptuiască, pentru a demonstra că 
el era într-adevăr un profet trimis de Iehova să elibereze poporul Său din sclavia 
Egiptului, care era o mare putere comercială şi asupritoare. Primul semn a fost 
realizat cu toiagul lui Moise şi a avut aşadar de-a face cu conducerea, afectând 
astfel lumea politică. Al doilea semn a fost făcut cu mâna lui Moise şi a avut de-a 
face cu puterea şi cu mijloacele de închinare şi serviciu a lui Dumnezeu, fiind 
îndreptat împotriva religiei. Al treilea semn a fost realizat cu apă scoasă din marea 
arteră comercială şi de circulaţie, vestitul ei râu, şi a fost îndreptat deci împotriva 
comerțului. Iehova i-a spus lui Moise despre acest ultim semn: „Şi dacă nu vor 
crede aceste două semne, şi nici nu vor asculta de vocea ta, atunci tu vei lua apă 
din râu şi o vei turna pe un teren uscat: iar apa pe care o vei lua din râu va deveni 
sânge pe pământul uscat.” – Exodul 4:9. 

Moise a luat apa din Nil, în drumul său înapoi înspre Egipt. Acea naţiune 
depindea de acel râu pentru bogăţia ei, pentru afaceri şi comerţ, şi a ilustrat, în 
special, partea comercială a organizaţiei lui Satan, din care Egiptul era o parte 
vizibilă, Faraonul său reprezentându-l pe Satan, „dumnezeul acestei lumi”. Satan 
Diavolul a pretins că el crease acel râu, că îi aparţinea lui. (Citiţi Ezechiel 29:1-3) 
Era, în principal, susţinerea comercială a organizaţiei lui Satan. În vremuri 
contemporane, elementul comercial a fost cel pe care Satan l-a folosit ca să 
declanşeze şi să continue cu Războiul Mondial din 1914-1918. Partea comercială a 
organizaţiei lui a chinuit lumea cu doctrinele sale propagandiste, elementul 
comercial al lui Satan fiind în special responsabil pentru greutăţile economice şi 
nenorocirile prin care trec oamenii acum, aducându-le multă suferinţă şi dificultăţi. 

Vestind mărturia Lui împotriva organizaţiei duşmane, poporul uns al lui 
Iehova şi-au limitat serviciul  la elementul religios, dar, mai recent, partea 
comercială a organizaţiei lui Satan a venit în atenţia lor. În tabloul profetic creat de 
Moise, acesta a luat apă din Nil şi a vărsat-o pe un teren uscat; iar acum, Mai 
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Marele Moise, Cristos Isus, şi rămăşiţa credincioasă a urmașilor Săi, care sunt încă 
pe pământ, iau o mostră din organizaţia lui Satan, reprezentată de apă, şi îi acordă 
atenţie. Aşa cum oamenii din Egipt credeau că apele Nilului erau bune de băut, la 
fel şi oamenii lumii, inclusiv mulţi creştini declaraţi, au crezut că comerţul lumii 
este absolut esenţial şi înviorător şi întăritor; aşadar, unii dintre aceia care îi erau 
consacraţi lui Dumnezeu, s-au implicat în comerţul lumii şi, mai târziu, au ajuns să 
sufere. 

Moise a vărsat pe un pământ uscat apa pe care a luat-o din Nil. La vremea 
aceea, mulţi oameni, care nu făceau parte din organizaţia oficială de acolo, trăiau 
în Egipt. Astăzi, există mulţi oameni pe lume, care nu fac parte din organizaţia 
oficială a lui Satan şi care sunt în întregime abătuţi din cauza acestei organizaţii. 
Aceştia sunt incluşi în clasa de persoane cu bunăvoinţă, pe care Bunul Păstor, 
Cristos Isus, îi adună ca „alte oi” ale sale şi care vor forma „marea mulţime”, care 
va supravieţui la bătălia de la Armaghedon şi va trăi pe „noul pământ”. În Hagai 
2:6, 7 Scripturile menţionează „pământul uscat” în opoziţie cu „marea”, popoarele 
neliniştite, îndepărtate de Dumnezeu şi care încurajează şi sprijină organizaţia 
comercială a lui Satan. Aşadar, „pământul uscat” îi reprezintă pe cei consacraţi lui 
Dumnezeu şi pe cei care iubesc ordinea, care dau dovadă de o dorinţă sinceră de a 
vedea dreptatea stabilită printre oameni. Să nu uitaţi că cele trei semne înfăptuite 
de Moise au avut ca scop principal fundamentarea credinţei israeliţilor asupriţi, 
prefigurând poporul de legământ al lui Dumnezeu de pe pământ, şi că realizarea 
ultimelor două în prezenţa Faraonului s-a înfăptuit, în al doilea rând, cu scopul de 
a atrage atenţia asupra reprezentanţilor lui Satan. Aşadar, Iehova a arătat prima 
dată poporului Său uns căci comerţul este sprijinul principal al organizaţiei vizibile 
a lui Satan, şi a făcut acest lucru pentru ca poporul Său să fie tare în credinţă şi 
activ în propovăduirea  adevărului împotriva acelei părţi a organizaţiei duşmane. 
Acest lucru demonstrează că martorii lui Iehova trebuie să verse adevărul pe 
„pământul uscat”, adică peste oamenii cu bunăvoinţă, care iubesc ordinea, şi 
trebuie să facă acest lucru în prezenţa reprezentanţilor lui Satan, pentru ca toţi 
aceştia să aibă posibilitatea să ştie că Iehova este Dumnezeu. Poporul uns al lui 
Iehova ştie acum că comerţul lumii nu întreţine viaţa, iar oamenii cu bunăvoinţă 
învaţă şi ei acest lucru. 

Iehova i-a spus lui Moise: „Apa pe care o vei lua din râu va deveni sânge 
pe pământul uscat.” Aşadar, Iehova arată astăzi poporului Său şi celor cu 
bunăvoinţă faptul că comerţul a venit de la Diavol, că este partea cea mai puternică 
din organizaţia vizibilă a lui Satan, şi că Satan s-a folosit de el ca să continue cu 
lucrarea lui sângeroasă de-a lungul a secole, printre toate naţiunile lumii. Acest 
lucru fiind adevărat, apa nu este bună de băut, iar cei care se află în legământ ca să 
îndeplinească voinţa lui Dumnezeu, dar care vor bea această apă, vor muri şi nu 
vor mai trăi. Nu doar rămăşiţa unsă a lui Dumnezeu, ci şi „alte oi” ale Domnului, 
văd că, dacă vor să trăiască, trebuie să fugă din organizaţia asupritoare a lui Satan 
şi să rămână de partea lui Iehova şi a Guvernului său Teocratic. Pentru binele 
poporului lui de legământ Iehova a făcut să se scrie această avertizare în 1 Timotei 
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6:9, 10: „Dar cei care vor să fie bogaţi cad în ispită şi în capcană şi în multe alte 
pofte nebuneşti şi dăunătoare, care îi conduc pe oameni la distrugere şi pierzanie. 
Pentru că iubirea pentru bani este rădăcina răului; iar cei care i-au râvnit au făcut 
greşeli în credinţă şi s-au străpuns pe ei înşişi cu multe necazuri.” Dar oamenii 
religioşi, care se numesc pe ei înşişi cu numele Domnului, nu au luat în 
considerare această avertizare şi s-au îndreptat către metode comerciale, iar cu 
privire la casa lor religioasă Iehova a spus profetic: „Această casă, care este numită 
după numele Meu, a devenit oare un bârlog pentru hoţi în ochii voştri? Iată, chiar 
eu am văzut acest lucru, spune Domnul.” (Ieremia 7:11) Isus a citat aceste cuvinte 
mai târziu, când i-a alungat de la templul din Ierusalim pe schimbătorii de bani şi 
pe comercianţii religioşi. – Matei 21:12, 13; Marcu 11:15-17. 

Acel comerţ sau Marea Afacere este o parte integrantă a organizaţiei lui 
Satan şi este asupritoare şi are de-a face cu moartea. Iehova a început prima dată să 
descopere poporului Său acest lucru în anul 1927, când a apărut broşura Libertate 
pentru oameni. (Vezi paginile 23-28) Cărţile Profeţie, Lumină şi Justificare, care 
au apărut după aceea, au scos şi mai tare în evidenţă aceste adevăruri. Iehova şi-a 
instruit poporul şi le-a arătat că trebuie să depună mărturia Lui împotriva 
organizaţiei lui Satan şi trebuie să fie plini de zel şi activi, când o vestesc 
împotriva fiecărei părţi din organizaţia lui Satan. 

Egiptul antic mai ales a sporit partea comercială şi militară ca și organizaţia 
modernă a lui Satan. Dar, ca un copac uriaş în faţa toporului pădurarului, acea 
naţiune comercială a căzut pe mâna Executorului lui Iehova. (Ezechiel 31:2-15) 
Mulţi oameni au ajuns mai demult la concluzia că prosperitatea lor depinde, în 
general, de Marea Afacere, dar acest lucru nu a evitat răspândirea unei depresiuni 
economice, şi mulţi oameni au ajuns să se plângă şi să jelească. Odată cu căderea 
în întregime a puterii comerciale a lumii va avea loc o mare plângere printre micii 
afacerişti, dar şi printre cei mari. Mulţi dintre clerici l-au părăsit pe Domnul ca să 
se implice în afaceri, iar acest comerţ a devenit un aliat binevenit al „religiei 
organizate” şi este sprijinul principal al marilor politici. Oamenii religioşi 
invidiază marele copac al Marii Afaceri şi au încercat în mod egoist să imite 
acţiunile marelui copac şi să profite în acest fel. Vor jeli mult, când idolul lor va 
cădea. 

Se spune foarte frecvent că atunci când puterea comercială cade, şi 
guvernele vor cădea cu ea. Acest lucru trebuie să fie adevărat, deoarece Marea 
Afacere controlează guvernele naţiunilor. Când Dumnezeu va dezrădăcina 
elementele comerciale ale organizaţiei vizibile a lui Satan, tot ce mai stă în calea 
politicii şi militarismului va avea aceeaşi soartă. Tot ceea ce cooperează sau oferă 
susţinere puterii comerciale a marii afaceri a lui Satan va cădea înaintea marşului 
lui Cristos Isus, Executorul lui Iehova. Domnul Dumnezeu va curăţa pământul de 
tot ce îl pângăreşte, iar Împărăția Sa va face pământul un loc potrivit, în care 
oamenii supuşi pot trăi fericiţi pentru totdeauna. 
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Experiențe de teren 
 

MARTORII LUI IEHOVA SUB BOMBARDAMENTE AERIENE 
 

O martoră a sunat la o uşă în Londra şi un soldat a venit la uşă . Martora a 
prezentat cartea de mărturie  soldatului  şi l-a întrebat dacă ar dori să audă mesajul 
Bibliei  la fonograful ei .  El a întrebat imediat , dacă acest lucru are de a face cu 
oamenii cu care s-a întâlnit recent la Dunkirk , Franţa . Martora a spus că nu ştia , 
dar a spus că ştia că era o lucrare făcută de către Martorii lui Iehova . Soldatul a 
arătat imediat  mare interes şi mi-a spus de experienţele lui de la Dunkirk . El s-a 
întors recent din Franţa şi mi-a povestit experienţele îngrozitoare de pe plajă , în 
timp ce soldaţii şi civilii erau evacuaţi . Mi-a spus  :  Eram cu toţii adunaţi pe ţărm  
, şi bombardierele naziste erau deasupra noastră .  A trebuit să ne îngropăm în nisip  
şi în apropierea noastră , era un grup mic de refugiaţi , care făceau acelaşi lucru ; 
dar de îndată ce bombardierele, au trecut de peste capetele noastre , micul grup de 
refugiaţi , a ieşit din adăpostul lor , şi au pus înregistrări pentru soldaţi şi pentru 
ceilalţi adunaţi acolo , care aşteptau bărcile să vină şi să îi ducă în Anglia . Din nou 
şi din nou ,  ei au venit din gaura lor din nisipuri , şi se mişcau printre ceilalţi , şi 
puneau înregistrările şi îi mângâiau  pe ceilalţi . Nu voi uita niciodată acest 
incident . Ei erau minunaţi , în curajul pe care îl arătau , precum şi în ajutorul 
minunat pe care îl arătau faţă de copii . Mulţimi de oameni erau adunaţi acolo pe 
plajă , şi toţi erau foarte speriaţi de bombardierele, care veneau din nou şi din nou , 
şi cu fiecare răgaz al bombardamentului , aceşti oameni buni se mişcau printre 
ceilalţi , şi dădeau prim ajutor , în special copiilor . Dacă aceste cărţi , au ceva de a 
face cu asta , atunci vreau câteva dintre ele . Curajul lor şi ajutorul lor dat celorlalţi 
,  a fost o inspiraţie ` Printre numeroşii refugiaţi , este cunoscut că au fost câţiva 
Martori ai lui Iehova ,   şi că incidentul relatat mai sus , povesteşte despre efectul 
lucrării  lor credincioase , şi despre curajul care a lăsat o urmă adâncă , asupra 
celui căruia a fost martor al acestui eveniment “  
 

 
STUDII BIBLICE ÎN ÎNCHISOARE 

 
“Noi am fost în închisoare zece zile , dar am avut minunatul privilegiu de a 

ţine studii biblice  cu puşcăriaşii . Noi am plasat o broşură “Salvare “ , o broşură 
“Refugiu “ , şi o broşură “ Model pentru studiu“ , şi trei reviste . Înainte să fi fost 
predaţi intendentei , noi am pus spre audiţie înregistrarea “ Remediu “ , la cererea 
şerifului , şi de asemenea , cântările Împărăției . I-am dat şerifului , ultimul număr 
din revista “Turnul de Veghere” , şi din revista “ Mângâiere”.  El a spus că va fi 
fericit să le citească . Noi am avut zece oameni care au participat la o audiţie de 
discuri fonografice . Şeriful a pus întrebări , dar i-am spus că publicaţiile îi vor da 
un răspuns mai bun , decât aş putea eu să dau .  L-am auzit , spunând mai târziu , 
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că nu ar trebui să fim deloc acolo .  Într-adevăr , marea Convenţie Teocratică , mi 
– a dat mie şi surorii mele ,  mai mult curaj şi zel , în continuarea acestei „ lucrări 
ciudate „ , până când Iehova permite duşmanului , să ne oprească din nou “     

 
COADA ÎNŢEPĂTOARE A LĂCUSTEI ( APOCALIPSA 9 : 10 ) 

 
“Soţul şi soţia , au spus că nu erau interesaţi . M-am scuzat , dându-le o 

revistă “Știrile Împărăției No. 6 “ , declarând că revista arăta îndeplinirea profeţiei 
( Isaia 60 : 2 ) . Plecând din următoarea casă şi urcându-mă în maşină , am auzit o 
femeie care striga după mine . Uitându-mă înapoi , l-am văzut pe bărbat alergând , 
şi în acelaşi timp , strigând puternic după mine , ` Hei , aşteaptă ! ` . Ajungând la 
maşină , respirând din greu , şi având în picioare ciorapi lungi , el a spus că nu 
putea risca ca noi să îl vizităm din nou , dar a dorit cartea de care am vorbit . El ne 
înmânează o contribuţie de o monedă , apucă cartea “Salvare “ , şi începe să 
meargă înapoi către casa lui , toată faţa lui fiind un zâmbet , spunându-ne să îi 
vizităm din nou . “   
 

ACŢIUNE CATOLICĂ , STANDISH , LANCASHIRE 
 

“Servul zonal , face următorul raport , pentru ziua de Duminică , 26 Mai : 
Am avut o audiţie cu fonograful , în câteva case de adunare , şi am pus cuvântarea 
“ Model pentru rugăciune” . După predică , am lucrat pe teren , fără interferenţe 
(trei vestitori vizitând din casă în casă) . Chiar în timp ce terminam , câţiva catolici 
au ieşit din casele lor , şi au început să folosească un limbaj batjocoritor şi strigând 
despre D. C ( Dizidenţi conştiincioşi ) Niciunul dintre noi , nu a spus nici un 
cuvânt despre D.C . , când făceam serviciul nostru de teren , dar în mod evident ,  
ei au presupus că noi eram astfel de oameni .  De vreme  ce am terminat acea 
secţiune , am mutat maşina mai în jos , şi ceilalţi doi au urmat , pe jos . Am avut o 
altă audiţie , ceva mai în jos , folosind aceeaşi înregistrare ” Model pentru 
rugăciune ” Era o biserică catolică în apropiere . În acel moment , un mare număr 
de persoane , ieşeau din biserică , trecând pe lângă maşină , în timp ce înregistrarea 
mergea . Câţiva  , s-au oprit mai departe , ca să asculte . Oameni stăteau la uşile 
caselor lor , tot drumul până jos , ascultând . Două femei s-au apropiat , şi imediat 
au şi început să folosească un  limbaj supărător , şi au încercat să provoace 
probleme . Într-o perioadă foarte scurtă de timp , un număr mare de oameni s-a 
adunat în jurul maşinii , strigând invective , şi ameninţând că vor distruge 
echipamentul . Un conducător al gloatei , i-a dat martorului Finney , o lovitură 
violentă cu pumnul lui , în faţa lui Finney . Apoi , câţiva au alergat în grabă  către 
mine , în spatele maşinii , ameninţând că vor distruge echipamentul . Finney , şi-a 
făcut loc în faţa mea , ca să îi păstreze la distanţă . Bărbatul care îl lovise , a sărit la 
difuzorul   care era prins de acoperişul maşinii , şi a început să sfâşie cablul . Am 
apucat un băţ , pe care îl păstrez în spatele maşinii , şi i-am dat o lovitură tare , 
peste umăr . El s-a întors şi mi-a dat o lovitură puternică peste faţă , făcându-mi 
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nasul să sângereze . Am sărit imediat în maşină , şi am plecat cu maşina , în timp 
ce ceilalţi doi tovarăşi ai mei , au reuşit să ţină gloata , şi după aceea , şi ei au 
plecat . Noi am raportat această treabă , imediat la secţia de  poliţie , şi am pus o 
plângere împotriva conducătorului gloatei , Domnul Cheetham , care stă pe strada 
Pepper Lane numărul 105 , din oraşul Standish .  În data de 18 Iunie , cazul nostru 
a ajuns înaintea Judecătoriei din Chorley . Toate acuzaţiile au fost anulate . (Între 
timp , Cheetham făcuse o plângere împotriva servului zonal ) Totuşi , opozanţii 
noştri au fost uşuraţi de cel puţin trei guinee , pentru plata avocatului . Audierea a 
durat aproximativ o oră şi jumătate . Toţi martorii noştri , au vorbit extrem de bine 
, coroborând mărturia fiecărui martor , şi a impresionat în mod evident , sala de 
judecată , când este luat în comparaţie cu mărturiile martorilor catolici . Eu cred că 
ar fi trebuit să câştigăm uşor , acest proces , dacă am fi avut unul sau doi martori 
din afară . A fost uimitor cum orice persoană , ar putea să stea în sala de judecată , 
după ce aceasta a depus jurământul că va spune doar adevărul , şi spune minciunile 
care au fost spuse . Nu numai că au negat faptul de a fi lovit pe careva dintre 
martori , dar chiar au jurat că noi (martorii) am fost cei care i-am atacat prima oară 
. Totuşi , ultimul martor pe care aceştia îl chemaseră să dea mărturie , a divulgat 
tot ceea ce s-a întâmplat atunci , datorită faptului că era surdă şi nu auzise ceea ce 
tovarăşii săi martori , spuseseră , înainte ca ea să fie chemată să depună mărturie . 
Mărturia ei a fost o contradicţie completă . În timp ce am interogat-o în faţa 
instanţei , ea a început să strige şi să ne insulte , şi a trebuit să fie înfrânată de către 
un poliţist . În mărturiile noastre , noi am accentuat faptul că acea femeie , fusese 
cea care a început să incite gloata , şi când a fost rândul ei să depună mărturie ,  şi 
a început să facă tot ceea ce am descris mai înainte , acest lucru a devenit evident 
pentru toţi . Eu însumi , l-am interogat din nou , pe Cheetham . El şi-a enunţat 
negările , cu o voce abătută , uitându-se la picioarele lui , şi nici măcar o dată , nu 
s-a uitat în ochii mei . “  
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DRAMA RĂZBUNĂRII 
”Bucuraţi-vă naţiuni, cu poporul Său, căci El va răzbuna sângele servilor Săi, va 

aduce răzbunarea asupra vrăjmaşilor Săi şi va face ispăşire pentru pământul 
poporului Său.” – Deut. 32:43 

 

Partea a II- a 
Iehova îşi îndeplineşte la timpul fixat orice scop pe care şi l-a stabilit. El le 

pregăteşte dinainte pe creaturile Sale, pe care le foloseşte în îndeplinirea scopului 
Său. Iehova nu deviază niciodată nici cu un strop de la scopul Său fixat. Cel Prea 
Înalt spune: ”Eu sunt (Iehova), eu nu mă schimb.” (Mal. 3:6, A.R.V.) Înainte de 
1918, Iehova a făcut ca iubitul Său Fiu, Mesagerul, Reprezentantul și Executantul 
Său, să ”pregătească calea” înaintea Lui. Isus Cristos, Justificatorul şi marele 
Judecător a sosit la templu exact la timpul stabilit. (Mal. 3:1) De atunci încoace, ca 
şi Justificator al lui Iehova, Isus Cristos, a făcut încontinuu pregătiri pentru bătălia 
finală. Aceste pregătiri nu au fost făcute în secret, ci în mod deschis şi  evident 
pentru toţi. În cadrul acestei lucrări de pregătire, El i-a folosit pe acei bărbaţi şi 
femei care sunt complet devotaţi TEOCRAȚIEI şi care îi servesc. El le dă ocazia 
de a servi intereselor măreţei TEOCRAȚII, pentru justificarea numelui Marelui 
TEOCRAT. În timpuri de mari necazuri asupra lumii şi când duşmanii asupresc şi 
atacă cu răutate  poporul lui Dumnezeu, ei sunt favorizaţi prin faptul că primesc de 
la Dumnezeu  descoperirile profeţiilor rostite şi consemnate acum multă vreme. 
Printre acestea se găseşte şi drama profetică a răzbunării în care rolurile principale 
sunt Barac şi Debora. Deoarece aceste lucruri au fost ”scrise dinainte”, ele sunt 
spre instruirea, mângâierea şi speranţa noastră, iar noi simţim o mare bucurie când 
le studiem pentru a servi cu mai multă eficienţă TEOCRAȚIA. Debora, care a 
jucat rolul reprezentativ al organizaţiei lui Iehova, a acţionat întocmai la timpul 
stabilit la îndrumările Celui Prea Înalt, iar faptele ei sunt descrise astfel: ”Ea a 
trimis să-l cheme din Chedeş-Neftali pe Barac, fiul lui Abinoam, şi i-a zis: Oare nu 
a poruncit Iehova, Dumnezeul lui Israel? Du-te şi aşterne-ţi tabăra pe muntele 
Tabor, ia cu tine zece mii de bărbaţi dintre fiii lui Neftali şi dintre fiii lui Zabulon!” 
– Jud. 4:6 

2. Debora a trimis un mesager la nord de locul unde locuia ea, la o distanţă 
de 72 km în teritoriul seminției lui  Neftali, foarte aproape de oraşul canaanit 
Haţor, locuinţa regală a regelui Iabin. Ea şi-a arătat astfel credinţa în Iehova, 
demonstrând că nu-i este teamă de duşman şi nepăsându-i astfel dacă regele Iabin 
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s-ar fi putut simţi jignit sau nu. Ea îşi făcea datoria, temându-se doar de 
Dumnezeu. Aceasta ilustrează modul în care Îl ascultă organizaţia pe Iehova, 
având întreaga credinţă şi încredere în El şi temându-se doar de El. Membrii 
poporului Său ştiu că duşmanul este foarte viclean, iar aceşti servi devotaţi ai Celui 
Prea Înalt au fost de acord să împlinească voinţa lui Dumnezeu şi o fac cu toată 
încrederea, ştiind că în cele din urmă Dumnezeu va face ca toate lucrurile să se 
rezolve spre binele poporului Său credincios. El a promis în repetate rânduri acest 
lucru şi El întotdeauna îşi respectă promisiunile. 

3. Mesagerul Deborei a fost trimis la Barac, chemându-l pentru a-şi începe 
serviciul activ. Numele Barac înseamnă ”fulger”. Satan, cel care se pretinde a fi un 
dumnezeu, pare că a adoptat acelaşi nume pentru reprezentantul său din Germania 
care poartă acum un Blitzkrieg, adică ”război fulger”. Diavolul obişnuieşte să atace 
lucrurile de care se foloseşte Iehova, încearcă să le imite şi să le folosească spre a 
arunca ocări asupra numelui Celui Prea Înalt. În versetele pe care le analizăm aici, 
cuvântul fulger se referă la o armă de război folosită împotriva duşmanilor lui 
Iehova. Până acum, Diavolul a acţionat în aceste timpuri moderne prin intermediul 
organizaţiei sale lumeşti, Vaticanul, iar naziştii vorbesc despre atacurile lor 
nelegiuite asupra altora drept Blitzkrieg, un ”război fulger”. Acest război purtat de 
reprezentanţii Diavolului nu va duce la niciun rezultat favorabil în cele din urmă. 
Următoarele versete arată semnificaţia şi modul în care este folosit cuvântul 
”fulger”: ”O, Iehova, apleacă-ţi cerurile ca să cobori. Atinge munţii ca să fumege. 
Trimite fulgere, ca să-i împrăştii, trimite-ţi săgeţile, ca să provoci învălmăşeală în 
rândurile lor. Întinde-ţi mâna din înălţimi, eliberează-mă şi scapă-mă din apele cele 
mari, din mâna străinilor.” (Ps. 144:5-7) ”Şi-a aruncat săgeţile ca să-i împrăştie, a 
aruncat fulgere ca să provoace învălmăşeala în rândurile lor” (Ps. 18:14) ”Ai trimis 
săgeţi ca să-i împrăştie, fulgerul, ca să provoace învălmăşeala în rândurile lor.” (2 
Sam. 22:15) ”Atunci când Îmi voi ascuţi sabia scânteietoare (fulgerul sabiei Mele, 
A.R.V., margin.) şi mâna Mea va apuca judecata, voi aduce răzbunarea asupra 
vrăjmaşilor Mei şi le voi plăti celor ce Mă urăsc cu înverşunare.” (Deut. 32:41) 
„Fiul omului, proroceşte şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul. Zi: „Sabia, da, sabia 
este ascuţită şi lustruită. Este ascuţită pentru măcel şi lustruită ca să lucească 
(însemnând literalmente: este ca un fulger) ! O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al 
fiului meu, care nesocoteşte orice lemn. Ca să arunc groaza în inimi, ca să 
înmulţesc pe cei loviţi, de aceea am tras sabia, ameninţându-i la toate porţile lor. 
Vai! e făcută să fulgere şi ascuţită pentru măcel! „Şi tu, fiul omului, proroceşte şi 
spune: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre copiii lui Amon şi despre ocara 
lor. Spune: „Sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru 
nimicire, ca să lucească! (Ezec. 21:9,10,15,28) ” Dar Domnul Se va arăta deasupra 
lor şi săgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi 
va înainta vijelia de la miazăzi.” - Zah. 9:14  

4. Pe măsură ce este descoperită drama profetică, vom vedea că Barac, al 
cărui nume înseamnă ”fulger”, a jucat în această dramă un rol prin care îl prefigura 
pe Isus Cristos, care apare în două ipostaze: 1.Ca şi comandant al martorilor 
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credincioşi ai lui Iehova de pe pământ, implicaţi în ”lucrarea Sa neobişnuită” şi 2.  
Ca şi Mareşal de Teren al lui Iehova aflat la conducerea oştirilor Sale în bătălia din 
ziua cea mare a Armaghedonului, ca împlinire a „faptei Sale ciudate”. Acest mai 
Mare Barac (”Fulger”) a spus: ”Căci, aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi 
străluceşte până la apus, aşa va fi prezenţa Fiului omului.” – Mat. 24:27 

5. Atunci când acest puternic războinic va conduce oştirile lui Iehova în 
bătălia finală, toţi duşmanii vor fi cu totul în întuneric şi doar Domnul va face 
lumina să strălucească şi ”săgeata lui va ţâşni ca fulgerul”. (Zah. 9:14), distrugând 
vrăjmaşii îngroziţi. În ziua aceea nu se va găsi niciun loc în care să se poată 
ascunde şi niciunul dintre ei nu va reuşi să ocolească săgeţile ucigătoare ale 
Domnului; şi atunci, înainte ca săgeţile să îi distrugă, ei vor şti că este bătălia 
Măreţului şi Atotputernicului Iehova.  

6. Profeţia îl menţionează pe tatăl lui Barac, spunând că era ”fiul lui 
Abinoam”, nume care înseamnă ”tatăl frumuseţii”. Acest nume îl descrie pe 
Iehova Dumnezeu, despre ale cărui frumuseţi se spune: ”Un lucru am cerut de la 
Iehova – aceasta voi căuta: Să locuiesc în casa lui Iehova în toate zilele vieţii mele, 
ca să văd frumuseţea lui Iehova şi să privesc cu apreciere templul Său.” (Ps. 27:4) 
”Ei se bucură toată ziua în numele Tău şi sunt înălţaţi în dreptatea ta. Să se arate 
lucrarea Ta înaintea servilor Tăi şi splendoarea Ta peste fiii lor! Bunătatea lui 
Iehova, Dumnezeul nostru, să fie peste noi! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre! 
Da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!” (Ps. 90:16,17) Isus Cristos şi credincioasa 
Sa rămăşiţă de pe pământ de astăzi găsesc multă plăcere în splendoarea şi 
frumuseţea fermecătoare şi plăcută a lui Iehova, Tatăl lor ceresc. Și ”alte oi” 
împărtăşesc această bucurie deoarece ele sunt conduse de organizaţia lui Iehova a 
cărui Cap şi Lumină este Isus Cristos. 

7. Barac a fost chemat ”din Chedeş-Neftali”, care era pe teritoriul seminției 
lui  Neftali. Acesta era un oraş de refugiu foarte convenabil pentru refugiaţii din 
capătul de nord al teritoriului Palestinei, unde locuiau leviţii, şi pe care Domnul la 
îndemnat pe Iosua să îl aleagă: Domnul a vorbit lui Iosua şi a zis: „Vorbeşte 
copiilor lui Israel şi spune-le: hotărâţi-vă cum v-am poruncit prin Moise, cetăţi de 
scăpare,  Ei au pus deoparte Chedeşul, în Galileia, în muntele lui Neftali; Sihemul 
în muntele lui Efraim; şi Chiriat-Arba sau Hebronul, în muntele lui Iuda.” – Ios. 
20:1,2,7 

8. Scripturile arată clar că oraşul de refugiu prefigura refugiul la care ”alte 
oi” ale lui Iehova, adică ”marea mulţime”, fug pentru a găsi ocrotire şi salvare la 
Armaghedon. Chemarea lui Barac din oraşul de refugiu Chedeş identifică timpul 
împlinirii acestei drame profetice, care a început odată cu venirea lui Isus Cristos 
la templu, în 1918. Este important să observăm că la data de 24 februarie 1918, 
mesajul ”Milioane de oameni care trăiesc acum nu vor muri niciodată!” a fost 
transmis pentru prima oară la un congres public a poporului creştin, ţinut la Los 
Angeles. Numele Chedeş înseamnă ”sanctuar”. ”Marea mulţime” îşi găseşte un 
sanctuar, sau refugiu, în mijlocul organizaţiei lui Iehova, unde leviţii spirituali ai 
lui Dumnezeu sunt preoţi peste aceşti refugiaţi. (Num. 35.6) ”Oraşul de refugiu” 
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este locul unde ”marea mulţime” îi serveşte lui Dumnezeu zi şi noapte, neîncetat. – 
Apoc. 7:15 

9. Când i-a alocat acel teritoriu seminției lui Neftali, Iosua a enumerat 
Chedeşul chiar după Haţor. (Ios. 19:32,36,37) Astfel ies în evidenţă reprezentanţii 
conducători ai celor două organizaţii opuse, cea reprezentată de Barac şi cealaltă, 
reprezentată de regele Iabin, care erau foarte aproape unul de altul, însă nu avem 
nici o dovadă că ar fi fost ”vecini buni”, cum spun azi adepţii religiei. Ei nu erau 
prieteni, deoarece Barac era de partea Domnului, iar Iabin era de partea 
Diavolului. Iată ce spun scripturile despre aceia care pretind că îi servesc 
Domnului şi care adoptă politică de ”buni vecini” a adepţilor religiei: ” Suflete 
preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine 
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” – Iac. 4:4 

10. Barac nu era aşa. Versetele care urmează enunţă legea divină pe care 
trebuie să o asculte toţi servii lui Dumnezeu: ”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume! Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea de Tatăl nu este în el!” (1 Ioan 2:15) 
”Dacă aţi face parte din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, fiindcă nu faceţi 
parte din lume, ci eu v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă 
aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Sclavul nu este mai mare decât stăpânul 
lui. Dacă m-au persecutat pe Mine, vă vor persecuta şi pe voi; dacă au respectat 
cuvântul Meu, îl vor respecta şi pe al vostru.” (Ioan 15:19,20) ”Le-am dat cuvântul 
Tău, dar lumea i-a urât, fiindcă ei nu fac parte din lume, aşa cum nici Eu nu fac 
parte din lume.” (Ioan 17:14) ”Atunci vă vor da necazului, vă vor omorî şi veţi fi 
urâţi de toate naţiunile din cauza numelui Meu.” (Mat. 24:9) Există o diferenţiere 
clară, o prăpastie de netrecut, între adevăraţii servi ai lui Dumnezeu şi cei care nu 
acceptă TEOCRAȚIA. 

11. Mesagerul Deborei s-a dus la Barac şi i-a spus: ”Nu a poruncit Domnul, 
Dumnezeul lui Israel?” Acest lucru arată că mesagerul a venit la Barac fiind 
însărcinat de Dumnezeu. El nu a acţionat ca şi mesagerul Deborei, ci ca mesager al 
lui Dumnezeu. În acelaşi fel, organizaţia lui Iehova de astăzi este un canal prin 
care Iehova Dumnezeu vorbeşte, folosindu-l pe Isus Cristos şi le transmite 
instrucţiuni oamenilor care constituie ”corpul lui Cristos” de pe pământ. Mesagerii 
nu sunt ai oamenilor, ci ai lui Dumnezeu, deşi se folosesc oameni. Aceasta arată că 
servii lui Dumnezeu din prezent trebuie să recunoască organizaţia Sa, ce a fost 
prefigurată de Debora, ca şi canal de comunicare prin care Dumnezeu le transmite 
îndrumări servilor Săi. Îndrumările sunt ale Domnului, şi nu ale oamenilor. În 
dramă, nu Debora era cea care le vorbea oamenilor şi îi învăţa sau le poruncea sau 
încerca să ”îl îndrume pe om”, ci era Domnul care vorbea prin ea, iar ea prefigura 
organizaţia. Aici Domnul o folosea pe Debora pentru a o simboliza pe ”femeia” 
Sa, Sionul, adică organizaţia Sa. Debora îşi juca doar rolul, aşa cum îi poruncea 
Dumnezeu. 

12. Să observăm cu mare atenţie cuvintele pe care le-a adresat mesagerul 
inspirat lui Barac: ”Oare nu a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel, spunând” ce 
trebuia făcut? Astfel Debora scoate în evidenţă faptul că ea nu are nici o autoritate 



633 
 

asupra servului lui Dumnezeu, Barac, ci că mai degrabă ea acţionează ca un serv, 
transmiţându-i omului cuvântul Celui Prea Înalt. Dacă ar fi fost o femeie cea care 
dădea poruncile, acele porunci ar fi intrat în conflict cu legile lui Dumnezeu, aşa 
cum s-a întâmplat şi cu Eva în Eden. Poruncile care li se dau Martorilor lui Iehova 
nu provin de la vreo creatură umană, ci sunt porunci emise de Dumnezeu, prin 
intermediul organizaţiei Sale, conduse de Isus Cristos. Persoanele care pretind că îl 
servesc pe Domnul şi care insistă să procedeze aşa cum vor ele şi contrar 
instrucţiunilor organizaţiei, arată că nu sunt capabile să aprecieze faptul că 
Domnul este Cel care îşi conduce servii. 
 

Pregătiţi 
13. Mesajul adresat lui Barac spunea: ”Du-te”; arătând astfel că venise 

timpul stabilit al lui Dumnezeu ca să acţioneze. Porunca era să meargă şi să îşi 
organizeze luptătorii. În acest fel, Dumnezeu a prezis că urma să vină un timp când 
servii credincioşi ai lui Dumnezeu de pe pământ trebuiau să se organizeze şi să se 
pregătească de luptă. Să avem în vedere evenimentele care au urmat după războiul 
mondial, indicând începutul împlinirii profeţiei: în septembrie 1919, servii 
credincioşi ai lui Dumnezeu s-au întrunit la un congres în Cedar Point, Ohio. 
Acesta a marcat sfârşitul timpului în care servii lui Dumnezeu se temeau de 
conducătorii lumeşti, suferind din acest motiv, şi începutul marii credinţe în 
Dumnezeu şi în Isus Cristos. Discursul principal al acelui congres a fost 
”Binecuvântaţi sunt cei care nu se tem”, scoţând în evidenţă în mod special 
diferenţa dintre sfârşitul lucrării Ilie a bisericii şi începutul lucrării Elisei, din 
organizaţia lui Dumnezeu. S-a arătat că lucrarea Împărăţiei trebuie să meargă 
înainte şi că această lucrare trebuie făcută fără teamă faţă de oameni. Poporul 
Domnului adunat acolo a acceptat condiţiile şi a început să se organizeze cu 
bucurie pentru luptă, iar acel spirit de energie de la Dumnezeu s-a răspândit pe tot 
pământul, şi cei devotaţi de peste tot au început să se pregătească. La acel congres 
s-a anunţat publicarea unui nou auxiliar al Turnului de Veghere, pentru a continua 
lucrarea, care se intitula ”Epoca de Aur”, şi care s-a numit apoi, şi se numeşte şi 
acum ”Mângâiere” şi se foloseşte împotriva vrăjmaşilor în pregătirea poporului 
credincios al lui Dumnezeu pentru marea bătălie. Pregătirile au continuat printre 
poporul credincios al lui Dumnezeu, şi el a progresat în lucrarea Sa.  

14. Lui Barac i s-a poruncit: ”Du-te, şi aşează-ţi tabăra la muntele Tabor”. 
Această poruncă este foarte importantă, deoarece ea identifică locul exact în care 
trebuia să meargă. Tabor înseamnă ”înălţime, sau munte”, adică un munte foarte 
înalt. Muntele Tabor se înalţă la 396 m deasupra bazei sale şi la 568,5 m deasupra 
nivelului mării. Este izolat de orice alţi munţi. La aproximativ 24 km sud-vest de 
Tabor se află Meghido, în apropierea râului Chison, iar la est de Tabor se află 
Marea Galileeii. Muntele Tabor pare să corespundă muntelui simbolic pe care Isus 
Cristos, Mai Marele Barac, îşi strânge membrii unşi ai ”corpului Său” şi anume 
Muntele Sion, locul de adunare al oștirilor: ”M-am uitat şi iată că Mielul stătea pe 
muntele Sion şi cu El erau o sută patruzeci şi patru de mii care aveau scris pe 
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frunte numele Său şi numele Tatălui Său.” (Apoc. 14:1) ”Ci v-aţi apropiat de un 
munte, Sion, şi de un oraş al Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de miriade 
de îngeri, în adunare generală, de adunarea întâilor născuţi care au fost înscrişi în 
ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de viaţa spirituală a celor drepţi care au 
fost făcuţi perfecţi.” – Evr. 12:22,23 

15. Ca pregătire pentru bătălia Armaghedonului, Dumnezeu descopere 
toate detaliile care descriu dinainte, sau prefigurează, acea luptă. Urmașii 
credincioşi ai lui Cristos sunt acum adunaţi alături de Domnul pe muntele 
organizaţiei lui Iehova şi se află sub comanda şi conducerea lui Isus Cristos. 
Profeţia continuă apoi să descrie pregătirile. 

16. Următoarea parte a poruncii date lui Barac a fost aceasta: ”Şi ia cu tine 
zece mii de bărbaţi dintre fiii lui Neftali şi dintre fiii lui Zabulon.” Teritoriul lui 
Zabulon era la graniţa cu partea de sud-vest a teritoriului lui Neftali. În cântecul de 
victorie recitat de Barac şi Debora după bătălie găsim aceste cuvinte: ”Din 
Zabulon sunt cei ce mânuiesc instrumentele de scris. Zabulon este un popor care 
şi-a riscat sufletul, punându-l în primejdie de moarte, Neftali, la fel, pe înălţimile 
câmpului.” (Jud. 5:14,18) Cei care au venit la luptă nu au ţinut la vieţile lor, ci erau 
hotărâţi să asculte poruncile lui Iehova, pe care le primiseră prin intermediul lui 
Barac. Astfel au fost prefiguraţi apostolul Pavel şi alţii cu acelaşi curaj, exprimat 
de apostol în aceste cuvinte: ”Totuşi, eu nu pun preţ pe sufletul meu, ca şi cum mi-
ar fi scump, numai să pot să-mi sfârşesc cursa şi serviciul pe care l-am primit de la 
Domnul Isus: acela de a depune mărturie temeinică despre vestea bună referitoare 
la bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu.” – Fap. 20:24 

17. Nu toate seminţiile Israelului erau dispuse să lupte pentru a-i detrona pe 
persecutorii poporului lui Iehova. Alături de luptătorii din Neftali şi Zabulon, au 
venit şi voluntari din Efraim, Beniamin, Manase şi Isahar, care au format rămăşiţa 
folosită de Domnul. Cântecul profetic al lui Debora şi Barac i-au identificat pe toţi 
ca o rămăşiţă: ”Atunci supravieţuitorii (rămăşiţa) au coborât la nobili; poporul lui 
Iehova a coborât la mine, împotriva celor puternici”. – Jud. 5:13 

18.Porunca era să ”iei cu tine zece mii de bărbaţi”. Zece mii este zece la 
puterea a patra (10x10x10x10=10000) Prin urmare, luptătorii urmau să-i 
simbolizeze pe membrii rămăşiţei Israelului spiritual, martorii unşi de astăzi care 
sunt implicaţi în ”lucrarea neobişnuită” a lui Iehova împotriva adepţilor religiei şi 
aliaţilor demonismului. Deoarece Neftali şi Zabulon au fost primele seminţii 
menţionate şi primele chemate, aceasta poate preumbri foarte bine partea originală 
din clasa servului Domnului, care a supravieţuit necazurilor războiului mondial şi 
a continuat să fie credincioasă până la capăt, în 1922, când a avut loc ungerea. 
Celelalte seminţii care s-au alăturat luptătorilor mai târziu, aşa cum spune Debora 
în cântecul său, îi simbolizează pe cei care au fost adăugaţi rămăşiţei originale, 
începând din 1922, şi care au venit de bunăvoie să se alăture ”lucrării neobişnuite” 
a Domnului împotriva religiei, sau demonismului. Rut şi Estera au preumbrit o 
clasă asemănătoare. Şi toţi aceştia, atât din rămăşiţa de la început, cât şi ceilalţi 
care li s-au alăturat, au fost cu toţii simbolizaţi drept clasa ”servului înţelept”, 
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căruia Domnul îi lasă în grijă ”bunurile Sale”, adică interesele Împărăţiei, şi le dă 
responsabilitatea, precum şi marele privilegiu de a vesti marele GUVERN 
TEOCRATIC. 

19. Cei care studiază profeţiile cu o dorinţă sinceră de a le înţelege, şi care 
îşi pun încrederea în Iehova şi în Isus Cristos, văd acum cu uşurinţă modul în care 
îşi foloseşte Dumnezeu propriile Sale forţe, şi de asemenea, modul în care 
foloseşte forţele duşmanului în pregătirile pentru marea zi a Dumnezeului 
Atotputernic. Desigur, duşmanul nu crede acest lucru şi nu îl va crede nici în 
viitor, nedând astfel ascultare acestei declaraţii, deoarece Diavolul, Ierarhia, şi toţi 
membrii acelei organizaţii sunt orbi cu privire la scopul lui Iehova, în acelaşi fel în 
care demonii sunt orbi, fiind aruncaţi în întuneric încă de la potop. Aceeaşi orbire 
i-a ţinut pe demoni şi pe cei ce colaborează cu ei în cadrul religiei în beznă, iar 
această beznă îi afectează mai ales pe conducătorii religioşi şi politici, care 
lucrează alături de adepţii religiei. Aşadar, în scripturi este scris: ”Căci iată, 
întunericul va acoperi pământul (conducătorii vizibili) şi bezna adâncă popoarele 
(adică acei oameni care îi urmează pe conducătorii religioşi)” (Isa. 60:2) 
Dumnezeu a prezis care urmau SĂ fie împrejurările din aceste timpuri. Şi El a avut 
dreptate, precum pot observa toţi cei care sunt devotaţi marelui TEOCRAT. Deci, 
să observăm următoarele: ”Şi îl voi scoate la tine, în valea Chison, pe Sisera, 
comandantul armatei lui Iabin,carele lui de război şi mulţimea lui şi îl voi da în 
mâinile tale.” – Jud. 4:7 

20. Aceasta este o declaraţie adevărată a lui Iehova cu privire la scopul Său. 
Astfel, se pare că Iehova manevra forţele inamice care se aflau sub comanda 
căpitanului lui Iabin, Sisera, astfel încât acele forţe inamice să fie distruse. Scopul 
lui Iehova era să atragă forţele duşmane într-un loc deschis şi să-i forţeze să lupte. 
În acelaşi fel, în împlinirea dramei profetice, Iehova îi atrage pe duşmani afară şi îi 
forţează să îmbrace veşmintele care îi identifică drept duşmanii Lui şi să se declare 
pe faţă împotriva TEOCRAȚIEI, recunoscând astfel că merită să fie distruşi de 
Domnul în bătălia de la Armaghedon. Aceste lucruri întăresc speranţa poporului 
credincios al lui Dumnezeu. 

21. Dumnezeu i-a poruncit Deborei să-i profeţească lui Barac şi să-i arate 
locul în care trebuia să-i atragă pe duşmani, şi anume râul Chison. Un braţ al acelui 
râu curgea în apropiere de muntele Tabor, iar celălalt era lângă muntele Ghilboa. 
Aşezarea şi mediul său înconjurător prezintă un real interes pentru poporul lui 
Dumnezeu din prezent. Chison înseamnă ”unduitor sau şerpuitor”, fiind astfel un 
loc potrivit în care duşmanul să fie prins în capcană şi a i se împiedica acţiunile. 
Oraşul Meghido era situat la sud de râu, în apropierea dealurilor lui Manase, şi 
”apele lui Meghido” se vărsau în râul Chison. Acel râu curge pe lângă Muntele 
Carmelului şi se varsă în Marea Mediterană. Pe partea cealaltă a muntelui Ghilboa, 
apele se varsă în Iordan. Pe muntele Carmelului, profetul Ilie, urmând îndrumările 
Domnului, a făcut proba cu focul, demascându-i pe falşii profeţi care îl 
reprezentau pe Diavol, şi 450 de astfel de profeţi au fost executaţi la râul Chison. 
Această întâmplare a avut loc la câteva sute de ani după profeţia Deborei. (1 Regi 
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18:40) În acel cântec al Deborei, ea îl numeşte pe acel râu ”râul străvechi”: ”Râul 
Chison i-a dus cu el... I-ai călcat în picioare pe cei puternici, o, suflete al meu!” – 
Jud. 5:21 

22. Acest râu a fost folosit în marea dramă a răzbunării pentru ca 
Dumnezeu să-şi împlinească scopul fixat. Dumnezeu a folosit apele Chisonului ca 
pe una dintre forţele Sale de luptă pentru a-i executa pe duşmanii anti-teocratici. 
Iehova i-a atras pe duşmani în câmpia prin care curgea râul Chison, şi i-a distrus 
acolo. Iehova a prefigurat în acest fel modul în care îşi va folosi creaţia 
neînsufleţită şi forţele pământului pentru a executa forţele anti-teocratice la 
Armaghedon. Acest lucru este arătat şi de alte profeţii. Domnul va demonstra clar 
că este bătălia Lui, şi nu a oamenilor, şi El îi va face pe duşmani să ştie că Iehova 
este Cel ce îi distruge. 

23. Ceea ce le-a făcut Iehova duşmanilor Israelului, aşa cum aflăm din 
drama profetică, fără îndoială că a preumbrit ce le va face El în curând celor care 
conspiră împotriva TEOCRAȚIEI. Iehova l-a atras pe Sisera, comandantul armatei 
lui Iabin, împreună cu carele sale şi armatele sale, la râul Chison. Astăzi, 
Dumnezeu manevrează în acelaşi fel duşmanul, atrăgându-l într-o poziţie în care 
să-i permită să-şi îndeplinească scopul cu privire la el. Profetul Său face această 
descriere cu privire la timpurile în care trăim: ”Veniţi să daţi ajutor, voi, toate 
naţiunile dimprejur, şi adunaţi-vă! Coboară-i acolo pe puternicii Tăi, o, Iehova! 
Mulţimi, mulţimi sunt în valea hotărârii (nota de subsol, a tăia în bucăţi), căci ziua 
lui Iehova este aproape, în valea hotărârii.” – Ioel 3:11,14 

24. Iehova îi atrage acum pe vrăjmaşi prin metodele Sale în poziţia în care 
vor fi distruşi. El îi foloseşte pe martorii Săi pentru aceasta. El le porunceşte 
martorilor Săi să ia o poziţie fermă şi sigură împotriva religiei, sau demonismului, 
şi să declare că religia este instrumentul Diavolului, folosit în lupta împotriva 
TEOCRAȚIEI şi servilor săi. Forţele politice, comerciale şi militare au fost 
inspirate de Diavol să adopte şi să susţină religia, sau demonismul, şi toate aceste 
forţe s-au unit într-o conspiraţie împotriva TEOCRAȚIEI, şi din acest motiv îi 
persecută pe faţă pe martorii lui Iehova, care vestesc TEOCRAȚIA ca unică 
speranţă a rasei umane. Deoarece martorii lui Iehova propovăduiesc cu curaj şi 
neînfricaţi faptul că împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi-a instruit Isus apostolii 
să se roage, este marele GUVERN TEOCRATIC, care va conduce şi va 
binecuvânta rasa umană ascultătoare, toţi adepţii demonizaţi ai religiei şi forţele 
aliate cu ei sunt împotriva martorilor lui Iehova. Din acest motiv, Isus a prezis 
exact ce urma să se întâmple atunci când a spus aceste cuvinte despre martorii lui 
Iehova. ”Veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui Meu”. 

25. Cu privire la forţele inamice conduse de comandantul Sisera, Iehova 
spune prin profetesa Lui, adică organizaţia Lui: ”Şi îl voi da în mâna ta”. Aşa 
spunea mesajul pe care l-a primit Barac; dar mai întâi, înainte ca aceasta să aibă 
loc, Barac trebuia să-şi organizeze forţele pentru luptă şi să intre în acţiune 
împotriva lui Sisera şi, făcând astfel, să se încreadă cu totul în faptul că Dumnezeu 
urma să ducă la bun sfârşit lucrarea de distrugere. În mod asemănător, Isus Cristos, 
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Mai Marele Barac, a primit de la Iehova porunca de ”a lua puterea cea mare şi de a 
începe să domnească ca rege” tocmai la timpul stabilit. (Apoc. 11:17) Isus Cristos 
trebuie atunci să se pregătească mai întâi pentru marele război final. El trebuie să-
şi înceapă domnia în timp ce duşmanul încă stăpâneşte lucruri de pe pământ, iar 
acest lucru. ne este arătat de următorul verset: ”Iehova va trimite din Sion toiagul 
puterii Tale, spunând: Du-te să stăpâneşti în mijlocul duşmanilor Tăi!” (Ps. 110:2) 
Cei care susţin TEOCRAȚIA şi măreţul său Rege Teocratic trebuie de bunăvoie să 
ia partea TEOCRAȚIEI şi să o predice cu curaj, arătând astfel că doresc să fie 
ascultători. ”Poporul Tău se va oferi de bunăvoie în ziua puterii Tale. Împodobiţi 
cu sfinţenie, venind din sânul zorilor, oștirea Ta de tineri este ca picăturile de 
rouă.” – Ps. 110:3 

26. Aceasta trebuie să se aplice tuturor celor care îi servesc Domnului, fiind 
aprobaţi de El, de la începutul judecăţii de la templu când au fost ”născuţi în Sion”, 
devenind astfel membrii ai templului şi servi credincioşi şi înţelepţi ai Domnului. 
(Ps. 87:5) Mai marele Barac este astăzi alături de poporul lui Dumnezeu şi îi 
conduce şi din acest motiv ei trebuie să ştie că lupta este a lui Dumnezeu şi nu a 
oamenilor, şi că Dumnezeu va lupta prin Isus Cristos pentru a-şi justifica numele, 
iar prin această bătălie toţi cei care se devotează lui Iehova vor fi eliberați. (2 Cron. 
20:15; 1 Sam. 17:47) După ce pregătirile vor fi complete, forţele invizibile ale lui 
Iehova vor începe bătălia, şi vor avea succes: ”La dreapta Ta, Iehova va zdrobi 
regi în ziua mâniei Sale. Va judeca printre naţiuni, va umple totul cu corpuri 
moarte. Va sfărâma capul unei ţări cu mulţi locuitori.” – Ps. 110:5,6 

27. ”Şi Barac i-a zis: Dacă vei veni cu mine, voi merge, dar dacă nu vei 
veni cu mine nu voi merge.” (Jud. 4:8) Barac i-a spus aceste cuvinte Deborei după 
ce a primit mesajul. Aceasta nu înseamnă că Barac era un bărbat slab şi depindea 
de o femeie. Nu este aşa decât în mintea celor care privesc lucrurile dintr-un punct 
de vedere uman. Trebuie să nu uităm că şi aici, Barac îşi juca partea sa în drama 
profetică, aşa cum îi spusese Iehova.  În acest moment Barac simbolizează 
rămăşiţa martorilor lui Iehova care sunt membrii de pe pământ ai organizaţiei lui 
Dumnezeu. Aceşti martori se grăbesc să primească instrucţiuni de la Domnul, prin 
intermediul organizaţiei Sale, şi să le îndeplinească cu credinţă. Asta nu însemna 
că Barac se aştepta ca femeia Debora să lupte alături de el sau că el nu ar fi luptat 
fără ea. Drama a prezentat problema într-un mod profetic, care prefigura modul în 
care urma să procedeze Dumnezeu în realitate, în cele din urmă. Prezenţa Deborei 
alături de oștirea  Israelului trebuia să fie o dovadă că Iehova se afla în mijlocul lor 
şi îi ghida. Prezenţa reprezentantului lui Dumnezeu avea scopul de a stimula 
oștirea Israelului să asculte cu mai multă încredere de poruncile lui Barac. În acest 
fel, oștirea avea să înţeleagă că Iehova îi conducea. În acelaşi fel astăzi, poporul lui 
Dumnezeu recunoaşte că Iehova îşi îndeplineşte scopurile prin Isus Cristos, dar că 
El are propriul Său canal sau cale prin care le transmite poruncile şi îndrumările 
supuşilor Săi de pe pământ. 

28. Când Barac i-a spus Deborei ”Dacă nu vei merge cu mine, nici eu nu 
voi merge”, aceasta nu însemna că el era încăpăţânat sau că se temea. El îşi juca 
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rolul în această dramă, sub îndrumarea lui Iehova, pentru a preumbri  astfel faptul 
că rămăşiţa din prezent a lui Dumnezeu de pe pământ nu va putea să ia parte la 
acea ”lucrare neobişnuită” şi să lupte împotriva demonismului dacă organizaţia lui 
Iehova, condusă de Capul ei, Isus Cristos, nu va fi alături de ei, conducându-i şi 
îndrumându-i. Organizaţia trebuie să funcţioneze în completă armonie. Acesta este 
motivul pentru care îi putem vedea astăzi pe martorii lui Iehova lucrând în perfectă 
armonie, ca o parte a organizaţiei Domnului şi sub directa supraveghere a lui Isus 
Cristos. Această unitate este prezentată în multe feluri în scripturi şi în profeţii, 
spre care li s-a atras atenţia servilor lui Dumnezeu prin intermediul studiilor din 
Turnul de Veghere.  

29. Martorii lui Iehova şi colaboratorii lor au văzut şi continuă să vadă că 
Atotputernicul Dumnezeu şi Isus Cristos au folosit şi folosesc şi acum Societatea 
Turnul de Veghere, mai ales din 1919 încoace, pentru a face cunoscută nelegiuirea 
religiei, sau demonismului şi pentru a îndrepta atenţia spre Dumnezeul cel drept şi 
spre Împărăţia Sa. Ei fac acest lucru prin predicarea adevărurilor scrise în Biblie şi 
descoperite acum de către Domnul celor care Îl iubesc şi care umblă în lumină, 
alături de Dumnezeu şi de Isus Cristos, în această minunată lucrare. (1 Ioan 1:6,7) 
Poporul lui Dumnezeu de pe pământ din prezent ştie că Societatea Turnul de 
Veghere este doar un canal, sau instrument vizibil, prin care este transmis 
oamenilor mesajul lui Iehova. Din acest motiv, fiecare dintre servii lui Iehova 
doresc fierbinte să fie în completă armonie cu organizaţia Sa şi să lucreze sub 
supravegherea Domnului. Orice lucrare care este contrară lui Iehova şi măreţei 
Sale organizaţii TEOCRATICE provine de la vrăjmaş, Diavolul, iar rămăşiţa 
refuză să aibă orice fel de contribuţie la astfel de lucrări. Ei fac acest lucru 
deoarece ştiu că Iehova şi Isus Cristos nu vor mai fi cu ei dacă se vor abate în 
vreun fel de la GUVERNUL TEOCRATIC. Ei susţin cu fermitate TEOCRAȚIA şi 
din acest motiv sunt dispreţuiţi de adepţii religiei, însă aceşti servi credincioşi ai 
lui Dumnezeu nu îşi doresc niciun fel de aprobare din partea lumii. Ei au datoria să 
fie şi sunt credincioşi lui Iehova şi Regelui Său. Ei sunt orbi cu privire la orice 
altceva. 

30. Când analizăm în profunzime această problemă este clar că Barac nu e 
subiectul niciunui fel de critici şi nici nu este un om slab care depinde de o femeie. 
Doar adepţii religiei ar putea să îl critice. Nu Barac a fost cel care a ales-o pe 
Debora ca profetesă în acea perioadă, ci Iehova Dumnezeu a ales-o ca purtător de 
cuvânt, deoarece el foloseşte o femeie pentru a-şi prefigura organizaţia prin care 
transmite îndrumări cu privire la lucrarea Sa. Barac i-a cerut Deborei să fie alături 
de el deoarece Dumnezeu îi transmitea mesajul şi poruncile Sale prin ea. Barac nu 
a cerut ajutor din partea Egiptului şi nici nu s-a însoţit cu vreo persoană din afara 
acelora pe care le folosea Dumnezeu ca instrumente. Profeţia nu ar fi fost completă 
dacă ar fi fost un bărbat în locul Deborei, însă fără îndoială că, dacă ar fi fost 
folosit un bărbat pentru a-i transmite lui Barac mesajul de la Iehova, ar fi existat o 
cerere asemănătoare ca mesagerul acesta, care îl reprezenta pe Domnul, să lucreze 
alături de el în deplină armonie. Ceea ce îşi dorea Barac era prezenţa lui Iehova, 
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reprezentată de purtătorul Său de cuvânt oficial. Moise s-a aflat într-o situaţie 
asemănătoare atunci când Dumnezeu era supărat pe israeliţi deoarece aceştia se 
închinau viţelului de aur, iar când i-a poruncit lui Moise să îi conducă poporul în 
continuare, acesta i-a spus Domnului. ”Dacă nu vei merge tu însuţi cu noi, nu ne 
scoate de aici. Şi cum se va şti că am găsit favoare în ochii Tăi, eu şi poporul Tău? 
Nu din faptul că vei merge cu noi şi, astfel, eu şi poporul Tău vom fi deosebiţi de 
toate celelalte popoare de pe faţa pământului?” – Ex. 33:15,16 

31. Iehova Dumnezeu este Dumnezeul păcii şi armoniei. Tot ceea ce îi face 
plăcere Domnului trebuie să fie ca şi El, din acest punct de vedere. Servii aprobaţi 
ai lui Iehova trebuie să convieţuiască împreună în pace şi să acţioneze în perfectă 
armonie pentru a îndeplini poruncile de la Domnul lor. Persoanele nu sunt 
acceptate datorită aspectului lor, ci Dumnezeu îi acceptă datorită credinţei lor faţă 
de El şi organizaţia Sa. Dumnezeu nu este  servil faţă de unii oameni sau persoane. 
Oamenii se uită la aspectul exterior, însă Dumnezeu se uită la inimă, adică acolo 
unde se vede dacă oamenii au o motivaţie dreaptă. De la venirea lui Isus Cristos la 
templu şi de când El i-a aprobat pe aceia care au fost primiţi în organizaţia Sa, toţi 
aceştia trebuie să fie în pace unii cu alţii şi să meargă înainte în unitate pentru a-şi 
îndeplini datoriile şi obligaţiile cu care au fost însărcinaţi. Ei nu pot să stea fermi 
în organizaţia lui Iehova dacă nu fac aceste lucruri. (Ps. 122:1-8) Acest aspect a 
fost indicat în dramă, aşa cum reiese din răspunsul Deborei. ”Voi veni cu tine. Dar 
pe drumul pe care vei merge, gloria nu va fi a ta, căci Iehova îl va vinde pe Sisera 
în mâna unei femei.’ Şi Debora s-a ridicat şi s-a dus cu Barac la Chedeş.” – Jud. 
4:9 

32. Dispoziţia Deborei de a i se alătura şi asigurarea pe care i-a dat-o ea lui 
Barac dă dovadă de armonie şi pace şi încredere în Domnul. Acesta a fost efectul 
asupra desfăşurării războiului Israelului sub comanda lui Barac. Faptul că au fost 
asiguraţi că făceau acest lucru din porunca Domnului le-a dat putere. În acelaşi fel 
astăzi, asigurarea că servii Domnului sunt susţinuţi de Iehova şi de organizaţia Sa 
şi că ei fac lucrarea lui Dumnezeu sub comanda lui Isus Cristos le dă un mare 
curaj. Acest lucru s-a arătat şi atunci când Elisei a fost foarte stânjenit de apariţia 
vrăjmaşilor la Dotan, şi când el l-a asigurat pe slujitorul său de suprema putere a 
Celui Prea Înalt: ”Când slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat devreme şi a 
ieşit, iată că o armată înconjura oraşul cu cai şi care de război. Atunci, slujitorul lui 
i-a zis: Vai, stăpânul meu! Ce-o să ne facem? Dar el a spus: Nu te teme, căci cei ce 
sunt cu noi (organizaţia lui Iehova) sunt mai mulţi decât cei ce sunt cu ei. Şi Elisei 
s-a rugat şi a zis: O, Iehova, deschide-i ochii, te rog, ca să vadă! Imediat, Iehova i-
a deschis ochii slujitorului şi el a văzut. Şi iată că regiunea muntoasă era plină de 
cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei. – 2 Regi 6:15-17. 

33. Asigurarea Deborei şi faptul de a sta ferm lângă Barac şi a-l susţine a 
fost ca promisiunea Domnului dată tuturor celor care se tem de El şi nu au frică de 
oameni şi care îi servesc cu bucurie Domnului: ”Îngerul lui Iehova îşi aşează 
tabăra în jurul celor ce se tem de El şi îi scapă.” (Ps. 34:7) ”Căci El le va da 
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poruncă îngerilor Săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale.” – Ps. 
91:11 

34. Domnul a inspirat-o pe Debora să-l informeze pe Barac prin aceste 
cuvinte: ”Pe drumul pe care vei merge, gloria nu va fi a ta.” Aceasta înseamnă că 
ambiţia personală de a câştiga onoare nu îi este plăcută lui Dumnezeu, şi astfel 
fiecare adevărat urmaș al lui Isus Cristos trebuie să aibă grijă să aibă o inimă 
dreaptă, căci se spune: ”Să piară orice dorinţă egoistă de onoare din inima 
oamenilor.” Rămăşiţa lui Iehova trebuie să fie neegoistă şi total indiferentă la 
părerea oamenilor, dorind doar aprobarea Domnului. Ei trebuie să păstreze mereu 
în minte faptul că onoarea şi justificarea numelui lui Iehova este ceea ce e 
important şi ceea ce se va îndeplini. Atât rămăşiţa, cât şi colaboratorii lor trebuie 
să fie devotaţi fără niciun strop de egoism TEOCRATULUI şi Regelui Său şi 
angajați în ”lucrarea neobişnuită” spre onoarea şi gloria lui Iehova. Ei sunt onoraţi 
de gloria ce se reflectă în ei, datorită faptului că ei se află sub conducerea lui Isus 
Cristos şi participă la lucrare aşa cum le porunceşte El, aşa cum este scris: ”O 
astfel de glorie este pentru toţi sfinţii Lui.” (Ps. 149:9) Acest lucru este exprimat în 
mod foarte potrivit de David: ”Ale tale, o, Iehova, sunt măreţia, puterea, 
frumuseţea, desăvârşirea şi demnitatea, căci tot ce este în ceruri şi pe pământ este 
al Tău! A Ta este împărăţia, o, Iehova, Tu eşti capul şi Tu te înalţi mai presus de 
toate!” – 2 Cron. 29:11 

35. Dacă Barac şi-ar fi căutat propria glorie, el ar fi dat înapoi şi ar fi 
refuzat să mai facă această expediţie; însă nu acesta era scopul dramei profetice. În 
legătură cu aceasta, Barac a primit din gura profetesei lui Dumnezeu cuvintele prin 
care Domnul îl asigura că îi va da victoria prin intermediul organizaţiei Sale, şi 
acesta a fost mesajul: ”Căci Domnul îl va da pe Sisera în mâna unei femei.” Aceste 
cuvinte constituie o dovadă în plus că Barac avea o parte în această dramă, fără 
vreo legătură cu ambiţia sau onoarea lui personală. Prin cuvântul  ”Sisera”, folosit 
în acest text, se face referire nu doar la comandantul oştirii inamice, ci la toate 
oştirile duşmanului şi la instrumentele de război ale duşmanilor care se aflau sub 
comanda lui Sisera. ”În mâna unei femei” nu însemna neapărat în mâna Deborei; 
căci ea era reprezentantul lui Iehova Dumnezeu, simbolizându-i organizaţia, iar 
aceasta însemna că organizaţia lui Dumnezeu era cea care urma să fie victorioasă. 
În armonie cu acest fapt, Iehova nu îi predă pe profitorii religioşi şi pe aliaţii lor în 
mâna martorilor lui Iehova de pe pământ pentru a fi distruşi de aceştia, ci Iehova îi 
va preda pe duşmanii TEOCRAȚIEI  în mâna organizaţiei Sale, al cărei Cap sau 
Conducător este Isus Cristos, şi care îi va executa. Duşmanul va fi complet distrus, 
însă onoarea datorată acestui măcel nu îi va reveni nici unuia dintre martorii lui 
Iehova de pe pământ, ci ea îi va fi dată în întregime Domnului Isus Cristos însuşi. 
Toţi sfinţii vor avea o parte din această onoare, care se reflectă în ei datorită 
faptului că ei sunt asociaţi cu Isus Cristos şi conduşi de acesta.  

36. A venit timpul ca poporul lui Iehova să intre în acţiune. ”Şi Debora s-a 
ridicat şi s-a dus cu Barac la Chedeş”, adică la oraşul de refugiu. Ea nu a stat acasă 
pentru a se odihni sub palmier, ci a mers pe câmpul de luptă cu ceilalţi. În mod 
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asemănător, organizaţia invizibilă a lui Iehova şi părţile ei vizibile sunt alături de 
Isus Cristos şi încep un serviciu activ, servind sub comanda Lui. Domnul Isus este 
însoţit de toţi îngerii Săi sfinţi, care fac parte din organizaţia Sa, şi de membrii 
înviaţi ai ”corpului Său” şi de toată rămăşiţa Sa de pe pământ. Spiritul lui Iehova 
Dumnezeu este alături de organizaţia Sa , iar toţi membrii acesteia sunt în pace, 
conlucrând în armonie perfectă. ”Şi Barac i-a adunat pe Zabulon şi pe Neftali la 
Chedeş şi în urma lui au urcat zece mii de bărbaţi. Şi a urcat şi Debora cu el.” – 
Jud. 4:10 

37. Şi Domnul Isus şi adevăraţii Săi urmași  se bucură să asculte de 
poruncile lui Iehova. În această dramă profetică, Barac a arătat o dispoziţie 
asemănătoare ascultând fără întârziere de poruncile primite de la Iehova prin 
intermediul Deborei, ca şi purtător de cuvânt al Domnului. Pregătirea pentru luptă 
a continuat cu şiretenie şi înțelepciune. Deoarece Chedeş era atât de aproape de 
Haţor, reşedinţa regelui Iabin, era necesar ca Barac să facă pregătirile cu multă 
prudenţă. Ca un corespondent al faptelor sale, o chemare asemănătoare la acţiune a 
fost dată în 1922 e.n., începând cu al doilea congres de la Cedar Point, pentru ca 
poporul lui Dumnezeu să intre în acţiune. La acest congres s-a creat următorul 
slogan: ”Vestiți despre Rege şi despre Împărăţie”. Acest slogan a fost repetat 
încontinuu de atunci încoace, iar poporul lui Dumnezeu are în minte un singur 
lucru, iar acela este să meargă mai departe în a-L onora pe marele TEOCRAT. 

38. Seminţiile lui Neftali şi Zabulon au răspuns la chemare, şi alţi israeliţi 
au venit şi ei ca voluntari şi şi-au oferit ajutorul de bunăvoie. Aceasta corespunde 
cu afirmaţia din Psalmi care se referă la domnia şi lucrarea lui Cristos, şi anume: 
”Poporul se va oferi de bunăvoie în ziua puterii tale. Împodobiţi cu sfinţenie, 
venind din sânul zorilor, oștirea Ta de tineri este ca picăturile de rouă.” – Ps. 110:3 

39. După luptă, Debora a cântat această profeţie, şi anume: ”Inima mea este 
cu comandanţii din Israel, care s-au oferit de bunăvoie din popor.” Toţi cei care îi 
servesc marelui Rege cu  bucurie, primind astfel aprobarea lui Dumnezeu, sunt toţi 
voluntari, care se oferă de bunăvoie în serviciu, şi lucrează cu bucurie. Ei nu 
trebuie să fie recrutaţi şi nu se plâng şi nu murmură cu privire la orele pe care 
trebuie să le petreacă în lucrarea pe teren. Ei ştiu pentru ce scop lucrează şi se 
bucură mult să facă ceea ce li se porunceşte. În această parte a dramei, ”marea 
mulţime” (sau ”alte oi”) nu apare. Refugiaţii din oraşul levit Chedeş nu puteau să 
plece din oraş şi să ajute în luptă, deoarece legea cerea ca ei să rămână în oraşul de 
refugiu până la moartea marelui preot. (Num. 35:25) Dacă s-ar fi expus, ieşind din 
oraşul de refugiu, ar fi fost executaţi de răzbunătorul sângelui. Clasa ”altor oi” ale 
Domnului, acei oameni buni care vor forma ”marea mulţime” apar în dramă, însă 
sub forma unui alt personaj, după cum vedem din desfăşurarea profeţiei.  

40. Împlinirea acestei părţi a profeţiei descrisă în versetul zece, citat mai 
sus, pare să îşi fi început împlinirea în 1937, când s-a făcut o chemare specială la 
acţiune împotriva organizaţiilor religioase, care întreprind multe escrocherii. 
Textul-motto al acelui an a fost luat din profeţia lui Obadia, şi anume: ”Ridicaţi-
vă, să ne ridicăm la luptă împotriva ei (organizaţiile religioase)”. În cadrul 
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congresului poporului lui Dumnezeu din acel an din Columbus, Ohio, acest text a 
constituit tema întregului program şi a fost scos în evidenţă de toţi vorbitorii. 
Profeţia lui Ieremia, discutată începând cu capitolul 25, a fost şi ea folosită pentru 
a scoate în evidenţă şi a arăta că potirul  mâniei lui Dumnezeu trebuie să treacă 
printre toate naţiunile şi că ele vor fi obligate să bea din el, iar apoi vor muri. 
Aceasta a dus la publicarea broşurii Siguranţă, care analizează profeţia lui Ieremia. 
La convenţie a fost prezentată şi revista Mângâiere şi o nouă broşură – model de 
studiu, care arăta diferenţa dintre religie şi creştinism şi explica cum ar trebui 
folosită aceasta pentru a-i instrui pe oameni. De asemenea, a fost lansată noua 
carte Duşmani drept instrument de război. În acelaşi timp, s-a inaugurat serviciul 
de pionier special. Pregătirea pentru război a continuat, iar partea îndeplinită de 
servii vizibili ai lui Iehova Dumnezeu a fost în totalitate cu scopul de a mări 
numele Celui Prea Înalt. Domnul îi pregătea pe cei care erau doritori. 

41. Barac şi Debora au urcat pe muntele Tabor împreună, ceea ce îl 
simbolizează pe Isus Cristos la conducerea organizaţiei lui Iehova, care este 
ocupată cu ”lucrarea Sa neobişnuită” pe pământ împotriva demonismului sau 
religiei. Zece mii de soldaţi au mers cu el, iar aceasta a simbolizat un număr al 
rămăşiţei de pe pământ, cu toţii aparţinând TEOCRAȚIEI. Debora s-a dus chiar pe 
câmpul de bătălie, preumbrind  astfel organizaţia lui Iehova de îngeri sfinţi, 
conduşi de Isus Cristos şi urmaţi de toţi membrii rămăşiţei credincioase de pe 
pământ. Aici ni se arată şi mai mult completa armonie în lucru a organizaţiei lui 
Iehova.  

42. La scurt timp după congresul menţionat mai sus, în 1937, Domnul a 
atras atenţia în mod deosebit asupra organizaţiei Sale, care a fost preumbrită de 
Debora, şi El a descoperit cu claritate poporului Său faptul că organizaţia Sa nu 
este democratică, ci este condusă de Domnul însuşi. Imediat a urmat o 
reorganizare a martorilor lui Iehova într-un aranjament mai activ şi eficient pentru 
serviciu, în completă armonie cu organizaţia lui Iehova, condusă de Capul ei, Isus 
Cristos. Acest lucru a fost ilustrat şi în acţiunea armonioasă a lui Barac şi a 
Deborei. Putem vedea că membrii organizaţiei lui Iehova, atât vizibili cât şi 
invizibili, sunt strânşi cu toţii în locul de adunare a trupelor sub comanda 
Domnului. 

43. Dar de ce a condus Iehova pe poporul Său, descoperindu-le mai târziu 
lucruri pe care le-a făcut să apară cu secole înainte în drama profetică, 
evenimentele a căror împlinire o vedem acum, şi la care iau parte şi membrii 
poporului lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare îl găsim în cuvintele 
spuse de apostolul lui Isus, şi anume: ”Căci tot ce a fost scris mai înainte, a fost 
scris pentru instruirea noastră, pentru ca prin răbdarea  noastră şi prin 
mângâierea din Scripturi să avem speranţă.” – Rom. 15:4 

44. Fiecare membru al rămăşiţei, citind textul de mai sus, rosteşte o 
rugăciune de mulţumire lui Iehova Dumnezeu pentru manifestarea îndurării Sale 
fără margini şi pentru abundenta sa bunătate-iubitoare, cântând ca şi psalmistul: 
”Mulţumiri să-i fie aduse lui Iehova pentru bunătatea Sa iubitoare, şi pentru 
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lucrările Sale minunate, făcute fiilor oamenilor! Căci El a săturat sufletul secătuit 
şi a umplut de bunătăţi sufletul înfometat.” – Ps. 107:8,9 

45. În prezent, când membrii poporului lui Iehova sunt împresuraţi din 
toate părţile de duşmani, persecutaţi şi oprimaţi, descoperirile profeţiilor lui Iehova 
Dumnezeu, pe care le văd în prezent, le produce o mare mângâiere şi pace a minţii. 
Astfel, prin bunătatea Domnului, au ocazia de a păstra în minte faptul că Iehova 
Dumnezeu este alături de ei, spunându-le: ”Dumnezeul timpurilor străvechi este 
ascunzătoarea Ta, şi dedesubtul Tău sunt braţele veşnice. El îl va alunga pe 
duşman dinaintea ta şi va zice: Nimiceşte-l!” (Deut. 33:27) O asemenea asigurare 
ne dă un mare curaj, şi din acest motiv servii lui Dumnezeu sunt foarte curajoşi. Ei 
se hrănesc din descoperirile profeţiilor, fiind conştienţi că acestea sunt o hrană 
susţinătoare de viaţă pentru sufletele lor, în această perioadă atât de importantă 
pentru ei. Drama continuă şi ei se bucură mult. 
 

(Va urma) 
 
 

COMERŢ RUINAT 
 
Egiptul a fost în vechime o putere comercială mondială. S-a scris despre 

Egipt că, în calitate de rival al Romei antice, venitul lui anual se ridica la 
aproximativ 20.000.000 de dolari sau care ar fi echivalentul acelei sume astăzi. 
Egiptul a fost o mare piaţă pentru comerţul naţiunilor, inclusiv al Tirului. Traficul 
comercial al Ierarhiei Romano-Catolice se poate compara cu traficul Tirului sau cu 
Egiptul. De multă vreme, Ierarhia are legături comerciale cu Marea Afacere sau 
comerţul lumii, ilustrat de Egiptul din vechime, iar membrii din Ierarhie sunt mari 
investitori în traficul comercial al lumii. Ierarhia Romano-Catolică a fost şi este o 
piaţă pentru întreaga lume, făcând comerţ cu oamenii şi manipulându-i, şi în 
special „populaţia catolică”, făcând acest lucru pentru interesele proprii. 
Politicienii tuturor naţiunilor consideră că Ierarhia este avantajoasă doar pentru ei, 
atât din punct de vedere politic, cât şi financiar. În special dictatorii văd în Ierarhie 
un puternic aliat şi se poate observa că, în general, aceşti dictatori sunt susţinuţi şi 
puşi la putere de Ierarhie. 

În zilele profetului Moise, Egiptul era o naţiune puternică. Ea practica 
religia Diavolului. Era o mare naţiune militară şi comercială şi era condusă de un 
rege, care purta titlul de „Faraon”. Gândindu-se la eliberarea  acelui popor asuprit 
al lui Moise, din mâinile acelei naţiuni comerciale puternice, Iehova Dumnezeu i-a 
spus lui Moise: „Du-te la Faraon dis-de-dimineaţă, când are să iasă să se ducă la 
apă şi să te înfăţişezi înaintea lui pe malul râului [Nil]. Să-ţi iei în mână toiagul, 
care a fost prefăcut în şarpe,” (Exodul 7:15) Acelaşi toiag de păstor, pe care Moise 
îl aruncase înaintea Faraonului şi care devenise un şarpe, i s-a poruncit lui Moise 
să îl ia în mâna lui şi să stea pe malul râului Nil. Acel toiag a reprezentat 
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justificarea numelui lui Iehova, Cristos Isus îndeplinind acel scop al lui Iehova, 
prin puterea şi autoritatea pe care Iehova i le acordase. 

Aaron, fratele lui Moise, a apărut împreună cu el înaintea Faraonului şi a 
acţionat la instrucţiunile lui Moise. Acest tablou a ilustrat rămăşiţa martorilor unşi 
ai lui Iehova de pe pământ, acţionând sub îndrumarea marelui Profet, Cristos Isus, 
Căpetenia organizaţiei lui Iehova, să apară înaintea Diavolului şi a organizaţiei lui 
şi să ofere o înştiinţare a scopului lui Dumnezeu. Iehova l-a instruit pe Moise să îi 
spună Faraonului: „„Domnul, Dumnezeul Evreilor, m-a trimis la tine să-ţi spun: 
„Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească în pustie. Dar iată că până acum 
n-ai ascultat.” Acum, aşa vorbeşte Domnul: „Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt 
Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea; şi ele se vor preface 
în sânge. Peştii din râu vor pieri, râul se va împuţi, aşa că le va fi greaţă 
Egiptenilor să bea din apa râului.” Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-i lui Aaron: 
„Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele Egiptenilor, peste râurile lor, peste 
pâraiele lor, peste iazurile lor şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge; 
şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele din lemn cât şi în vasele din 
piatră.” Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul 
şi a lovit apele râului sub ochii lui Faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele 
râului s-au prefăcut în sânge. Peştii din râu au pierit, râul s-a împuţit, aşa că 
Egiptenii nu mai puteau să bea apa râului şi a fost sânge în toată ţara Egiptului.” – 
Exodul 7:16-21. 

Prin Cristos Isus, Mai Marele Moise, Iehova îşi trimite acum martorii de pe 
pământ, rămăşiţa, să depună mărturie înaintea popoarelor lumii şi să îi înştiinţeze 
pe conducătorii lumii că a venit vremea ca poporul de legământ al lui Iehova să 
meargă la muntele lui Dumnezeu, adică Împărăția Sa, Guvernul Teocratic, şi să îşi 
declare supunerea faţă de Iehova; şi să le spună că Guvernul Teocratic este singura 
speranţă pentru lume, şi că Satan şi organizaţia lui trebuie să înceteze să îi mai ţină 
pe oameni în supunere şi sclavie. Prin realizarea „semnului” de către Moise 
înaintea Faraonului, Iehova a prezis că aspectul dezgustător al comercialismului va 
fi făcut să apară în faţa oamenilor şi conducătorilor, la sfârşitul lumii lui Satan. 
Înainte de această manifestare înaintea Faraonului, Moise mai înfăptuise acest 
semn înaintea fraţilor lui, israeliţii, prin vărsarea apei peste un pământ uscat, apă 
care s-a transformat în sânge, acesta fiind un simbol al morţii. Vărsarea apei pe un 
pământ uscat le arată acum celor care vor să asculte faptul că comercialismul, aşa 
cum a fost desfăşurat pe apele Nilului, are de-a face cu moartea şi este mort în 
ochii lui Dumnezeu, şi nu îi poate scoate pe oameni din marea depresiune pe care 
Satan a adus-o asupra lor. Gosen, locul în care au fost stabiliţi israeliţii în Egipt, nu 
a fost cruţat de plaga transformării apei în sânge pe pământ. Acesta este un lucru 
important şi se pare că îi învaţă pe oamenii de pe pământ, care se află în legământ 
cu Iehova, că nu sunt scutiţi de efectele materiale ale marii depresiuni comerciale 
care s-a abătut asupra lumii şi care a dus la situaţia internaţională prezentă. 
Aceasta se află în acord exact cu faptele care există acum. 
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S-a îndeplinit tabloul profetic ce a fost creat de Moise şi Aaron înaintea 
Faraonului; şi există dovezi care susţin acest lucru. Când Iehova a transformat 
apele Nilului în sânge, aceea a fost o înştiinţare pentru Faraon şi, deci, o înştiinţare 
pentru dumnezeul Faraonului, Satan, şi pentru organizaţia lui, potrivit căreia 
comerţul s-a terminat şi este ca şi mort. Acesta a fost al treilea semn pe care 
Dumnezeu l-a pus pe Moise să îl înfăptuiască. El corespunde cu ceea ce este 
descris simbolic ca efectul suflării celei de-a treia trâmbiță a lui Dumnezeu şi 
vărsarea celui de-al treilea potir al  mâniei Lui, potrivit poruncii Lui prin Cristos, 
către înger; aşa cum este scris: Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele 
apelor. Şi apele s-au făcut sânge. Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti 
Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul 
acesta. Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să 
bea sânge. Şi sunt vrednici.” Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne 
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!” (Apocalipsa 
16:4-7) „Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare [adică 
Satan a fost alungat din cer], care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din 
râuri şi peste izvoarele apelor. Steaua se chema „Pelin”; şi a treia parte din ape s-
au prefăcut în pelin[deci, amar];  Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, 
pentru că fuseseră făcute amare. (Apocalipsa  8:10, 11) Observaţi acum că în 1924 
d. Cr., a treia dintr-o serie de șapte de convenţii anuale generale ale martorilor lui 
Iehova s-a ţinut în Columbus, Ohio, unde a fost declarată o acuzaţie în mod 
deosebit împotriva religiei comercializate. Atunci, profeţiile anterioare au început 
să se îndeplinească. Acestea au avut loc cu cinci ani înainte de căderea financiară a 
lumii din 1929. Deci, avertizarea menţionată, îndreptată către Satan şi organizaţia 
lui, a fost dată sub forma unei „Acuzaţii”, şi declarată într-o conferinţă publică, 
căreia i s-a făcut multă publicitate, şi care susţinea că „civilizaţia este sortită 
eşecului”. – Vezi Lumina, Cartea I, pagina 120. 

Organizaţia lui Satan nu a conţinut niciodată ape dătătoare de viaţă, chiar 
dacă oamenii au fost făcuţi să creadă căci comerţul este esenţial pentru întreţinerea 
vieţii şi pentru binele naţiunilor. Sângele vărsat pe pământul uscat din Egipt şi 
rezultatul acestei acţiuni au ilustrat cum politicile şi metodele comercialismului au 
inundat naţiunile pământului cu sânge, vărsat ca încălcare a „legământului veşnic” 
al lui Iehova cu privire la sfinţenia sângelui, şi aceştia au exercitat astfel asupra 
popoarelor o influenţă care este în legătură cu moartea. (Geneza 9:1-6) Din acest 
motiv comercialismul ca parte a organizaţiei lui Satan este condamnat la o 
distrugere totală. Ceea ce a făcut Iehova până acum a fost să se asigure că mărturia 
Lui este declarată conducătorilor şi popoarelor, ca să le arate faptul căci comerţul, 
precum şi alte părţi ale organizaţiei lui Satan, nu au puterea să dea viaţă şi 
binecuvântări oamenilor. Martorii lui Iehova propovăduiesc acum mărturia şi, mai 
târziu, Iehova va distruge toată organizaţia duşmanului prin Reprezentantul Său 
executiv, Cristos Isus. – Vezi Lumina, Cartea a II-a , paginile 26-28. 

Reţineţi că scopul principal al îndeplinirii acestui semn al apei transformate 
în sânge, aşa cum a afirmat şi Faraonul, este înştiinţarea conducătorilor şi a 
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oamenilor: „Aşa spune Iehova, Prin aceasta veţi şti că Eu sunt Iehova.” ( Exodul 
7:17, A.R.V.) Acest lucru dovedeşte şi mai tare că martorii lui Iehova trebuie să 
continue să vestească mărturia despre Iehova, până când fiecare parte din 
organizaţia lui Satan va fi distrusă. Ei au arătat deja că înţeleg şi apreciază acest 
lucru, la un nivel destul de ridicat. În aceste vremuri se întâmplă foarte rar ca 
vreunul dintre martorii lui Iehova să spună: „Cât mai trebuie să continuăm cu 
lucrarea de mărturie?” Martorii lui Iehova, care rămân credincioși, sunt în serviciul 
Lui pentru totdeauna, iar lucrarea din prezent este propovăduirea mărturiei; iar 
când acest lucru este îndeplinit, vor începe altă lucrare. 

Faraonul Egiptului, reprezentantul Diavolului, a fost susţinut de magicienii 
lui, care se închinau demonilor. Şi acum, Diavolul şi reprezentanţii lui de pe 
pământ, cei religioşi, încearcă să contracareze efectul mărturiei lui Iehova. Aşa 
cum este scris în Exodul 7:21-23: „Era sânge în toată ţara Egiptului. Şi magicienii 
din Egipt au făcut acest lucru cu vrăjile lor: şi inima Faraonului a fost înăsprită, şi 
nici nu a mai ascultat [de Moise şi Aaron]; aşa cum spusese Domnul. Şi Faraonul 
s-a întors şi s-a dus în casa lui şi nu şi-a mai îndreptat inima spre acest lucru.” 
Martorii lui Iehova din prezent invită popoarele lumii să bea din apa vieţii, din 
adevărul Împărăției. (Apocalipsa 22:17) Magicienii clerici din organizaţia lui 
Satan fac în aşa fel încât apele adevărului să apară însângerate, învăţându-i pe 
conducători şi pe aliaţii lor, precum şi pe oamenii care vor să îi asculte, că 
depresiunea şi suferinţa oamenilor sunt o pedeapsă de la Dumnezeu, trimisă asupra 
lor din cauza lipsei de credinţă faţă de sistemele religioase şi că, pe post de 
compensaţie, ar trebui să avem şi mai multă religie. Papa a dat declaraţii publice în 
acest sens, şi milioane de oameni sunt influenţaţi să creadă aceste afirmaţii false. 
Rezultatul este cel dorit de Satan, şi anume întoarcerea oamenilor de la Iehova 
Dumnezeu. Clericii şi aliaţii lor în  fărădelegile lor, arată acum cât de înăsprite le 
sunt inimile, strigând că martorii lui Iehova sunt implicaţi într-un proiect comercial 
de vânzare de cărţi pentru profit financiar, şi că, prin faptul că merg din casă în 
casă să depună mărturia şi fac acest lucru fără permisiune de la vreo autoritate 
lumească, aceşti martori încalcă legile comerciale ale ţării. Magicienii moderni 
încearcă să întoarcă astfel lucrurile în legătură cu mărturia martorilor Lui Iehova, 
încât oamenii să creadă că au de-a face cu moartea. Martorii lui Iehova îi 
înştiinţează pe conducători cu mărturia lui Iehova şi le transmit că comerţul lor, 
precum şi toate celelalte părţi ale organizaţiei lumeşti, vor fi în curând distruse de 
Domnul. 

Magicienii politici şi religioşi, care cooperează cu aliaţii lor, ameninţă să îi 
distrugă pe martorii lui Iehova şi să le distrugă şi lucrarea, şi declară că aceasta 
este o ameninţare pentru oameni şi are aşadar legătură cu moartea. Magicienii 
Marii Afaceri încearcă cu disperare să facă magie înaintea Diavolului. Ei au 
pretins că există perioade obişnuite de depresiune şi prosperitate, şi că afacerile se 
află într-un proces ciclic, şi că într-un ciclu obişnuit de timp depresiunea va trece, 
iar prosperitatea va veni din nou; de aici şi expresia lor: „Prosperitatea este foarte 
aproape şi în curând va veni.” Marea Afacere susţine că aceste depresiuni 
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economice sunt un rău necesar (simbolizat de sânge) şi că în cele din urmă vor 
avea un rezultat pozitiv. Toate părţile organizaţiei lui Satan îl discreditează pe 
Iehova şi Guvernul lui Teocratic prin Cristos Isus, în timp ce martorii lui Iehova 
continuă să le spună oamenilor că Teocraţia este singura speranţă pentru omenire. 
Elementele comerciale, politice şi religioase ale organizaţiei vizibile a lui Satan 
încearcă să le demonstreze oamenilor că ei au puterea să conducă şi să remedieze 
condiţiile rele din prezent şi continuă astfel să batjocorească numele lui Iehova. 

Toţi conducătorii pământului, Marea Afacere, politicienii şi clericii, şi cei 
care îi susţin, caută acum cu disperare căi şi metode prin care să îşi susţină 
organizaţia, şi care să îi scoată din necaz. Această realitate a fost în special 
preumbrită de ceea ce au făcut egiptenii; aşa cum este scris în Exodul 7:24: „Şi toţi 
egiptenii au săpat pe lângă râu, după apă de băut; pentru că nu puteau să bea din 
apa din râu.” Lumea este acum plină de şomeri şi de dezastre economice, iar 
oamenii din fiecare companie comercială încearcă cu disperare să găsească o 
modalitate pentru a susţine viaţa. De la începutul depresiunii financiare din 1929, 
înţelepţii sau magicienii lumii au realizat multe improvizaţii în încercarea lor de a 
risipi depresiunea care a rezultat din apele însângerate ale comerţului. Aceste 
planuri au inclus moratorii ale unor datorii internaţionale; întreprinderi pentru 
refaceri economice, organizate sub pretextul de a-i ajuta pe oameni, dar care, de 
fapt, au fost menite să ţină capul Marii Afaceri deasupra valurilor, ca să nu piară; 
conferinţe dese, ţinute de reprezentanţii naţiunilor; coaliţii organizate de guverne, 
şi diferite şi numeroase sugestii despre cum apa, care este acum sânge, poate fi 
curățită, ca să întreţină viaţa; de asemenea, aşa-numita „tehnocraţie”, care oferă un 
nou sistem, care să înlocuiască maşinăria economică învechită a lumii, şi potrivit 
căreia nimeni nu munceşte mai mult de două ore pe zi şi toată lumea ar fi fericită şi 
liniştită, aceasta fiind o adevărată iluzie, aşa cum ştiu foarte bine martorii lui 
Iehova; de asemenea, o campanie de cumpărare; legea vânzării pentru recuperarea 
banilor; şi, în timpul Interdicţiei, anularea celui de-al 18-lea Amendament al 
Constituţiei şi producerea şi vânzarea de băuturi alcoolice, precum berea; de 
asemenea, planul ipocrit, cunoscut sub denumirea de „Liga Naţională de 
Economii”; şi, mai nou, NRA şi aşa-numita „Noua Înţelegere” şi „Statul 
Corporativ”, împreună cu înregimentarea oamenilor. Bineînţeles că toate lucrurile 
acestea îl ignoră pe Iehova Dumnezeu şi nu acordă nici o atenţie proclamărilor 
repetate ale adevărului, că depresiunea lumii este rezultatul sfârşitului lumii sau a 
conducerii neîntrerupte a lui Satan, care a forţat această condiţie în lume, cu scopul 
de a-i întoarce pe oameni de la Iehova, şi că singurul remediu potrivit pentru 
omenire este Împărăția lui Iehova sub Cristos Isus, TEOCRAŢIA. 

Iehova nu este în nici un fel responsabil pentru necazurile lumii din 
prezent. Acum multă vreme, acea transformare a apei Nilului în sânge, nu a fost 
blestemul lui Iehova asupra apelor şi nici nu a ilustrat blestemul Lui asupra 
naţiunilor de acum. Iehova i-a trimis pe Moise şi pe Aaron în Egipt, cu scopul 
precis de a depune mărturie pentru El înaintea conducătorilor şi oamenilor, să le 
arate că el este Dumnezeul cel Atotputernic, cel Prea Înalt peste tot pământul. 
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Semnele realizate în faţa Faraonului au fost realizate întocmai cu acest scop, 
pentru ca Faraonul şi organizaţia lui să ştie că Iehova este Dumnezeu şi pentru a-i 
lăsa pe oameni să meargă pe muntele lui Dumnezeu, pentru  închinare. Mărturia 
lui Iehova, ce este acum vestită de martorii Lui, nu este blestemul lui Dumnezeu 
sau expresia mâniei Lui, ci mai degrabă o înştiinţare şi avertizare pentru 
conducători şi oameni că Iehova este Dumnezeu, că timpul lui Satan se apropie de 
sfârşit, şi că planurile lui Satan implică moartea şi că, dacă Satan nu renunţă la 
puterea lui de conducere, Iehova îi va distruge în curând organizaţia. Aşa cum 
Dumnezeu i-a permis Faraonului cu inima împietrită să rămână la putere pentru o 
vreme, aşa îi permite acum Iehova şi organizaţiei păcătoase a lui Satan să mai 
continue o vreme pentru ca, la timpul potrivit, să le arate Iehova că El este 
Dumnezeul cel Atotputernic, şi că martorii Lui pot vesti acest mare adevăr întregii 
lumi. Aşa cum este scris în Exodul 9:16: „Şi chiar din această cauză ţi-am permis 
să rămâi, ca să îţi arăt puterea Mea; şi ca numele Meu să fie vestit pe tot 
pământul.” (Leeser) 

Această mărturie dată conducătorilor lumii arată că Iehova este împotriva 
lui Satan şi a organizaţiei lui, iar toate planurile lui Satan indică moartea pentru 
omenire. Relatarea  din Exodul 7:25 arată: „Au trecut şapte zile de când Domnul 
lovise râul.” Lovirea apelor Egiptului a fost prima dintre cele zece plăgi care s-au 
abătut asupra ţării. Cele „şapte zile” de ape însângerate par să ilustreze că 
transmiterea mărturiei lui Iehova de către martorii Lui va continua cu hotărâre 
până când lucrarea va fi îndeplinită şi că, atunci când va fi îndeplinită, Iehova va 
trimite oștirea Lui de îngeri, condusă de Cristos Isus, la „bătălia acelei mari zile a 
Dumnezeului cel Atotputernic”, şi aceasta va avea ca rezultat distrugerea totală a 
lumii lui Satan. 

Martorii lui Iehova au înţeles şi cred în acest „semn” al apei transformate în 
sânge, şi s-au despărţit cu totul de organizaţia lui Satan şi refuză să „meargă în 
Egipt pentru ajutor”. Ei îşi dau acum seama că Iehova l-a trimis pe Cristos Isus, 
Mai Marele Moise, la templu pentru judecată şi ca să îi facă un nume lui Iehova. 
La fel, Iehova i-a oferit acum multă vreme profetului Isaia o viziune a prezenţei 
Lui la templu. Apoi a curăţat murdăria de pe buzele lui Isaia şi l-a trimis să depună 
mărturie pentru El. Profetul i-a ilustrat aici pe martorii lui Iehova, care îi 
înştiinţează pe oamenii din lumea lui Satan (ilustraţi de Egipt), despre care Iehova 
a spus: „Fă inima acestor oameni împietrită, şi urechile grele, şi închide-le ochii; 
ca să nu vadă cu ochii şi să nu audă cu urechile şi să nu înţeleagă cu inima, să se 
convertească şi să fie vindecaţi.” (Isaia 6:10) Isaia, ilustrându-i pe martorii lui 
Iehova, l-a întrebat pe Domnul cât să mai continue (el şi, deci, martorii lui Iehova) 
să depună mărturie, iar Iehova i-a răspuns: „Până când oraşele rămân fără 
locuitori, şi casele fără oameni, şi până când pământul va fi pustiit.” – Versetul 11. 

Lucrarea de mărturie, transmiterea mărturiei lui Iehova, este acum în plină 
desfăşurare şi trebuie să continue. Este desfăşurată cu scopul justificării numelui 
lui Iehova. Forţele lui Satan continuă să pună piedici în calea martorilor lui Iehova. 
Rămăşiţa unsă şi însoţitorii lor se află acum în unitate cu Cristos Isus, iar sub 
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Conducătorul lor victorios declanşează acţiunea cu încredere deplină în ceea ce 
priveşte rezultatul acţiunii lor. Ei se aşteaptă la opoziţie din partea duşmanului, dar 
Domnul le-a arătat cum să facă faţă acelei opoziţii. Organizaţi, în unitate deplină şi 
în masă împotriva organizaţiei duşmane, precum lăcustele, ei depun mărturie spre 
marea tulburare a reprezentanţilor lui Satan. (Ioel 2:2-11) Această metodă de 
depunere a mărturiei a fost foarte binecuvântată de Domnul, arătându-şi astfel 
aprobarea. 
 
 

ORGANIZAŢIA TEOCRATICĂ ÎN ACŢIUNE 
 
Organizaţia lui Iehova nu este deloc democratică. El este Suprem, iar 

guvernul sau organizaţia Lui este strict teocratică. Puterea supremă este Iehova 
Dumnezeu şi împreună cu Cristos Isus constituie „Înaltele Stăpâniri”, în faţa 
cărora trebuie toţi să se supună, aşa cum arată Romani 13:1. În profeţia lui Isaia 
9:6 Isus este denumit „Dumnezeul Puternic”, însemnând Reprezentantul executiv 
puternic al lui Iehova, Dumnezeul cel Atotputernic. 

În Scriptură, organizaţia principală a lui Iehova este denumită „Sion”. În 
Sion,  Isus Cristos este „Căpetenia bisericii”, care este „corpul Lui”. (Coloseni 
1:18) Iehova este „Căpetenia lui Cristos”, potrivit 1 Corinteni 11:3. Sionul, 
organizaţia principală a lui Dumnezeu, este aşadar un guvern teocratic, o teocraţie 
curată, şi nu un „mandat al oamenilor” sau un „guvernul al oamenilor, prin 
oameni”. Organizaţia lui Iehova este o Împărăție. Ea nu este o monarhie limitată 
sau constituţională, cu restricţii înfiinţate de creaturi. Iehova l-a făcut pe Cristos 
Isus,  Domn şi Rege, iar Cristos Isus nu răspunde în faţa nici unui membru al 
corpului Lui pentru faptele Sale oficiale. Naţiunea din vechime a Israelului, 
organizată de Iehova Dumnezeu, a fost o teocraţie tipică. Toate faptele oficiale şi 
serviciul, aşa cum au fost ele prefigurate prin acea naţiune tipică a Israelului, se 
îndeplinesc acum în Cristos Isus Regele, Marele Preot al lui Iehova Dumnezeu. În 
slujba oficială a Teocraţiei membrii „corpului lui Cristos” sunt, într-o manieră 
limitată, preoţi şi slujitori chemaţi la Împărăție. Din acest motiv nu se află nimeni 
în organizaţia sub Cristos, care să aibă un grad superior sau un rang superior. Ei 
„sunt toţi unul în Cristos Isus” şi sub Cristos Isus, Căpetenia. (Galateni 3:28) 
Iehova Dumnezeu şi Cristos Isus sunt „Învăţătorii”, iar Cristos Isus la templul lui 
Dumnezeu se află la conducerea imediată a organizaţiei vizibile sau invizibile. Nu 
există drepturi separate sau individuale, ci fiecare membru al organizaţiei trebuie 
să fie în mod necesar supus în totalitate Căpeteniei. 

În nici un moment din istoria bisericii lui Dumnezeu, Domnul nu a tratat-o 
niciodată ca o democraţie. Ideea unei democraţii este total inexistentă în scrierile 
apostolilor, în ceea ce priveşte biserica. Nu există nici o indicaţie cum că ar exista 
o confederaţie sau unitate între adunări, precum cea care există între statele 
Americii, în interiorul căreia fiecare stat are propriile drepturi de stat. Aşadar, 
trebuie să concluzionăm că forma democratică de guvernământ este contrară 
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Cuvântului lui Dumnezeu; şi că forma de guvernământ a Ierarhiei religioase, atât 
de ispititoare pentru multe minţi religioase, este clar un produs al Diavolului. 
Acesta a fost şi cazul Ierusalimului din vechime condus de preoţi, aşa cum arată 
profeţia lui Ieremia, când clasa auto-constituită de aleşi, de clerici, a condus 
contrar voinţei lui Dumnezeu. Ieremia a spus: „ Grozave lucruri, urâcioase lucruri 
se fac în ţară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor şi 
poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?” (Ieremia 5:30, 31) 
La fel „Ierarhia Romano-Catolică cu Autoritate” şi alte guverne „autoritare” 
asemănătoare şi organizaţii religioase sunt clar de la Diavol, fiind constituite şi 
conduse cu scopul de a-i întoarce pe oameni de la Dumnezeu şi de la Regele Lui, 
Cristos Isus, şi de a-i aduce sub controlul reprezentanţilor Diavolului. Aşadar, 
apostolii credincioși ai Domnului Cristos Isus nu ar fi putut constitui o organizaţie 
care, prin metoda sa de operare, ar fi fost o guvernare constituită prin mijloace 
democratice sau o conducere prin „ordinele” preoţilor sau ierarhiei. Guvernarea lui 
Iehova, atât cea din trecut, cu Israelul, cât şi cea de acum, cu martorii Lui unşi, 
care sunt un „popor pentru numele lui”, este o guvernare absolut Teocratică. 
Împărăția sau organizaţia lui Dumnezeu este o Teocraţie curată, şi nu este supusă 
capriciilor sau conducerilor vreunei creaturi. 

Suferind sub conducerea tiranică a clericilor şi a Ierarhiei, oameni sinceri s-
au întors către conducerea democratică a organizaţiilor religioase cu speranţa că 
vor avea o condiţie mai bună, această metodă fiind urmărită de mulţi ani în 
interiorul organizaţiilor religioase. Dar este aceasta în conformitate cu Scripturile? 
În perioada dintre 1878 d. Cr. şi până în 1918, cunoscută ca „perioada Ilie a 
bisericii”, bătrânii şi diaconii din adunările poporului lui Iehova au fost aleşi 
printr-un vot al membrilor adunărilor, exprimate prin întinderea mâinii înainte. 
Intenţia sau scopul creştinilor care au adoptat şi urmat această metodă a fost, fără 
nici o îndoială, bun, dar acest lucru nu înseamnă că a fost şi în conformitate cu 
Scripturile. S-a susţinut că autoritatea pentru o astfel de acţiune sau votare s-a găsit 
în Fapte 14:23. Observaţi acum cuvintele acestui text: „Şi când ei [apostolul Pavel 
şi asociatul lui, Barbaba, şi nu adunarea] i-au numit prezbiteri în fiecare adunare şi 
s-au rugat cu posturi, ei [Pavel şi Barnaba, apostolii, şi nu adunarea] i-au 
încredinţat [pe cei aleşi] Domnului, în care credeau.” În acelaşi fel i-a încredinţat 
Pavel pe prezbiteri din Efes lui Dumnezeu. – Fapte 20:32. 

În textul de mai sus, din Fapte 14:23, cuvântul original grecesc este tradus 
prin „numit”. Acest cuvânt grecesc, cheirotonein, înseamnă „a întinde mâna 
înainte”. Dar întrebarea este următoarea: Întinderea mâinii a fost realizată de 
apostoli sau de adunare? Evident că apostolii au întins mâna, nu ca un mijloc sau 
semn al votului, ci ca un act de confirmare a oamenilor aleşi pentru serviciu. 
Acelaşi cuvânt grecesc, cheirotonein, este tradus în 2 Corinteni 8:19 prin „ales”. 
Totuşi, textul din urmă nu arată că oamenii au fost aleşi de tovărășie sau adunare, 
ci de cei care erau acolo, cărora apostolii le acordaseră autoritatea, prin întinderea 
mâinilor, ca în cazul din Fapte 14:23. 
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Alegerea oficialilor sau servilor prin metode democratice de votare ale 
adunărilor ignoră porunca privitoare la „Înaltele Stăpâniri”, aşa cum este afirmat în 
Romani 13:1. Doar Dumnezeul Atotputernic Iehova şi Cristos Isus constituie 
„Înaltele Stăpâniri”, iar apostolul Pavel a fost un reprezentant al acestor Înalte 
Stăpâniri, care a acţionat pe baza autorităţii ce i-a fost conferită şi i-a numit pe alţii 
să reprezinte Înaltele Stăpâniri. Aşadar, întinderea mâinii a fost din punctul de 
vedere al Scripturii o acţiune de confirmare prin apostoli. Capitolul al şaselea al 
Faptelor Apostolilor arată că apostolii i-au instruit pe fraţi să caute sau să 
nominalizeze anumiţi oameni, care să realizeze anumite îndatoriri de serviciu, şi să 
îi aducă pe aceştia înaintea sau în atenţia apostolilor: „pe care i-au pus înaintea 
apostolilor, iar când [apostolii] s-au rugat, [apostolii] şi-au pus mâinile peste ei.” 
(Versetul 6) Deci, adunarea sau tovărășia din Ierusalim a recunoscut Înaltele 
Stăpâniri care acţionau prin apostoli, iar apostolii, după ce s-au rugat Înaltelor 
Stăpâniri, şi-au pus mâinile peste aceşti oameni, confirmând astfel alegerea lor. 
Atunci este clar că apostolii au fost cei care şi-au întins mâinile. În legătură cu 
aceasta observaţi Fapte 8:17, 18; Fapte 19:5, 6; 1 Timotei 4:14. 

Instruindu-l pe Timotei în legătură cu cursul pe care ar trebui să îl urmeze, 
apostolul Pavel a spus: „Nu îţi pune mâinile în grabă peste nici un om, şi nici nu 
lua parte la păcatele altor oameni; păstrează-te curat.” (1 Timotei 5:22) Observaţi 
că această instruire nu a fost acordată adunării, ci doar lui Timotei, pe care Pavel l-
a numit să îl reprezinte şi să îndeplinească anumite îndatoriri în biserică. Apostolul 
l-a instruit în mod specific pe Timotei în legătură cu calificările slujitorilor care 
urmau să fie aleşi în organizaţie, şi l-a avertizat pe Timotei că trebuie să acţioneze 
cu grijă după o investigare şi considerare corespunzătoare. (Vezi 1 Timotei 3:1-14) 
Din nou, Pavel i-a spus lui Timotei: „De aceea îţi amintesc, ca să stârneşti darul de 
la Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele.” (2 Timotei 1:6) Acest 
lucru arată că apostolul a fost cel care l-a confirmat pe Timotei ca reprezentantul 
lui. „Punerea mâinilor” nu era o ceremonie anuală. (Evrei 6:1, 2) Odată ce o 
persoană era aleasă să îndeplinească anumite îndatoriri, nu era nevoie ca acea 
alegere să fie reînnoită, atâta vreme cât persoana numită se comporta cu credinţă şi 
loialitate. 

Domnul Isus Cristos, ca şi Căpetenie a organizaţiei lui Iehova, Sion, are o 
parte vizibilă a organizaţiei Lui pe pământ, care Îl reprezintă pe Domnul şi 
acţionează sub supravegherea directă a Domnului Isus Cristos. Altfel, lucrarea 
Domnului de pe pământ s-ar desfăşura fără disciplină. Cine este acel reprezentant 
vizibil, care stă în locul care fusese înainte ocupat de Timotei sau Tit, şi care 
reprezentant este acoperit cu o anumită autoritate pentru a putea acţiona? Aşa cum 
arată faptele şi profeţiile, atunci când Domnul Isus a venit la templul spiritual în 
1918 d. Cr. El nu a ales un om de pe pământ ca reprezentant şi serv al Lui, ci a ales 
o adunare de bărbaţi şi femei credincioși ca servii  Lui, şi i-a format într-o 
organizaţie care reprezintă interesele Împărăției Lui pe pământ şi a făcut acel corp 
„servul credincios și înțelept”, căruia i-a încredinţat toate interesele Împărăției Sale 
de pe pământ, „toate bunurile Lui”. (Matei 24:45-47) Însuși, Cristos Isus a clădit 
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Sionul și pe „servul credincios și înțelept”, ca parte a organizaţiei Lui principale. – 
Psalmii 102:16; 132:12, 13. 

Rămăşiţa unsă a martorilor lui Iehova de pe pământ este numită 
„Societatea”. Dar aceasta nu înseamnă SOCIETATEA DE BIBLII ȘI TRATATE 
TURNUL DE VEGHERE, ca şi corporație  legală, pentru că această corporație a 
fost organizată doar pentru a fi în conformitate cu cerinţele legale. „Societatea” 
înseamnă poporul  lui Dumnezeu de pe pământ, în unitate deplină, organizat cum 
se cuvine şi care îndeplinește lucrarea de punere a mărturiei pentru numele lui 
Iehova. Scrisorile apostolului Pavel către Timotei şi Tit, care se aplică „ultimelor 
zile”, în care ne aflăm noi acum, se aplică aşadar Societăţii. Lucrurile pe care 
Pavel i le-a încredinţat lui Timotei şi lui Tit, şi însărcinarea lui specială pentru ei, 
sunt îndeplinite de Societate, care acţionează sub supravegherea directă a 
Domnului Isus Cristos la templu. 

 
 

Experiențe de teren 
 

PROTECŢIE DIVINĂ A PIONIERILOR ( ANGLIA ) 
 

“Casa de pionieri numărul 4 , din estul Londrei , adăposteşte opt pionieri 
(femei) . Toate dormeau , când miercuri dimineaţa , la ora 4  , în ziua de 18 
Septembrie , a doua casă de lângă cea a pionierilor , a fost distrusă de o bombă .  
Pionierii au fost îngropaţi sub o pătură de tencuială şi sticlă şi bucăţi de mobilă . 
Niciuna dintre ele , nu a fost rănită . Cu ajutorul supraveghetorilor de la 
organizaţia “Air Raid Precaution ”  , ele au fost scoase în siguranţă , de sub ruine , 
şi ele s-au refugiat în casa unui cuplu , plin de bunăvoinţă , casă care se afla la 
colţul străzii . Acest Ionadab şi soţia lui , aflaseră adevărul doar de trei săptămâni . 
Ei le-au oferit orice fel de asistenţă , hrănindu-i şi lăsându-i să locuiască acolo cu 
ei , în micuţa lor casă , pe cei 8 pionieri , timp de trei zile . Ionadabul a stat acasă şi 
nu s-a dus la munca lui lumească , ca să ajute în îngrijirea lor ( a pionierilor ) , şi 
de asemenea , să recupereze toate lucrurile care le aparţineau pionierilor , de sub 
ruine. Cu siguranţă , Domnul îşi va aminti de el şi familia lui ,  pentru această mare 
faptă de bunătate . Poza (inclusă) , arată locul unde a căzut bomba şi cea de-a doua 
casă de lângă casa pionierilor , cea care a fost distrusă . Câţiva oameni au fost 
omorâţi . Întreaga casă a pionierilor , este deformată şi plină de crăpături , 
nemaifiind posibilă reparaţia casei .          
 

UN LEGIONAR “AMERICAN” (MISSOURI) 
 

“În timp ce îmi făceam vizita la un chiriaş al unei ferme , proprietarul 
fermei s-a dus la un ofiţer al organizaţiei locale a  “American Legion Post “ . 
Cunoscându-l pe acel om  ,   şi ştiind cine era , m-am aşteptat la o primire foarte 
distantă din partea lui , dar din contră , el a arătat interes . El a spus că , deşi nu era 
de acord cu părerile noastre în mod complet , el nu credea în salutarea obligatorie a 
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drapelului (american) , şi că oricine care citea publicaţiile “ Turnul de Veghere “  , 
ar şti că noi nu suntem nazişti , fascişti sau comunişti . I-am arătat o broşură cu 
privire la “ Coloana a cincea “ , pe care el a acceptat-o imediat, şi mi-a oferit o 
contribuţie pentru publicarea ei . Discuţia a ajuns apoi la persecuţia Martorilor lui 
Iehova , şi poziţia pe care Legiunea Americană o luase , cu privire la acest subiect . 
L-am întrebat dacă el credea că Ierarhia Catolică i-a influenţat pe ei (Legiunea 
Americană ) , ca să facă un astfel de lucru (persecutarea Martorilor Lui Iehova) . 
El a spus că “Da”  , fiindcă el credea că în câteva locuri , (această persecutare a 
Martorilor ) , se datorase influenţei Ierarhiei , şi că chiar şi aici în zona sa , se aflau 
câţiva membrii catolici , care ar vrea să folosească Legiunea (Americană) , ca să 
promoveze religia catolică . El a declarat că bunicul său a venit în această ţară , din 
Anglia , şi că acesta (bunicul lui) l-a avertizat pe el acum mulţi ani , despre 
tacticile Ierarhiei , şi că nu era nici o îndoială în mintea lui , că ei (Ierarhia 
Catolică) ar dori să pună mâna pe această ţară . El a terminat , spunând că el credea 
în susţinerea Constituţiei Statelor Unite ale Americii , şi că atâta vreme cât 
dezvăluiam fără frică , Ierarhia , el era 100 %  alături de noi “  
 

MĂRTURIE A UNUI PIONIER IRLANDEZ (DUBLIN) 
 

“Citesc cu bucurie scrisoarea ta circulară , despre cele treisprezece 
momente trăite după măreţul răspuns faţă de chemarea la serviciul de pionierat . 
Fiind un pionier de doisprezece ani neîntrerupţi , eu pot mărturisi faţă de grija 
milostivă pe care Iehova a făcut-o , în îndeplinirea cuvântului Lui . Am călătorit în 
întreaga zonă a Marii Britanii , a Irlandei , a Franţei ,şi  a Elveţiei , pe cheltuiala lui 
Iehova , văzând gloria creaţiei lui Dumnezeu , pe care mulţi dintre oamenii bogaţi 
ai lumii , nu o văzuseră . Nu am avut niciodată lipsă de hrană , şi nici nu am dus 
lipsă de lucrurile necesare vieţii .  Ce ar dori mai mult un milionar ?  Cu toate 
acestea , (noi) avem lucrul de care ei duc lipsă , şi acel lucru este bucuria de 
nedescris a Domnului “    
 

O PANĂ DE CURENT ŞI UN RAID AERIAN OPORTUN 
 

“Opt dintre Martorii lui Iehova , tocmai au reuşit să se înghesuie în ultimul 
autobuz către casă , de la Convenţia din Edinburgh  (13 – 15 Septembrie ) . 
Capacitatea autobuzului era de 38 de persoane , şi au fost trei persoane care stăteau 
în picioare . La o distanţă de douăzeci de mile de locul convenţiei ( de Edinburgh ) 
, alarmele antiaeriene au început să sune . Autobuzul a fost oprit , luminile 
autobuzului au fost oprite  , lăsându-ne pe noi , cei din autobuz , într-un întuneric 
complet . Amintindu-ne că una din instrucţiunile primite recent , era să ne folosim 
de toate oportunităţile noastre , mi-am luat tovarăşul meu vorbitor (fonograful)  , 
din compartimentul pentru bagaje . În autobuz , era o zarvă slabă , generală , dar 
m-am adresat lor în întuneric , şi le-am spus că îi voi distra , cu ajutorul unui 
fonograf . Am pus spre audiţie , discul  “ Rugăciune” . Discul rulase timp de doar 
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două minute , când autobuzul a luat-o din loc .  Am crezut că oportunitatea mea s-a 
dus ,  dar noi am fost doar duşi la un adăpost antiaerian . Am pus din nou 
fonograful în funcţiune , când controlorul ne-a spus că trebuie să ieşim cu toţii , ca 
să mergem la adăpostul antiaerian .  Am lăsat fonograful pornit , dar nimeni nu s-a 
dus la adăpostul antiaerian , cu excepţia controlorului ; aşa că prin comun acord , 
noi toţi am ascultat înregistrarea , şi tonul încrezător al vorbitorului , părea să 
calmeze tensiunea nervoasă , şi în timp ce înregistrarea continua , în jur era o 
linişte completă . Imediat cu a doua înregistrare , “Model pentru rugăciune ” , 
oamenii erau foarte atenţi .   Când am terminat , am spus că dacă nimeni nu obiecta 
, atunci le-aş pune acum  să audă , un extras dintr-o discuţie a judecătorului  
Rutherford , în care arăta cum Biblia a prezis distrugerea tuturor guvernelor 
totalitare . O voce din spate , a zis “ Pune înregistrarea “ . După terminarea 
discuţiei de pe înregistrare , i-am invitat să pună întrebări legate de subiectul pe 
care l-au ascultat , spunându-le că o cale de a obţine cunoaştere cu privire la 
Împărăția lui Dumnezeu , era prin faptul de a pune întrebări .  I-am întrebat primul 
, cu privire la diferenţa dintre o guvernare politică şi guvernarea teocratică , cum a 
fost menţionată în discuţia abia pusă “Guvern și pace ” (discul numărul 2 ) ; şi 
ştiind deja răspunsul , din broşura  “Model pentru studiu “ , această întrebare nu a 
fost deloc dificilă . După aceea , oamenii s-au liniştit în privinţa faptului de a – mi 
pune întrebări .  Un om a întrebat despre “Fecioara Maria” , şi mi-a dat o 
oportunitate pe care nu am lăsat-o să se piardă . Vocea unui bărbat , a vrut să facă 
probleme , aducând în discuţie , vechea întrebare “De unde şi-a făcut rost Cain de 
soţie ?  “  Întregul autobuz a râs . Le-am spus că cu siguranţă , toţi au savurat 
această glumă , de vreme ce probabil toată lumea, ştia răspunsul corect la această 
întrebare : dar cineva a strigat că nu pot răspunde la întrebare . Am cerut celor din 
autobuz , să facă linişte , şi am spus că văzând că răspunsul era atât de simplu ,  aş 
ruga pe altcineva ca să răspundă la această întrebare . Răspunsul a fost dat de către 
un tânăr pionier , care avea 15 ani şi jumătate ,  atrăgându-le atenţia cu privire la 
ceea ce Dumnezeu a spus în Cartea Genezei , că Adam a trăit 900 de ani , şi a avut 
fii şi fiice , şi era evident că Cain a luat de soţie , pe una din surorile lui . Eu 
imediat le-am atras atenţia că vocea pe care au auzit-o , era foarte tânără , şi că 
răspunsul la întrebare , a fost dat de către un copil . A urmat o rundă mare de 
aplauze . După alte câteva întrebări , toţi Martorii lui Iehova din autobuz , au 
cântat Cântarea numărul 65 , cu armonie şi volum bun . I-am sfătuit pe toţi cei 
prezenţi în autobuz , că atunci când Martorii lui Iehova sună la uşa lor , având 
literatură , să se poarte cu bunătate cu ei , şi să examineze cărțile pe care martorii 
le prezintă lor . Ca să arătăm că nu eram religioniști , am introdus o scurtă parte cu 
cântece populare . După ce a răsunat semnalul “Liber” , şi luminile au fost din nou 
aprinse , am putut vedea că unul dintre cei care au pus întrebări , era un căpitan de 
armată , sau probabil cineva apropiat de acel grad , care era dornic  să ştie , de ce 
toţi Martorii lui Iehova erau D. C ( Dizidenţi conştiincioşi ) . I-am explicat că eram 
cu toţii luptători, luptători adevăraţi, şi nu eram în niciun fel, niciodată , pacifişti“ . 
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„Toţi fiii Tăi vor fi învăţaţi de lehova; 

şi mare va fi pacea fiilor tăi”   - Isaia 54:13 
 

 

  SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat: El este din veşnicie în veşnicie: El este Creatorul cerului şi al Pământului şi 

Dătătorul de viaţă al creaturilor Sale. Logosul a fost începutul creaţiunii Sale şi Agentul Său activ la crearea tuturor lucrurilor. 
Logosul este acum Domnul Isus Cristos în glorie, investit cu toată puterea în cer şi pe Pământ şi Principalul Agent Executor 
al lui lehova. 

DUMNEZEU a creat Pământul pentru om. El a creat pe om perfect pentru a trăi pe Pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a 
ascultat de legea lui Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte: din cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt 
născuţi păcătoşi şi fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut om şi Omul lsus a suferit pentru a produce preţul de răscumpărare pentru cei ascultători din omenire: 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca şi creatură divină. L-a înălţat la cer mai presus de orice creatură şi de orice nume şi L-a 
investit cu toată puterea şi cu toată autoritatea. 

ORGANIZAŢIA LUI IEHOVA este o Teocraţie numită Sion şi Isus Cristos este Funcţionarul Principal de acolo şi Regele 
de drept al lumii: urmaşii unşi şi credincioşi ai lui Cristos sunt copiii Sionului şi membrii organizaţiei lui lehova: ei sunt martorii 
Săi, a căror datorie şi privilegiu este să mărturisească pentru supremaţia lui lehova. să declare scopurile Sale cu privire la 
omenire, aşa cum sunt exprimate în Biblie şi să poarte fructele împărăţiei înaintea tuturor acelora care voiesc să asculte. 

LUMEA cea veche s-a sfârşit în anul 1914 A.D. şi Domnul Isus Cristos a fost aşezat de lehova pe tronul Său al 
autorităţii, a expulzat pe Satan din cer şi înaintează în întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. 

REMEDIUL şi binecuvântările popoarelor Pământului pot veni doar prin împărăţia lui lehova prin Cristos, care acum a 
început. Următoarea faptă măreaţă a Domnului, va fi distrugerea organizaţiei lui Satan şi stabilirea dreptăţii pe Pământ: sub 
această împărăţie, oamenii de bine ce vor supravieţui Armaghedonului, vor împlini mandatul divin de „a umple Pământul” cu 
un neam omenesc drept. 

 

MISIUNEA SA 
Această revistă este editată pentru a ajuta oamenilor să cunoască pe lehova Dumnezeu şi scopurile Sale. aşa cum sunt 

exprimate în Biblie. Ea publică instrucţiuni biblice destinate îndeosebi pentru a ajuta martorilor lui lehova şi tuturor 
oamenilor de bine. Ea pregăteşte pentru cititorii ei un studiu sistematic al Bibliei, iar Societatea furnizează şi altă literatură 
pentru a ajuta asemenea studii. Ea publică material potrivit pentru instruirea publică în Scripturi, prin radio şi alte mijloace. 

Ea aderă strict la Biblie, ca autoritate pentru expunerile sale. Ea este absolut liberă şi separată de toate religiile, partidele, 
sectele sau alte organizaţii lumeşti. Ea este în întregime şi fără rezervă pentru împărăţia lui lehova Dumnezeu sub Cristos, 
Regele Său iubit. Ea nu este dogmatică, ci invită la examinarea conţinutului ei în mod critic şi atent. în lumina Scripturilor. 
Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
Preţul abonamentului anual 

Statele Unite - $1: Canada şi celelalte ţări - $1.50: Marea Britanie. Australia şi Africa de Sud - 6S. Mandatele din 
America pot fi trimise prin ordin de plată poştal sau Expres sau prin cec bancar. Mandatele din Canada. Anglia. Africa de 
Sud. Australia şi Asia pot fi trimise direct birourilor de filială respective. Mandatele din alte ţări decât cele menţionate, pot fi 
trimise direct biroului din Brooklyn. dar numai prin ordin de plată poştal internaţional. 

 
Birourile din străinătate 

Anglia ...................................... 34 Craven Terrace. London. W.2. England 
Canada ...  ......................40 Irvvin Avenue. Toronto 5. Ontario. Canada 

Australia şi Asia ................ 7 Beresford Road. Strathfield. N.S.W.. Australia 
Africa de Sud ....................... Boston House. Cape Town, South Africa 

------------------------------ 
(Traduceri ale acestei reviste apar în mai multe limbi.) 

------------------------------ 
Toţi studenţii Bibliei sinceri, care din cauza infirmităţii, sărăciei sau necazului, nu pot să plătească 

preţul abonamentului, pot avea gratuit Turnul de veghere printr-o cerere scrisă adresată vestitorilor, 
făcută odată pe an, arătând motivul pentru care cer aceasta. Noi suntem bucuroşi să-i ajutăm astfel pe  

nevoiaşi, dar cererea scrisă odată pe an este solicitată de regulamentele poştale. 
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PERSECUȚIE 
„Şi veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui Meu.”  

– Matei 24:9, Weymouth; Diaglott. 
 

ASIGURAREA lui Iehova pentru ca oamenii să obţină viaţă veşnică este prin 
Cristos Isus. Acesta este darul binevoitor al lui Dumnezeu pentru oamenii supuşi. 
(Romani 6:23) Deci, toate acele persoane care beneficiază de acest dar trebuie să 
poarte numele lui Cristos Isus. Cei care vor moşteni Împărăția împreună  cu 
Cristos Isus vor trăi ca şi creaturi spirite şi aceştia sunt numiţi de Domnul „mica 
turmă”. (Luca 12:32) Cei care vor forma „marea mulţime” şi vor trăi veşnic pe 
pământ sunt numiţi de Isus „alte oi”, care sunt aduse în această turmă. (Apocalipsa 
7:9-17; Ioan 10:16) Prin urmare, cei din ambele turme şi care sunt aduşi într-o 
singură turmă a Domnului Isus trebuie să-I poarte numele. 

2 Toate persoanele care se opun TEOCRAŢIEI sunt sub influenţa marelui 
duşman al lui Iehova, Diavolul, care este „dumnezeul acestei lumi” a fărădelegii. 
Aşadar, aceste persoane care se află sub influenţa răufăcătorului sunt numite în 
Scripturi ca aparţinând „acestei lumi”. Nu poate fi nimic în comun între cei care 
poartă numele lui Cristos Isus şi cei care se opun GUVERNULUI TEOCRATIC, 
care îl are pe El ca Rege. Există o prăpastie de netrecut între cei care se opun 
TEOCRAŢIEI şi cei care poartă numele Regelui Teocratic. Fiecare persoană care 
se declară cu tărie a fi pentru TEOCRAT şi Regele Lui, Cristos Isus, este o ţintă 
împotriva căreia Diavolul şi adepții lui îşi îndreaptă multele lor proiectile de 
asuprire. 

 
COPII ASUPRIŢI 

3 Părinţilor, care îi sunt devotaţi lui Dumnezeu şi lui Cristos, le este în special 
poruncit de către Domnul să-i înveţe pe copiii lor despre Împărăția lui Dumnezeu 
sub Cristos şi să fie supuşi legilor Lui ca singură modalitate de obţinere a vieţii 
veşnice. (Geneza 18:19; Deuteronomul 6:6, 7; 2 Timotei 1:5; 3:15) Copiii, care 
învaţă astfel că singura cale spre viaţă este prin devotament şi supunere faţă de 
TEOCRAT şi Regele Lui, se declară pentru Dumnezeu, Cristos şi Împărăția Sa. 
Aceşti copii aleg în mod individual partea lui Dumnezeu şi a Împărăției Sale. 
Dintr-o dată aceşti copii devin ţintele săgeţilor rele ale lui Satan şi ale celor care îi 
sunt devotaţi lumii lui Satan. Astfel începe asuprirea şi suferinţa lor. 
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4 Toate naţiunile totalitare sunt împotriva lui Iehova şi a Împărăției Sale. 
Aceste naţiuni îi obligă pe copii să se conformeze regulilor statului totalitar sau 
„corporatist”, şi acest lucru este realizat fără atenţie faţă de credinţa onestă, 
învăţătura sau instruirea copiilor. Chiar dacă Statele Unite pretind să fie o 
democraţie în care libertatea de închinare este garantată tuturor, acea naţiune se 
mută acum rapid în clasa totalitară. În toate statele copiii sunt exmatriculaţi din 
şcoli şi le sunt negate  privilegiile acestora pentru simplul motiv că aceşti copii nu 
încalcă poruncile Dumnezeului cel Atotputernic. Prin urmare ei  refuză  să se 
închine oricărui lucru rău de pe pământ, pentru că ei cred cu sinceritate că un astfel 
de lucru ar însemna încălcarea poruncii clare a Dumnezeului Atotputernic şi că o 
asemenea neascultare a acestei porunci i-ar priva de privilegiul vieţii veşnice. 
(Deuteronomul 5:8, 9; 4:15-19; 1 Ioan 5:21) Devotamentul lor este faţă de 
Dumnezeul cel Atotputernic şi Regele Lui. Ei îşi pun încrederea şi speranţa în 
Dumnezeu. Din cauză că părinţii refuză să-i oblige pe copiii lor să încalce legea lui 
Dumnezeu şi propria lor conştiinţă ,copiii sunt luaţi de la părinţi de către 
autorităţile de stat sub pretextul că părinţii nu sunt capabili să-şi crească copiii cum 
trebuie. Grija şi custodia acestor copii este plasată apoi de către stat în mâinile 
celor care se opun marii TEOCRAŢII. Prin urmare, acest lucru aduce asuprire şi 
suferinţă atât asupra părinţilor cât şi asupra copiilor. Această suferinţă este în 
numele dreptăţii şi din cauză că ei poartă numele lui Dumnezeu şi al lui Cristos, 
Regele Lui. 

5 În suferinţa lor, părinţii caută sfaturi, ajutor şi mângâiere. Scrisorile lor 
adresate Societăţii întreabă, „Ce putem face şi ce poate face Societatea pentru noi 
şi pentru copiii noştri?” Ceea ce se spune aici, să sperăm, va răspunde într-o 
oarecare măsură acestor întrebări şi va fi de un anumit ajutor şi mângâiere atât 
pentru părinţi cât şi pentru copii. 

6 Până acum Societatea s-a folosit de toate variantele legale de a-i proteja pe 
copii şi pe părinţii lor de aceste nedreptăţi. Societatea a făcut mari eforturi pentru a 
duce aceste întrebări în faţa curţilor judecătorești şi pentru a obţine decizii în 
armonie cu garanţiile Constituţiei Federale şi cu cele ale Constituţiilor multelor 
state. Chiar dacă Constituţia Statelor Unite garantează libertatea conştiinţei în 
credinţă şi închinare şi serviciu pentru Dumnezeul cel Atotputernic, cea mai înaltă 
curte a ţării a dat la o parte această garanţie constituţională şi a plasat 
responsabilitatea pe comitetele de educaţie sau comitetele şcolilor, ca ele să 
rezolve şi să aplice propriile reguli, potrivit propriilor idei. Conştiinţa 
credinciosului este ignorată. În timp ce nu există nici o regulă a ţării care să-i 
oblige pe adulţi să salute drapelul, comitele şcolare au creat reguli care cer 
copiilor, indiferent de credinţa lor, să salute drapelul; dar, pentru că aceşti copii nu 
spun nimic şi refuză să participe la astfel de ceremonii religioase, ei sunt de obicei 
exmatriculaţi din şcoli şi le este interzis privilegiul educaţiei într-o şcoală publică. 
Mergând până la limită în curţile de judecată, Societăţii îi este interzisă orice altă 
acţiune în numele acestor părinţi şi copii în legătură cu această chestiune a salutării 
drapelului. Turnul de veghere  poate oferi sfaturi şi poate arăta de ce copiii şi 
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părinţii suferă în numele dreptăţii şi speră ca prin această metodă să le poată fi 
oferit ajutorul şi mângâierea celor aflaţi în necaz.  

 
MÂNGÂIERE 

7 Iehova Dumnezeu este „Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul mângâierilor”. (2 
Corinteni 1:3, 4) Acele persoane care au încheiat un legământ pentru a îndeplini 
voinţa lui Dumnezeu se află în grija Dumnezeului Atotputernic. Tuturor acestora 
le spune: „Nu vă bazaţi pe propria voastră înţelegere. În tot ceea ce faceţi socotiţi-
L pe El [Dumnezeu] şi El vă va îndruma căile.” (Proverbe 3:5, 6) Cei consacraţi 
trebuie, deci, să caute cunoaşterea din Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi să urmeze 
sfatul dat prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi să nu se bazeze pe opinia omului, şi nici 
să nu se bazeze pe raţionamentul uman, care este în dezacord cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

8 Ocările, asuprirea şi suferinţa nu se pot abate asupra celor consacraţi fără 
cunoştinţa şi permisiunea lui Iehova Dumnezeu. Toţi aceştia au promisiunea că 
nici o vrabie nu poată cădea fără avizul lui Dumnezeu, şi fiecare copil de-al 
Domnului şi fiecare copil devotat lui Dumnezeu este mult mai important decât 
vrăbiile. (Matei 10:29, 31) Atunci de ce trebuie părinţii şi copii consacraţi care fac 
voia lui Dumnezeu, să fie supuşi asupririlor şi suferinţelor celorlalţi din cauză că 
aceşti părinţi şi copii se supun poruncilor Dumnezeului cel Atotputernic? 
Înţelegerea răspunsului la această întrebare va aduce mare mângâiere tuturor celor 
care sunt într-un legământ pentru îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu şi care sunt 
devotaţi în totalitate TEOCRAŢIEI şi Regelui ei. 

9 Adversarul lui Iehova Dumnezeu este Diavolul, care a adus în mod continuu 
ocări numelui lui Dumnezeu, încă din timpul Edenului. Provocarea de atunci a 
Diavolului pentru Iehova Dumnezeu a fost că Dumnezeu nu ar putea să pună pe 
pământ oameni care să rămână credincioși şi devotaţi lui Iehova când sunt supuşi 
unor dure asupriri. (Iov 2:5) Acceptând acea provocare păcătoasă, Dumnezeu i-a 
spus Diavolului: „Din această cauză ţi-am permis să rămâi [în viaţă], pentru a-ţi 
arăta puterea Mea şi ca numele Meu să fie vestit pe tot pământul.‟ – Exodul 9:16, 
Leeser. 

10 Trebuie să se întâmple deci două lucruri precise: numele lui Iehova trebuie 
vestit pe tot pământul de către servii Lui, şi apoi El îşi va exercita puterea supremă 
împotriva Diavolului. Deci, acele persoane care se află de bună voie de partea lui 
Dumnezeu trebuie să-I vestească numele pe tot pământul. Acest lucru trebuie făcut 
înainte ca Dumnezeu să-şi exprime puterea supremă împotriva celor răi. Datoria 
principală a celor ce se află în legământ cu Dumnezeu este să mărturisească sau să 
fie martori ai numelui Său. 

 
MARTORII 

11 Fiecare persoană care îşi păstrează integritatea faţă de Iehova Dumnezeu 
trebuie să fie un martor pentru numele lui Iehova şi al guvernului Lui, 
TEOCRAŢIA. Deci, toate aceste persoane sunt în opoziţie cu Diavolul, adversarul 
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lui Dumnezeu şi al GUVERNULUI TEOCRATIC, iar cel rău se asigură ca aceştia 
să fie dur asupriţi. 

12 A venit timpul ca fiecare persoană să se declare pentru sau împotriva 
Împărăției lui Iehova pentru că acum este ziua în care toate naţiunile se află 
înaintea marelui Judecător al lui Iehova, Cristos Isus, care împarte oamenii 
punându-i pe cei aprobaţi într-o parte şi pe cei dezaprobaţi în cealaltă parte. Acesta 
este deci timpul pentru marea criză a naţiunilor. Dacă o persoană a luat partea 
TEOCRAŢIEI şi s-a declarat pentru Iehova şi Cristos trebuie să se aştepte din acel 
moment să fie asuprită de cei care sunt din lume şi sunt, deci, de partea Diavolului. 
Asupritorii compun marea masă de oameni, pentru că este scris: „Întreaga lume stă 
în cel rău.‟ (1 Ioan 5:19, A.R.V.; Diaglott) Răufăcătorii nu se asupresc între ei, dar 
îi asupresc pe cei care vestesc numele Celui drept, Iehova, şi al Regelui Lui. De 
care parte a controversei dintre răufăcătorul Satan şi dreptul Dumnezeu 
Atotputernic vă aflaţi voi? Şi de care parte vreţi să rămâneţi? Dacă sunteţi de 
partea TEOCRAŢIEI să ştiţi sigur că veţi fi asupriţi de cei care sunt împotriva 
TEOCRAŢIEI. 

 
DOVADA 

13 Toate persoanele care au luat numele lui Iehova şi îl vestesc sunt martori 
pentru Iehova. Toţi martorii pentru Iehova sunt urâţi de către Diavol şi de agenţii 
lui. Observaţi linia neîntreruptă de dovezi: Abel a fost primul om care s-a declarat 
pentru Dumnezeul cel Atotputernic. Abel a fost asuprit de Diavol şi ucis de 
agentul Diavolului. Din vremea lui Abel şi până la ultimul profet al lui Dumnezeu, 
fiecare dintre martorii Lui a suferit de pe urma violenţei lui Satan şi a agenţilor lui. 
Pentru informarea celor care sunt asupriţi astăzi, Dumnezeu a determinat  
consemnarea  asupririi şi vieţii acelor oameni credincioși în Biblie, în Evrei 
capitolul unsprezece şi, printre alte lucruri, este scris: „Şi ce aş mai putea să spun? 
pentru că nu mi-ar ajunge timpul să vorbesc despre Ghedeon, şi Barac, şi Samson 
şi Iefta; şi David, şi Samuel, şi despre profeţi; care prin credinţă au cucerit regate, 
au realizat dreptatea, au obţinut promisiuni, au oprit gurile leilor, au potolit 
violenţa focului, au scăpat de tăişul sabiei, din slabi au fost făcuţi tari, au devenit 
viteji în luptă, au pus pe fugă armatele străinilor.” – Evrei 11:32-34. 

14 Acei oameni credincioşi au suferit de pe urma a tot felul de persecuţii din 
cauză că se ţineau de partea Împărăției lui Dumnezeu şi îi respectau cu sârguinţă 
poruncile tot timpul. Cu privire la aceştia este scris: „Şi alţii au fost dur batjocoriţi 
şi au trecut prin nenorociri, da, mai mult, prin lanţuri şi întemniţări: au fost loviţi 
cu pietre, au fost tăiaţi în bucăţi, au fost ispitiţi, au fost loviţi cu sabia; au rătăcit în 
piele de oaie şi de capră; fiind săraci, chinuiţi, torturaţi; (de care lumea nu era 
demnă) au rătăcit prin deşerturi şi prin munţi şi prin grotele şi peşterile 
pământului.” – Versetele 36-38. 

15 Toţi acei oameni credincioși au murit pentru dreptate. Au fost martiri sau 
martori pentru numele şi Împărăția  Dumnezeului cel Atotputernic. Au fost martori 
pentru Iehova şi i-au vestit mereu numele. 
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16 Apoi a venit Isus, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. El este Cel numit de 
Domnul Iehova „Martorul  credincios şi adevărat” al lui Iehova şi pe care 
Dumnezeu l-a trimis pe pământ cu scopul precis de a propovădui adevărul referitor 
la numele lui Iehova şi al Împărăției Sale. (Apocalipsa 1:15; 3:14; Ioan 18:36, 37) 
De la începutul serviciului Său pământesc şi până la sfârşitul lui i s-au adus ocări şi 
a fost dur persecutat de Diavol şi de agenţii lui. Timp de multe secole înainte de 
venirea lui Isus, Diavolul a batjocorit numele lui Iehova şi astfel Isus a spus: „Căci 
râvna Casei Tale mă mănâncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra 
Mea.” – Psalmul 69:9. 

17 Isus, „Martorul  credincios  şi adevărat”, a suferit pentru dreptate, şi despre 
El este scris: „El este dispreţuit şi respins de oameni; un om al necazurilor şi 
familiarizat cu durerea; şi ne-am ascuns feţele de el; el era dispreţuit şi noi nu l-am 
apreciat.” – Isaia 53:3. 

18 De ce ar permite Iehova Dumnezeu ca Fiul Său preaiubit, care nu a făcut 
nimic rău, să fie supus la astfel de suferinţe? Isus trebuia să-şi dovedească 
integritatea faţă de Dumnezeu şi trebuia să facă acest lucru în cele mai grele 
condiţii şi să dovedească astfel că Diavolul este un mincinos; şi a făcut acest lucru 
suferind de bună voie şi cu supunere în faţa celor mai mari dispreţuri şi jigniri, si 
este scris despre Domnul Isus: „Chiar dacă era Fiu, a învăţat supunerea prin 
lucrurile suferite; şi fiind făcut perfect a devenit autorul mântuirii veşnice pentru 
toţi cei care I se supun.” – Evrei 5:8, 9. 

19 Observaţi acum cât de tare se leagă suferinţele profeţilor credincioși de 
suferinţele lui Cristos Isus şi acesta stabileşte regula că toţi cei cu frica lui 
Dumnezeu trebuie să fie asupriţi. (2 Timotei 3:12) Acei profeţi credincioși  numiţi 
în capitolul unsprezece din Evrei constituie un „nor de martori” pentru numele lui 
Iehova şi aceştia sunt ţinuţi în faţă ca exemple potrivite pentru persoanele care iau 
partea lui Iehova. Pentru încurajarea şi mângâierea tuturor care au intrat într-un 
legământ pentru a face voinţa lui Dumnezeu aceste cuvinte sunt înscrise: „Peste tot 
unde ne uităm suntem înconjuraţi de un mare nor de martori, să ne punem deoparte 
greutatea şi păcatul care ne copleşeşte aşa de uşor, şi să fugim cu răbdare în 
această cursă care ne este pusă în faţă, uitându-ne către Isus, autorul şi 
desăvârșitorul credinţei noastre; care, pentru bucuria care i s-a pus în faţă, a îndurat 
crucea, dispreţuind ruşinea, şi este aşezat la mâna dreaptă a tronului lui Dumnezeu. 
Luaţi-L în considerare pe Cel care a îndurat asemenea opoziţie a păcătoşilor 
împotriva Lui, ca nu cumva să fiţi obosiţi şi neputincioşi în minţile voastre.” – 
Evrei 12:1-3. 

20 Dacă o persoană se declară de partea TEOCRAŢIEI şi apoi încearcă să 
scape de persecuţii refuzând sau nereuşind să mărturisească numele marelui 
TEOCRAT şi al Regelui Lui, aceea este o dovadă că acela nu este copilul lui 
Dumnezeu, ci că este de partea duşmanului şi este numit în Scripturi ca un „
 copil nelegitim”. Dumnezeu nu poate fi amăgit. El ştie intenţia secretă şi 
scopul din mintea fiecărei creaturi. 
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21 Astăzi, martorii lui Iehova sunt urâţi de toţi cei care sunt opuşi 
GUVERNULUI TEOCRATIC al dreptăţii. Ei sunt urâţi pentru că vestesc numele 
lui Iehova Dumnezeu, al Regelui Său și a Împărăției Sale. Aceste fapte se află în 
concordanţă perfectă cu îndeplinirea profeţiei arătate de marele Profet, Cristos 
Isus. Ne aflăm la sfârşitul lumii, iar cuvintele acelei profeţii se aplică acum în mod 
special tuturor celor care sunt de partea lui Dumnezeu şi a lui Cristos, şi anume: 
„Apoi vă vor preda chinului şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate naţiunile, 
pentru numele meu.” – Matei 24:9. 

22 Persecutarea copiilor şi a părinţilor lor de către duşmanii TEOCRAŢIEI este 
o încercare de a-i forţa atât pe părinţi cât şi pe copii să-şi încalce conştiinţa şi să nu 
reuşească astfel să-şi dovedească integritatea faţă de Dumnezeu, ceea ce ar duce la 
distrugerea lor. Este un efort de-al Diavolului şi de-al agenţilor lui să aducă 
distrugerea asupra celor care s-au declarat a fi de partea lui Iehova. Poporul de 
legământ al lui Dumnezeu trebuie să aleagă deci să rămână ferm de partea lui 
Iehova şi să aibă încredere în El sau să se retragă din legământ şi să sufere 
distrugerea. – Iosua 24:15; Romani 1:31,32; Evrei 10:38, 39. 

23 „Rămăşiţa” unsă sunt servii  binevoitori ai Domnului şi vestesc cu bucurie 
numele lui Iehova, al lui Cristos şi a Împărăției. Ionadabii, care vor forma „marea 
mulţime”, s-au pus sub porunca Domnului şi sunt, deci, slujitorii Lui şi se unesc cu 
„rămăşiţa” pentru a vesti numele lui Iehova şi al Regelui Lui. Atât rămăşiţa cât şi 
ionadabii au luat numele lui Iehova şi al lui Cristos. Cuvintele lui Isus li se aplică 
acum tuturor acestora: „Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi-l spun:  Slujitorul nu 
este mai mare ca stăpânul lui. Dacă m-au persecutat pe Mine vă vor persecuta şi pe 
voi; dacă au respectat cuvântul Meu, îl vor respecta şi pe al vostru. Dar vă vor face 
toate aceste lucruri din cauza numelui Meu pentru că ei nu îl cunosc pe Cel ce M-a 
trimis.” – Ioan 15:20, 21. 

24 Altfel spus, dacă o persoană este de partea Domnului şi rămâne acolo cu 
hotărâre şi îşi păstrează integritatea, ea trebuie să vestească  deschis şi cu curaj 
numele marelui TEOCRAT şi al Regelui Lui şi trebuie să se aştepte să sufere aşa 
cum a suferit şi Cristos Isus. Dovedindu-şi integritatea ,este sigur că va fi supus 
atacului lui Satan şi al tuturor celor care îl urmează orbeşte pe Satan, şi aici sunt 
incluse toate statele totalitare care sunt conduse de spiritul totalitar sau arbitrar. 

25 Prezentul este ziua necazurilor lumii. Este vremea în care Diavolul aduce un 
necaz după altul asupra popoarelor pământului şi luptă cu disperare să-i distrugă 
pe toţi cei care sunt de partea marelui TEOCRAT. (Apocalipsa 12:12, 17) Isus a 
profeţit în mod special cu privire la această zi de necaz asupra pământului, şi a 
declarat că acest necaz va atinge punctul culminant la „bătălia acelei mari zile a 
Dumnezeului cel Atotputernic”, bătălie de la Armaghedon, care este acum foarte 
aproape. A avut Isus în vedere persecutarea din prezent a părinţilor şi a copiilor 
lor? Fără îndoială că da, pentru că El a mai profeţit cu aceste cuvinte: „Şi vai de 
cele însărcinate şi de cele care alăptează în acele zile!” (Matei 24:19) Acea profeţie 
a servit drept avertisment pentru părinţi, că atât ei cât şi copiii lor vor suferi mult 
din cauza mâniei lui Satan şi a agenţilor lui în aceste zile de necaz. Probabil că 
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mulţi oameni au trecut cu vederea această profeţie a Domnului şi chiar dacă au fost 
consacraţi să facă voinţa lui Dumnezeu ei au aşteptat să li se ofere bunăvoinţă lor 
şi copiilor lor, prin care să poată scăpa de dispreţ şi de persecuţie. Aceasta a fost o 
aşteptare greșită. 

26 Dar ţineţi minte acest lucru: atunci când un copil ajunge la vârsta 
inteligenţei şi a înţelegerii, şi va lua cu inteligenţă partea lui Iehova şi a Împărăției 
Sale, acel copil trebuie să-şi dovedească integritatea faţă de Iehova dacă vrea să 
obţină viaţa veşnică. Aşadar, copilul trebuie să fie supus la dispreţ şi persecuţie şi 
părinţii lui trebuie să fie supuşi la dispreţ şi persecuţie de asemenea, pentru că 
Satan se va asigura de acest lucru, iar Domnul va permite acest lucru pentru a le 
acorda acestor oameni consacraţi şansa de a-şi dovedi integritatea faţă de El, astfel 
dovedind că Satan este un mincinos. 

27 Este o cruzime să iei un copil din grija şi custodia părinţilor lui şi să-l 
plasezi în custodia şi controlul unei instituţii religioase şi necredincioase. Acest 
lucru este contrar legii fundamentale a ţării; dar în aceste vremuri legile sunt 
neglijate de cei care sunt la putere. Trebuie ţinut minte faptul că acestea sunt 
vremuri primejdioase, când libertatea a decăzut pe pământ şi când guvernele 
lumeşti sunt conduse de dictatori extrem de cruzi şi de corupţi. Acest lucru este 
adevărat indiferent dacă acea naţiune se numeşte „republică” sau „guvern fascist”. 
Nu există nici un mijloc pentru ca această lume să scape de acest tratament crud 
decât dacă curţile ar susţine legea fundamentală a ţării, care este garantată prin 
Constituţie. Când curţile nu fac acest lucru, cetăţeanul ajunge la capătul remediilor 
lumești. 

28 Chiar dacă acest copil este luat cu forţa şi în mod greşit de la părinţii lui din 
cauza credinţei lui de a respecta acordul de a face voinţa lui Dumnezeu şi apoi 
copilul este pus în custodia unei instituţii religioase, Dumnezeu poate face ca şi 
acest lucru să acţioneze pentru binele copilului şi pentru onoarea numelui Lui. 
Copiii mici sunt martori puternici pentru numele lui Dumnezeu şi pentru 
Împărăție, şi mărturia lor dată tuturor poate fi în favoarea onoarei numelui lui 
Iehova şi îl poate face pe copil să-şi dovedească integritatea faţă de Iehova 
Dumnezeu, având ca rezultat viaţa veşnică pentru copil şi fiind o lumină 
strălucitoare care expune răutatea acestei lumi şi care dovedeşte bunătatea lui 
Iehova şi a Regelui. (Vezi Daniel 1:3-21) În Scripturi sunt multe exemple ale 
copiilor martori pentru Iehova, iar în prezent copiii devotaţi lui Dumnezeu pot fi 
martori mai eficienţi pentru numele şi Împărăția lui Iehova decât oricând în trecut. 
(1 Samuel 3:1-18; Psalmul 8:2; Matei 21:15, 16; 2 Regi 5:1-4; 2 Cronici 24:1-4; 
34:1-4) Părinţii au deci motive să se bucure cu copiii pentru că au astfel şansa să 
fie martori pentru numele lui Dumnezeu şi Cristos. 

29 Cel mai important lucru este mărturisirea numelui lui Iehova şi a 
GUVERNULUI lui TEOCRATIC. Înţelepciunea desăvârşită a Domnului arată 
calea perfectă pe care să o ia poporul Lui de legământ. Atât părinţii cât şi copiii 
trebuie să ţină minte că mărturisirea numelui lui Iehova, a Regelui şi a Împărăției 
este cel mai important lucru şi cea mai mare obligaţie pentru ei. Când această 
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mărturie adevărată  aduce copiilor şi părinţilor batjocură şi persecuţii, atunci 
suportaţi cu bucurie aceste lucruri şi rămâneţi hotărâţi, devotaţi şi neclintiţi în 
legământul vostru şi dovediţi-vă credincioşi lui Iehova şi Regelui Lui şi faceţi 
acest lucru în orice situaţie. 

30 Fiecare trebuie să decidă de ce parte a controversei va sta. Tu de cei parte 
vrei să fii? De ce parte vrei să stea şi să rămână copiii tăi? Vei spune bineînţeles: 
Dorinţa mea pentru mine şi pentru copiii mei este de a fi întotdeauna de partea lui 
Iehova Dumnezeu şi a lui Cristos, Regele Lui. A avea dorinţă înseamnă că cei care 
o primesc trebuie să sufere de pe urma batjocurilor şi persecuţiilor, prin care ei 
avansează în Împărăție. Acest dispreţ şi persecuţii nu sunt demne de a fi comparate 
cu binecuvântările ce vor veni pentru cei care îşi păstrează integritatea faţă de 
Dumnezeu şi de Împărăția Sa. 

31 Viaţa veşnică este darul  lui Iehova Dumnezeu prin Cristos Isus şi acest dar 
va fi oferit doar celor care îşi păstrează integritatea faţă de Iehova Dumnezeu şi de 
Împărăția Sa, atunci când vor fi supuşi probelor. Distrugerea veşnică este rezultatul 
pentru toate persoanele care îi sunt necredincioase lui Dumnezeu şi Regelui Lui 
sau care refuză să creadă în Iehova şi în Regele Lui şi să li se supună: „Cel ce 
crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel care nu crede în Fiul nu va avea viaţă; ci 
mânia lui Dumnezeu va fi peste el.” – Ioan 3:36. 

32 Fiecare dintre cei din rămăşiţă şi toţi cei din clasa ionadabilor  au ales să fie 
de partea lui Iehova şi a Regelui Său, iar pentru a primi aprobarea marelui Rege şi 
binecuvântarea vieţii veşnice, aceste persoane, atât părinţii cât şi copiii, trebuie să 
rămână credincioşi şi  fermi faţă de Dumnezeu şi Regele Lui. Dacă părinţii sunt 
despărţiţi de copiii lor pentru o vreme va fi doar pentru o scurtă vreme. Dacă şi 
părinţii şi copiii îi rămân credincioși lui Iehova şi Regelui Său, atunci în scurt timp 
toţi aceştia vor avea pentru totdeauna binecuvântările unei vieţi liniştite şi fericite 
pe pământ, împreună. Părinţii ar trebui să-i înveţe deci pe copiii lor să îi rămână 
credincioși şi devotaţi lui Dumnezeu şi Regelui Său. 

33 Prin urmare, amintiţi-vă că cuvintele lui Isus se aplică exact în prezent 
tuturor celor care i-au luat partea lui Iehova şi Regelui Său: „Dar cel va îndura 
până la sfârşit, va fi mântuit.” (Matei 24:13) Aceste cuvinte se aplică acum, fără 
nici o îndoială, şi arată că o persoană trebuie să se aştepte să fie persecutată şi 
trebuie să îndure acest lucru şi să-i rămână credincioasă  lui Dumnezeu până la 
sfârşit. Fiţi puternici şi curajoşi, rămâneţi cu hotărâre şi neclintire de partea 
Domnului şi acordaţi atenţie acestor cuvinte de instruire: „Aveţi încredere în 
Domnul cu toată inima; şi nu vă bazaţi pe propria înţelegere. Ţineţi seama de El în 
tot ceea ce faceţi, iar El vă va îndruma căile.” – Proverbe 3:5, 6. 

 
SUMAR 

34 Cele ce urmează sunt un sumar al sfatului dat părinţilor care cer informaţii 
despre ce ar trebui să facă atunci când copiii lor sunt persecutaţi, aşa cum a fost 
menţionat mai devreme: În cazul în care copilul dumneavoastră a luat de bună voie 
partea lui Iehova şi a Regelui Său, Cristos Isus, şi crede în mod conştient că dacă 
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acceptă salutarea formală şi religioasă a oricărui drapel acesta este un lucru 
idolatru comis ca sfidare şi încălcare a legii lui Dumnezeu, atunci copilului ar 
trebui să i se permită să ia calea care dovedeşte credincioșia faţă de Iehova şi 
Regele Său. Dacă, din cauza acestei condiţii neclintite pentru credinţa lui, copilul 
este exmatriculat din şcoală, atunci părinţii şi copiii ar trebui să ceară ocazia să dea 
o mărturie grăitoare în faţa comitetului şcolii în legătură cu motivul pentru care 
copilul a luat acea poziţie, clarificând faptul că atât copiii cât şi părinţii au cel mai 
mare respect pentru legea ţării şi pentru drapel şi legea pe care o simbolizează şi se 
vor supune în totalitate tuturor legilor ţării simbolizate prin drapel , care nu încalcă 
legea lui Dumnezeu. Să clarificaţi faptul că atitudinea copilului nu este 
încăpăţânarea sau moftul de a încălca regulile, ci că reprezintă credinţa faţă de 
Dumnezeu şi de un legământ încheiat cu Dumnezeu, de a-i respecta voinţa. În 
cadrul acestei mărturii prezentaţi broşura numită Loialitate şi cereţi comitetului 
şcolii să citească atent paginile acesteia. Trimiteţi-le şi alte publicaţii asemănătoare 
care arată motivul pentru care o persoană care se află în legământ cu Dumnezeu 
trebuie să fie credincioasă şi devotată termenilor legământului respectiv. Apoi, 
dacă comitetul va lua o decizie împotriva dumneavoastră, v-aţi făcut datoria de 
mărturie a numelui lui Dumnezeu şi a Împărăției Sale şi puteţi avea încredere în 
Domnul pentru rezultatele finale. 

35 Urmând această cale, atât părinţii cât şi copiii vor da mărturie pentru 
numele Dumnezeului Atotputernic şi Împărăției Sale, aceasta fiind principala 
obligaţie a acestora acum. De-a lungul a multe secole, bărbaţi şi femei 
credincioase au suferit din cauza credincioșiei lor faţă de Iehova şi Regele Lui. 
Urmaţi-le exemplul şi dovediţi-vă integritatea faţă de Dumnezeu şi Regele Său. 
Dacă şi mai multe pedepse se abat asupra copiilor din cauza devotamentului lor 
conştient pentru Iehova Dumnezeu şi Împărăția Sa, atunci cei care acordă aceste 
pedepse trebuie să poarte responsabilitatea şi să răspundă în faţa Dumnezeului 
Atotputernic şi al Executorului Său, Cristos Isus. 

36 Şcoala să fie informată că acest copil este absolut dispus să rămână tăcut şi 
respectuos în timpul ceremoniei de salutare a drapelului sau este dispus să se 
retragă din cameră în timpul ceremoniei; că nu îşi doreşte să se opună regulilor, 
dar când există un conflict între regulile create de oameni şi regulile categorice ale 
lui Dumnezeu cel Atotputernic, atunci toţi cei care se află într-un legământ cu 
Dumnezeu de a-i face voinţa trebuie să urmeze calea apostolilor credincioși ai lui 
Cristos Isus, care a spus: „Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, nu oamenilor.‟ – 
Fapte 5:29. 

37 Dacă le sunt respinse copiilor beneficiile şcolare, pentru motivele 
menţionate mai sus, nu se mai poate face nimic pentru a se impune admiterea lor. 
Dacă părinţii sunt citaţi în faţa curţii să răspundă acuzaţiilor potrivit cărora nu sunt 
potriviţi să aibă grijă de copiii lor, ei trebuie să ceară apoi permisiunea să depună 
mărturie în faţa curţii, şi să arate că părinţi sunt devotaţi dreptăţii, că se străduiesc 
foarte tare să se supună poruncilor din Biblie, pentru a-şi creşte copilul cu hrana şi 
sfaturile lui Dumnezeu; apoi, dacă curtea ia hotărâre împotriva voastră, aşteptaţi-L 
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pe Domnul. Ziua eliberării este aproape, în viitorul foarte apropiat. Iehova 
Dumnezeu a promis să-şi răzbune poporul şi va face cu siguranţă acest lucru. „Nu-
şi va răzbuna oare Dumnezeu aleşii, care strigă zi şi noapte către El, după ce i-a 
sprijinit atâta vreme? Vă spun că-i va răzbuna rapid. Totuşi, când Fiul omului va 
veni, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:7, 8) Voi aveţi asemenea credinţă 
în Dumnezeu, că îi va răzbuna pe cei care îi sunt devotaţi? Nu mulţi vor avea o 
asemenea credinţă, aşa cum indică Isus aici. Doar cei care sunt supuşi dispreţului 
şi persecuţiei pot dovedi că au această credinţă. Dovediţi acest lucru acum 
bazându-vă de Domnul, şi fiţi siguri că El vă va elibera pe voi şi pe copiii voştri la 
timpul potrivit prin calea lui bună. 

38 Dacă sunt instituite proceduri legale pentru a-i priva pe părinţi de custodia 
copiilor şi pentru a-i pune pe copii în custodia vreunei instituţii religioase, anunţaţi 
imediat Societatea, adresându-vă Biroului pentru chestiuni legale, 117 Adams St, 
Brooklyn, New York, si dacă se poate face ceva noi voi încerca să facem acest 
lucru pentru dumneavoastră. 

39 Ţineţi minte tot timpul că obligaţia dumneavoastră principală, care vă este 
încredinţată de Domnul, este mărturisirea numelui lui Iehova şi a Împărăției Sale. 
Faceţi acest lucru cu credinţă şi aveţi încredere în Domnul pentru protecţie, şi veţi 
primi binecuvântările Lui. Fiţi credincioşi şi foarte curajoşi! 

40 Care este obligaţia principală sau supremă a părinţilor care sunt consacraţi 
şi într-un legământ de a face voinţa lui Dumnezeu? Trebuie ei să se supună prima 
dată legii ţării, chiar şi legilor care sunt făcute şi aplicate ca încălcare a legii lui 
Dumnezeu, sau trebuie ei să aibă ca obligaţie principală şi supremă supunerea faţă 
de legea Dumnezeului cel Atotputernic? Fiecare persoană trebuie să aleagă 
individual şi dacă acea persoană chiar se află într-un legământ de a face voinţa lui 
Dumnezeu ea va fi îndrumată doar de legea lui Dumnezeu; pentru că este scris: 
„Cuvântul Tău este candela picioarelor mele şi lumina căii mele.” – Psalmul 
119:105. 

41 Toţi profeţii credincioși din vechime au ales să i se supună lui Dumnezeu şi 
nu oamenilor, şi astfel toţi aceştia au preferat să moară în mâinile oamenilor decât 
să nu respecte legea lui Dumnezeu. Cristos Isus, singurul om măreţ care a trăit 
vreodată pe pământ, i-a spus lui Iehova: „Mă bucur să pot face voinţa Ta, O 
Dumnezeul Meu; legea Ta este scrisă în inima mea.‟ (Psalmul 40:8) Şi a mai spus: 
„Am venit... nu ca să fac voinţa Mea, ci voinţa celui care m-a trimis.” (Ioan 6:38) 
Cristos Isus a avut cea mai umilitoare moarte din mâna oamenilor religioşi pentru 
că I-a fost credincios lui Iehova, întotdeauna fiind supus voinţei Lui. 

42 Apostolii lui Cristos Isus au urmat cu stricteţe calea Stăpânului lor, refuzând 
să-şi încalce legământul prin ascultarea legilor oamenilor; şi când au fost duşi în 
faţa curţilor din cauza supunerii lor faţă de Dumnezeu, ei au răspuns: „Noi trebuie 
să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni.” (Fapte 5:29) Au trecut şi 
ei prin persecuţii şi torturi din cauza credincioșiei lor faţă de legământul şi 
supunerea lor faţă de legea lui Dumnezeu. După ce au îndurat tot felul de 
persecuţii, apostolul credincios  şi inspirat a scris: „Da, şi toţi cei care vor trăi cu 
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credinţă în Cristos Isus vor fi persecutaţi.” (2 Timotei 3:12) Această regulă 
declarată nu poate fi schimbată. Tu, ca părinte care eşti într-un legământ să faci 
voinţa lui Dumnezeu, şi ai cărui copii sunt şi ei în acest legământ, aştepţi să 
primeşti pentru tine şi pentru copiii tăi binecuvântările pe care Dumnezeu le-a 
asigurat pentru cei care îl iubesc, dar fără să fi supus persecuţiilor şi suferinţei? 
„Dumnezeu nu respectă oamenii” (Fapte 10:34) şi nu face nici o regulă pentru 
indivizi sau clase. Regulile Lui nu pot fi schimbate şi toţi cei care primesc 
aprobarea Lui trebuie să ii respecte legea, chiar dacă această supunere le aduce 
persecuţii şi suferinţe. Dacă persecuţiile şi suferinţele sunt condiţii pentru ca tu şi 
copiii tăi să aveţi viaţă veşnică, pentru că aceasta este regula stabilită a lui 
Dumnezeu, atunci nu vă aşteptaţi ca drumul care duce spre viaţă să fie presărat cu 
flori şi condiţii uşoare. Cel mai mare dar pe care îl poate primi omul este viaţa, şi 
pentru acel dar toată lumea trebuie să respecte condiţiile pe care le-a prevăzut 
Dumnezeu. 

43 Cine a încheiat un legământ cu Iehova Dumnezeu, acceptând astfel să facă 
voinţa lui Iehova şi să se supună legii Lui trebuie să se supună legii lui Dumnezeu, 
oricare ar fi părerea oamenilor sau a naţiunilor în legătură cu ea. S-ar putea să 
suferiţi rău din cauza supunerii stricte faţă de legea lui Dumnezeu. S-ar putea să 
fiţi închişi sau chiar omorâţi din cauza devotamentului deplin şi al supunerii faţă 
de legea lui Iehova Dumnezeu. Dar să nu vă fie frică de astfel de pedepse. Oamenii 
pot ucide doar corpul, dar Dumnezeul cel Atotputernic poate distruge chiar dreptul 
la viaţă şi orice posibilitate de a trăi, lucru pe care oamenii nu îl pot face. Celor 
care sunt omorâţi de oameni din cauza devotamentului deplin faţă de Dumnezeu, 
El le va oferi învierea deplină la viaţă, pentru că doar El este izvorul vieţii şi are 
puterea mântuirii şi eliberării. (Psalmii 36:9; 3:8) Isus le spune tuturor celor care 
au încheiat un legământ cu Dumnezeu pentru a face voinţa Lui: „Să nu vă fie frică 
de cei care omoară corpul, dar care nu pot omorî sufletul; ci să vă fie frică de Cel 
care poate să vă distrugă şi corpul şi sufletul în gheenă.” – Matei 10:28. 

44 Naţiunile democratice recunosc de multe secole că legea lui Dumnezeu este 
supremă şi că o lege umană care este contrară legii lui Dumnezeu nu are nici o 
valoare. Autorităţile legale recunoscute au scris de nenumărate ori pe această temă, 
iar această regulă este rezumată pe scurt de următoarele cuvinte ale celor ce au 
scris: „Legea lui Dumnezeu este obligatorie pe tot globul, în toate ţările, tot timpul. 
Nici o lege umană nu are temei dacă este contrară ei; şi toate cele care au temei îşi 
derivă toată autoritatea, mediată sau imediată, din cea originală.” (Balckstone) 
„Nici o autoritate externă nu are dreptul să se plaseze între fiinţa limitată şi 
Infinitul.” – Limitările Constituţionale ale lui Cooley. 

45 Curtea Supremă a Statelor Unite a susţinut de mai multe ori că legea lui 
Dumnezeu este supremă. Constituţia majorităţii statelor a susţinut acest lucru. Dar, 
mai presus de toate, ştim că Iehova Dumnezeu este suprem şi că legea Lui nu 
poate fi contestată. 

46 Dar acum s-a petrecut o mare schimbare pentru că ne aflăm la sfârşitul 
lumii, când conducerea lui Satan va înceta pentru totdeauna. Acum, dictatorii 
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cruzi, agenţii lui Satan, au înlocuit cu totul democraţiile, deoarece conducerea 
totalitară este instrumentul Diavolului. Diavolul foloseşte această conducere acum 
pentru a-i distruge pe toţi cei care sunt de partea lui Iehova şi a Regelui Lui, pentru 
că toţi conducătorii totalitari sunt împotriva TEOCRAŢIEI. Toate naţiunile sunt 
acum înaintea marelui Judecător, Cristos Isus, şi sunt judecate. (Matei 25:31-46) 
Acum toţi oamenii pot alege pe cine servesc şi cui se vor supune în totalitate. 
Supuneţi-vă Dumnezeului Atotputernic şi trăiţi. 

47 Sunt părinţii obligaţi să-şi înveţe copiii Cuvântul lui Dumnezeu al 
adevărului? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuza lor şi răspunde la 
această întrebare. (Psalmul 119:105) Este dat următorul răspuns în Scripturi, cu 
privire la conducerea poporului de legământ al lui Dumnezeu: „Şi tu îl vei iubi pe 
Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată forţa ta. 
Şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc în această zi, vor fi în inima ta; şi le vei 
preda şi copiilor tăi şi vei vorbi despre ele când stai în casa ta, şi când mergi şi 
când te culci şi când te scoli.” – Deuteronomul 6:5-7. 

48 Poporul de legământ al lui Iehova nu îndrăzneşte să se întoarcă de la 
legământul Lui şi să practice religia, pentru că aceasta este produsul lui Satan şi al 
celorlalţi demoni şi le va aduce distrugerea: „Luaţi aminte, ca să nu vă amăgească 
inima şi să nu vă întoarceţi şi să-i slujiţi pe alţi dumnezei şi să vă închinaţi lor. 
Astfel, veţi pune cuvintele acestea ale Mele în inimile şi sufletele voastre şi le veţi 
ţine ca un semn pe mâna voastră, ca să fie ca niște fruntarii în faţa ochilor voştri. Şi 
le veţi preda copiilor voştri, veţi vorbi despre ele când veţi sta în casa voastră şi 
când veţi merge şi când vă veţi culca şi când vă veţi scula.” – Deuteronomul 11:16, 
18, 19. 

49 Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte clar poporului Său de 
legământ: „Şi voi taţilor nu vă îndemnaţi fiii să fie mânioşi; ci creşteţi-i cu hrana şi 
sfatul Domnului.” (Efeseni 6:4) „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în legătură cu 
toate lucrurile; pentru că acesta este un lucru plăcut pentru Domnul.” (Coloseni 
3:20) „Instruiţi un copil pe ce cale trebuie să o ia; şi când va îmbătrâni nu se va 
abate de la ea.” – Proverbe 22:6. 

50 Legea lui Dumnezeu este legea vieţii. Nimeni nu poate obţine viaţa dacă 
încalcă cu bună ştiinţă legea lui Dumnezeu. Cea mai binecuvântată moştenire pe 
care un părinte i-o poate oferi copilului lui este cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu, care îi arată acelui copil calea spre viaţă. Părintele care îşi îndeplineşte 
această îndatorire faţă de copiii lui poate avea încredere deplină că Domnul va face 
pentru copiii lui ceea ce părintele nu poate. Dacă atunci copiii voştri vă sunt luaţi 
de conducerile aspre din cauza credinţei copiilor faţă de Dumnezeu, atunci fiţi 
mulţumiţi în Domnul, ştiind că El va face în cele din urmă ca toate aceste lucruri 
să meargă înspre binele celor credincioși. Nu se poate ca Domnul să vă folosească 
copilul sau copiii ca să fie martori pentru numele Lui înaintea altora care se cred 
foarte importanţi şi autoritari? Nu pot fi copiii voştri folosiţi pentru a-i face de 
ruşine sau pentru a-i înfrânge pe aceştia atunci când va veni momentul decisiv? 
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51 Când copilul Isus avea doar doisprezece ani a stat cu doctori sau lideri 
religioşi puternici şi prin înţelepciunea lui exprimată i-a încurcat şi i-a făcut de 
ruşine. (Luca 2:46-48) Au fost numiţi în Biblie şi alţi copii ca slujindu-L pe 
Dumnezeu și primind aprobarea Lui. Când bărbatul Isus era pe pământ,condiţiile 
de atunci erau exact ca cele de acum. Atunci, bărbaţii „înţelepţi şi chibzuiți”, 
înţelepţi doar în ochii lor, erau mari lideri religioşi, dar nu cunoşteau de fapt 
scopurile lui Dumnezeu. Aşa şi astăzi, marii lideri religioşi nu cunosc scopurile lui 
Iehova, în timp ce adevărul scopului Său le este descoperit copiilor Săi. Aici se 
potrivesc cuvintele Psalmului pe care Isus le-a repetat şi care se aplică atât 
timpurilor străvechi cât şi celor actuale: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de 
minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. 
Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare 
împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de 
răzbunare.” (Psalmul 8:1, 2) „În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt şi a 
zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste 
lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă 
aşa ai găsit cu cale Tu” – Luca 10:21. 

52 Astăzi, copilul de zece ani sau mai puţin, care a fost instruit după Cuvântul 
lui Dumnezeu, poate să-i înveţe pe „oamenii înţelepţi” ai acestei lumi şi să-i 
încurce uşor pentru că aceşti copii au fost învăţaţi după Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aveţi credinţă că Dumnezeu va avea grijă ca copilul dumneavoastră dacă îi este 
credincios lui Dumnezeu, El îl va proteja de rele şi va fi folosit de El ca martor 
pentru numele Lui şi a Împărăției Sale. 

53 Instituţiile religioase ale lumii, care pretind că sunt creştine dar care de fapt 
nu sunt, sunt denumite simbolic în profeţii prin „Ierusalim”, care Ierusalim este şi 
a fost necredincios faţă de Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu, profetul lui 
Iehova face următoarea înscriere: „Domnul, Dumnezeul oştirilor, va lua din 
Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice mijloc de trai, orice izvor de pâine şi 
orice izvor de apă, pe viteaz şi pe omul de război, pe judecător şi pe proroc, pe 
ghicitor şi pe bătrân, pe căpetenia peste cincizeci şi pe dregător, pe sfetnic, pe 
meşteşugarul ales şi pe vrăjitorul iscusit. „Le voi da băieţi drept căpetenii, zice 
Domnul şi nişte copii vor stăpâni peste ei” – Isaia 3:1-4. 

54 Dumnezeu a luat astăzi de la toată „creştinătatea”, care este Ierusalimul 
modern, toată pâinea adevărată şi apa adevărată, adică hrana adevărului, care dă 
viaţă şi o întreţine. În loc ca aceşti oameni religioşi să fie hrăniţi şi să fie ajutoare 
pentru popoare, Dumnezeu a dat pâinea şi apa vieţii copiilor care stau neclintiţi de 
partea lui Dumnezeu şi a guvernului Lui, pentru ca aceşti copii să îi ajute pe alţii. 
Dacă aceşti copii continuă să fie credincioși până la Armaghedon şi în timpul lui, 
ei vor fi întotdeauna cu profeţii credincioși din vechime, care vor fi „prinţi pe tot 
pământul”. (Psalmul 45:16; Isaia 32:1) Acum copilul tău este deasupra celor 
puternici ai pământului pentru că bunătatea lui Dumnezeu este pentru cei care Îl 
iubesc şi Îl servesc cu credinţă şi devotament. 
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55 Dacă vă sunt luaţi copiii din grija parentală, cereţi-le să rămână întotdeauna 
corecți, credincioși şi hotărâţi de partea lui Iehova Dumnezeu şi a lui Cristos, 
Regele Lui; să se roage tot timpul lui Dumnezeu şi lui Cristos să le ofere protecţie 
şi să-i folosească în serviciul marii TEOCRAŢII şi să facă tot timpul voinţa 
Dumnezeului cel Atotputernic. Apoi odihniţi-vă în Domnul şi izbăvirea  Lui 
deplină. (Psalmul 44:4) Acea zi binecuvântată este foarte aproape! – Luca 21:28, 
Diaglott. 

 
 

În „drum spre cer” 
 
Cerul este locuinţa marelui Creator al universului, Iehova Dumnezeu, Cel Prea 

Înalt. El a făcut să fie scris în Cuvântul Lui: „Cerul este tronul Meu, iar pământul 
este așternutul Meu pentru picioare.” (Isaia 66:1) Acest lucru înseamnă că cerul 
este mai înalt decât pământul. Iehova Dumnezeu este Cel existent şi nemuritor. 
Este scris despre El în 1 Timotei 6:16 că „El are nemurirea, sălăşluind în lumină, 
pe care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea‟. Motivul este faptul că 
Dumnezeu este marea Fiinţă, iar omul este o creatură umană. Iehova declară prin 
profetul Său Isaia că El a făcut pământul pentru om şi a făcut omul pentru pământ. 
(Citiţi Isaia 45:12, 18) Dumnezeu l-a format pe om din elementele pământul şi este 
scris că omul este al pământului, este pământesc. O creatură pământească nu ar 
putea deci să locuiască în cer. Pentru ca să ajungă în cer, trebuie transformat din 
om în spirit. 

Organismul sau corpul omului este carnea, iar viaţa omului este în sânge, 
potrivit declaraţiei lui Dumnezeu din Geneza 9:4 şi Leveticul 17:11. „Carnea şi 
sângele nu pot moşteni Împărăția lui Dumnezeu.” Aşa este arătat în 1 Corinteni 
15:50. Doctrina predată tuturor oamenilor de către aşa-numitul „creştinism 
organizat” este că toţi oamenii buni, femeile bune şi copii buni merg în cer după 
moarte. Fiind aşa de multe ramuri şi diviziuni ale aşa-numitului „creştinism 
organizat”, dorind să-i păstreze pe oameni cu atitudinea potrivită, clericii religioşi 
le spun: „Nu contează de care biserică aparţineţi, atâta timp cât aparţineţi de una. 
Mergem toţi pe căi diferite, dar cu acelaşi scop, şi acela este cerul.‟ Această 
concluzie a lor este bazată pe falsa doctrină a nemuririi înnăscute a sufletului uman 
şi a tuturor sufletelor, inclusiv cel al Diavolului. Învăţătura este de fapt aceasta: Că 
moartea nu înseamnă încetarea existenţei vii, ci doar tranziţia de la o condiţie de 
viaţă pe pământ la o condiţie de viaţă în cer sau în iad. În ceea ce priveşte religia 
„ortodoxă”, pământul este doar un loc pentru înmulţire sau un incubator pentru 
producerea şi hrănirea creaturilor pentru unul dintre cele două locuri, iad sau cer. 

Ca exemplificare: Un om dintr-o comunitate, care a avut succes în afaceri şi a 
fost membru al vreunei organizaţii bisericeşti şi care a contribuit la serviciul public 
al oamenilor şi a contribuit cu sume mari de bani pentru săraci îşi încheie viaţa 
prin moarte, la înmormântarea lui preotul spune fără ezitare că acesta a fost un om 
bun şi că nu este mort, ci că a trecut imediat în cer. Cei care ascultă sunt 
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determinaţi să creadă această afirmaţie şi mulţi chiar o cred. Dar afirmaţia 
preotului nu este deloc susţinută de Cuvântul lui Dumnezeu şi este deci 
neadevărată. Dacă omul descris mai sus este pus în clasa „omului bun” şi, potrivit 
preotului, merge imediat în cer, atunci cerul este plin de oameni asemănători care 
au trăit şi au murit. Totuşi, omul descris nu este „bun” potrivit sensului din Sfintele 
Scripturi. 

Biblia arată că Abel, Enoh, Avraam, Isaac şi toţi profeţii lui Dumnezeu au 
primit aprobarea Lui. (Citiţi Evrei 11:1-39) Ei au murit credincioși lui Dumnezeu. 
Cu privire la Regele David din Ierusalim, unul dintre aceşti profeţi, este scris că a 
fost un om după placul lui Dumnezeu. (Fapte 13:22) Acei oameni nu doar au fost 
buni cu ceilalţi oameni, dar i-au fost şi devotaţi în totalitate lui Dumnezeu şi cauzei 
Lui drepte. Toţi aceştia au murit, dar nici unul dintre ei nu a mers în cer şi nici nu 
poate ajunge vreodată acolo. Unii dintre ei au murit chiar cu trei mii de ani înainte 
ca Isus să fie pe pământ. Potrivit învăţăturilor clericilor ortodocşi toţi acei oameni 
trebuie să fi mers în cer şi citează ca dovadă scena transformării lui Isus pe vârful 
muntelui, când Moise şi Ilie au apărut, dar Isus spune clar că acea scenă a fost doar 
o „viziune”. (Matei 17:9) Potrivit mărturiei lui Isus, care a vorbit cu autoritate, nici 
unul dintre acei oameni credincioşi nu a mers în cer. Trebuie să alegeţi în cine 
credeţi, în preoţi sau în Biblie. În conversaţia Lui cu conducătorul evreu Nicodim, 
Isus a spus: „Nici un om nu a ajuns în cer.” (Ioan 3:13) Aceasta este dovada clară 
că nici unul dintre ei nu a ajuns în cer. Chiar dacă David era un om pe placul lui 
Dumnezeu şi avea aprobarea lui Dumnezeu, apostolul Petru inspirat a declarat în 
ziua de Rusalii, la zece zile după înălţarea lui Isus în cer, în Fapte 2:34: „David nu 
s-a înălţat la ceruri”. 

Isus a spus despre Ioan Botezătorul că un profet mai mare ca el nu a mai fost, 
care s-a născut din femeie. Dumnezeu l-a ales pe Ioan să fie cel care îl anunţa pe 
Mesia, pe Cristos, iar Ioan a fost credincios acestei îndatoriri şi a suferit ca un 
martir din cauza credinţei lui faţă de Iehova Dumnezeu. Isus a spus despre Ioan: 
„Cel mai mic din Împărăția cerului este mai mare decât el [Ioan].” (Matei 11:11) 
Motivul pentru care aceşti oameni buni şi credincioşi nu au mers în cer şi nici nu 
pot merge vreodată este arătat în Biblie şi poate fi clar observat de oameni ce 
trebuie să se întâmple înainte ca vreun om să poată fi luat în cer. 

Biblia este constantă: fiecare parte din ea este în armonie cu celelalte părţi. 
Înţelegerea adecvată a Bibliei face ca scopul lui Iehova Dumnezeu să fie clar. 
Omul este o creatură umană; şi din moment ce nici o creatură umană nu poate intra 
în cer, fiind locul creaturilor spirite, atunci un om nu ar putea intra în cer fără să fie 
transformat din om în spirit. Isus a vorbit cu autoritate şi i-a spus lui Nicodim: 
„Dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu... 
Dacă un om nu se naşte din apă şi spirit el nu poate intra în Împărăția lui 
Dumnezeu. Ce se naşte din carne este carne; şi ce se naşte din spirit este spirit.” 
(Ioan 3:3, 5, 6) Cu alte cuvinte, pentru ca un om să meargă în cer el trebuie să se 
nască din spirit şi să devină o creatură spirit. Oamenii credincioşi din vechime, de 
la Abel la Ioan Botezătorul, au murit înainte de ziua de Rusalii, când spiritul a fost 
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vărsat peste cei devotaţi lui Iehova Dumnezeu şi a Împărăției  Sale sub Cristos. 
Înainte de aceasta, „spiritul sfânt nu fusese încă dat; pentru că Isus nu fusese încă 
glorificat.” – Ioan 7:39; A.R.V. 

Afirmaţia preoţilor şi a altor susţinători ortodocşi, conform cărora există multe 
căi care duc la cer este absolut falsă şi nu este susţinută de nici o scriptură din 
Biblie. Dumnezeu a stabilit în Cuvântul Său o anumită cale, şi doar una, prin care 
omul poate să ajungă pe tărâmul ceresc, dacă o urmează. Acest lucru este atât de 
important încât nu putem să acceptăm părerile nici unui om în legătură cu această 
chestiune. Doar Biblia este autoritatea pe care trebuie să ne bazăm. 

Când Adam, primul om, a fost condamnat la moarte din cauză că s-a întors 
către religie şi a încălcat legea lui Dumnezeu, Iehova a anunţat atunci şi acolo 
scopul Lui de a aduce din organizaţia Lui universală (simbolizată de femeie) o 
„sămânţă”, care va fi folosită ca instrumentul principal al lui Dumnezeu pentru 
instaurarea dreptăţii pe pământ şi pentru a-l aduce din nou pe omul credincios în 
armonie cu El. (Geneza 3:15) Acea sămânţă este Cristos Isus, iar cei care devin 
membrii credincioși ai „corpului lui Cristos” sunt făcuţi parte din acea sămânţă şi 
compun toţi Împărăția cerească, „Împărăția cerului”. Capitolul al şaptelea şi al 
paisprezecelea din Apocalipsa sunt autoritatea pentru afirmaţia conform căreia vor 
fi doar 144.000 şi Unul ,din acea clasă a Împărăției,  specială şi aleasă. Acel Unul 
este Cristos Isus, iar cei 144.000 sunt asociaţii Lui şi membrii „corpului Său”, 
„biserica”. Aceştia vor face parte din Împărăție şi în acelaşi timp vor exista prinţi 
vizibili pe pământ şi anume, oamenii credincioși din vechime înviaţi, care vor fi 
reprezentanţii umani vizibili ai acelui Guvern Teocratic invizibil sub Cristos Isus 
Regele. Toţi cei din Împărăția cerească  invizibilă  „trebuie să se nască din nou” 
aşa cum i-a spus Isus lui Nicodim. – Citiţi Apocalipsa 7:1-8; 14:1-4; Ioan 3:7; şi 
Isaia 32:1; Psalmul 45:16. 

Isus a devenit un om pentru a putea mărturisi numele lui Iehova şi al 
Guvernului lui Teocratic şi pentru a putea de asemenea să fie îndreptăţit să 
plătească preţul răscumpărării şi să-i izbăvească  de la moarte pe toţi oamenii care 
cred şi se supun. A fost voinţa lui Dumnezeu ca Isus să urmeze acest curs, iar Isus 
a respectat voinţa lui Dumnezeu cu bucurie şi credinţă. În Filipeni capitolul doi 
este scris că din cauza credinţei pentru Dumnezeu pentru respectarea legământului 
de a face voinţa lui Dumnezeu, Iehova L-a ridicat pe Isus din morţi şi L-a făcut 
Căpetenia clasei  cerești  şi L-a numit Reprezentantul Executiv Şef al lui Iehova 
pentru totdeauna. NICIODATĂ ÎNAINTE DE ACEST LUCRU NU A FOST 
POSIBIL CA VREUN OM SĂ MEARGĂ ÎN CER. Omul Cristos Isus a fost 
primul transformat din om în spirit. Este scris despre El în Coloseni 1:18, 19: „El 
este capul corpului, biserica; care este începutul, primul născut din morţi; ca în 
toate lucrurile să aibă întâietate. Pentru că i-a făcut plăcere Tatălui că în El stă 
toată deplinătatea.” Cristos Isus a fost prima creatură care a primit nemurirea, 
aceasta fiindu-i dată de Iehova la înviere. Aşa cum a afirmat Isus: „Aşa cum Tatăl 
are viaţă în El însuşi; aşa i-a dat Fiului să aibă viaţă în El însuşi.” (Ioan 5:26) După 
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învierea Lui a spus: „Eu sunt Cel care trăieşte, şi am fost mort; şi, iată, sunt viu 
pentru totdeauna.” – Apocalipsa 1:18. 

Cu privire la Isus, la învierea Lui şi la apariţia Lui în cer este scris în 2 
Timotei 1:9, 10: „Bunăvoinţa... ne-a fost dată în Cristos Isus înainte să înceapă 
lumea; dar este acum afirmată clar de apariţia Mântuitorului  nostru Cristos Isus, 
care a desfiinţat moartea şi a adus viaţa şi nemurirea [(Versiunea Douay) viaţa şi 
neputrezirea] să lumineze prin vestea bună.” Înainte de aceasta omul nu putea avea 
viaţă veşnică şi nu exista nici o posibilitate ca vreun om să obţină vreodată 
nemurirea sau să ajungă în cer. Aceste fapte sunt expuse atât de clar în Scripturi 
încât nu există nici o scuză pentru un student adevărat al Bibliei să fie indus în 
eroare cu privire la adevărul lor. 

După învierea lui Isus şi înălţarea la cer a fost deschisă calea pentru om să 
intre în cer şi apoi Dumnezeu a început să-i aleagă de printre oameni pe cei care 
vor fi asociaţi cu Cristos Isus în Împărăția cerului. Doar cei care erau atunci pe 
pământ sau care au mai fost pe pământ după aceea ar putea face parte din clasa 
cerească, iar aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile sau cerinţele lui Dumnezeu 
înainte de a putea fi luaţi în cer. Isus le spune acestor 144.000: „Nu te teme, turmă 
mică; pentru că este plăcerea Tatălui tău să îţi dea Împărăția.” – Luca 12:32. 

Un conducător bogat a mers la Isus şi L-a întrebat ce ar trebui să facă pentru a 
obţine viaţă veşnică. I-a spus lui Isus că fusese supus legii lui Dumnezeu în toate 
privinţele. Apoi Isus i-a spus conducătorului: „Ceea ce mai trebuie să faci este: 
Trebuie să vinzi ce ai şi să dai săracilor, şi vei avea o comoară în cer; şi apoi  vino 
şi urmează-Mă.‟ Ceea ce a vrut să spună de fapt Isus a fost că afecţiunea acestui 
om nu mai trebuia să fie legată de lucrurile pământeşti şi că devotamentul şi 
credinţa lui ar trebui să fie pentru Dumnezeu, pentru că acela a fost cursul urmat 
de Isus. – Citiţi Luca 18:18-23. 

Isus le-a spus discipolilor Lui: „Dacă vreun om va veni după Mine, să se 
lepede de sine,  să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24, 25) Nici un om nu 
ar face ceea ce spune aici Isus decât dacă crede în Dumnezeu şi în Cristos ca 
marele Răscumpărător. Aceste scripturi dovedesc, deci, că pentru a începe măcar 
drumul său spre cer un om trebuie prima dată să creadă că Dumnezeu este 
Răsplătitorul celor care Îl caută cu stăruinţă şi Îl slujesc, şi că Isus Cristos este 
Răscumpărătorul şi Mântuitorul omului. Apoi omul trebuie să se supună voinţei lui 
Dumnezeu, acceptând să îndeplinească voinţa lui Dumnezeu aşa cum îl învaţă El. 
Înainte să facă toate lucrurile acestea el trebuie să aibă credinţă, iar credinţa vine 
doar prin cunoaşterea scopurilor lui Dumnezeu şi apoi prin bizuirea pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Să spui că un om poate crede orice şi ajunge în cer este un lucru 
mai greşit decât eroarea. Este în mod evident o inducere în eroare şi distruge 
credinţa. 

Acordul unui individ de a face voinţa lui Dumnezeu nu se face cu omul, ci 
fiecare trebuie să-l încheie cu Domnul Dumnezeu. Acest acord este realizat doar 
de cei care au şi exercită credinţa în Dumnezeu şi în Cristos. Dacă Dumnezeu 
crede că este potrivit, El încheie un legământ cu acel om care îşi arată credinţa; şi 



674 
 

acesta se numeşte „legământ prin sacrificiu” (Psalmul 50:5), pentru că este un 
acord de a face voinţa lui Dumnezeu şi duce la sacrificarea a tot ceea ce este 
pământesc, acest lucru incluzând în mod special dreptul omului de a trăi pe 
pământ. Nici un om nu poate decide să meargă în cer fără să-şi sacrifice pentru 
totdeauna dreptul de a trăi ca o creatură umană. 

Dumnezeu promite apoi că un astfel de om va avea dreptul să trăiască ca o 
creatură spirit şi, dacă va fi credincios legământului lui, va trăi pentru totdeauna în 
cer. În Iacov 1:18 este scris: „Prin voinţa Sa ne-a creat, prin cuvântul adevărului, 
pentru a putea să fim primele roade ale creaturilor Lui.” Cuvântul „creat” folosit 
aici înseamnă a produce şi a recunoaşte ca fiu, adică, Tatăl recunoaşte că cel creat 
este fiul lui Dumnezeu. Cel creat tocmai îşi începe calea cerească. Dacă el îşi 
îndeplineşte partea lui de legământ cu credinţă va primi o schimbare completă la 
învierea lui din viaţa umană în viaţa de spirit. (Vezi Corinteni 15:35-54) 
Dumnezeu consideră că cel consacrat, produs din spirit este o creatură spirit din 
momentul în care este creat pentru că trebuie să trăiască, dacă poate fi vorba de aşa 
ceva, ca şi creatură spirit. Din moment ce nici o creatură umană nu poate face parte 
din Împărăția cerească,  atunci Dumnezeu nu ar chema nici o creatură umană în cer 
şi nici nu i-ar oferi vreun loc în cer. Toţi cei care sunt „chemaţi” sau invitaţi în cer 
de către Iehova sunt chemaţi DUPĂ ce devin fiii lui Dumnezeu, fiind creaţi aşa 
cum s-a menţionat mai sus. Toţi cei creaţi primesc chemarea, dar Scripturile arată 
că doar câţiva sunt aleşi pentru Împărăția cerească. „De aceea, fraţi sfinţi, care 
aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot 
al mărturisirii noastre, adică Isus,” (Evrei 3:1) Mulţi nu răspund chemării. „Fiindcă 
mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.” (Matei 22:14) Cei care nu răspund chemării 
căutând  Împărăția şi nedovedindu-se martori credincioşi şi adevăraţi ai lui Iehova,  
nu sunt aleşi nici după moarte. 

Cei care răspund chemării Împărăției, dar care devin apoi necredincioşi, 
nelegiuiţi sau nedrepți vor suferi distrugerea veșnică. La venirea Lui la templu 
„Fiul omului îşi va trimite îngerii şi ei vor aduna din Împărăție toate lucrurile 
dăunătoare şi pe cei care comit fărădelegi; şi îi vor arunca într-un cuptor cu foc: va 
fi tânguirea şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 13:41, 42) Isus a profeţit cu privire la cei 
care vor fi descoperiţi a fi necredincioşi, servi răi, la venirea Lui la templu: „Pe 
acel slujitor... stăpânul acelui slujitor îl va... distruge în bucăţi [din organizaţia 
Lui], şi-i va da partea lui lângă ipocriţi; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 
dinţilor.” – Matei 24:48-51. 

Cei care răspund chemării Împărăției cerești şi care se devotează clar şi în 
totalitate lui Dumnezeu şi Guvernului lui Teocratic sub Cristos, şi care continuă cu 
credinţă şi sunt găsiţi a fi credincioşi de către Judecătorul Cristos Isus, sunt aleşi şi 
unşi să realizeze un serviciul special cât sunt încă pe pământ, iar dacă acest 
serviciu de martor pentru Iehova este îndeplinit cu credinţă până la sfârşit, aceştia 
vor fi membrii Împărăției cerești. În legătură cu acest lucru Isus a spus: „Nu toţi 
cei care m-au strigat, Domnul meu, Domnul meu, vor intra în Împărăția cerului; ci 
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cel care face voinţa Tatălui Meu care este în cer.” (Matei 7:21) Dar cum poate şti 
un om care este voinţa lui Dumnezeu? 

Omul învaţă din Biblie voinţa lui Dumnezeu. Printre alte lucruri este scris 
faptul că voinţa lui Dumnezeu este că toţi cei care au o parte în Împărăția cerească 
trebuie să învingă lumea. Isus le-a spus adepţilor lui (Ioan 16:33): „Fiţi bucuroşi; 
am învins lumea.” „Lumea” înseamnă organizaţia popoarelor de pe pământ care 
conduc pământul, această organizaţie aflându-se sub supravegherea , influenţa şi 
controlul direct al stăpânului invizibil, Satan Diavolul. – Ioan 12:31; 2 Corinteni 
4:3, 4. 

„Învingerea lumii” înseamnă că o persoană trebuie să fie de partea lui Iehova 
Dumnezeu şi a Guvernului lui Teocratic sub Cristos, să se supună voinţei lui 
Dumnezeu şi să refuze să se implice în orice ţine de lume. În Iacov 4:4 este scris: 
„Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? 
Aşadar, oricine este prieten cu lumea este duşmanul lui Dumnezeu.” Aici 
„preacurvia” este folosită simbolic şi înseamnă cooperarea ilegală şi greşită cu 
conducătorii acestei lumi, de către cei care declară că sunt creştini. Semnifică 
faptul că cel care participă în politica şi conducerea acestei lumi, indiferent dacă 
este cleric sau om de finanţe, şi care arată că este prieten cu lumea prin susţinerea 
planurilor ei, nu poate fi plăcut pentru Dumnezeu şi este clasat ca duşman al lui 
Dumnezeu. El poate fi un om foarte bun din punct de vedere moral şi poate avea 
un nume bun şi o reputaţie bună printre vecinii lui, dar acest lucru nu este 
suficient. Simpla moralitate, decenţa şi onestitatea şi realizarea de fapte bune 
pentru vecini nu reprezintă chiar deloc paşaportul către cer. Creştinii adevăraţi 
trebuie să îndeplinească toate aceste lucruri şi multe altele. Ei trebuie să fie în 
totalitate pentru Dumnezeu şi pentru cauza lui teocratică, trebuie să caute să 
cunoască voinţa lui Dumnezeu aşa cum apare ea în Cuvântul Său şi apoi trebuie să 
o îndeplinească cu credinţă. Ei vor realiza acest lucru prin credinţa în Cristos Isus 
ca Răscumpărătorul  lor, şi în Dumnezeu ca Marele lor Binefăcător. Este scris deci 
cu privire la creştini: „Aceasta este victoria care învinge lumea, credinţa noastră.” 
(1 Ioan 5:4) Nici un om nu va putea urma acest curs şi nu va putea fi victorios 
decât dacă are credinţă absolută în Iehova Dumnezeu şi îşi demonstrează acea 
credinţă prin supunere. Nici un om nu poate avea această credinţă fără a cunoaşte 
cât de cât calea şi scopul lui Dumnezeu; iar Dumnezeu are o singură cale, nu mai 
multe, iar acea cale nu se găseşte în nici o parte din aşa-numitul „creştinism 
organizat” de pe pământ, cu multele sale forme de religie, care sunt demonism. 

 
 

„FAPTA LUI DUMNEZEU” 
 
New York Daily declară în 11 noiembrie: „Cutremurul catastrofal de 

duminică din România a realizat mai multe pentru cauza armatei britanice decât 
orice acţiune militară folosită până acum în război. „Fapta lui Dumnezeu‟ a distrus 
tare ceea ce era deja un transport ineficient, a distrus poduri care ar fi putut fi 
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distruse doar de o armată, şi a produs dezastru pe terenurile petroliere pe care 
Germania se bazează acum în totalitate.” 

Sălile de judecată şi legiuitorii definesc „fapta lui Dumnezeu” ca „un accident 
inevitabil împotriva căruia grija şi chibzuința obişnuită nu are efect; întreruperea 
cursului obişnuit al evenimentelor nu poate fi prevăzut”. Sunt lucrurile de mai sus 
rezultatul faptelor lui Dumnezeu? Nu, nu sunt; iar afirmaţia conform căreia un 
astfel de lucru constituie o faptă a lui Dumnezeu nu are nici o autoritate 
scripturală. Aşadar, Dumnezeu este acuzat pe nedrept pentru aceste calamităţi. 
Acestea pot fi puse pe seama lui Satan Diavolul. Nu este nici o îndoială că Satan 
poate produce furtuni şi alte lucruri neobişnuite şi acest lucru este dovedit de 
Scripturi. (Efeseni 2:2; 2 Corinteni 4:4; Evrei 2:14; Luca 8:23-25) Dar de ce ar 
provoca Satan furtuni şi dezastre şi i-ar determina pe oameni să îl facă pe 
Dumnezeu responsabil pentru ele? Motivul este că Satan a încercat întotdeauna să 
îi facă pe oameni să-L blesteme pe Iehova Dumnezeu. Dacă oamenii ar putea fi 
determinaţi să înţeleagă că Iehova Dumnezeu este responsabil pentru astfel de 
dezastre, ei mai degrabă L-ar urî decât L-ar iubi, şi Satan ştie foarte bine acest 
lucru; de aici pleacă şi întreaga lui acţiune. – Iov 1:6-22; 2:1-6. 

Pentru a putea aprecia cele de mai sus trebuie să înţelegem bine chestiunea 
adusă în discuţie. Când Satan s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, el l-a făcut pe 
om să păcătuiască prezentându-i religia şi spunându-i omului că Dumnezeu este un 
mincinos. Satan L-a sfidat apoi pe Iehova Dumnezeu spunând că nici un om nu ar 
putea fi pus pe pământ, care şi-ar păstra credinţa în Dumnezeu dacă ar fi supus la 
greutăţi. Pentru ca întreaga creaţie să fie convinsă la timpul stabilit că Iehova este 
singurul Dumnezeu adevărat de la care vin binecuvântările,  Iehova i-a permis lui 
Satan să ajungă până la limita nelegiuirii. La timpul stabilit Iehova îl va distruge pe 
Satan şi toată puterea lui şi va face acest lucru prin intermediul Guvernului lui 
Teocratic sub Cristos Isus. Din această cauză este scrisă cartea lui Iov în Biblie. 
Înscrierea spune că Iov era un om foarte bogat care îl slujea pe Dumnezeu cu toată 
prosperitatea lui. Satan a declarat că îl poate convinge pe Iov să-L blesteme pe 
Dumnezeu, aşa că i s-a permis să încerce să facă acest lucru. Satan a provocat o 
mare furtună, care a distrus casa lui Iov şi i-a omorât toţi copiii şi majoritatea 
servitorilor. Apoi Satan i-a adus lui Iov şi alte calamităţi. Apoi i-a adus lui Iov 
boală şi i-a adus trei feţe religioase care au pretins că sunt prietenii lui Iov şi care 
prin învinuiri nedrepte l-au chinuit pe Iov multe zile. Satan a făcut-o chiar şi pe 
soţia lui Iov să-l provoace să-L blesteme pe Dumnezeu şi să moară. Printre toate 
acestea Iov a rămas credincios şi adevărat faţă de Dumnezeu, şi Satan a dat greş. 

Din acelaşi motiv Satan i-a făcut pe oameni de-a lungul a multe secole să 
creadă că furtunile, gândacii şi insectele, şi alte lucruri asemănătoare care aduc 
dezastre asupra oamenilor se întâmplă din cauză că oamenii nu au adus contribuţii 
organizaţiei religioase şi nu i-au fost credincioşi şi Dumnezeu este, prin urmare, 
nemulţumit de ei şi le trimite calamităţi. În acest fel, multe persoane au fost 
determinate să-L blesteme pe Dumnezeu şi să se întoarcă de la El. La timpul 
stabilit, Iehova Dumnezeu va realiza evenimente care vor convinge cu siguranţă 
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toată creaţia că Satan este marele amăgitor şi că Iehova Dumnezeu este Dătătorul 
de viaţă şi fericire celor care Îl servesc. 

Care este atunci explicaţia bună pentru cuvintele „fapta lui Dumnezeu”? 
Biblia chiar spune că toate lucrările lui Iehova sunt perfecte şi că toate căile Lui 
sunt bune, drepte şi adevărate. (Deuteronomul 32:4) „Dumnezeu este iubire”; acest 
lucru înseamnă că El este în totalitate lipsit de egoism. El pedepseşte nelegiuirea şi 
declară că-i va distruge complet pe cei ce comit fărădelegi în mod voit. El a făcut 
acest lucru şi îl va mai face pentru onoarea numelui Lui şi pentru binele celor ce 
iubesc dreptatea. 

Din cauza nesupunerii voite a lui Adam faţă de Iehova, Dumnezeu l-a 
condamnat la moarte, l-a alungat din Eden şi l-a executat. Copiii lui Adam, 
acţionând împreună cu armata nefilimilor sau demonilor conduşi de Satan, au 
umplut pământul de violenţă. (Geneza 6:4, 5, 11, A.R.V.) Dumnezeu a trimis un 
mare potop şi a distrus toată carnea de pe pământ, mai puţin pe Noe şi familia lui 
apropiată, care i-au fost credincioşi lui Dumnezeu. Acel mare potop a fost o faptă 
de-a lui Dumnezeu; dar înainte ca Dumnezeu să o realizeze El a anunţat-o, ca să 
nu se poată spune că a fost un „accident inevitabil împotriva căruia grija şi 
chibzuința obişnuită nu au efect”. 

Sub conducerea Faraonului şi a asociaţilor lui, egiptenii care se închinau 
Diavolului i-au asuprit pe poporul ales al lui Dumnezeu, pe israeliţi. Aceştia au 
strigat către Iehova iar El i-a condus afară din Egipt prin Moise. Când armata 
egipteană i-a urmărit cu scopul de a-i nimici, Dumnezeu i-a distrus pe egipteni în 
Marea Roşie. Aceea a fost o faptă a lui Dumnezeu. Dar nu a fost un accident 
inevitabil împotriva căruia egiptenii nu s-ar fi putut apăra şi despre care nu au ştiut, 
pentru că Dumnezeu i-a anunţat dinainte pe egipteni prin Moise despre scopul Lui 
de a-i pedepsi în cazul în care continuau cu persecuţiile asupra poporului Său. 

Evreii, odată poporul ales al lui Dumnezeu, s-au întors de la legea şi 
închinarea față de El către religie, capcana Diavolului. Ei au fost necredincioşi faţă 
de legământul lor cu Iehova Dumnezeu şi au devenit idolatri. La timpul stabilit, 
Iehova Dumnezeu le-a permis armatelor Babilonului asedierea Ierusalimului şi 
cauzarea morţii prin sabie, foamete şi îmbolnăvire a milioane de oameni religioşi, 
şi distrugerea completă a oraşului şi templului în 606 î. Cr. Aceea a fost o faptă a 
lui Dumnezeu, dar nu a fost un accident inevitabil care nu putea fi prevăzut sau 
împotriva căruia oamenii chibzuiți nu s-ar fi putut apăra. Din contră, de-a lungul 
unei perioade de 150 de ani, Iehova Dumnezeu şi-a trimis pe profeţii Isaia, Ieremia 
şi Ezechiel şi alţii la evrei şi i-a avertizat clar cu privire la scopul Lui de a-i 
pedepsi pentru fărădelegile lor; şi la timpul stabilit i-a şi pedepsit. Aşadar, o „faptă 
a lui Dumnezeu” nu este „un accident inevitabil care nu poate fi prevăzut‟, aşa cum 
este definită de oameni. 

Scripturile dovedesc foarte clar că Dumnezeu nu profită niciodată de duşmanii 
Lui pedepsindu-i cu un dezastru despre care să nu fi ştiut dinainte. Aceasta este 
dovada că toate calamităţile care nu sunt prevenite sunt de la Satan, duşmanul lui 
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Dumnezeu. Satan face ca acestea să fie puse pe seama lui Dumnezeu, cu scopul de 
a-i întoarce pe oameni de la Iehova Dumnezeu. 

Acum Scripturile afirmă clar că o altă mare faptă a lui Dumnezeu va avea loc 
curând, faptă care a fost prevestită de marele potop. Scripturile o descriu ca „fapta 
Lui nemaiauzită” şi spun că în desfăşurarea ei înţelepciunea oamenilor de pe 
pământ va pieri. „Pentru că Domnul se va ridica precum pe muntele Peraţim, va fi 
furios precum în valea Gabaonului, pentru a-şi îndeplini lucrarea, lucrarea Lui 
ciudată; şi pentru a-şi împlini fapta, fapta Lui nemaiauzită. Acum, nu vă bateţi joc, 
ca nu cumva să vi se strângă lanţurile.” (Isaia 28:21, 22) Dumnezeu declară prin 
cuvintele profeţilor Lui, Ieremia şi Ezechiel, că El va distruge complet 
„creştinătatea” şi toată organizaţia lui Satan şi vor fi atât de multe persoane 
decedate în urma „faptei Lui nemaiauzite” încât cei vii nu vor putea să-i îngroape. 
Dumnezeu descrie prin profetul Lui Habacuc modul în care va mărşălui cu oștirile 
Lui cereşti pe pământ şi-l va pustii şi că va elimina naţiunile prin furia Lui şi că 
priveliştea şi puterea lui Iehova Dumnezeu vor fi atât de teribile încât soarele şi 
luna vor sta nemişcate şi atunci toţi vor şti că este fapta lui Dumnezeu. 

Acea mare faptă de la Armaghedon a lui Iehova Dumnezeu, „bătălia marii zile 
a Dumnezeului cel Atotputernic”, nu va fi aşa cum au definit-o oamenii înţelepţi 
de pe pământ: „un accident inevitabil împotriva căruia persoanele chibzuite nu se 
pot apăra‟. În special din 1918 d. Cr. Iehova Dumnezeu şi-a trimis martorii prin 
toată lumea cu mesajul Lui de avertizare pentru „creştinătate”, vorbind despre 
marea şi teribila „faptă nemaiauzită” care urmează să se întâmple. El a făcut ca 
acel mesaj să fie imprimat în milioane de cărţi, în multe limbi şi până astăzi 
acestea au fost distribuite în peste 335 de milioane de exemplare pe întreg 
pământul, fără a include aici şi sutele de milioane de exemplare ale broşurilor 
gratuite şi ale revistelor, precum Turnul de veghere. Dumnezeu face ca aceşti 
conducători să fie înştiinţaţi şi mai ales clericii, pentru ca gurile lor să fie oprite 
pentru totdeauna de la a mai spune că „a venit asupra noastră un dezastru inevitabil 
despre care noi, ca oameni chibzuiți, nu am putut afla dinainte.‟ 

Este responsabilitatea martorilor lui Iehova să transmită acum acest mesaj de 
avertizare oamenilor, iar apoi este responsabilitatea celor ce primesc mesajul să îi 
acorde atenţia corespunzătoare. Cei care refuză să asculte mesajul sau distrug 
cărţile care conţin mesajul nu au nici o scuză să spună vreodată că nu ştiau că 
marea „faptă a lui Dumnezeu” urmează să se întâmple. Armaghedonul se apropie 
cu repeziciune şi Isus l-a descris ca cea mai mare nenorocire care s-a abătut 
vreodată asupra lumii sau care se va abate vreodată. Atât Isus cât şi alţi profeţi au 
declarat că oamenii cu bunăvoinţă şi cu inima sinceră, care ascultă avertizarea şi îi 
acordă atenţie şi stau de partea lui Iehova şi a Guvernului Lui Teocratic prin 
Cristos, vor fi apăraţi până după nenorocire. Aşa că fiţi atenţi şi ascultaţi. Dacă 
faceţi acest lucru veţi primi protecţia şi binecuvântările lui Iehova Dumnezeu. 
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Experiențe de teren 
 

UN PIONIER LE ARATĂ POLITIŞTILOR , CUM SE FACE 
TREABA 

 
“O maşină  a poliţiei ,   avea ca ocupanţi , doi poliţişti şi un oficial al oraşului . 

Poliţiştii au fost curtenitori , dar nu acelaşi lucru se poate spune şi despre oficialul 
oraşului . Un poliţist ne-a întrebat că ce făceam . I-am răspuns că predicam Biblia,  
Împărăția lui Iehova , cum ne-a fost poruncit , şi i-am dat cartea mea de identitate , 
de asemenea , explicându-i maniera în care lucrarea  noastră , era îndeplinită din 
uşă în uşă . Un poliţist apoi a spus către oficialul oraşului ,  că dacă noi vindeam 
cărţile , atunci el ne va duce la secţia de poliţie . La invitaţia mea ,  poliţiştii au fost 
invitaţi să vină acum  cu noi  şi să vadă exact cum lucrarea era făcută ; lucru la 
care ei au fost de acord.   

Cei trei , apoi au plecat . După cam o jumătate de oră , cei doi poliţişti s-au 
întors , alături de un al treilea poliţist , care se afla pe o motocicletă ; poliţistul de 
pe motocicletă , fiind cel desemnat să mă însoţească în lucrarea mea . Pentru o 
perioadă de mai mult de o oră , eu şi acest poliţist , ne-am dus din casă în casă , 
urcând scările . Într-o locaţie , o doamnă a devenit înfuriată , cu privire la mesajul 
Împărăției , şi poliţistul i-a explicat că eram în limitele drepturilor mele legale , în 
faptul că fac această lucrare  şi că nu era nimic în neregulă cu asta . Femeia s-a 
calmat rapid , şi i-a mulţumit poliţistului , pentru explicaţie .  Acest poliţist , a fost 
de asemenea, foarte prietenos .     Când a plecat , mi-a cerut numele şi adresa , 
spunând că va trebui să facă vreun fel de raport , cum că lucrarea noastră era în 
regulă . O săptămână mai târziu , în timp ce mă întorceam la maşina mea , după ce 
făcusem o vizită , un poliţist ( nu unul dintre cei trei poliţişti menţionaţi mai sus  ) , 
şi-a oprit maşina de poliţie , lângă maşina mea , şi a spus “Acum ai prins-o pe 
maică – mea “ , şi a zâmbit . Eu l-am întrebat “Da , cum vine asta ? “ . El a răspuns 
: “ Cu câteva săptămâni în urmă , ea a primit câteva broşuri , şi le-a citit ; acum tot 
ceea ce poţi să auzi , e  Iehova ( Iehova în sus , Iehova în jos ) ; şi având un zâmbet 
prietenos pe faţă , a plecat . “  

 
INTERES DIN PERIOADA RĂZBOIULUI , SALOP CO . , 

ANGLIA 
 
“Ea a citit pliantul de mărturisire ,  şi fără să dorească să vadă cartea , a fugit 

în casă şi a adus shillingul , şi a luat cartea . Ea a spus : “ Noi am avut acum câţiva 
ani , cartea “Profeție” şi am citit – o , şi când războiul a izbucnit , eu şi soțul meu 
am descoperit această carte , şi am descoperit că conţinutul ei era adevărat` . 
Bineînţeles ,  am avut o discuţie bună împreună , şi în cursul conversaţiei , i-am 
spus despre înregistrările fonografice , lucru care a rezultat într-o întâlnire stabilită 
pentru duminica viitoare , seara . Când am sosit pentru întâlnirea stabilită , am 
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descoperit că erau adunate douăzeci de persoane , în mare parte tineri .  Au fost 
puse înregistrări , şi după aceea , a urmat un şir lung de întrebări după întrebări . 
Toţi şi-au exprimat aprecierea  , după întâlnire , şi s-a stabilit o nouă întâlnire .  
Noi ne-am dus din nou , noaptea trecută (duminică noaptea) . Douăzeci şi unu de 
persoane prezente !  Mai multe înregistrări , mai multe întrebări , întrebări foarte 
precise , răspunsuri la fel de precise . Una dintre persoanele prezente acolo , ne-a 
întrebat ce părere avem despre spiritism , şi noi i-am arătat că acest lucru era 
demonism , cu referiri la Biblie . A fost un cor de aprobări , cu privire la răspuns . 
După întâlnire , un bărbat dintr-un oraş învecinat , care fusese prezent la întâlnire , 
a spus că a fost foarte interesat , şi dacă am fi fost spiritişti , atunci el ar fi plecat . 
El este foarte pasionat , şi ne-a dat adresa lui , şi vrea să intre în legătură cu 
organizaţia locală , unde el trăieşte .   I-am scris servului adunării din Stoke ,  
astfel încât să poată intra în legătură cu bărbatul respectiv . Toţi şi-au exprimat 
aprecierea ,  şi noi aranjăm pentru încă o nouă întâlnire . Doamna casei spune că 
mai degrabă ar avea aceste întâlniri în casa ei , decât să se ducă la biserică , şi ei 
disting diferenţa dintre religie şi Creştinism “  

 
LA CONVENŢIA TEOCRATICĂ (ANGLIA) 

 
“Un tânăr zâmbitor m-a abordat în interiorul clădirii “ Free Trade Hall” , din 

Manchester , şi mi-a spus : ` Veniţi din   Newcastle ( Staffordshire.)? ‟ Eu am dat 
din cap , în semn că da . M-a întrebat dacă l-am recunoscut ; nu l-am recunoscut , 
deşi chipul mi l-am reamintit . Apoi , el mi-a reamintit că acum doi ani , am sunat 
la casa lui din Birmingham , şi i-am lăsat o carte  “Dușmani” . La acea vreme , el a 
refuzat să contribuie pentru carte , îi plăcea să critice şi era foarte sceptic . Pentru 
că părea să fie plin de bunăvoinţă şi inteligent , cartea a fost lăsată la el , cu o 
condiţie : dacă considera că mesajul din carte era valoros şi adevărat , atunci el 
trebuia să îmi trimită un shilling la adresa mea (adresă care i-a fost lăsată , dar 
ulterior pierdută ) Citind cartea , el a descoperit spre marea lui surprindere , 
răspunsurile la problemele lui , şi imediat a intrat în legătură cu prietenii locali de 
la Sala Împărăției .  De peste un an , el a fost vestitor  al Împărăției lui Iehova , şi 
acum este serv  teritorial pentru Birmingham Central Unit . El întotdeauna a 
regretat faptul că a pierdut bileţelul cu numele şi adresa mea , şi a întrebat adesea , 
despre identitatea martorului care îl vizitase pentru prima dată . Nimeni nu îi putea 
spune , dar la convenţia de la Manchester , m-a recunoscut din prima , şi amândoi 
ne-am bucurat . Ce plăcere !    

 
FĂCÂND LUCRAREA  DE MĂRTURISIRE , DUPĂ O 

ACŢIUNE A GLOATEI (ELSINORE , CALIFORNIA ) 
 
“L - am rugat pe Dumnezeu , să mă călăuzească . Am parcat maşina în 

mijlocul cvartalului , aproape de locul unde se întâmplase acţiunea gloatei . Doi 
dintre copii , ne priveau cam pe unde eram . Eu l-am luat pe cel de-al treilea copil , 
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iar soţia mea , l-a luat pe cel de-al patrulea copil .  Curând , am văzut maşina 
poliţiei cum mergea în sus şi în jos , pe stradă .  Ei s-au oprit să îmi examineze 
maşina , care avea un semn pe spate “Lăudaţi-l pe Iehova” Noi am continuat din 
casă în casă . Poliţistul i-a întrebat pe copii , apoi a venit la mine , m-a întrebat care 
este numele meu , şi ` Unde este permisul tău ? ` ` Nu am nevoie de un permis ` ` 
Voi vindeţi cărți ; băiatul vostru mi-a oferit să îmi vândă o carte , pentru 25 de 
cenţi `  . I – am spus că primim contribuţie pentru literatură . Poliţistul de lângă 
şofer : ` De ce aveţi arme carnale ? ` . Eu am răspuns : `Acest lucru este o 
minciună ! ` Poliţist : `Cu scurt timp în urmă , când ei au avut o gloată aici  , câţiva 
dintre Martorii lui Iehova , aveau arme carnale ` . ` Aţi văzut dumneavoastră , cu 
proprii ochi , aceste arme ? ` `Cineva mi-a spus acest lucru ` ` Şi voi aţi crezut acea 
persoană ? Dacă vă spun adevărul , nu mă credeţi ` . L-am întrebat dacă a citit 
vreodată Biblia . ` Am câteva Biblii , cred în Biblie , dar nu îmi pasă de gunoiul pe 
care îl vinzi cu amănuntul . De ce nu saluţi drapelul , şi să fii un bun cetăţean ? I-
am arătat referiri în Exod 20 : 3-5 , şi alte pasaje din Biblie ; şi ` că fiind un bun 
cetăţean , am crescut opt copii şi am plătit peste 400 de dolari ca taxe ,  anul trecut`  

`Acest lucru ar putea să fie mai mult decât ai făcut pentru ţară `  Poliţistul de 
la volan : Câţi ani ai ? ` ( 52 de ani ) , ` Unde te-ai născut ? ` ` În România ` . `Ai 
hărţile de cetăţenie ? `  `Îmi am primele hârtii `  `Când le-ai obţinut ? ` . ` „Acum 
câţiva ani ` Poliţistul de lângă şofer, iar s-a referit la acel gunoi pe care îl vindeam 
cu amănuntul . I-am spus că nu era gunoi ; anunţă Împărăția  lui Iehova . `Cine este 
Iehova ? ` `El este Cel Prea Înalt , peste tot pământul `  . Poliţist : ` Numele lui [ 
Judecătorului] Rutherford este pe acea broşură ; care este motivul pentru acesta ? `  

Eu i-am răspuns : `Să zicem că ai fost acuzat de faptul de a fi un hoţ , sau “ 
spion ”  , tu ai dori să fii absolvit de această acuzaţie ` Poliţistul de la volan , s-a 
uitat prin toată broşura : ` Pot avea această broşură ? `Eu i-am răspuns : ` Da , dacă 
o vei citi ` I –am oferit o broşură şi poliţistului , care stătea lângă cel de la volan ; 
el considera că nu are nici un folos de pe urma broşurii . L-am întrebat care e 
numele lui , dar el trebuie să fi fost ruşinat de numele lui . Ei au plecat ,şi noi am 
continuat lucrarea , plasând 13 cărţi “Religie “ , şi 22 de broşuri , în patru ore “. 
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