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CARTEA ANUALĂ DIN 1950 A MARTORILOR LUI 

IEHOVA 
„Îndeamnă-i … să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, darnici şi generoşi, punând astfel pentru ei o 
bună temelie pentru viitor, aşa încât să apuce viaţa care într-adevăr este viaţă” – 1Tim. 6.17-19, 
R.S.V. 
 

Iehova Dumnezeu este un minunat Furnizor. El a dat omenirii tot ce are nevoie. Chiar de la 
început, când i-a creat pe Adam şi Eva şi i-a aşezat în Eden, El le-a asigurat o locuinţă minunată într-
un paradis. El a făcut mai mult decât atât. Dumnezeu nu a făcut primele Sale creaţii inteligente să 
vâneze hrană pentru a-i ţine în viaţă. Nu, şi de aceasta s-a îngrijit. „Şi Dumnezeu a zis: Iată, ţi-am dat 
orice sămânţă de plantă ce dă recoltă, care se găseşte pe faţa întregului pământ şi orice copac în care 
se găseşte fructul unei seminţe de copac ce dă recoltă; pentru tine acestea îţi vor fi ca hrană” (Gen. 
1:29, A.S.V.). Cu toate aceste îngrijiri ei ar fi trebuit să aibă suficient. Dar chiar după ce prima 
pereche a păcătuit, mâncând din fructul singurului copac interzis, fruct ce le-a fost interzis pentru a le 
încerca ascultarea, Domnul le-a dat îmbrăcăminte. „Şi Iehova Dumnezeu a făcut pentru Adam şi soţia 
lui haine din piei şi i-a îmbrăcat” – Geneza 3:21, A.S.V. 

Din acel timp, de aproape şase mii de ani, omul a avut nevoie de aceste trei lucruri – adăpost, 
hrană şi îmbrăcăminte – pentru a-şi continua existenţa normală în viaţă. El ar fi trebuit să se 
mulţumească cu acestea. „Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic 
din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns” (1Tim. 6:7,8). 
David, omul după inima lui Dumnezeu, exprimă cât de generos se îngrijeşte Iehova de fiecare din 
creaturile Sale; nu numai de om, furnizându-i toate necesităţile, ci de fiecare lucru viu: păsări, peşti şi 
fiarele câmpului. Atotputernicul Dumnezeu se îngrijeşte de ce creează şi îi pasă de ele. „Ochii tuturor 
Te aşteaptă; şi Tu le dai hrana la timpul potrivit. Tu Îţi deschizi mâna şi satisfaci dorinţa fiecărui lucru 
viu” Psalmii 145:15,16, A.S.V. 

Furnizând toate aceste lucruri necesare din abundenţă Dumnezeu nu l-a făcut pe om un leneş, 
aşa încât el să poată spune: „N-am nimic de făcut”. Nu, Dumnezeu l-a ţinut pe om ocupat din timpul 
creării lui, când l-a pus în grădină „s-o lucreze şi s-o păzească” (Gen. 2:15). Aşa se va întâmpla cu 
omul în lumea nouă. Dar atunci când omul a mers contrar legii lui Dumnezeu, El a declarat: 
„Blestemat este pământul din pricina ta; cu trudă să mănânci din el în toate zilele vieţii tale” (Gen. 
3:17, A.S.V.). Deşi Dumnezeu l-a făcut pe om cu puţin mai prejos decât îngerii şi l-a încununat cu 
glorie şi cinste, Iehova a fost Cel care i-a dat sarcina să se îngrijească de lucrurile de pe pământ. El a 
pus toate lucrurile sub picioarele omului: „Oile şi boii laolaltă. Fiarele câmpului, păsările cerului şi 
peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor” (Ps. 8:5-8). Omul a folosit animalele de povară în truda 
sa pentru a planta, cultiva, uda şi în cele din urmă pentru a produce hrană. Dar Iehova încă mai este 
originalul Furnizor al tuturor necesităţilor noastre şi mulţumirile noastre trebuie să ajungă la El pentru 
toate lucrurile. Noi depindem de El pentru ploaie, soare, aer, sol, sămânţă fertilă, pentru tot; şi El ni le 
dă. Când Dumnezeu l-a făcut pe om domnitor peste aceste animale şi l-a însărcinat să păstreze 
câmpiile şi pădurile în toată splendoarea lor, El n-a decretat niciodată că omul urma să fie un tiran 
peste om. Domnitorul suveran al omului şi veşnicul Furnizor trebuie să fie Iehova. Viaţa omului 
depinde de singurul Dumnezeu adevărat! 

Omul ar trebui să ştie că toată creaţia, inclusiv omul însuşi, a fost făcută pentru a face de 
cunoscut splendoarea şi gloria lui Iehova, Cel Suprem din Univers. Omul ar trebui să simtă nevoia de 
a se bizui pe Dumnezeu; căci atunci când vine cineva pe lume el n-are nimic decât darul vieţii pe care 
i l-a dat Dumnezeu şi nu poate lua nimic cu sine atunci când o părăseşte. Când cineva ştie acest lucru, 
de ce să râvnească el să tiranizeze şi să controleze viaţa şi destinele altor creaturi omeneşti? De ce să 
fie lacom şi egoist şi să aibă această stare a inimii? Dacă, aşa cum ştim, Dumnezeu furnizează toate 
lucrurile pentru a ne susţine viaţa, de ce să încercăm să furăm ceea ce Dumnezeu a dat altor oameni 
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pentru existenţa lor? În această lume dominată de comerţ majoritatea persoanelor au foarte puţin şi 
giganţii comerţului nu doresc ca aceştia să aibă mai mult. Cei care înlocuiesc cooperativele comuniste 
nu au succes în depăşirea acestei condiţii şi oamenii continuă să îndure lipsa necesităţilor vieţii. Sub 
un sistem sau altul, pe care îl înfiinţează oamenii, egoismul şi pofta după control se ridică să domine. 
Ar fi mai bine să ne dăm averea la săraci, decât să râvnim la puţinul pe care-l au. Care este câştigul 
nostru dacă-i jefuim pe săraci? 
 

Cum să câştigi viaţă 
 

Este atât de clar că strângerea de bogăţii nu aduce naţiunilor pace, securitate sau prosperitate 
şi nici nu aduce adevărata fericire individualului care, este posibil să fi strâns-o prin mijloace 
nelegiuite şi avariţie. Dreptatea este cea care contează! Cel care doreşte să trăiască şi să se bucure 
într-adevăr de viaţă trebuie să se întoarcă la Cuvântul Domnului pentru sfat şi apoi să-l urmeze. Cei 
săraci, precum şi cei bogaţi, trebuie să-şi pună încrederea în Iehova, să-I asculte poruncile şi să 
predice vestea bună a împărăţiei lui Dumnezeu. Pot cei bogaţi, cei ce deţin multe din bunurile acestei 
lumi, să facă aceasta? Există, cel puţin, vreo speranţă ca ei să câştige viaţă în lumea nouă? Dacă 
există, ce trebuie ei să facă? 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim bogaţi în fapte bune; dar care sunt 
acele fapte bune? Problema a fost pusă înaintea Învăţătorului, Isus Cristos, când El umbla pe pământ. 
Interesele oamenilor din timpul Său erau aceleaşi ca interesele oamenilor de acum; ei doreau viaţă şi 
asta din abundenţă. Moartea nu-i interesa; aşa că a fost pusă întrebarea: Cum poate câştiga cineva 
viaţă veşnică?  

Să ascultăm conversaţia: „Şi iată că a venit cineva la El şi a zis: Învăţătorule, ce lucru bun să 
fac, pentru a avea viaţă veşnică? Şi El i-a zis: De ce Mă întrebi despre ce este bun? Exisă unul singur 
care este bun; dacă vrei să primeşti viaţă, păzeşte poruncile. El i-a zis: Care? Şi Isus a zis: Să nu ucizi, 
să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu pui mărturie mincinoasă. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta; 
să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi. Tânărul i-a zis: Toate aceste lucruri le respect; ce-mi lipseşte, 
totuşi? Isus i-a zis: Dacă vrei să fi perfect du-te, vinde ce ai şi dă la săraci şi vei avea comori în cer; 
apoi vino, urmează-Mă. Dar când a auzit tânărul cele spuse a plecat supărat; căci el era unul care avea 
averi mari” – Mat. 19:16-22, A.S.V.  

Acest om bogat căruia i-a vorbit Isus a primit răspuns despre cum să câştige viaţă veşnică, dar 
l-a urmat el? Nu! În ce priveşte persoana, probabil acesta avea o remarcabilă personalitate şi din toate 
aparenţele exterioare, el trăia după legea lui Dumnezeu. Una din calităţile lui remarcabile, aşa cum au 
fost descoperite în conversaţie, era că îşi iubea aproapele ca pe sine însuşi. Mai mult ca sigur, el nu 
era un asupritor al celor săraci. Probabil bogăţiile lui au ajuns la el datorită eforturilor sale mari şi 
potrivite şi a unei administraţii cinstite a marilor sale proprietăţi. Aşadar, se pare că dacă se întâmplă 
ca un individ să fie bogat sau să câştige mari bogăţii, prin propria sa trudă, nu există nici un rău în 
acest fapt particular. Chestiunea pusă înaintea omului bogat astăzi este: Cum îşi va întrebuinţa el 
bogăţia? Dacă vei da la săraci, spunea Isus, „vei avea o comoară în cer”. Cu toate acestea, există o 
altă cerinţă pentru viaţă veşnică şi aceasta este: „Vino, urmează-mă!”. Dacă cineva îşi întrebuinţează 
bogăţia în promovarea închinării adevărate a Dumnezeului Cel Prea Înalt, el îşi foloseşte „marile 
averi” într-un mod corect. Isus a dat acestui om bogat cel mai bun sfat ca el să poată avea adevărata 
bucurie în viaţă. Ceea ce vroia Învăţătorul să aibă acesta erau bogăţii în fapte bune, comori în cer. 
Dar, aşa cum este cazul cu majoritatea oamenilor, tot la fel s-a întâmplat cu acest om bogat; dorinţa 
lui era să păstreze ceea ce credea că-i aparţine cu drept. El muncise pentru acestea şi de aceea erau ale 
lui. Nimeni altcineva nu le putea atinge şi nu exista nici un motiv să le dea de pomană. Uitase el că 
„aşa cum a ieşti gol din pântecele mame sale, din care a venit, aşa se întoarce şi nu poate să ia nimic 
în mână din toată osteneala lui? (Ecl. 5:15). Averile lui pământeşti nu i-ar fi dat viaţă veşnică. 

Să presupunem că bogatul dorea să urmeze pe Isus, dar nu să vândă tot ce avea şi să dea la 
săraci. L-ar fi putut urma el pe Domnul şi totuşi să se îngrijească de toate averile lui pământeşti? 
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Aceasta ar fi o imposibilitate. Isus Cristos era un om ocupat; El se îngrijea de interesele Împărăţiei. El 
umbla încoace şi-ncolo prin toate cetăţile, satele şi oraşele – de pe tot cuprinsul provinciei – 
predicând vestea bună a Împărăţiei. Discipolii Lui l-au urmat şi erau instruiţi de El. El nu se putea 
limita la o anumită localitate să se îngrijească de animale, pământuri sau averi şi nici discipolii Lui nu 
puteau face aşa; nu, dacă ei urmau să predice evanghelia Împărăţiei pe tot cuprinsul naţiunii Israel. 
Isus nici măcar nu avea un loc unde să-şi pună capul, cu atât mai puţin o casă care să se cheme acasă. 
Nu, bogatul n-ar fi putut ţine niciodată pasul cu Isus, cât timp se îngrijea încă de „averile lui mari”. 

Iehova s-a îngrijit de Isus, cel de-al doilea Adam, exact aşa cum a făcut-o pentru primul 
Adam. Fiul lui Dumnezeu avea hrana şi îmbrăcămintea necesare şi un loc de adăpost. El era un 
oaspete bine venit în casele celor care iubeau adevărul şi dreptatea. Isus ştia că lucrătorul era vrednic 
de plata sa; căci El lucra în interesele Împărăţiei lui Dumnezeu. Lucrurile necesare vieţii erau 
asigurate; aşa că de ce să încerce El să strângă mari bogăţii? El avea hrană şi haine şi era mulţumit cu 
acestea. 

Isus căuta discipoli cu timp integral, cei care să călătorească împreună cu El şi să facă acelaşi 
fel de lucrare pe care o făcea El, oameni pe care îi putea trimite cu săptămânile şi lunile în diferite 
teritorii să îndeplinească lucrări asemenea celor pe care le făcea El, astfel încât să aducă oamenii la 
pocăinţă. El căuta persoane demne de încredere, cei care să înveţe şi apoi să predice „Împărăţia 
cerului este aproape”. Nimic nu trebuia să stea în calea lor a serviciului pentru Dumnezeul lor. Ei nu 
trebuiau să fie ca majoritatea oamenilor, care sunt prea ocupaţi pentru lucrurile cu adevărat 
importante din viaţă. Amintiţi-că de ocazia când Isus a vorbit despre un anumit om care a pregătit o 
masă mare şi le-a cerut la mulţi să vină la acea masă. Aceea era o petrecere de bucurie; aşa că el şi-a 
trimis servul să-i întrebe pe cei care el dorea să vină. Dar oaspeţii care au fost invitaţi, deoarece aveau 
averi şi lucruri care îi interesau mai mult decât petrecerea acestui om, au răspuns invitaţiei: „Am 
cumpărat un teren şi trebuie să merg să-l văd; Te rog să mă scuzi. Un altul a spus: Am cumpărat cinci 
perechi de boi şi trebuie să-i încerc; Te rog să mă scuzi. Şi altul a zis: M-am căsătorit, şi de aceea nu 
pot veni” (Luca 14:18-20, A.S.V.). 

Era foarte greu ca bogatul să renunţe la tot ce avea, aşa încât să poată avea comori în cer. Tot 
la fel de greu este astăzi ca mulţi oameni să renunţe chiar la lucruri mici şi să lucreze în interesul 
celor săraci şi să-i mângâie cu mesajul Împărăţiei pe cei care plâng. Ei sunt ocupaţi încercând să se 
agaţe de mai multe averi pământeşti şi să le câştige. Acesta este egoism. Este lăcomie; este zgârcenie. 
„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1Tim. 6:10). Chiar şi atunci când bogaţii 
plănuiesc o petrecere, ei o fac cu cugetul în minte la ce fel de profit va fi pentru ei.  

Isus fusese invitat la o masă de seară şi El le-a spus gazdelor Sale. „Când dai un prânz sau o 
cină, nu-ţi chema prietenii, nici fraţii, nici rudele, nici vecinii bogaţi; ca nu cumva, cine ştie, să te 
invite şi ei pe de altă parte şi să-ţi fie dată o recompensă. Ci, când faci o petrecere, invită-i pe cei 
săraci, pe cei schilozi, şchiopi, orbi, şi vei fi binecuvântat; pentru că ei n-au cum să te recompenseze; 
căci tu vei fi recompensat la învierea celor drepţi” (Luca 14:12-14, A.S.V.). Principiul arătat de 
Domnul era cel de a dărui altora fără să aştepţi o replică. De ce să cheltuiţi bogăţia cu cei care sunt 
bogaţi? Ei vă pot răsplăti făcând lucruri asemănătoare pentru voi. Dar invitaţi-i mai bine pe cei săraci; 
ei vor arăta o adevărată recunoştinţă şi cel care dă va fi binecuvântat. Da, „du-te, vinde ce ai şi dă la 
săraci şi vei avea comori în cer; apoi vino, urmează-mă”. Vei fi „bogat în fapte bune”. 
 

Viaţa mai mult decât bogăţia materială 
 

Deoarece omul este născut în păcat şi zămislit în nelegiuire el este înclinat spre partea rea a 
vieţii şi să iubească banii. El este învăţat să ajungă sus pentru a avea securitate. El trebuie să fie un 
om realizat prin propriile puteri, mulţumit de importanţa lui. Ce nebunie! Nu există nimic care să 
valoreze mult mai mult decât securitatea şi averile lumeşti? Nu este viaţa însăşi mai importantă? Cum 
am primit-o noi? Şi aceste bogăţii – nu sunt ele doar o acumulare din îngrijirile lui Dumnezeu pentru 
toţi? Isus a spus: „Aveţi grijă! Trebuie să vă păziţi împotriva oricărei forme de lăcomii, căci viaţa 
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omului nu-i aparţine, indiferent cât de bogat este” (Luca 12:15, A.A.T.). Un alt traducător al 
Scripturilor Greceşti, domnul Rotherham, pune aceasta astfel: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de toată 
zgârcenia; căci nici un bogat nu-şi ia viaţa din averile lui”. Sau, spus în alte cuvinte, putem spune pe 
baza acestui adevăr că fiecare individual trebuie să fie mereu atent şi să se păzească împotriva 
oricărei forme de lăcomie şi zgârcenie, deoarece chiar şi atunci când individualul are belşug in 
bunurile acestei lumi, viaţa sa nu se datorează lucrurilor pe care le posedă. Atunci, nu este viaţa mai 
de preţ decât bogăţiile? 

Pavel urma acest sfat înţelept şi sănătos al lui Isus atunci când i-a scris lui Timotei şi i-a zis: 
„Însărcinează-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, cu mână largă şi generoşi, strângându-şi 
pentru ei o valoroasă comoară pentru viitor, aşa încât să apuce viaţa care este într-adevăr viaţă” 
(1Tim. 6:18,19, A.A.T.). Ceea ce strânge omul ca avere a lui, bogăţii, proprietăţi sau influenţă 
puternică – toate acestea nu-i vor garanta viaţa. Este nevoie de altceva. Urmărind argumentul lui Isus 
că „viaţa omului nu-i aparţine, indiferent cât de bogat este”, El a mai spus: „Câmpurile unui om bogat 
dăduseră foarte multe roade. Şi el şi-a zis: ‘Ce o să fac, căci n-am unde să-mi depozitez recoltele?’ 
Atunci a zis: ‘Asta o să fac; Voi dărâma hambarele, voi construi altele mai spaţioase şi-mi voi 
depozita în ele toate cerealele şi bunurile. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai o mare bogăţie 
depozitată pentru anii care vor veni. Acum las-o mai încet; mănâncă, bea şi distrează-te”’. Dar 
Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul. Atunci, cine va stăpâni 
tot ce ai pregătit? Asta este procedura omului care strânge bani pentru sine şi nu este bogat faţă de 
Dumnezeu” – Luca 12:16-21, A.A.T. 

Cât de adevărat este lucrul acesta! Procedura omului care strânge bani pentru sine şi nu este 
bogat faţă de Dumnezeu. El se gândeşte numai la sine, la proprietatea lui, la propria lui plăcere. Când 
cineva devine aşa de egoist ca acela, nu este de mirare că Isus a spus că „bogatul va intra cu greu în 
împărăţia cerului. Şi, iarăşi vă spun, este mai uşor să intre o cămilă prin urechea acului, decât să intre 
un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. Gândiţi-vă pentru o clipă la planurile acestui bogat. El 
intenţiona să construiască hambare mai mari în care să-şi depoziteze recoltele şi apoi uită de restul 
lumii din omenire şi doar să trăiască din bogăţia pe care a depozitat-o. Ce egoist! Ce nepăsător! Ce 
leneş! El ar fi putut să dea mult din bogăţia sa la cei săraci şi încă să mai aibă destul pentru sine. El ar 
fi putut să planifice să-şi cultive din terenuri anul următor şi astfel să-şi păstreze servitorii angajaţi. 
Îngrijindu-se de teren an de an, câştigurile lui ar fi fost mai mari, iar cantitatea mai mare de hrană ar fi 
fost disponibilă pentru cei săraci. Dar nu, nu asta! El şi-a zis: „Acum las-o mai încet; mănâncă, bea şi 
distrează-te!” Ce nebun! El n-avea să se bucure niciodată de bogăţie, nici nu şi-a strâns bogăţii în cer, 
dăruind celor săraci. „Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi” – Prov. 27:1. 

Ca individual, ce vrei tu? Securitatea din această lume care va dispărea curând, sau viaţă în 
lumea nouă a dreptăţii? Cuvântul lui Dumnezeu fixează modelul pe care trebuie să-l urmeze toţi 
creştinii pentru a reuşi să ajungă la viaţă veşnică, fie că această viaţă va fi împreună cu Isus Cristos ca 
mireasa Lui în gloria Împărăţiei cereşti, fie că va fi viaţă precum o creatură care se va bucura de 
binecuvântări sub împărăţia cerului şi de plăcerile vieţii veşnice pe noul pământ glorios pe care îl face 
Dumnezeu pentru om să-l locuiască. La ambele se ajunge prin adevăratele bogăţii; aşa că strângeţi 
pentru voi înşivă comori în cer. 

Toţi oamenii au anumite averi, unii mai mari decât alţii, aşa că principiul „fără plată aţi primit, 
fără plată să daţi” se va aplica deopotrivă la cei bogaţi, clasa de mijloc şi la cei săraci. Văduva săracă 
ce a venit la vistierie şi a aruncat în ea cei doi bănuţi ai ei, „a aruncat tot ce avea ca să trăiască” pentru 
întrebuinţare în lucrarea lui Dumnezeu, a zis Isus; în timp ce bogaţii care au venit şi au depus în 
vistieria templului au dat „din prisosul lor” (Luca 21:1-4). … că ei au dat Domnului. Astfel s-ar putea 
pune întrebarea: Cine a dat mai mult? N-a fost văduva, cu cei doi bănuţi de mică valoare? Atunci, 
aşadar, dacă veţi fi bogaţi faţă de Dumnezeu, folosiţi-vă averile şi cunoştinţa despre Iehova 
Dumnezeu şi guvernul Său drept în interesul celor săraci şi mângâiaţi-i pe toţi cei care plâng cu 
vestea bună despre împărăţia lui Dumnezeu. Nu permiteţi să fiţi legaţi de bogăţia voastră şi să 
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deveniţi un sclav al averilor voastre, ci faceţi ca averile voastre să lucreze în interesul vostru în 
predicarea de către voi a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Pavel ştia de anumiţi indivizi din biserică ce aveau bogăţii şi erau ocupaţi să strângă mai mult 
şi într-o scrisoare pe care i-a scris-o lui Timotei, el a zis aceasta: „Însărcinează-i pe bogaţii acestei 
lumi să nu fie aroganţi, să nu-şi pună speranţa în astfel de lucruri nesigure precum bogăţiile, ci în 
Dumnezeu, care ne furnizează din plin orice lucru pentru bucuria noastră. Însărcinează-i să facă bine, 
să fie bogaţi în fapte bune, cu mână largă şi generoşi, strângându-şi pentru ei o valoroasă comoară 
pentru viitor, aşa încât să apuce viaţa care într-adevăr este viaţă” (1Tim. 6:17-19, A.A.T.). Numai 
pentru că cineva are puţin sau mai mult din bunurile lumii acesteia nu este un motiv ca individualul să 
ia o poziţie arogantă faţă de prietenii şi vecinii săi, nici faţă de cei din adunarea creştină, nici faţă de 
cei din lume. Ei n-ar trebui să-şi pună niciodată speranţele în bogăţii nesigure precum aur şi argint, 
dintre care toate vor fi fără nici o valoare în zilele din urmă ale acestei lumi vechi. Cei bogaţi ar trebui 
să realizeze tot la fel de mult ca cei săraci că Dumnezeu este Cel care furnizează pe deplin toate 
lucrurile pentru bucuria noastră. Pentru că cineva are mai mult din bogăţiile lumii acesteia faţă de alţii 
nu este un motiv ca cel bogat să se uite în jos cu ruşine la cel sărac. În ceea ce pot şi trebuie să fie 
bogaţi toţi sunt „faptele bune”. 
 

O investiţie sănătoasă 
 

Nu strângerea de bogăţii din lumea aceasta aduce securitate; ci strângerea de fapte bune. Asta 
face pe cineva bogat înaintea lui Dumnezeu şi „săracii lumii acesteia” pot strânge mai repede această 
comoară decât cei bogaţi, deoarece ei sunt „bogaţi în credinţă”. Mai mult decât atât, cei care sunt 
săraci în bunurile acestei lumi nu trebuie să petreacă aşa de mult timp îngrijindu-se de ceea ce posedă. 
Cel care îşi pune încrederea în bani are foarte puţină securitate, mai ales în aceste zile. Se pare că 
după fiecare război banii îşi pierd valoarea. La scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial 
majoritatea banilor din ţările europene au fost blocaţi în bănci prin ordinul guvernului şi oamenii nu 
şi-au mai putut retrage toate fondurile timp de mulţi ani. Chiar şi celor bogaţi li s-a dat spre folosinţă 
numai o mică sumă, iar recent, cei care erau bogaţi în lire sterline au constatat că pierduseră peste 
noapte mii după mii de dolari, deoarece valoarea lirei la schimbul de pe piaţa străină scăzuse de la 
4.03$ la 2.80$. Multe alte monede îşi pierd mult din puterea de cumpărare pe pieţele lumii în acelaşi 
timp. Aşa că strângerea de bani, bogăţie sau bogăţiile nesigure ale lumii acesteia sunt de puţină 
valoare. Valoarea lor poate dispare peste noapte dacă guvernele decretează astfel. Ce bine ar fi ca 
omul să-şi facă lucrarea bogată în folosul altora în timp ce ea are o anumită valoare, decât s-o 
păstreze până se adună moliile şi rugina şi devine nefolositoare. 

Este într-adevăr o investiţie sănătoasă să faci ca banii tăi să lucreze în interesul celor săraci şi 
făcând astfel să strângi comori în cer. Isus Cristos a predicat Cuvântul şi tu poţi să-ţi faci bogăţiile să 
te ajute să predici Cuvântul. Sfatul Său către toţi urmaşii Lui a fost să meargă şi să predice această 
evanghelie a Împărăţiei în toată lumea, ca mărturie. Aceasta necesită timp, energie şi bani şi martorii 
lui Iehova din lumea întreagă dau timp, energie şi mijloace băneşti, construind Săli ale Împărăţiei, 
închiriind locuri şi aranjându-le aşa încât să fie locuri plăcute de adunare. Martorii lui Iehova îşi 
investesc banii în Biblii, cărţi şi reviste şi le duc oamenilor, aşa încât şi aceştia să poată studia 
Cuvântul lui Dumnezeu. Ei îşi investesc banii călătorind din loc în loc şi dau din tăria lor mergând cu 
această veste bună până la marginile pământului, dacă este nevoie. Martorii lui Iehova călătoresc 
mult, bucuroşi să-şi cheltuiască banii aşa încât să ajungă la adunările de circuit şi la adunările de 
district sau la congrese naţionale, căci ei ştiu că astfel vor deveni mai bine echipaţi în ce priveşte să 
„fie bogaţi în fapte bune”. Ce lucrare măreaţă şi glorioasă are astăzi creştinul, mergând la naţiunile 
lumii cu această veste bună ce aduce mângâiere celor săraci şi ce minunat este că sunt privilegiaţi să 
cheltuiască ceea ce au în interesele celor care sunt prizonieri în această lume veche! Folosindu-vă 
timpul, energia şi banii în înfăptuirea acestei lucrări înseamnă de fapt strângerea de comori în cer. 
Aceasta este ceva peste care n-ar putea veni şi nu v-ar putea-o fura nici o naţiune, organizaţie, nici un 
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vecin sau hoţ. Voi deja aţi dat vestea bună celor săraci şi ei au binecuvântările acesteia. Voi vă 
cheltuiţi banii să-i ajutaţi, dar binecuvântarea celui care dă este mult mai mare decât a celui care 
primeşte.  

Pentru a face o astfel de lucrare înseamnă ca individualul să fie mulţumit şi fericit şi să aibă 
întotdeauna ceva care este cu adevărat valoros. Evlavia nu este doar o chestiune de a merge la 
biserică duminica, sau de a merge la Sala Împărăţiei a martorilor lui Iehova, deşi acesta este singurul 
mod prin care unii oameni încearcă să-şi arate evlavia. Singurul mod în care adevărata evlavie poate 
fi de un mare câştig este dacă aceasta este combinată cu mulţumire. Inima şi mintea voastră, precum 
şi trupul vostru, trebuie să fie folosite în predicarea Cuvântului. Cei care merg în sinagogile sau 
bisericile acestei lumi vechi, sau chiar la Sala Împărăţiei, dacă sunt îngrijoraţi din pricina marilor lor 
averi, asemenea bogatului căruia i-a vorbit Isus, nu au mulţumirea care aduc marele câştig. Poate ei 
vin la biserică pentru etalare, sau din motive de afaceri, sau din pricină că aceasta le dă o poziţie mai 
bună în comunitate; dar în loc de mulţumire, ei au doar griji şi probleme. Pavel i-a dat un bun sfat lui 
Timotei cu mulţi ani în urmă şi dacă ar fi urmat acesta ar schimba întreaga cale de acţiune a vieţii 
cuiva: „Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume 
şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne 
îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe 
pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani 
este rădăcina tuturor relelor; şi unii care au umblat după ea au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns 
singuri cu o mulţime de chinuri” (1Tim. 6:6-10). Individualii pot strânge mari câştiguri materiale, 
proeminenţă, popularitate, poziţie, bani şi influenţă. Ei pot câştiga toate aceste lucruri prin eforturi 
proprii sau prin moştenire, dar lucrul important pe care ei trebuie să şi-l amintească este că evlavia 
însoţită de mulţumire este un mare câştig. Când au venit pe lume, n-au adus nimic cu ei şi când vor 
pleca nu pot lua nimic cu ei. Aşa că de ce să fiţi neliniştiţi restul vieţii din pricină că aveţi mari averi? 
Ascultaţi sfatul Învăţătorului: ‘Dă la săraci, strânge-ţi comori în cer şi vino, urmează-Mă!’ (Mat. 
19:16-22). Nu este mai bine să fi mulţumit în casa Domnului, decât să fi nemulţumit în organizaţia 
Diavolului? 
 

Îngrijire divină pentru lucrători 
 

Acelui oarecare bogat, despre care a vorbit Isus că a zis că o să mănânce, să bea şi să se 
distreze, acum că avea o mare bogăţie şi îşi strânsese mari provizii pentru sine, îi lipsea mulţumirea. 
El încerca s-o afle, dar bogăţia lui l-a condus „în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite”. El dorea să 
trăiască doar pentru sine. Vorbind discipolilor Săi, Isus a zis: „De aceea, vă spun nu vă îngrijoraţi de 
viaţă, întrebându-vă ce o să mâncaţi, sau de trupul vostru, întrebându-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Viaţa 
este mai importantă decât mâncarea şi trupul este mai important decât hainele. Gândiţi-vă la ciori! Ele 
nu seamănă şi nu adună recoltă şi n-au magazii sau hambare şi Dumnezeu le hrăneşte. Cu cât mai de 
preţ sunteţi voi decât păsările!” (Luca 12:22-24, A.A.T.). Problema este să ai credinţă în Iehova 
Dumnezeu şi să crezi că atunci când l-a pus pe om pe pământ au fost făcute ample îngrijiri pentru toţi 
dacă s-a depus efort să le întrebuinţeze. 

Nu strâng veveriţele alune şi le depozitează în vizuini săpate în pământ, sau le ascund în 
trunchiul copacilor? Nu se îngrijesc castorii de ei şi nu depozitează albinele mierea în stupii lor pentru 
iarnă? Chestiunea este: Sunt făcute îngrijiri pentru toate animalele, aşa încât ele să-şi poată strânge 
lucrurile necesare vieţii. Ele lucrează pentru a strânge ce furnizează Dumnezeu. Omul poate face 
acelaşi lucru. Tot ce trebuie să facă omul este să folosească lucrurile pe care le furnizează Dumnezeu. 
Omul n-ar trebui să fie mai leneş decât păsările cerului, decât peştii mării sau decât animalele 
pământului. Ca sfat bun pentru omul leneş, înţeleptul spunea: ‘Gândeşte-te la furnică, leneşule!’. Da, 
noi trebuie să muncim, dar ca să trăim nu trebuie să devenim sclavi ai comerţului sau ai acestei lumi 
vechi. 
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Este firesc ca omul să dorească să trăiască şi lui i-ar plăcea să-şi continue existenţa, chiar în 
acest timp prezent de greutăţi, nenorociri, cât de mult poate; dar strângerea de bogăţii pământeşti nu 
constituie lucrul ce va garanta viaţa, aşa cum nu s-a întâmplat nici cu acel oarecare bogat care şi-a 
depozitat toată bogăţia în hambare numai pentru a muri în acea noapte. Căci relatarea zice: „Chiar în 
noaptea aceasta ţi se va cere sufletul. Atunci, cine va stăpâni tot ce ai pregătit?” (Luca 12:20, A.A.T.). 
Atunci Isus, în discuţia Sa cu discipolii Lui, a zis: „Şi cine dintre voi, chiar dacă este îngrijorat, poate 
adăuga un cot la statura lui?” (Luca 12:25, Roth.). Dacă trupul individului îmbătrâneşte şi e timpul ca 
acel trup să se întoarcă în ţărână, nimeni nu mai poate face nimic pentru repararea organismului. Dacă 
inima este epuizată, sau sistemul nervos se uzează, ori muşchii devin rigizi şi tari, nimeni nu mai 
poate adăuga o măsură la viaţa lui; el a ajuns la sfârşitul drumului său. Aşa că Isus argumentează: 
„Atunci, dacă nu puteţi să faceţi nici ce este de cea mai mică însemnătate, de ce sunteţi îngrijoraţi de 
restul?” (Luca 12:26, A.S.V.). Cu alte cuvinte, dacă nu ne putem lungi viaţa nici măcar puţin, nici 
măcar un cot, atunci de ce să fim neliniştiţi şi îngrijoraţi să strângem mari bogăţii, hrană, 
îmbrăcăminte şi să avem multe case şi proprietăţi? De ce să fim neliniştiţi să depozităm în hambare ce 
am strâns anul trecut şi apoi să zicem: „De acum înainte o să mănânc, o să beau şi o să mă distrez?” 
Ce bine ar fi să dăm ce avem la săraci şi să strângem pentru noi înşine comori în cer! 

Ce comoară avem noi? Cei care au ajuns la cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu posedă 
adevărul. Ei au ajuns să înţeleagă cine este Iehova Dumnezeu, Cel Mare din Univers; cum L-a dat El 
pe fiul Său Isus Cristos, pentru a răscumpăra omenirea prin intermediul Lui, ca aceştia să câştige 
viaţă veşnică; cum a venit acum Isus Cristos, şi-a luat puterea şi a început să domnească şi că 
împărăţia pentru care noi ne rugăm a fost întemeiată. Noi ştim aceste lucruri; creştinii posedă aceste 
lucruri în sensul cunoştinţei, din pricina studierii de către ei a Cuvântului lui Dumnezeu şi ei pot da 
acest mesaj bun la cei săraci care suspină şi gem din pricina urâciunilor care au venit peste ei în 
această lume. Adevăraţii creştini vor dedica ceea ce au din bunurile acestei lumi, fie mai mult, fie mai 
puţin, pentru a duce acest mesaj la cei săraci şi pentru a-i mângâia pe cei care plâng. Ei îşi aduc 
aminte că viaţa persoanei nu se datorează lucrurilor pe care aceasta le posedă, ci existenţa sa veşnică 
depinde de comoara pe care o strânge în cer. Ei adaugă consistent la comoara lor cerească predicând 
vestea bună a Împărăţiei. 
 

Recapitularea lucrării din lumea întreagă de anul trecut 
 

Martorii lui Iehova sunt servi ai lui Dumnezeu, ordinaţi să predice Cuvântul. Atunci să 
recapitulăm ce au făcut ei şi să vedem dacă ei încearcă să strângă comori în cer, sau decât comori pe 
acest pământ. Dau ei la săraci şi le aduc mângâiere şi vestea bună? Societatea de Biblii şi tratate 
Turnul de Veghere, corpul guvernator al martorilor lui Iehova, a arătat prin publicaţiile ei că 
împărăţia cerului a fost întemeiată în anul 1914 şi a arătat în scrierile ei cum împlinesc semnele din 
prezent profeţia, ca dovadă a întemeierii acestei împărăţii. Primul Război Mondial a fost unul din 
primele semne prezise de Isus în Matei 24, ca marcând sfârşitul timpurilor neamurilor şi începutul 
domniei lui Cristos în cer. Revista Turnul de veghere a demonstrat de multe ori acest lucru în 
coloanele ei. 

Atunci, au existat mulţi proclamatori sau vestitori ai acestei Împărăţii întemeiate? Da, au 
existat destul de mulţi răspândiţi prin toată lumea; dar atunci când a izbucnit războiul mondial în toată 
furia lui, multe din birourile de filială ale Societăţii au fost închise şi martorii lui Iehova de aproape 
pretutindeni au fost aruncaţi în închisoare, mulţi au fost omorâţi şi organizaţia lor a fost în mare 
măsură desfiinţată. De fapt, cei din birourile de la sediul central de pe Columbia Heights nr. 124, 
Brooklyn, New York au fost luaţi şi puşi în închisoarea din Atlanta, dar urmând întocmai procedura 
înceată a tribunalului şi ducând cazul înaintea Curţii Supreme a Statelor Unite, funcţionarii Societăţii 
au fost achitaţi. În timpul când funcţionarii Societăţii au fost eliberaţi din închisoare, clerul şi 
funcţionarii guvernului simţeau că Societatea Watch Tower şi reprezentanţii ei erau făcuţi praf destul 
de bine şi vor rămâne inactivi. Ei erau ca şi cum ar fi fost morţi pe străzi – Apoc. 11:8. 
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Nu-i puteţi ţine pe martorii lui Iehova tăcuţi. Ei trebuie să predice Cuvântul. Ei au fost 
reînviaţi din acea stare asemenea morţii şi au început să strângă mai multe comori în cer. În anul 1918 
erau doar 3.868 persoane ce vesteau pe Rege şi Împărăţia în întreaga lume. Fiind întăriţi prin spiritul 
Domnului şi din pricina hotărârii lor de a merge mai departe, păstrându-şi integritatea, ei au fost 
foarte mult binecuvântaţi. Neslăbindu-le niciodată mâinile, ei au mers înainte, cântând laude „din ce 
în ce mai mult”, şi ca rezultat, zece ani mai târziu erau 23.988 persoane ce vesteau aceeaşi veste bună 
a Împărăţiei şi îi mângâiau pe cei care plângeau. Recunoscători lui Dumnezeu, care le dăduse timp să 
reînvie, precum şi pentru faptul că avuseseră oportunitatea să strângă laolaltă pe „celelalte oi”, 
această rămăşiţă a organizaţiei lui Iehova a pornit spre o activitate mai mare. În timpul anului 1938, 
când naţiunile lumii se pregăteau din nou pentru un război mondial, erau 47.143 vestitori ce predicau 
Cuvântul. În timpul acesta martorii lui Iehova erau stabiliţi în 52 de naţiuni diferite ale lumii, 
declarând acelaşi mesaj că Iehova domneşte prin Fiul Său, Isus Cristos.  

Apoi au urmat ani de mai mari lupte, harababură, nenorociri şi nedumerire – un deceniu de 
război şi de încercare de a stabili pacea printre naţiuni. Martorii lui Iehova au fost puşi în ilegalitate în 
majoritatea ţărilor lumii; ei au fost persecutaţi şi lucrarea lor a fost interzisă, cu toate acestea ei au 
continuat să predice Cuvântul. În 1948, după ce trecuseră alţi zece ani, erau 230.532 persoane care 
primiseră acest măreţ mesaj de pace pentru cei săraci în dreapta lume nouă a lui Dumnezeu. … în 
afară de cazul când puneau mărturie, martorii lui Iehova au mers cu vestea bună în fiecare colţ al 
pământului în care s-a putut ajunge în vreun chip, şi pe măsură ce priviţi tabelul ce apare pe paginile 
următoare, vă veţi bucura să constataţi că în anul 1949 a existat o medie de 279.421 vestitori ai 
Împărăţiei angajaţi în lucrarea de serviciu pe teren în fiecare lună, în 104 locuri diferite din lumea 
întreagă. Watch Tower Bible and Tract Society a înfiinţat 63 de filiale în principalele ţări ale 
pământului şi, prin harul Domnului, va continua să predice Cuvântul la săraci şi bogaţi, deopotrivă, la 
toţi cei care au urechi să asculte.  

Martorii lui Iehova nu încearcă să facă rost de membrii pentru organizaţia lor, ci ei încearcă să 
ducă oamenilor adevărul, aşa cum este conţinut în Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Cu toate 
acestea, ei ştiu că pe măsură ce oamenii studiază Cuvântul Domnului şi primesc mângâiere din el, 
învaţă cum să câştige viaţă veşnică strângând comori în cer, şi ei vor vesti această veste bună. Ei nu 
pot face altfel dacă iubesc închinarea adevărată. Profunda apreciere a individualilor care află adevărul 
şi calea dreaptă a vieţii este ceea ce-i face pe ei să dorească să spună altora despre aceasta. Atunci, ca 
rezultat firesc, a urmat o mare creştere în rândurile martorilor lui Iehova. De fapt, în 1949, comparat 
cu anul 1948, a existat o creştere cu 21 procente, în întreaga lume, a numărului de vestitori ce vestesc 
Împărăţia ca singura speranţă pentru omenire. A fost atins în cursul anului un record de 317.877 
vestitori, care au fost afară în lucrare predicând Cuvântul. Acesta este cel mai mare număr de servi ai 
evangheliei care s-au angajat vreodată în lucrare într-un singur an, potrivit înregistrărilor noastre, iar 
noi ne bucurăm de toate aceste persoane cu bunăvoinţă care se asociază cu organizaţia Domnului şi 
care lucrează acum sub conducerea Societăţii, totul spre cinstea numelui lui Iehova. 

Martorilor lui Iehova le place să servească acum pe Regele lumii noi. Speranţa şi credinţa lor 
este în împărăţia lui Dumnezeu, căci prin intermediul ei vor fi câştigate binecuvântările vieţii veşnice. 
Aşa că ei continuă să lucreze şi să se roage: „Să vină împărăţia Ta. Să se facă voia Ta şi pe pământ, 
după cum în cer!”. În timp ce sunt buni cetăţeni ai naţiunii în care trăiesc, plătindu-şi taxele 
(supunându-se legilor ţării atâta timp cât aceste legi sunt în deplină armonie cu legile lui Dumnezeu) 
ei merg mereu înainte, extinzându-şi activitatea printre oameni, făcând voinţa Domnului şi urmând 
întocmai principala poruncă a lui Iehova, să predice Cuvântul. De la un capăt al pământului la 
celălalt, aceste persoane cu bunăvoinţă ce s-au organizat până acum sunt cuprinse în 12.535 de grupe 
ale martorilor lui Iehova, unde ei se adună cu regularitate pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu, 
ca să se pregătească să fie servi mai buni. 

Dar, vei întreba tu, în ce-i priveşte, nu primesc ei nimic din aceasta? Nu există nimic, ceva 
material, pe care să-l câştige ei pentru că sunt martori ai lui Iehova? Nu, singurul lucru ce va fi 
câştigat, în ce priveşte faptul că sunt martori ai lui Iehova, este comoara din cer. Ei încearcă să fie 
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bogaţi în fapte bune, „aşa încât să apuce viaţa care într-adevăr este viaţă”. Cum fac ei aceasta? 
Petrecându-şi timpul în predicarea Cuvântului la cei săraci, bogaţi, smeriţi, mândri, la fermieri, 
muncitorul din fabrică, la soţ şi soţie. Ei fac aceasta vizitând case, apartamente, reşedinţe somptuoase, 
vile, locuinţe de fermieri, barăci din cârpici. Nu fac nici o diferenţă; oriunde trăiesc oameni acolo vor 
merge martorii lui Iehova să predice Cuvântul. În decursul anului de serviciu 1949, cei 279.421 
vestitori care erau angajaţi în serviciul de teren în medie, în fiecare lună, au devotat 53.741.547 ore să 
predice Cuvântul lui Dumnezeu la oamenii care au dorit să audă. Ei nu au mers numai din casă în 
casă, ci i-au şi vizitat pe oamenii care au fost interesaţi de mesajul Împărăţiei. Aceşti martori ai lui 
Dumnezeu au făcut 15.897.544 astfel de vizite oamenilor pentru a le răspunde la întrebări. 

Ca rezultat al acestor milioane de vizite ulterioare, un număr de persoane au fost nerăbdătoare 
să studieze în mod silitor ceea ce aveau de oferit martorii lui Iehova; şi pe tot cuprinsul anului, 
martorii lui Iehova au condus cu regularitate studii din Biblie în 167.571 case. Aceste studii de o oră 
sunt conduse săptămânal cu grupuri de două până la cinci sau mai multe persoane. Uneori există doar 
o singură persoană interesată, dar în fiecare săptămână se va petrece timp dându-i lecţii din Biblie. 
Este aceasta o lucrare egoistă? Primesc martorii lui Iehova ceva din ea pentru ei înşişi, devotând toate 
aceste ore în predicare? Sau dau ei ceva la cei săraci prin hrana spirituală susţinătoare de viaţă? 
Faptele arată că ei le dau oamenilor cuvintele vieţii, în afară de timpul, energia şi banii lor; şi în acest 
fel ei strâng comori în cer. Pentru ei este o satisfacţie mai reală în aceasta decât să strângă comori 
pământeşti.  

Trebuie, de asemenea, să se observe că după un an plin de succes de strângere a „celorlalte oi” 
în organizaţia Domnului, martorii lui Iehova nu se dau înapoi şi zic: „Ei bine, e suficient. Am strâns 
mari câştiguri. Vom face hambare sau biserici mai spaţioase în care să-i punem pe aceşti oameni şi 
apoi să-i păstrăm pentru noi”. Nu, martorii lui Iehova nu sunt asemenea bogatului care a hotărât să nu 
mai lucreze şi să trăiască de pe urma câştigurilor sale, doar să mănânce, să bea şi să fie vesel. În nici 
un caz! Ei doresc să semene mai multă sămânţă şi să cultive terenul mereu. Aşadar, după cum arată 
Scripturile, unul va semăna, altul va uda, dar Dumnezeu este Cel care va face să crească (1Cor. 3:7). 
Ei seamănă ca să poată culege roade; şi pe măsură ce Domnul le face eforturile să prospere, mai mulţi 
oameni vin în organizaţia Sa, căutând refugiu şi siguranţă. Chiar şi cei care vin de curând în 
organizaţie ies afară să semene şi să ude, aşteptând ca Dumnezeu să dea creşterea la timpul 
secerişului. 

Ce vor face martorii lui Iehova în decursul anului 1950? Exact ce au făcut în anul 1949; numai 
că, prin bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu, ei vor face chiar mai bine în lucrarea lor de predicare a 
Cuvântului în toată lumea. Ei vor continua să-i invite pe toţi care au urechi să asculte adevărul să 
‘vină şi să bea din apa vieţii gratis’ (Apoc. 22:17). Martorii lui Iehova au plasat multă literatură în 
mâinile oamenilor şi aceasta pentru un singur scop, să-i ajute să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. 
Micile contribuţii pe care le primesc pentru această literatură sunt folosite pentru a tipări mai multă 
literatură, aşa încât şi alţii să poată citi. În decursul anului de serviciu 1949 au fost plasate în toată 
lumea Biblii, cărţi şi broşuri în număr de 15.709.161 exemplare. Au fost obţinute multe abonamente 
noi pentru cele două reviste Turnul de veghere şi Treziţi-vă! în multe limbi. De fapt au fost făcute 
596.766 noi abonamente în toate părţile lumii. Pentru a avea grijă de cititorii acestor reviste a fost 
necesar ca Societatea din Brooklyn, New York şi prin toate birourile ei de filială, să tipărească 
23.190.737 exemplare din revista Turnul de veghere şi 16.136.389 din revista Treziţi-vă!  Pe lângă 
cele 39 milioane de reviste, tiparele Societăţii au tipărit mai mult de 4 milioane cărţi şi peste 17 
milioane broşuri. 

Martorii lui Iehova nu s-ar putea mulţumi numai să servească oamenii pe care îi întâlnesc în 
case; aşa că ei aranjează adunări publice în auditorii plăcute, în săli mici, în propriile lor săli ale 
Împărăţiei, în parcuri publice, afară pe ţărmul mării, sau în pustiu. Oriunde se vor aduna oameni să 
asculte mesajul Împărăţiei, martorii lui Iehova vor furniza un serv să predice vestea bună. În decursul 
anului 1949 au fost aranjate 174.404 astfel de adunări publice, dintre care toate au avut un bun număr 
de participanţi. Aceste adunări au fost bine anunţate, s-au distribuit pliante, s-au tipărit pancarte, s-au 
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pus anunţuri la magazine, s-au trimis scrisori persoanelor interesate, – toate necesitând o tipărire 
suplimentară din partea Societăţii. Odată cu scrisorile cu antet şi furnizările obişnuite pentru 
întrebuinţare la birou, comenzile de pliante şi tratate au făcut necesar ca Societatea să tipărească 231 
milioane de bucăţi în decursul anului 1949. Acestea sunt pe lângă tipărirea de reviste, cărţi, Biblii şi 
broşuri. 

O asemenea lucrare poate fi dusă mai departe deoarece unii oameni dau ceea ce au la săraci. 
Martorilor lui Iehova le place să dăruiască la oamenii din lumea întreagă, indiferent de naţionalitate, 
culoare sau crez. Acesta este motivul pentru care ei îşi devotează timpul, tăria fizică şi mijloacele 
băneşti pentru predicarea evangheliei. Ei au făcut contribuţii în decursul anului trecut pentru a 
continua programul de expansiune din lumea întreagă al Societăţii. Un aspect al acestui program de 
expansiune a fost ajutarea din punct de vedere financiar al misionarilor ei şi a organizaţiilor de filială 
mai mici cu suma de 591.358,96$. În timpul prezent există 63 de birouri de filială ale Watch Tower 
Bible and Tract Society ce conduc lucrarea în diferite teritorii ale pământului. Există, de asemenea, 
107 case misionare în 77 ţări diferite. Numărul total de misionari care sunt acum în numiri străine în 
afara Statelor Unite şi Canada, exceptând Quebec-ul, este de 652, dintre care toţi sunt absolvenţi ai 
Şcolii de Biblie de la Gilead a Watchtower. Cinci sute din aceştia lucrează în cele 107 case misionare, 
în timp ce alţi dintre aceşti servi instruiţi fac lucrare de pionierat obişnuită în diferite ţări. Unii 
lucrează în casele Betel, şi unii sunt servi de circuit sau de district, sau servi de filială. 

Un alt mare domeniu pentru activitatea personală de expansiune este lucrarea de pionierat. În 
decursul anului de serviciu 1949 a existat o medie de 1451 pionieri speciali repartizaţi în anumite 
teritorii, ce aveau nevoie de atenţie specială, şi aceştia au făcut o excelentă lucrare. În acest grup 
special de pionieri sunt cuprinşi misionarii ce sunt răspândiţi prin toată lumea. Pe deasupra, sunt 
pionierii obişnuiţi, în număr de 10.973, care şi-au aranjat afacerile în aşa fel încât să-şi consacre 
majoritatea timpului şi energia pentru predicarea veştii bune. Toţi aceştia trebuie să aibă credinţă în 
Iehova, Marele Furnizor. Cuvintele lui Isus sunt o mângâiere pentru ei: „Priviţi cum se dezvoltă 
crinii! Ei nu se trudesc şi nu torc, dar, vă spun, nici Solomon, în toată splendoarea lui, n-a fost 
îmbrăcat vreodată ca unul din ei. Dar, dacă aşa îmbracă Dumnezeu sălbatica plantă, care astăzi este 
vie şi mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, în mod sigur, care aveţi 
aşa puţină credinţă?” (Luca 12:27,28, A.A.T.). Înseamnă credinţă să faci acest pas înainte şi să intri în 
serviciul cu timp integral, devenind pionier, sau să primeşti o numire specială ori să mergi în lucrarea 
de misionariat. Credinţa şi faptele lor arată că au încredere că Iehova se va îngriji de ei. Să devii un 
membru al familiei Betel sau să începi lucrarea într-o casă a filialei nu înseamnă să strângi comori 
pământeşti; ci aceasta înseamnă să strângi comori în cer, „aşa încât să apuci viaţa care într-adevăr este 
viaţă”. 

Fiecare trebuie să se încreadă în Domnul că îngrijirile pe care le face El pentru păsări şi 
animalele câmpului au fost promise şi omului şi îi vor fi furnizate. Aduceţi-vă aminte că atunci când 
Pavel călătorea din loc în loc el nu vroia să se facă o sarcină pentru nici unul din fraţi, aşa că uneori se 
oprea şi făcea corturi. El câştiga suficienţi bani făcând acest lucru, ca să poată călători mai departe 
spre următoarea lui oprire. Uneori el strângea destul încât nu mai trebuia să facă acele corturi pentru 
mai multă vreme. El ştia că era necesar ca individualul să lucreze şi să câştige nişte bani pentru a se 
îngriji de necesităţile lui pământeşti, dar, în acelaşi timp, el nu-şi putea neglija datoriile de predicare. 
Luca ne spune în cartea Faptele Apostolilor că Pavel n-a încetat niciodată să meargă în sinagogă în 
ziua de sabat pentru a predica iudeilor Cuvântul lui Dumnezeu şi el se amesteca, de asemenea, cu 
grecii ca şi aceştia să audă (Fapte 18:3,4). Mâncarea, băutul şi îmbrăcatul nu sunt lucrurile extrem de 
importante din viaţă. Da, ele sunt necesare, dar lucrul cel mare este ca cineva să-şi strângă comori în 
cer. „Aşadar, nu trebuie să întrebaţi ce o să mâncaţi, sau să beţi, şi nu trebuie să vă îngrijoraţi de 
acestea. Căci toate aceste lucruri le caută naţiunile lumii şi Tatăl vostru ştie bine că aveţi nevoie de 
ele. Ci trebuie să vă străduiţi să găsiţi Împărăţia Lui şi veţi avea pe deasupra aceste lucruri. Nu te 
teme, turmă mică, căci Tatăl vostru a ales să vă dea Împărăţia. Vinde ce îţi aparţine şi împarte banii! 
Câştigă tezaurul care nu se va epuiza niciodată, bogăţiile inepuizabile din cer, de care hoţii nu se pot 
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apropia şi pe care moliile nu le vor putea distruge. Căci oriunde va fi comoara voastră, acolo va fi şi 
inima voastră” – Luca 12:29-34, A.A.T. 

Cu siguranţă, nu există nimic de care să-ţi fie teamă dacă faci progrese în predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu, cu aceste promisiuni! Vor exista greutăţi, necazuri şi probleme ce vor 
trebui depăşite; poate unii vor fi omorâţi. Isus ne-a spus să ne aşteptăm la acest fel de tratament. Dar 
viaţa! Acesta este darul pentru cei care Îl iubesc pe Iehova. Isus a spus: „Dacă păzeşte cineva 
Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea” (Ioan 8:51). Dar chiar dacă persoanele văd moartea 
acum, există o răsplată pentru cei care iubesc dreptatea şi care au strâns comori în cer. Isus a zis: „Eu 
sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în 
Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25,26). Mai mult decât atât, va veni timpul 
în lumea nouă când nu va mai fi moarte (Apoc. 21:4). Bineînţeles, astăzi majoritatea oamenilor din 
lume nu cred în învierea lui Isus Cristos, nici în meritul jertfei Sale. Acesta este motivul pentru care 
martorii lui Iehova trebuie să predice oamenilor vestea bună din Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi ei să 
aibă oportunitatea să creadă.  

La una dintre cele mai importante adunări ale poporului Domnului de pe pământ astăzi, 
celebrarea Memorialului morţii lui Isus, au fost prezente 453.274 persoane. Din acest mare număr 
numai 24.312 s-au împărtăşit din embleme, ilustrând astfel că ei cred că sunt din clasa rămăşiţei care 
vor fi împreună moştenitori cu Isus Cristos în cer. Ceilalţi, fiind acum în număr considerabil, mai 
mult de 425.000 de persoane, aşteaptă cu sinceritate timpul când va fi întemeiată lumea nouă. Totuşi, 
nu toţi dintre aceştia predică evanghelia în măsura în care trimit rapoarte Societăţii despre ceea ce fac 
în această privinţă; dar, credem cu fermitate că în timp aceştia vor lua poziţie şi vor predica, deoarece 
ei vor crede în curând din inimă că cea mai mare lucrare ce trebuie făcută în aceste zile din urmă este 
să facă de cunoscut salvarea Dumnezeului nostru. În decursul anului 1949 au fost 42.524 persoane 
care şi-au consacrat viaţa pentru serviciul lui Dumnezeu, simbolizând acest legământ prin cufundare 
în apă. 

Ei au acceptat însărcinarea, alături de alţi martori ai lui Iehova, de a „predica Cuvântul”. 
Făcând aşa, ei vor „fi bogaţi în fapte bune, cu mână largă şi generoşi, strângându-şi pentru ei o 
valoroasă comoară pentru viitor, aşa încât să apuce viaţa care într-adevăr este viaţă” (1Tim. 6:18,19, 
A.A.T.). Cu veselie şi bucurie martorii lui Iehova păşesc în anul de serviciu 1950, recunoscători 
pentru onoarea serviciului sub Cristos Regele. Ei nu se îngrijorează de persecuţii, încercări şi greutăţi. 
Ei le vor face faţă acestora pe măsură ce vor veni, zi după zi. Lucrul de cea mai mare importanţă 
pentru ei este lauda numelui lui Iehova şi justificarea poziţiei Sale suverane în Univers. Pentru a 
dovedi aceasta, martorii lui Iehova vor „predica Cuvântul”. 
 

Sediul Societăţii 
 

Fiind o organizaţie răspândită în lumea întreagă, martorii lui Iehova, din necesitate, au un 
sediu central. Casa Betel de pe strada Columbia Heights, nr. 124, Brooklyn, New York, este locaţia 
biroului central de unde sunt coordonate lucrarea multor filiale şi activităţile tuturor martorilor lui 
Iehova. Tipărirea literaturii în aşa multe limbi nu este o sarcină uşoară, şi pentru cel mai bun avantaj 
ar trebui să fie folosite eforturile tuturor celor preocupaţi de producerea unei publicaţii într-o limbă 
străină. Dacă fiecare birou de filială ar hotărî ce publicaţii doreşte să traducă în limba maternă a ţării 
în care este el localizat, s-ar putea întâmpla ca zece filiale diferite unde se vorbeşte limba spaniolă să 
o ia înainte cu traducerea aceleiaşi cărţi. Aceasta ar încătuşa efortul multor individuali şi ar fi numai 
un duplicat al lucrării. De aceea, având un sediu central, ce conduce toată activitatea, poate fi făcută 
cea mai mare cantitate de bine de organizaţia ce există în fiecare ţară.  

Din pricina marii expansiuni a lucrării martorilor lui Iehova din lumea întreagă, în decursul 
anului trecut a devenit necesar să se extindă casa Betel. Aşa cum arată acest raport din Cartea Anuală 
pentru anul de serviciu 1949 lucrarea a crescut foarte mult. Aceasta, bineînţeles, a necesitat mai mulţi 
lucrători în sediul de la Brooklyn, în proporţie cu expansiunea lucrării pe teren, care este lumea; 
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aşadar a fost necesară expansiunea şi în tipografia de la Brooklyn, ca şi în casa Betel. Toţi membrii 
familiei Betel sunt foarte recunoscători Domnului pentru minunatele îngrijiri pe care le-a făcut pentru 
ei, dar cea mai mare bucurie a lor este în lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat s-o facă în acest loc 
binecuvântat, Betel, „Casa lui Dumnezeu”. 

A fost interesant să supraveghezi construirea noii case Betel, precum şi a noii tipografii, dintre 
care amândouă sunt aproape de încheiere în timp ce este compilat acest raport. Aceste noi structuri, 
casa Betel şi tipografia, sunt anexe la clădirile ce sunt acum în folosire şi ele vor fi un mare ajutor 
pentru Societate în a se îngriji mai bine de lucrare în Statele Unite şi în furnizarea potrivită de 
literatură pentru toate ţările din lumea întreagă. 

Noua casă Betel cu zece etaje, cu două nivele suplimentare la subsol, se va îngriji bine de 
familia Betel din ce în ce mai mare, care acum numără 284 membrii. Este destul loc pentru creşterea 
familiei. Una din caracteristicile remarcabile ale noii case este marea sală de adunare, care va fi 
folosită ca Sală a Împărăţiei de familia Betel, precum şi ca un mare studio pentru WBBR. Două 
studiouri mai mici de la un alt etaj se învecinează cu camera de control pentru staţia radio a Societăţii 
din New York şi a fost aranjat un foarte drăguţ .. pentru vizitatorii care doresc să privească şi să audă 
transmisiile. WBBR a făcut o minunată lucrare în decursul anului trecut, ducând mesajul Împărăţiei 
în atenţia oamenilor din New York city şi în împrejurimi şi multor oameni le place să asculte 
programele informative. 

Sufrageria noii case a fost construită suficient de spaţioasă ca să se îngrijească de întreaga 
familie în acelaşi timp. Toţi pot sta aşezaţi în timpul mesei şi se pot bucura din nou de discutarea 
textului zilnic şi a comentariilor în fiecare dimineaţă. Etajele de sus ale clădirii sunt rezervate pentru .. 
Birourile preşedintelui, împreună cu birourile secretarilor lui, vor ocupa tot etajul zece; de aici va fi 
condusă lucrarea multor filiale şi a caselor misionare. Birourile secretarului şi al casierului vor fi 
amplasate într-o aripă a etajului nouă şi departamentul legal al Societăţii va fi în cealaltă aripă a 
etajului nouă. 

Departamentul legal nu se ocupă numai de cazurile din tribunale şi să continue apărarea 
închinării libere a lui Dumnezeu din Statele Unite, ci ajută foarte mult şi biroul preşedintelui să se 
îngrijească de multe chestiuni legale din Canada, Britania, Elveţia şi din alte părţi ale lumii. Există 
multe probleme ce se ridică în legătură atât cu corporaţia din New York, cât şi cu cea din 
Pennsylvania ale Societăţii, ce necesită atenţia avocaţilor; aşa că acest departament este foarte ocupat 
cu chestiunile corporaţiei, precum şi cu ajutarea fraţilor să pregătească …, să se ocupe de chestiunile 
legate de proprietate în legătură cu afacerea Societăţii şi să combată cazurile de persecuţie împotriva 
martorilor lui Iehova. 

O bună parte a etajului al optulea este cedată departamentului editorial, care adună în mod 
constant material pentru revista Treziţi-vă! şi Turnul de veghere. Lângă birourile editoriale se află o 
mare bibliotecă care va fi aprovizionată cu cărţi bune ce au de-a face cu studierea Bibliei şi alte 
chestiuni de interes pentru cei care citesc literatura Societăţii. O parte din această bibliotecă va fi 
rezervată pentru a fi întrebuinţată de familia Betel în studiul particular, precum şi pentru lucrarea de 
cercetare în legătură cu vorbirile care sunt repartizate fraţilor, pentru a le transmite săptămânal prin 
toată partea de est a Statelor Unite, adresându-se la adunări publice şi servind grupele pe măsură ce 
au oportunitatea. Alte particularităţi din casă, în afară de minunatele locuinţe de zi sunt o cameră de 
recepţie, camera de primire, o bucătărie modernă, o spălătorie, un atelier de croitorie, un atelier de 
reparat încălţăminte, o cameră de lenjerii, şi multe alte departamente care ajung să alcătuiască o casă 
bine organizată. 

Societatea de Biblii şi tratate Turnul de Veghere, constituită, corporaţia New York care 
aparţine casei Betel şi în care funcţionează aceasta şi se îngrijeşte de toată lucrarea din Statele Unite, 
este foarte recunoscătoare pentru sprijinul sincer pe care l-au dat fraţii din toată ţara, făcând astfel 
posibil să se construiască această minunată clădire nouă ca şi casă, precum şi tipografia, aşa încât 
lucrarea de aici din Statele Unite să se poată extinde alături de lucrarea din toate celelalte părţi din 
organizaţia Domnului. Prin harul lui Iehova se speră ca anul 1950 să fie un an remarcabil, mai ales în 
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vederea faptului că Societatea aranjează un congres internaţional ce se va ţine în oraşul New York. 
Noi trimitem o invitaţie la toţi participanţii la congres din 1950 pentru a vedea noua casă Betel şi 
noua clădire a tipografiei, care sperăm să fie gata de ocupare aproximativ la 1martie 1950. Familia 
Betel se bucură alături de voi toţi de privilegiul de a predica această evanghelie a Împărăţiei în toată 
lumea, ca mărturie. 
 

Ordinare 
 

Toate persoanele care servesc pe Iehova Dumnezeu trebuie să-I cunoască voinţa. Calea prin 
care cineva poate constata voinţa Creatorului este să citească ce a scris El. Iehova şi-a exprimat 
cugetul arătând în Cuvântul Său, Biblia, scopurile Lui ce se referă la om. Martorii lui Iehova 
apreciază minunatele adevăruri cuprinse în această mare Carte şi astfel îşi exprimă aprecierea pentru 
acestea prin fapte bune. Asemenea lui Isaia, martorii lui Iehova de astăzi, vor exclama: „Spiritul 
Domnului Iehova este peste mine; pentru că Iehova m-a uns să predic vestea bună la cei smeriţi; El 
m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să proclam libertate pentru prizonieri şi să le deschid 
închisoarea celor care sunt întemniţaţi” (Isa. 61:1, A.S.V.). Isus, şi mai târziu urmaşii Lui, au acceptat 
această însărcinare; şi astfel, astăzi, urmaşii credincioşi ai lui Isus Cristos îşi dovedesc ordinarea 
făcând faptele descrise în acest text şi multe altele. 

Isus nu s-a mulţumit să predice Cuvântul numai la câteva persoane, nici nu s-a mulţumit să se 
limiteze numai la o singură adunare. Fiind ordinat de Dumnezeu să predice, El dorea ca toate 
persoanele cu bunăvoinţă să aibă oportunitatea să asculte mesajul pe care El l-a dat să fie predicat 
naţiunii Israel. Isus a spus: „ ‘Să mergem în altă parte, în oraşele vecine, ca să predic şi în ele, căci de 
aceea am venit aici’. Aşa că El a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând 
demoni” (Marcu 1:38,39, A.A.T.). Aşa se întâmplă astăzi că cel care-şi consacră viaţa să servească pe 
Iehova Dumnezeu şi să calce pe urmele lui Isus Cristos, îşi va simboliza consacrarea prin cufundare 
în apă, aşa cum a făcut Isus la Iordan şi va predica în orice loc va putea, nemărginindu-şi niciodată 
activitatea numai la câţiva de cea mai bună calitate. În mod asemănător, în aceste timpuri mii de servi 
ordinaţi merg din casă în casă şi din oraş în oraş, cu scopul predicării veştii bune, vindecând inimile 
zdrobite şi vestind libertatea pentru cei legaţi în această lume veche. Adevărul este cel care-l face pe 
cineva liber şi Iehova Dumnezeu a dat poporului Său Cuvântul Său al adevărului, pentru a-i elibera pe 
prizonieri şi pentru a-i mângâia pe toţi care plâng. 

În acelaşi mod în care a fost ordinat Isus Cristos să facă această minunată lucrare, tot la fel 
sute şi mii de bărbaţi şi femei ordinaţi se duc să predice Cuvântul în toată lumea ca mărturie. Potrivit 
versetului din Marcu 3:14, înregistrarea spune că Isus „a numit doisprezece … ca să fie cu El şi să fie 
trimişi să predice”; şi mai târziu, când îşi încheiase cariera pământească, El le-a poruncit discipolilor 
să meargă „în toată lumea şi să predice evanghelia întregii creaţii”. 

Societatea de Biblie şi tratate Turnul de Veghere este o Societate de servi ordinaţi; de aceea, 
toţi se echipează continuu pentru lucrarea cea bună pe care trebuie s-o facă, anume să predice. În 
toate oraşele mari ale lumii se ţin cursuri speciale de instruire intensivă şi studiul special de serviciu 
teocratic este continuat de instructori competenţi pentru a-i echipa pe toţi pentru un serviciu mai bun, 
ducându-şi la bun sfârşit privilegiile de ordinare. Toate birourile de Filială ale Societăţii de Biblie şi 
tratate Turnul de Veghere dau o instruire specială membrilor de la casele Betel şi birourile de filială. 
Misionarii din diferite centre misionare ale Societăţii dau mereu instruire şi învăţătură speciale celor 
ce doresc să se echipeze mai bine, pentru a lua parte la vestirea acestei evanghelii a Împărăţiei. 

Servul ordinat al Domnului nu-şi va înceta niciodată studiul din cea mai mare dintre toate 
cărţile, Biblia, căci în aceasta Iehova Dumnezeu se descoperă servilor Săi cărora le place să-I facă 
voinţa. Toţi care sunt ordinaţi să predice evanghelia dau atenţie sfatului Său să ‘nu părăsească 
adunarea laolaltă, cu cât mai mult se apropie zilele din urmă şi încep timpurile primejdioase’. Mai jos 
sunt enumeraţi câţiva dintre bărbaţii care sunt în serviciul cu timp integral al Societăţii de Biblii şi 
tratate Turnul de Veghere. Aceştia servesc la sediul Societăţii din Brooklyn, New York, sau se află la 
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birourile de filială din lumea întreagă. Unii sunt numiţi în poziţii ce necesită să călătorească din oraş 
în oraş, vizitând grupele organizate ale martorilor lui Iehova. Sunt mulţi alţii pe lângă cei enumeraţi 
aici care sunt servi cu timp integral, dar spaţiul permite numai publicarea numelor celor ce deţin 
poziţii speciale de datorie, pe care ei o îndeplinesc în interesul Societăţii şi pentru fraţii lor. 
 

Servi ordinaţi numiţi în serviciu special 
……………………………………………………. 
 

Şcoala de Biblie de la Gilead a Watchtower 
 

Profitând din plin de perioada prelungită a îndurării lui Dumnezeu la sfârşitul acestei lumi, 
Societatea de Biblie şi tratate Turnul de Veghere, constituită, continuă să echipeze studenţi la şcoala 
ei pentru serviciu misionar. Servilor ordinaţi care, prin excelenta lor lucrare din anii trecuţi, şi-au 
dovedit deja meritul să fie chemaţi la această şcoală, li se dă aici o instruire specială ca să-i echipeze 
pentru serviciu în ţări străine. În aceste ţări ei deschid case misionare şi pornesc grupe noi de martori 
ai lui Iehova, arătând îndurarea lui Dumnezeu la mulţi oameni din aceste locuri îndepărtate, care încă 
doresc să câştige speranţa bine întemeiată a securităţii Lumii Noi. 

În decursul anului trecut au absolvit clasele a douăsprezecea şi a treisprezecea. De când a fost 
înfiinţată şcoala, în 1943, au fost înregistraţi 1.335 studenţi, toţi servi consacraţi ai lui Iehova 
Dumnezeu; şi din acest număr 1.276 şi-a încheiat cursul prescris. Câţiva din acest grup n-au putut să 
atingă standardul înalt cerut pentru a primi o diplomă, dar din numărul total care a intrat în şcoală 
1.186 au primit răsplată pentru studiu meritoriu. 

Clasa a douăsprezece a început şcoala la 31 august, 1948 şi au fost înscrişi 108 studenţi. 58 
din aceştia erau bărbaţi şi 50 erau femei. După primul trimestru al termenului de şcoală, preşedintele 
şcolii a ales 27 persoane dintre mulţi voluntari ca să înceapă studiul italienei, având în minte 
pregătirea lor pentru serviciu străin în Italia. Restul din corpul de studenţi a studiat franceza alături de 
celelalte materii ale lor. Această clasă a absolvit pe 6 februarie, 1949, şi curând au început să fie 
răspândiţi până la marginile pământului cu mesajul bun că împărăţia cerului este aproape. Dintre cei 
care au început şcoala au absolvit 106 şi din acest număr 101 au primit diplome. Mulţi dintre servii 
ordinaţi din această clasă au plecat deja pe terenuri străine şi rezultatul muncii lor este cuprins în 
rapoartele din această Carte Anuală. 
 

Absolvenţii celei de-a douăsprezecea clase , 6 februarie, 1949 
…………… 

Cea de-a treisprezecea clasă a Şcolii de Biblie de la Gilead şi-a început studiile la 22 
februarie, 1949. Acest întreg grup a fost invitat să studieze limba spaniolă. Cele cinci luni de studiu 
au trecut foarte repede pentru acest grup şi spre sfârşitul perioadei de şcoală toţi erau fericiţi să-şi 
primească repartizările, majoritatea dintre ei fiind trimişi în ţările din America de Sud. Ziua de 
absolvire pentru clasa a treisprezece a venit în mijlocul verii. 31 iulie, 1949, şi mulţi martori ai lui 
Iehova din toate părţile Statelor Unite şi Canada au venit la festivitatea de absolvire. Au participat 
5.205 persoane la absolvire şi practic toţi sosiseră cu automobile, dintre care un număr total de 1.130 
erau parcate pe proprietatea fermei de lângă şcoală. 

Discursul principal rostit în acea dimineaţă pentru corpul de studenţi şi cei adunaţi a fost 
„Predicaţi Cuvântul”. Preşedintele a arătat cât de important este ca toţi servii ordinaţi ai lui 
Dumnezeu să facă din aceasta principala lor ocupaţie. Nu numai că au acceptat responsabilitatea să 
predice Cuvântul lui Dumnezeu, dar ei au acceptat această responsabilitate în prezenţa lui Dumnezeu 
şi a Fiului Său în aceste zile din urmă ale lumii vechi, când a fost întemeiată împărăţia cerului. 
Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu nu este o chestiune secundară pentru martorii lui Iehova, ci ei 
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păstrează totdeauna în minte ce a spus Isus: „Căutaţi mai întâi împărăţia cerului”. Dintre cei 103 
studenţi care au absolvit, 89 au primit diplome de merit. 
 

Absolvenţii celei de-a treisprezecea clase, 31 iulie, 1949 
……….. 

Personalul de instructori ai Şcolii de Biblie de la Gilead a Watchtower şi ceilalţi lucrători 
asociaţi ce trăiesc la Ferma Împărăţiei se bucură mereu de multe binecuvântări în legătură cu lucrarea 
lor şi de asocierea lor cu şcoala. Amplasaţi, aşa cum sunt ei, în unul dintre cele mai minunate decoruri 
din statul New York, aceştia pot aprecia pe deplin promisiunile lui Iehova despre vară şi iarnă, frig şi 
cald, timpul semănatului şi timpul recoltatului. Terenurile din imediata apropiere a şcolii şi cele ale 
fermei dovedesc continuu gloria Domnului în toate anotimpurile anului. Martorilor lui Iehova cărora 
le place să lucreze pământurile, livezile şi să se îngrijească de construcţiile necesare pentru 
funcţionarea fermei şi a şcolii îşi fac munca zilnic ca pentru Domnul, deoarece ceea ce fac ei are 
legătură direct cu predicarea evangheliei Împărăţiei. Aceşti fraţi furnizează hrană nu numai pentru 
studenţii de la şcoală, ci şi pentru familia Betel din New York. Când sunt de hrănit aproximativ 500 
de persoane, de trei ori pe zi, este nevoie de multă hrană. Iubirea lor pentru Domnul şi pentru fraţii lor 
este apreciată foarte mult. 

În afară de faptul că se îngrijesc de datoriile de la fermă, aceşti fraţi îşi continuă lucrarea de 
servi seara şi în week-end. Mulţi dintre ei servesc cu regularitate adunările sâmbăta şi duminica. Toţi 
au privilegiu să conducă studii din Biblie, în casele particulare ale persoanelor interesate din 
apropiere. Există o excelentă grupă de martori ai lui Iehova asociată cu membrii familiei de la fermă 
şi toţi lucrează împreună în unitate pentru a servi cu mesajul Împărăţiei teritoriul Ithaca. Şcoala de 
Biblie de la Gilead a Watchtower şi Ferma Împărăţiei asociată cu aceasta sunt prin ele însele o 
mărturie pentru toţi oamenii din teritoriu că Iehova are un popor pe pământ care este doritor şi fericit 
să-L servească, din pricina bucuriei şi a plăcerii reale de a servi şi a se închina singurului Dumnezeu 
adevărat. Cu siguranţă, din pricina acestui loc a fost ridicată în lumea întreagă o „movilă a mărturiei”, 
totul spre cinstea şi gloria numelui lui Iehova. 
 

Statele Unite ale Americii 
 

Acum mai mult de nouăsprezece secole, când făcea voinţa Tatălui Său, Isus avea în minte, în 
primul rând, să ducă vestea bună oilor pierdute ale lui Israel. El le-a zis discipolilor Săi: „Şi în timp ce 
mergeţi, predicaţi zicând: ‘Împărăţia cerului este aproape’” (Mat. 10:7, V.R.S.). Cu toate acestea, ceva 
mai târziu, El a poruncit ca urmaşii Lui credincioşi să extindă lucrarea şi să predice la toate naţiunile. 
Astăzi, una din multele naţiuni la care s-a ajuns cu această veste bună, pe care Isus a adus-o pentru 
prima dată în lume, este Statele Unite. Această ţară are nevoie să-i fie predicat Cuvântul lui 
Dumnezeu la fel de mult ca oricare alta din lume. Aici aproximativ jumătate din populaţie nu aparţine 
la nici o biserică şi din jumătatea rămasă numai aproximativ 50% din ei merg la biserică din când în 
când. Poporul american nu studiază cu regularitate Biblia şi nici nu are mintea îndreptată spre 
Dumnezeu. Lucrurile acestei lumi vechi, care trec, îi atrag şi îi ispitesc.  

Cu toate acestea, martorii lui Iehova vestesc vestea bună în lung şi-n lat prin cele patruzeci şi 
opt de state, care trebuie să le fie predicată. Când cineva reflectă la lucrarea din Statele Unite pe 
perioada ultimilor treizeci de ani el se poate bucura şi poate fi încântat să vadă că Domnul a făcut să 
prospere eforturile martorilor lui Iehova. Întorcându-ne în anul 1918, atunci erau numai 746 vestitori 
ce proclamau această veste bună a Împărăţiei. Zece ani mai târziu erau 6.040 ce anunţau vestea că 
Împărăţia este singura speranţă pentru lume. Prin 1938 erau 25.596 persoane ce predicau Cuvântul. În 
timpul anilor celui de-al Doilea Război Mondial şi a marii persecuţii, acestor câteva persoane nu le-au 
slăbit mâinile, iar prin anul 1948 erau 72.945 persoane ce mergeau din uşă în uşă şi din oraş în oraş, 
spunând oamenilor despre singura speranţă pentru omenire. Pentru aceşti martori treizeci de ani n-au 
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însemnat un timp lung să predice, după ce Domnul venise la templul Său pentru judecată; dar, ştiind 
de răbdarea lui Iehova în aceste zile din urmă, şi aceşti fraţi şi-au arătat răbdarea continuând să 
predice. Acum, pe măsură ce privim înapoi la anul de serviciu trecut, constatăm o creştere cu alţi 
10.000 de vestitori, predicatori ai Împărăţiei – oameni care au părăsit lumea cea veche, şi-au 
consacrat viaţa lui Dumnezeu şi acum stau umăr la umăr împreună cu martorii lui Iehova, cântând 
laudele Celui Prea Înalt. Cu siguranţă, inimile noastre sunt bucuroase să observăm că de-a lungul 
anului au fost pe teren cu regularitate 82.958 vestitori şi în ultima lună a anului a fost atins un record 
de 91.463. 

Prin harul Domnului, fraţii americani nu se opresc aici şi ei îşi au ochii fixaţi pe cifra 100.000, 
crezând cu fermitate că mai sunt acele multe persoane cu bunăvoinţă răspândite în această ţară, care 
vor fi nerăbdători să ia poziţie pentru Împărăţie şi se vor alătura în predicarea Cuvântului în timp ce 
se va derula congresul din anul 1950. 

Un alt punct demn de remarcat este că aceşti vestitori ai Împărăţiei n-au fost interesaţi numai 
de predicarea Cuvântului în propria lor ţară, ci prin contribuţii generoase către Societatea de Biblie şi 
tratate Turnul de Veghere ei au făcut posibil să se trimită sute de misionari în ţări străine şi au ajutat 
foarte mult la finanţarea lucrării organizaţionale a filialei din multe ţări. Prin generozitatea lor ei au 
contribuit mult la lucrarea de expansiune în toate domeniile, în acelaşi timp fără să-şi neglijeze 
aproapele. Servul de filială pentru Statele Unite ne dă un raport foarte interesant şi alăturat sunt 
expuse fragmente din el. 
Frate Knorr, sper că în timp ce compilezi raportul de predicare din lumea întreagă al martorilor lui 
Iehova, aceasta va aduce inimii tale tot la fel de multă satisfacţie şi bucurie cât am primit eu 
compilând raportul Statelor Unite. Într-o lume rea, aşa de egoistă şi nesigură ca aceasta, să vezi un 
grup de oameni uniţi fără egoism în expansiunea laudei pentru un Dumnezeu văzut numai prin ochiul 
credinţei, este cu adevărat minunat. Nu numai că această expansiune efectivă s-a realizat în lucrarea 
de predicare pe teren, aşa cum se va vedea mai târziu în acest raport sub titlul „Serviciu de teren”, dar 
de acest lucru s-a bucurat şi tipografia din Brooklyn. Excepţionale în linia de producţie au fost 
publicaţiile ce aveau să fie folosite de fraţii noştri în alte ţări decât America. Este într-adevăr 
interesant să observi cum această temă a fost importantă de-a lungul anului, aşa cum a fost şi anul 
trecut. Suntem foarte recunoscători că avem facilităţile necesare şi suntem capabili să furnizăm aşa de 
multă literatură fraţilor noştri din alte ţări. În decursul anului trecut au fost îmbarcate 1.108.076 mai 
multe cărţi pentru ţările din afara Statelor Unite decât cele trimise grupelor şi pionierilor din interiorul 
graniţelor noastre. Cu toate acestea, în ţările vorbitoare de limbă engleză nu s-au trimis în mod 
predominant cărţi în limba engleză. Prin harul Domnului am putut să publicăm şi să trimitem cărţi 
într-un mare număr, într-o varietate de limbi. Analizând cifrele de producţie, constatăm că acestea 
descoperă că în realitate noi am produs aici, la tipografie, mai multe cărţi în limbi străine decât în 
engleză, cu producţia totală de cărţi în limbi străine de 2.147.253. Prin pregătirea acestor multe 
publicaţii în decursul anului trecut, aşa încât Cuvântul adevărului să poată ajunge în lumea întreagă, 
noi am produs cărţi şi broşuri în treizeci de limbi diferite. Este foarte bine să vezi această mare cerere 
din partea fraţilor din lumea întreagă, motivaţi de dorinţa de a lăuda pe Dumnezeu din ce în ce mai 
mult şi de a extinde predicarea Cuvântului. Îndeplinind această lucrare de servi în lumea întreagă, 
organizaţia Domnului este puternic unită în încrederea că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi că El 
şi Cuvântul Lui sunt adevăraţi. Acest lucru este confirmat în mod accentuat prin primirea şi 
întrebuinţarea, fără egal, a cărţii „Să fie Dumnezeu adevărat”. .. de la timpul când a fost pusă în 
circulaţie această carte, tipografia din Brooklyn a încheiat publicarea a 6.502.122 exemplare. 
Aducându-ne din nou aminte de obligaţiile noastre privilegiate faţă de fraţii noştri asociaţi de peste 
hotare, la sfârşitul acestui an de serviciu trecut, această carte a fost terminată în zece limbi, altele 
decât engleza. Cu toate acestea, de la timpul încheierii anului de serviciu, până la scrierea acestui 
raport noi am terminat publicarea cărţii „Să fie Dumnezeu adevărat” în limbile siameză şi sesuto, 
făcând să contabilizăm un total de douăsprezece limbi, alături de alte câteva limbi în curs de 
publicare. 
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.. noi cei de aici de la tipografie am servit unul lângă altul alături de fraţii noştri pe teren, pentru o 
producţie din ce în ce mai mare despre lauda pentru numele suprem al lui Iehova. 
 

Raport de producţie 
……………………………………………. 

În producţia de mai sus au fost procesate 3.107 tone hârtie , care depăşesc consumul de 230 
tone din anul 1948.  

Vorbind relativ la hârtie, în Cartea Anuală din 1949 s-a publicat: „Cu mai multă hârtie 
disponibilă vom putea să ne creştem producţia de Turnul de veghere şi Treziţi-vă! pentru anul 1949”. 
Cu siguranţă, această afirmaţie n-a fost făcută greşit. Nici conducerea şi aranjarea de către Domnul a 
Zilei Revistei n-a fost greşită. Mai degrabă, se pare că a fost voinţa Domnului să se facă o foarte mare 
distribuire din aceste două reviste esenţiale şi instructive. Stimulaţi de acest cuget, ambasadorii 
Guvernului Teocratic al lui Iehova au urmat cu bucurie instrucţiunea Ambasadorului lor Senior, Isus 
Cristos, şi au început acţiunea unită a bunăvoinţei, rezultatele efective fiind arătate prin faptul că 
grupă după grupă şi-a mărit comanda pentru exemplarele distribuitorilor din Turnul de veghere şi 
Treziţi-vă! La încheierea anului de serviciu, după prezentarea în formă de tabel a acestor creşteri, ne 
dăm seama că ele au urcat până la totalul de 3.255.039 mai multe reviste ce au fost trimise prin poştă 
în anul 1949 decât în anul trecut. Rapida expansiune în producerea acestor două reviste din anii 
trecuţi vorbeşte cu glas tare şi incontestabil, confirmând încrederea noastră în valoarea extremă şi 
caracterul esenţial al acestor publicaţii. Întorcându-ne la înregistrări, constatăm că acum douăzeci de 
ani, în 1929, era produs un grandios total de 3.306.440 reviste. Zece ani mai târziu, în 1939, au fost 
publicate 9.369.050 reviste. Şi anul acesta s-a tipărit exuberantul număr de 29.783.400 exemplare din 
Turnul de veghere şi Treziţi-vă! Prin harul Domnului, cu aceste două instrumente în mână, foarte 
efective şi oportune, noi ne vom folosi de orice oportunitate oferită de Ziua Revistei şi oricând 
altcândva, pentru a le folosi în predicarea Cuvântului. Aici ne vine din nou în minte faptul că această 
lucrare se face în toate ţările şi în toate limbile. Observând producţia de reviste în limba spaniolă, 
pentru anul trecut, constatăm că distribuirea Turnului de veghere în limba spaniolă a depăşit 
1.000.000 exemplare. 

Expedierea prin poştă a acestor milioane de reviste din Brooklyn, pe lângă îmbarcarea a 
milioane de cărţi, Biblii şi broşuri, etc., au necesitat cheltuirea sumei de 290.515,19$ pentru costurile 
totale de expediere prin poştă şi îmbarcare. 

Funcţionând constant în linia rapidă de producţie pe o perioadă de mai mulţi ani, este firesc ca 
anumite utilaje să se uzeze în cele din urmă şi să necesite înlocuire. Printre utilajele obţinute anul 
acesta au fost două maşini de cusut semi-automate pentru coaserea cărţilor. De asemenea, la 
echipamentul fabricii a fost adăugată o nouă maşină de … şi introducere în scoarţă, al cărui scop este 
să pună cărţile în coperte. Maşina cea veche înlocuită este bună de raport, ea a încheiat peste 
30.000.000 cărţi legate de-a lungul mulţilor ei ani de funcţionare. Astfel, acestea au adunat cu succes 
o extraordinară movilă a mărturiei pe cărarea de promovare a martorilor lui Iehova. 

Sunt sigur că pot vorbi în numele fiecărui membru din familia Betel când spun că a fost 
dorinţa noastră sinceră ca uneori să avem facilităţi mai multe şi mai bune să ne împlinim obligaţiile 
de serviciu, ce ne sunt dragi, pentru a ne servi fraţii din lumea întreagă. De aceea, în anul 1946, după 
ce am auzit de perspectiva ridicării unei noi fabrici, nu mai este nevoie să spunem că ne-am bucurat 
foarte mult. Ne-am străduit cu trudă să facem rost de bucăţica de pământ necesară, pe care să 
construim această necesară anexă la actuala noastră fabrică de editare. La timpul potrivit a fost 
furnizată modalitatea. Imediat au fost demolate clădirile de pe bucăţile de pământ recent obţinute şi 
pe 6 decembrie, 1948 a venit ziua mult aşteptată şi o puternică  şi uriaşă cupă de excavator a început 
să înghită pământul pentru a face loc noii fabrici. Foarte rapid, după cât de repede erau făcute în 
pământ cavităţi uriaşe, ele erau umplute cu beton armat cu oţel. Curând bucata de pământ .. o 
puternică fundaţie ce consta din peste 1.300 tone de beton. Zi de zi, fiecare din noi privea cu 
nerăbdare această impresionantă structură de beton şi oţel ce se ridica spre cer, până în timpul scrierii 



 18 

acestui raport fiind turnate peste 6.650 tone de beton, armat cu 258 tone de oţel. Cele de mai sus 
cuprind primele opt etaje ale finalei clădiri cu nouă etaje. Aşa de nerăbdători cum priveam şi aşteptam 
terminarea acestei clădiri, tot le fel de nerăbdători suntem să umplem aceste etaje binevenite cu utilaje 
pentru a tipări mai efectiv şi mai mult Cuvântul adevărului. Speranţa noastră este că putem avea 
această încăpătoare nouă fabrică care să fie în plină activitate la viteză maximă, spre gloria lui Iehova, 
atunci când toţi oaspeţii noştri bineveniţi vor veni s-o privească în timpul congresului internaţional 
din 1950. 

Caracterul imperios şi necesitatea acestei fabrici este foarte evident pentru voi şi pentru noi 
care suntem privilegiaţi să lucrăm aici. Cu toate acestea, această necesitate poate fi confirmată 
tuturor, aducându-ne aminte de o mică istorioară. Principala parte cu opt etaje a actualei fabrici a fost 
construită în 1927. Terenul din Statele Unite care se cerea să fie acoperit consta dintr-o medie de 
numai 3.710 vestitori. Numai zece ani mai târziu, în 1937, facilităţile de producţie ale fabricii .., 
necesitând construirea unei anexe cu patru etaje. În timpul acela forţa de pe teren a vestitorilor consta 
dintr-o medie de 21.454 vestitori. Acum, în 1949, fabrica a devenit din nou cu totul prea mică pentru 
a ţine pasul cu extraordinara expansiune de pe teren. Depăşind toţi anii trecuţi, în fiecare lună a anului 
de serviciu 1949 a existat o medie de 82.958 vestitori, care au fost preocupaţi să-şi îndeplinească 
munca de iubire predicând Cuvântul. Astfel putem recunoaşte cu uşurinţă necesitatea neîndoielnică 
de a fi adăugată la fabrică prezenta anexă. Această nouă anexă cu nouă etaje va furniza 72.200 
picioare pătrate de spaţiu, care este o suprafaţă cu aproximativ 1.280 picioare pătrate mai mult decât 
cea din originala clădire cu opt etaje, construită în 1927. 

Mişcaţi de dorinţa sinceră de a ne exprima recunoştinţa şi aprecierea faţă de Iehova pentru 
toate facilităţile cu care ne-a binecuvântat aşa de graţios, noi cei de aici de la filiala Statelor Unite 
suntem hotărâţi, prin harul Domnului, să ne ţinem de lucrarea noastră în linia de producţie a laudei. 
Făcând aşa cu credincioşie sperăm să ne arătăm iubirea faţă de fraţii noştri din fiecare naţiune, 
servindu-i mai bine, totul spre onoarea Aceluia al cărui Cuvânt îl predicăm în unitate. 
 

Serviciu de teren 
 

Pe măsură ce anul de serviciu 1949 se apropie de sfârşit, servii lui Iehova din această ţară au 
motiv să se bucure, căci acesta a fost un an de binecuvântări. Efortul comun din partea vestitorilor de 
a ajunge la normele de lucru  şi de a atinge noi recorduri, precum şi hotărârea lor de a ajunge la 
multele adunări care au marcat acest an de serviciu şi de a trage folos de pe urma instruirii date aici, 
au contribuit, fără îndoială, la creşterile pline de satisfacţii pe care rapoartele le descoperă. 

Expansiunea a fost vizibilă de timpuriu, când, în luna octombrie, a fost atins un nou record 
minunat prin cei 82.217 vestitori ce au dat raport. Acesta a depăşit recordul anterior de 3.551 
vestitori. Martie a fost martoră la un alt nou record de 82.640 vestitori. Pentru luna aprilie s-a propus 
obiectivul de 87.000 vestitori, bazat pe recordurile combinate anterioare, atât din pionieri cât şi din 
vestitori ai grupelor, aşa cum a fost descoperit de rapoartele din diferite circuite. Spre bucuria tuturor 
această cifră a fost depăşită, căci 87.622 vestitori au dat raport de serviciu. Activitatea energică în 
decursul perioadei Memorialului a jucat, fără îndoială, un mare rol, făcând posibil acest lucru. Însăşi 
la celebrarea memorialului au participat 129.025 persoane şi 10.050 s-au împărtăşit din simboluri. 

Dar chiar şi remarcabilul record de vestitori al lunii aprilie avea să rămână în urmă înainte ca 
acest binecuvântat an de serviciu să ajungă la sfârşit. În iulie au fost pe teren 89.669 vestitori şi în 
august, ultima lună a anului de serviciu, a fost înregistrat un alt record minunat prin cei 91.463 
vestitori de pe teren. Cinci recorduri în 12 luni! Aceste minunate creşteri au adus numărul mediu de 
vestitori al anului la 82.958, mult peste cifra de 80.239 vestitori şi o creştere cu 13,7 procente faţă de 
media anului trecut de 72.945 vestitori. 

A fost evident pentru toţi că adunările din 1949 au jucat un rol predominant în aducerea 
acestei creşteri. În decursul acestei perioade de 12 luni s-au ţinut cele trei adunări de district rămase 
din seriile anterioare, în Des Moines, statul Iowa, Chicago, statul Illinois şi Providence, statul Rhode 



 19 

Island. În afară de faptul că au furnizat hrănirea şi împrospătarea spirituale necesare, la  fel ca la 
adunările similare care le-au precedat, adunarea finală de la Providence a asigurat condiţiile 
preliminare pentru activitatea din anul care avea să urmeze. Aici tu, frate Knorr, ai anunţat pentru 
prima dată textul temă pentru anul 1949, „Eu, … Te voi lăuda din ce în ce mai mult” (Ps. 71:14). 
Acesta a fost urmat imediat de anunţul că în decursul verii anului 1949 vom fi din nou binecuvântaţi 
cu adunări de district, de data aceasta două pentru fiecare district. 

În prima parte a primăverii s-au făcut aranjamente pentru adunările de district de la Fort 
Worth, Texas; Little Rock, Arkansas; Birmingham, Alabama; Jacksonville, Florida; New Orleans, 
Louisiana; Raleigh, North Carolina; Sacramento, California; Portland, Oregon; Springfield, 
Massachusetts; Detroit, Michigan; Indianapolis, Indiana; Sioux Falla, South Dakota; Lincoln, 
Nebraska şi Baltimore, Maryland. 

Anul trecut a fost înfiinţat un district separat pentru fraţii de culoare din Sud, făcând şapte 
districte în Statele Unite. Cele două adunări din acest district, Jacksonville şi New Orleans, au fost 
aranjate numai pentru fraţii de culoare. Acest lucru s-a dovedit a fi mai ales benefic şi a fost apreciat 
foarte mult de cei din auditoriu, întrucât adunările de grupuri mixte din acel teritoriu stârneau cu 
siguranţă furia persoanelor lipsite de scrupule şi cu prejudecată, care n-ar fi avut remuşcări să 
intervină chiar într-o adunare creştină, sau s-o împiedice. În timp ce se desfăşurau aceste două 
adunări, era evident pentru toată lumea că binecuvântarea lui Iehova era peste acel aranjament. Cu 
mintea liberă să se bucure de aspectele adunărilor, aceşti fraţi au sorbit cu bucurie instrucţiunea dată. 
Deşi mai mici, în ce priveşte numărul de participanţi, faţă de altele din celelalte adunări de district, 
ele n-au fost, în nici un caz, întrecute în entuziasm şi apreciere din partea fraţilor participanţi. 

Programul a fost în esenţă acelaşi ca la toate adunările, exceptând faptul că cinci dintre oraşe 
au avut program de patru zile, deci caracteristici suplimentare.  De la început până la sfârşit sesiunile 
au prezentat sfaturi stimulative şi instructive. N-a fost lăsat neatins nici un aspect al serviciului şi 
discursurile au avut legătură cu o mare varietate de subiecte importante. Comportamentul creştin, 
problemele şi rezolvările din grupe, progresul făcut de poporul lui Iehova în anii trecuţi şi necesitatea 
de a rămâne fără frică lângă lucrarea lăsată nouă înainte de Armaghedon, s-au aflat printre punctele 
discutate. 

Cuvântarea publică, „Este mai târziu decât credeţi voi”, a stârnit mult interes şi a fost făcută 
de cunoscut peste tot şi cu eficienţă prin intermediul a 2.600.000 pliante, precum şi prin mii de 
pancarte, anunţuri pe vitrine şi alte mijloace de înştiinţare în numeroase oraşe. Cu participarea tuturor, 
85.442 persoane au auzit oportunul mesaj în timpul înaintat al zilei în care trăim. Mai mult decât atât, 
ca recunoaştere a importanţei timpului, 1.644 persoane şi-au simbolizat consacrarea prin cufundare în 
apă la cele 14 adunări. 

Entuziasmul stârnit prin aceste adunări, nu numai printre poporul Domnului care a participat, 
ci şi printre locuitorii din oraşele adunărilor care au venit să ne cunoască mai bine pe noi şi mesajul 
nostru, a jucat fără îndoială un rol mare în impulsul de adunare al activităţii de serviciu în decursul 
ultimei părţi a anului de serviciu. 

Alături de adunările de district, adunările pe circuit au continuat să joace un rol important în 
progresul vestitorilor individuali şi al grupelor din întreaga ţară. Plin de satisfacţii este mai ales 
răspunsul publicului. În decursul ultimei jumătăţi a anului de serviciu au participat 106.509 
individuali la adunarea pe circuit şi adunarea publică, comparativ cu cei 59.172 de participanţi la 
adunarea de sâmbătă seara. Majoritatea acelora ce constituie diferenţa dintre aceste două cifre au fost, 
fără îndoială, persoane cu bunăvoinţă.  

A existat o creştere cu 99 procente a numărului celor cufundaţi la adunările de circuit în 
ultima jumătate a anului de serviciu, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. În decursul 
întregului an au fost botezaţi 7.349 noi vestitori, o creştere cu 96,5 procente faţă de cifra de anul 
trecut de 3.739 cufundaţi. 

În mare parte a existat puţină împotrivire faţă de activitatea noastră de serviciu din Statele 
Unite în acest an trecut. Cu toate acestea, izbucniri spasmodice au servit să ne aducă aminte că 
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adversarul continuă să caute oportunităţi pentru a pune obstacole închinării adevărate a lui 
Dumnezeu. Totuşi, cel mai mare teren al lucrării misionare evangheliste, mărturisirea din uşă în uşă, 
aşa cum a fost introdusă de Isus Cristos şi de apostoli, exceptând încălcări minore, a rămas deschis în 
Statele Unite. O întâmplare ce are legătură cu predicarea evangheliei a avut loc în Pittsburgh şi un 
altul în Lagrange, Georgia. S-au făcut încercări pentru a opri lucrarea cu reviste în Gulfport, 
Mississippi; şi în oraşul New York s-a încercat o mică tulburare a lucrării publice de mărturie la 
Times Square, dar atunci când chestiunea a fost dusă înaintea tribunalului, magistratul a făcut aspre 
observaţii poliţiei din pricina acţiunii lor ilegale în încercarea de a pune piedici serviciului martorilor 
lui Iehova. Din timp în timp s-au ridicat probleme din cauza întrebuinţării echipamentului de sunet în 
diferite părţi ale ţării, dar toate aceste ciocniri cu persoane ce au încercat să reducă la tăcere adevărul 
n-au făcut decât să dea un impuls sporit lucrării şi poporul lui Iehova continuă în marşul lor înainte. 

Una din încercările vrednice de reţinut de a suprima lucrarea în decursul anului trecut a fost 
atunci când mânia duşmanului s-a precipitat la culme împotriva adunării publice din Duncan, 
Oklahoma, ţinută în legătură cu o adunare de circuit. Fraţii şi multe persoane cu bunăvoinţă din acest 
oraş erau adunaţi în ziua de 17 iulie, 1949, după amiaza, să asculte o cuvântare prin servul de district. 
Cu aproape patruzeci de minute înainte de timpul începerii lecturii, între 200 şi 300 de oameni, 
majoritatea din ei veterani ai războiului mondial, întărâtaţi de unii pseudo-patrioţi, au intrat în 
auditoriul şcolii închiriat de fraţi pentru adunarea pe circuit. Doi dintre invadatori, purtând drapele 
enorme, s-au îndreptat spre partea din faţă a sălii şi au urcat la platformă. Ei se străduiau să oprească 
ordonata adunare creştină. Au pus mâna pe microfon şi au urlat ca toată lumea să se ridice în picioare 
şi să cânte imnul naţional şi să salute steagul. Cei din audienţă au hotărât să cânte cântări de laudă lui 
Iehova şi au căzut de acord să înăbuşe discordantul cântec al gangsterilor. Şeful delincvenţilor a 
încercat apoi să facă pe toată lumea să părăsească auditoriul. Singura replică a fost cântarea „Stai 
lângă Iehova!” şi „Laudă pe Iehova!”. Aceasta i-a înfuriat aşa de mult pe demonizaţii impostori, încât 
unul din ei l-a lovit pe un frate mai tânăr. Aceasta a dat curs la o încăierare generală ce a durat 
aproape o jumătate de oră. Cam doisprezece din fraţii noştri au fost răniţi, dar ei n-au fost inactivi. 
Mulţi au fost „huliganii” uimiţi şi zăpăciţi din acea seară,  în timp ce îşi îngrijeau rănile, supăraţi de 
modul în care s-au apărat aceşti „fricoşi de martori ai lui Iehova”. .. mai târziu au recunoscut faţă de 
fraţi că le era ruşine de participarea lor. Lectura a început la timp şi s-a încheiat în mod victorios. 
Populaţia rurală din împrejurimi, precum şi cetăţenii paşnici din Duncan sunt mâniaţi pe acţiunea 
luată de cei nelegiuiţi din mijlocul lor şi ei sunt supăraţi mai ales din cauză că această acţiune a fost 
sub conducerea aparentă a oficialilor oraşului. Raportul detaliat al acestei întâmplări ruşinoase a fost 
expus în revista Treziţi-vă! din 8 noiembrie, 1949. Se va porni acţiune în instanţă împotriva celor 
responsabili pentru acest atac criminal împotriva libertăţii de închinare. 

Pionierii au fost de mare ajutor în decursul anului, nu numai pentru că au mers în locurile 
unde este nevoie de ajutor suplimentar, precum în Duncan, ci şi în timpul adunărilor, şi mai ales în 
ajutorul grupelor. Încheierea anului de serviciu a văzut 5.016 pionieri pe lista activă, dintre care 379 
erau pionieri speciali. Trebuie să se observe că eram cu 2.279 sub obiectivul nostru de 7.295 pionieri, 
obiectiv ce era cu 10 procente mai mult decât media numărului de vestitori pentru anul de serviciu 
precedent. 

Serviciul de pionier de vacanţă a continuat să se bucure de o prosperă expansiune în Statele 
Unite şi a fost atins un nou record de 832 pionieri de vacanţă. Cifra precedentă a fost de 796 pionieri 
de vacanţă anul trecut. Treisprezece dintre aceşti pionieri de vacanţă au constatat că este posibil să 
intre în serviciul de pionier cu timp integral. În plus, în decursul anului  s-au înscris 1.753 noi 
pionieri.  
Majoritatea pionierilor lucrează acum în legătură cu grupele şi dau un ajutor valoros întărind aceste 
grupuri existente. Au fost înscrise 138 grupe noi în decursul anului, cu un total de 2.905 grupe ce au 
dat raport la sfârşitul anului de serviciu. 
………………… 
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Punerea în circulaţie a publicaţiei Consultant de organizare teocratică pentru martorii lui 
Iehova, la 1 martie 1949, a făcut mult pentru a însufleţi serviciul. 

Speranţa Împărăţiei pentru întreaga omenire (engleză) a fost singura publicaţie nouă 
disponibilă în decursul anului. În decursul mai multor campanii din timpul anului aceasta a fost foarte 
solicitată şi, deşi era o picătură în cantitatea de literatură plasată în timpul anului, au fost făcute mai 
multe vizite ulterioare şi au fost conduse mai multe studii. 

Media de timp pe teren din partea vestitorilor de grupă a scăzut de la 13,2 ore la 11,1ore pe 
lună, fără îndoială din pricina schimbării în modul de calculare al timpului. Cu toate acestea, este 
încurajator să se observe că numărul mediu de studii din Biblie, atât pentru vestitori, cât şi pentru 
pionieri, a rămas acelaşi, şi a crescut uşor pentru pionierii speciali. Acest lucru a avut ca rezultat o 
creştere cu 19,9 procente a studiilor din Biblie, pentru a da un total de 61,193. Vizitele ulterioare au 
crescut în numărul total cu 9,9 procente. 

Din pricina aranjamentului de Ziua Revistei, precum şi a celor două campanii de abonamente 
în decursul anului de serviciu, revistele au jucat un rol din ce în ce mai mare în lucrarea de predicare a 
evangheliei din Statele Unite. Numărul noilor abonamente obţinute s-a ridicat de la 230.278 la 
291.296 şi revistele individuale distribuite s-au ridicat de la 6.486.766 la 7.453.310. Un mare potop 
din adevăr a ajuns la oameni prin intermediul revistelor, căci numai în Statele Unite au fost distribuite 
în decursul anului un total de 10.783.870 exemplare din Turnul de veghere şi 9.670.298 exemplare 
din Treziţi-vă!  
După ce au savurat bucuria depăşirii normei fixate pentru acest an trecut, cu 2.719 vestitori, servii lui 
Iehova din această ţară speră să meargă înainte mereu, în unitate, predicând Cuvântul la timp şi ne la 
timp. Cu ajutorul lui Iehova fiecare ne vom strădui să ne facem partea în acest an care va veni pentru 
a ne …, sau a ne depăşi norma de 91.254 vestitori, cu scopul ca numele lui Iehova să fie slăvit mai 
mult. 
 

Alte ţări subordonate filialei din Statele Unite 
 

Este extrem de interesant să priveşti progresul lucrării de predicare a evangheliei pe tot 
cuprinsul insulelor mării şi în teritoriile care sunt mai mult sau mai puţin izolate, sau departe de calea 
bătută pe care se călătoreşte. În aceste locuri izolate trăiesc mulţi oameni. Ei sunt informaţi de ce se 
întâmplă în lume şi se întreabă ce înseamnă toate acestea. Ducându-le mesajul Împărăţiei, ei au 
oportunitatea să afle că acum noi ne aflăm în zilele din urmă şi că a venit timpul ca lumea nouă a 
dreptăţii să aducă binecuvântări celor care Îl iubesc pe Iehova Dumnezeu şi Împărăţia Lui. Societatea 
simte că este responsabilitatea ei să ajungă până la marginile pământului cu această veste bună, în 
consecinţă, a trimis persoane în aceste insule împrăştiate ale mării şi aceste multe locuri izolate. 

Scurtele rapoarte care urmează dau o anume idee despre ce anume înseamnă lucrarea de 
pionier şi despre eforturile pe care le fac martorii lui Iehova pentru a se stabili în câteva din aceste 
ţări. Din cele 17 locuri înşirate, şapte rapoarte se ocupă de insule sau grupuri de insule, în timp ce 
celelalte 10 locuri despre care se face raport sunt în legătură cu teritoriile de pe continent. 
Preşedintele Societăţii a aranjat să trimită absolvenţi de la Gilead în toate aceste locuri, cu excepţia 
unuia singur. Câteodată, bineînţeles, este imposibil ca ei să rămână o perioadă lungă de timp, dar 
sămânţa este semănată şi organizaţiile locale au început. În prezent sunt 35 absolvenţi ai Gileadului 
stabiliţi în 12 din aceste locuri îndepărtate şi asociaţi cu ei sunt alţi fraţi care au îmbrăţişat lucrarea de 
pionierat, precum şi mulţi vestitori de grupă locali. Laolaltă, în aceste teritorii au fost înfiinţate 39 
grupe şi numărul total de vestitori este de 544, cu cifra record în timpul anului de 778 individuali care 
s-au angajat în predicarea acestei evanghelii a Împărăţiei. Aceasta a fost o creştere bună faţă de anul 
1948, când numărul mediu de vestitori a fost de 378. .. acest întreg teritoriu a existat o creştere cu 45 
procente a numărului de vestitori faţă de anul de serviciu 1948. Cele 39 de grupe care sunt organizate 
acum în aceste 17 locuri diferite din întreaga lume sunt doar un început pentru o mai mare 
expansiune. Experienţele, încercările, greutăţile şi bucuriile vestitorilor sunt la fel ca cele ale fraţilor 
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din ţările unde sunt mii de vestitori asociaţi. Într-o bună zi, în Lumea Nouă, toate aceste locuri vor fi 
pline de oameni ce vor cânta laudele Celui prea Înalt, căci toţi vor avea locul lor în lumea nouă a 
dreptăţii. Ceea ce se întâmplă în serviciu în aceste locuri diferite este arătat, pe scurt, mai jos. 
 

Alaska 
 

Un grup mic, dar hotărât, de vestitori continuă să împingă anunţul Împărăţiei în vastul 
teritoriu al Alaskăi. Eforturile lor au adus ceva roade, căci cei 32 vestitori ce dau acum raport 
reprezintă o creştere cu 6,6 procente faţă de media anului de serviciu precedent. În august a fost atins 
recordul de 43 vestitori. 

Efectele adunării de district ţinută anul trecut în Juneau încă se resimt. Cei care au luat poziţie 
pentru adevăr sunt plini de viaţă şi noii interesaţi sunt nerăbdători să ia parte la toate aspectele 
lucrării. Câteva din surorile de aici se ajută unele pe altele în serviciu, având grijă de copii cu rândul. 
După o vizită recentă din partea pionierului special, care serveşte o parte din timp ca serv de circuit, o 
altă grupă raportează un câştig constant în numărul de vestitori, precum şi în numărul de participanţi 
la adunări; aşa că se anticipează o altă creştere. 

În general oamenii din Alaska sunt sătui până-n gât de religia ortodoxă, dar este dificil pentru 
ei să deosebească diferenţa dintre falsa religie şi lucrarea de predicare ce se face acolo de fraţii noştri. 
Cu toate acestea, s-au făcut 3.958 vizite ulterioare, o creştere cu 9 procente şi media de 42 studii din 
Biblie din fiecare lună a avut o creştere cu 23,5 procente. Fraţii noştri din Alaska oferă cu fermitate 
Cuvântul vieţii, spre propriul lor folos, precum şi spre binele veşnic al celor câţiva ce se opresc şi dau 
atenţie. 
 

Bahamas 
 
Oamenii cu bunăvoinţă din Bahamas continuă să se facă de cunoscut, nu numai prin 

participarea la adunări, ci şi prin faptul că iau parte în serviciu pe teren în mod zelos. Această creştere 
a fost foarte evidentă la celebrarea Memorialului, când au participat 112 persoane, mai mult decât 
dublu faţă de cifra de 54 de anul trecut. Dintre aceştia 7 s-au împărtăşit din embleme. Numărul mediu 
de vestitori din Bahamas a crescut de la 33 la 52, un câştig de 57,6 procente şi în aprilie a fost atins 
un nou record de 68 vestitori. 

Deşi a existat o diminuare în distribuirea de altă literatură de către grupă, au fost plasate mai 
multe reviste individuale. De fapt, cele 5.436 exemplare distribuite anul acesta au însemnat o creştere 
cu 136 procente faţă de anul precedent. Aceasta, împreună cu activitatea de adunări publice 
continuată, îi face să sufere pe liderii religioşi. Incapabili să sufere în tăcere, în The parish news a fost 
publicat un apel, din care urmează un fragment: „Sunt puţin deranjat de oamenii care au venit să 
semene sămânţa discordiei în parohie. Ei se numesc martorii lui Iehova. Vă rugăm să fiţi atenţi şi să 
respingeţi cu fermitate doctrinele acestor oameni. Fără îndoială, ei vă vor spune că ce vă învăţăm noi 
este greşit, totuşi oamenii din biserica bună îi primesc pe aceşti oameni în casa lor şi le dau voie să 
încerce să le explice propria lor carte. Amintiţi-vă că Biserica a existat cu mult timp înaintea Bibliei. 
Nu-i lăsaţi pe aceşti oameni să caute să vă schimbe părerea faţă de învăţătura şi practica voastră 
catolică. Le cer tuturor celor credincioşi să stea fermi împotriva acestor învăţături eronate. … Ori de 
câte ori doriţi să ştiţi ceva ce nu înţelegeţi, vă rog să vă consultaţi preotul paroh. El vă va informa 
corect. Nu-i ascultaţi pe oamenii care nu ştiu despre ce vorbesc. Vă rog să puneţi la inimă toate 
acestea!” 

Dar, se pare că oamenii buni au fost mai înclinaţi să pună adevărul la inimă decât strigătul 
speriat al publicaţiei The parish news. Un număr dintre ei şi-au exprimat nemulţumirea că a fost 
publicat un astfel de articol. 
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Insula Eleutera 
 

Aproape în timpul întregului an de serviciu velierul auxiliar „Sibia”, condus de patru pionieri 
speciali, a lucrat în Bahamas, în principal pe insule, care nu sunt accesibile altfel. Un timp 
considerabil a fost petrecut pe insula Eleutera. Vastul teritoriu pe care trebuie să-l acopere aceşti fraţi 
nu le permite să rămână destul de mult pentru a continua studiile extinse din Biblie şi să organizez 
grupe, dar sămânţa este semănată şi este găsită multă bunăvoinţă. Ei au vizitat şi Andros, Abaca, 
Bimini, Grand Bahama, Cat Island, Long Island, Harbour Island, Exuma, Rum Cay şi Inagua, câteva 
din cele 20 de insule locuite din grupul Bahamas; şi unele din cele 3.278 bucăţi de literatură pe care 
le-au plasat ei şi-au găsit locul în aproape fiecare casă în care au mers aceştia, deşi au fost multe 
aşezări la care n-au putut ajunge. 

Ar fi imposibil să cuprindem toate experienţele lor interesante, însă urmează un fragment din 
raportul servului misionar de la casă, care conduce activităţile ambarcaţiunii. 

„Unii oamenii aveau încă exemplare din literatura Societăţii, la care ţineau, ce datau încă din 
vremea Harfei lui Dumnezeu. Lor le plăcea să ştie că acele cărţi ce erau prezentate erau publicate de 
aceeaşi organizaţie. Mulţi au dovedit prin conversaţia lor că-şi însuşiseră mult din informaţia pe care 
o citiseră. 

Câteodată întreaga familie era afară pe câmp când sunam, dar, după ce veneau acasă şi vedeau 
Bibliile şi cărţile prietenilor lor, dimineaţa următoare, devreme, aşteptau pe doc să primească ceva 
pentru ei înşişi. Unii veneau la ambarcaţiunea noastră şi aduceau daruri neînsemnate din peşte, fructe 
şi nuci de cocos, pentru care le dădeam întotdeauna material suplimentar de citit. 

Adunările publice au fost greu de aranjat în unele locuri şi destul de uşor în altele. În multe 
cazuri aceasta însemna pur şi simplu să te ridici şi să vorbeşti. Aceste cuvântări au fost date în şcoli, 
biserici, case particulare, magazine, baruri, pe docuri, sub copaci şi oriunde exista oportunitate, 
adesea fără ... Adesea era destul de greu să faci oamenii să plece după cuvântare şi mulţi păreau că nu 
au niciodată destul. Ne-a părut rău că n-am putut să petrecem mai mult timp cu ei. 
În mod frecvent, în timp ce ne întorceam acasă după o zi lungă şi grea în serviciu, aveam plăcerea să-i 
auzim pe oameni citind cu voce tare, în tip ce treceam pe lângă micile lor locuinţe. Mulţi dintre ei 
strigau la noi şi îşi exprimau plăcerea faţă de carte şi ne mulţumeau din nou pentru că-i vizitasem. Noi 
n-am putut ajuta, dar am putut să observăm minunata răbdare a Domnului, care a făcut posibil ca 
aceşti oameni drăguţi să audă adevărul şi să se bucure de prezenţa Regelui. 

Cu toate acestea, la fel ca altundeva, aceste ‘Insule ale Paradisului’, aşa cum sunt numite, sunt 
blestemate de pacostea clerului şi este de-a dreptul surprinzător cât de mulţi religionişti sunt 
reprezentaţi într-un orăşel de 100 persoane sau mai puţin. Atitudinea majorităţii acestor religionişti 
este rezumată în cuvintele unuia dintre ei, adresate unui membru din grupul nostru: ‘Nu pot dovedi că 
greşiţi, dar voi lupta împotriva voastră până la sfârşit’. 

Oricui poate doar să-i fie milă de oamenii care sunt lăsaţi să moară de foame din punct de 
vedere spiritual care, asemenea omului de pe insula Exuma, după ce a observat ce puţin ştia din 
Biblie, după mulţi ani de mers la biserică, a fost întrebat: „Atunci de ce mergeţi?” Răspunsul lui 
vrednic de milă ar trebui să fie o piatră de moară de vină în jurul gâtului celor responsabili: ‘Păi, ei nu 
ne învaţă calea pe care o spune Biblia, dar este amintit numele lui Dumnezeu, aşa că ne ducem acolo 
să-l auzim’”. 

Lucrarea acestor patru misionari a fost stânjenită de toate primejdiile şi dificultăţile care 
însoţesc călătoria cu barca, precum şi de lipsa transportului după ce au ajuns la câteva insule. În 
decursul celor şapte luni acoperite de raportul lor, ei au avut o medie de 73,1 ore pe lună, au făcut 564 
vizite ulterioare şi au condus o medie de 12 studii din Biblie la domiciliu, pe lună. De data aceasta 
ambarcaţiunea lucrează în Insulele Virgine, cu dovada continuă şi abundentă că Iehova 
binecuvântează acest aranjament. 
 

Bermude 
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Acţiunea oficialilor din Bermude în exilarea celor doi absolvenţi ai Gileadului, care serveau 

ca servi pentru Hamilton, Bermude, a făcut ca grupa martorilor lui Iehova să fie acum cunoscută de 
toţi, după ce s-a luat în considerare, în întregime, articolul special din revista Treziţi-vă! Până în 
timpul prezent, eforturile de a repara răul care a rezultat din această mişcare nedreaptă nu a avut 
succes; însă multora li s-a oferit oportunitatea să ia poziţie pentru sau împotriva lui Iehova şi a 
Împărăţiei Lui. 

În majoritatea parte oamenii buni din Bermude sunt plini de înţelegere faţă de cauza 
martorilor. Pentru folosul lor au fost distribuite printre ei 10.000 de exemplare din revista Treziţi-vă! 
ce cuprinde articolul din Bermude. Această distribuire a însemnat o muncă mare pentru micul grup de 
martori din Bermude. Cei doi vestitori cu caracter regulat au fost ajutaţi uneori de nu mai puţin de 14 
persoane interesate, dar a durat mai multe luni să realizeze acest lucru. 

Distribuirea prelungită de reviste este uşor de înţeles că a scurtat timpul disponibil pentru 
studii şi vizite ulterioare, dar fraţii se străduiesc acum să se îngrijească de marea cantitate de 
bunăvoinţă ce a fost manifestată. 

Ei simt foarte profund nevoia de ajutor după ce i-au avut pe absolvenţii Gileadului cu ei 
aproape doi ani. Petiţia ce a fost respinsă în prealabil de Camera Inferioară va fi din nou înmânată 
Camerei curând. Dacă austerii conducători ai acestei ţări vor alege să trateze sau nu Societatea 
Watchtower la fel ca pe celelalte corpuri religioase nu poate fi prevăzut; dar este sigur că această 
controversă este prin ea însăşi o mărturie pentru oameni, şi ca rezultat mulţi învaţă despre adevărata 
natură a religiei sectare şi a politicii. 
 

Africa Franceză Ecuatorială 
 

Adevărul nu cunoaşte margini, şi nici nu respectă persoane. Separaţi de marile distanţe ale 
junglei intermediare, dispreţuiţi de austerii misionari albi, care fac tot ce le stă în putere să împiedice 
lucrarea, mişcare neschimbătoare printre oameni, aceste lucruri i-ar descuraja pe toţi, dar nu şi pe cei 
mişcaţi de zelul lui Iehova. Dintre aceştia sunt aceşti africani vorbitori de franceză care au făcut 
progrese atât de remarcabile în decursul anului de serviciu trecut. 

Există acum şapte grupuri organizate ce raportează serviciu pe teren, cu o medie de 15 
vestitori. Ei au atins o medie de 10,2 vizite ulterioare şi 2,6 studii din Biblie pe an, ceea ce este 
vrednic de laudă pentru aceşti noi lucrători. Pentru a învinge analfabetismul la scară mare printre 
mulţi dintre cei interesaţi a fost numit un frate pentru a da instrucţiuni citind, ca ei să înainteze mai 
repede. 

Deşi aceşti băştinaşi sunt dispreţuiţi de europeni şi în special de misionarii religioşi, 
întrebuinţarea abilă de către ei a Scripturilor este prea mult pentru cler. Din când în când, cineva se 
străduieşte să discrediteze adevărul, aşa cum a făcut preotul care a întrerupt una din adunări unde se 
citea cu voce tare cartea Creaţie. El a cerut să vadă cartea şi a condamnat-o pe faţă. Când a fost 
întrebat dacă avea de oferit una mai bună, el a propus cărţi despre filozofie şi teologie, care au fost 
respinse imediat ca fiind înţelepciunea omului. Preotul a schimbat apoi subiectul pentru a se lăuda că 
biserica catolică era singura biserică adevărată; dar Scripturile folosite i-au respins argumentul, aşa 
încât în timpul când discuţia s-a încheiat „el era zăpăcit cu totul şi transpirase aşa de mult, că era tot 
ud, până la oase”. 

Şi protestanţii sunt grăbiţi să-i condamne pe martori, depunând reclamaţii la autorităţile 
municipale şi avertizându-şi turmele să nu asculte mesajul. Oricare dintre oamenii lor care este prins 
sau observat că ascultă este imediat exclus din adunare şi certificatul de botez, considerat paşaport 
pentru cer, este luat înapoi. Dar aceste bariere făcute de om sunt de-a dreptul ineficiente. Oamenii 
sunt deosebit de sinceri şi cinstiţi şi recunosc cu uşurinţă eşecul religiei organizate când acest lucru 
este adus în atenţia lor. 
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Se primesc mereu scrisori din partea a numeroşi individuali care doresc literatură sau mai 
multă informaţie despre adevăr. Cineva zicea: „Noi, africanii din Ecuator, suntem săraci în spirit şi nu 
putem  înţelege întotdeauna ce citim. Este dincolo de imaginaţia noastră. Fraţilor, veniţi în ajutorul 
nostru şi învăţaţi-ne! … Singura lumină pe care o putem primi este prin intermediul instrucţiunilor 
voastre, din cărţile voastre”. 
 

Gambia 
 

În luna mai, 1949, doi absolvenţi ai Şcolii de Biblie de la Gilead a Watchtower şi-au făcut 
apariţia în Gambia, cea mai mică şi mai nordică dintre coloniile britanice din Africa de Vest.  

Majoritatea locuitorilor din Gambia sunt negrii, aproximativ 75 procente fiind urmaşi ai 
religiei mahomedane. Aceşti oameni chibzuiţi şi harnici sunt în majoritate analfabeţi, dar printre ei 
există mulţi africani bine educaţi. Când şi-au început lucrarea, misionarii ei au găsit mulţi oameni 
care îşi mai aduceau aminte de o vizită făcută coloniei de unul din reprezentanţii Societăţii, cu 
aproape douăzeci de ani înainte. Lecturile publice oferite în acel timp treziseră interesul car mocnea 
încă şi mulţi şi-au exprimat aprecierea că reprezentanţii Societăţii erau din nou împreună cu ei. Un 
auditoriu atent de 115 persoane a ascultat cuvântarea publică „Pace pe pământ – Când?”, prima din 
cele două condusă de misionari. Într-un efort zadarnic de a contracara această bună lucrare, clerul a 
ridicat strigătul fals de „comunism”. Dar oamenii auziseră prea multe despre Biblie de la aceşti 
martori ai lui Dumnezeu ca să fie prostiţi aşa de uşor. Aşa că tonul a fost schimbat în „profeţi falşi”, 
dar fără succes mai mare. 

Un preot, după ce a observat nişte literatură ce era plasată unor vânzătoare, a deranjat în mod 
nepoliticos cu: „Nu merită să iei această literatură. De ce veniţi aici? Avem propria noastră religie”. A 
fost arătat că şi evreii din timpul lui Cristos aveau propria lor religie. Atunci preotul a amintit că 
martorii lui Iehova n-au luat parte la nici un război, la care vestitorul a răspuns că membrii religiei 
„părintelui” s-au atacat şi s-au omorât unii pe alţii aproape în orice război. Aceasta a pus capăt 
conversaţiei, cu preotul bătând rapid în retragere. 

Încă n-a fost formată nici o grupă, dar un vestitor de grupă s-a alăturat misionarilor în serviciu 
şi ei .. în serviciu. În ciuda tuturor eforturilor clerului în opoziţie, oamenii apucă adevărul cu sete. 
 

Guadalup 
 

Timp de mulţi ani câţiva din fraţii noştri au fost în Guadalup, predicând mesajul evangheliei 
după cele mai bune din abilităţile lor. Împiedicaţi de luptele interne şi de insuficienta înţelegere a 
instrucţiunilor, aceşti fraţi au fost încântaţi la culme când au aflat că doi absolvenţi ai Gileadului 
urmau să vină să-i ajute. După dificultăţi considerabile aceşti doi fraţi au ajuns în cele din urmă la 
Pointe-a-Pitre, unde sunt stabiliţi majoritatea fraţilor. 

S-a făcut imediat progres, pe măsură ce aceşti doi misionari şi-au îmbunătăţit abilitatea de a 
vorbi franceza şi a început să se simtă prezenţa lor. Activitatea din grupă a crescut; şi religioniştii au 
început să-i dea zor. Dar religioniştii nu s-au ocupat cu predicarea evangheliei. Misionarii au primit o 
înştiinţare că trebuiau să plece pe 30 ianuarie, doar .. Consulul britanic a investigat cererea fraţilor, 
dar s-a constatat că era imposibil să obţină prelungirea vizelor dincolo de 5 martie, în pofida unei 
petiţii de la adunarea în care serveau ei. Consulul, el însuşi catolic, a sugerat că „aceasta trebuie să fie 
mâna Bisericii Catolice”. Chiar această prelungire a vizelor lor a fost curând anulată. 

Dar lucrarea de mărturie nu s-a oprit când au plecat ei, spre nemulţumirea împotrivitorilor 
religioşi. Un grup religios a folosit filme în străduinţa de a contracara efectele mesajului Împărăţiei. 
Curând după aceasta, preotul din Sante Anne a trecut pe lângă locul unde se ţineau studiile. El a 
îndrăznit să-l întrebe pe proprietar de ce îşi închiriase casa la martori. Proprietarul i-a spus: „Îmi 
închiriez casa la toţi, fără excepţie”. Preotul a contracarat: „Nu ştii că făcând aceasta dai un cuţit 
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cuiva care poate ucide pe altcineva?” Aluzia sa că martorii lui Iehova erau criminali a ajuns la urechi 
surde. Proprietarul sincer era deja familiarizat cu sabia spiritului pe care o mânuiau martorii pentru a 
tăia refugiul de minciuni al religiei şi pentru a-i ajuta pe oameni să câştige viaţă. 

Lucrând Sainte Anne, unul din cei trei pionieri din Guadalup raportează: „În aproape 150 de 
case am auzit mereu acelaşi răspuns: ‘Preotul sau predicatorul ne interzic să citim cărţile TURNULUI 
DE VEGHERE’. O femeie mi-a spus că predicatorul din biserică a zis: ‘Autorii acestor cărţi ard acum 
în focul iadului’”. Dar, în pofida acestor minciuni, literatura ajunge la oameni. Vizitele ulterioare 
aproape s-au dublat, crescând de la 1.373 la 2.631, deoarece fraţii s-au străduit să „hrănească oile”, 
aşa cum a poruncit Isus.  

Există mult interes răspândit peste tot în secţiunile rurale ale insulelor. Cu ajutorul lui Iehova 
şi aceştia vor fi strânşi înainte să treacă ziua răbdării Sale. 
 

Islanda 
 

Deşi n-a fost nici o schimbare în numărul vestitorilor din grupă din Islanda, au fost făcute 
planuri prin sosirea a altor doi absolvenţi ai Gileadului pe 18 decembrie. Imediat ei au început lunga 
şi dificila luptă de a învăţa limba complexă islandeză, profitând în acelaşi timp de toate oportunităţile 
ce erau oferite pentru a predica evanghelia. În lucrarea din uşă în uşă ei au pus o mărturie completă 
celor care puteau înţelege o frântură din engleză şi pentru a duce mesajul islandezilor ei au memorat 
fraze şi s-au concentrat pe pronunţie. Ei au început studiile traducând în islandeză „Biblia învaţă clar” 
de pe cea de-a doua pagină a Turnului de veghere şi apoi furnizând texte ca dovadă din Bibliile 
islandeze. 

Oricum, din timp în timp seminţele plantate au început să crească, ca în cazul unei experienţe 
relatate de fraţii de la Gilead. Un tânăr englez, odinioară soldat, dar acum căsătorit şi care locuia în 
Islanda, a fost .. Fraţii i-au împrumutat nişte ziare în engleză, printre care fuseseră împrăştiate din 
belşug exemplare din Treziţi-vă! Când a fost văzut din nou pe stradă el şi-a exprimat mulţumirea faţă 
de materialul Treziţi-vă! prezentat, deşi înainte arătase puţin interes faţă de mesaj. Cererea lui pentru 
a primi mai mult de citit a fost acceptată. El a mărturisit că era romano catolic, dar că nu era mulţumit 
de acţiunile şi învăţăturile ei. A fost început un studiu şi el pune deja mărturie tovarăşilor săi. 
 

Coreea 
 

Odată cu sosirea armatelor invadatoare japoneze lucrarea de mărturie a fost oprită în Coreea. 
Fraţii, împrăştiaţi sau întemniţaţi de japonezi, au pierdut contactul cu Societatea. Când a venit 
eliberarea, în 1945, ei au predicat din nou mesajul Împărăţiei la prietenii şi vecinii lor, cât de bine au 
ştiut. În 1947, când a fost stabilit din nou contactul cu Societatea, fraţii au fost încântaţi la culme. Ei 
au dorit să aibă o parte mai mare în hrănirea „celorlalte oi”. 

În mai, 1948, un grup de fraţi s-a adunat la Wha Dong şi cu lacrimi de bucurie au organizat 
grupa din Seul, Coreea. După aceea, ei au avut primul lor studiu organizat din Turnul de veghere din 
1939. În armonie cu experienţa lor anterioară, ei au strâns toată literatura pe care au găsit-o şi în 13 
zile opt vestitori o plasaseră toată; 80 cărţi legate şi 473 broşuri în 339 ore. Ei încă n-au înţeles cum să 
facă vizite ulterioare şi să conducă studii din Biblie, nici cum să dea raport, în mod potrivit, despre 
timp. Fără literatură părea că lucrarea lor era sfârşită. Traducerea instrucţiunilor de la Societate în 
coreeană de unul din numărul lor era înceată, căci el era deja ocupat cu traducerea Turnului de 
veghere pentru studiul lor. Oricine îşi poate imagina bine bucuria acestor fraţi, sub aceste împrejurări, 
când în luna august, 1949, au sosit doi absolvenţi ai Gileadului. 

Imediat lucrarea a prins viaţă. Au fost aduse în atenţie multele instrucţiuni noi şi folositoare şi 
a fost organizată o adunare de serviciu. Vestitorilor li s-a arătat cum să conducă şi să raporteze vizite 
ulterioare şi studii şi cum să profite de micuţa cantitate de literatură disponibilă, împrumutând-o la 
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diferite persoane. În loc să nu facă practic nici o lucrare pe teren, ca în lunile precedente, cei 14 
vestitori au consacrat 272 ore în serviciu şi au făcut 49 vizite ulterioare, numai în decursul celor trei 
săptămâni trecute din luna august. Patru din cele 13 studii din Biblie conduse în decursul lui august 
au fost, de asemenea, făcute de vestitorii din grupă. 

Cu siguranţă, rămân încă  dificultăţi ce trebuie depăşite. Lăsând la o parte mijloacele de 
transport insuficiente, lipsa hranei, inflaţia şi continua tulburare politică, în prezent pun probleme 
lipsa literaturii şi problemele de limbă. Absolvenţii Gileadului se luptă în mod curajos cu dificila 
limbă, dar mărturisirea lor se limitează pentru început la micile aşezări de afaceri care se găsesc 
împrăştiate pe tot cuprinsul diferitelor sectoare care alcătuiesc oraşul Seul. Aici ei îi caută pe cei care 
pot înţelege engleza puţin, astfel încât să fie înţeleşi. Probabil în oraşe jumătate din oameni ştiu să 
citească şi să scrie într-o oarecare măsură, deşi în sectoarele rurale majoritatea oamenilor sunt 
analfabeţi. Un alt handicap pe care îl oferă Orientul este faptul că aproape fiecare cameră din casă 
este folosită şi ca dormitor şi oamenii se ruşinează să-i invite pe martori în casă. Acest lucru a fost 
depăşit într-o oarecare măsură în Coreea, prin invitarea unui număr de persoane interesate la martori 
pentru studii. 

Deşi foarte defavorizaţi, coreenii par nerăbdători să înveţe şi să-şi îmbunătăţească starea. 
Literatura este acceptată cu uşurinţă şi pe măsură ce va deveni mai repede disponibilă în limba 
coreeană, ca fraţii băştinaşi să devină organizaţi mai bine şi absolvenţii Gileadului să stăpânească 
limba, este de aşteptat ca această ţară Coreea să se numere printre multele naţiuni din care mii vor 
veni să se închine la tronul lui Iehova.  
 

Liban şi Siria 
 

Deşi există oraşe mari, mulţi din locuitorii Libanului şi ai Siriei trăiesc în sate micuţe 
împrăştiate de la o margine la alta a regiunilor rurale. În aceste mici cătune se răspândeşte adevărul, 
adesea într-o măsură surprinzătoare. Adesea martorii spun la cineva adevărul şi în timpul mărturiei 
lor ascultătorul va face de cunoscut că altcineva din sat predică acelaşi mesaj. Mai devreme sau mai 
târziu „vestitorul fantomă” este găsi şi este ajutat să lucreze împreună cu organizaţia. Într-un sat la 
sud de Tir, se adăposteau numai refugiaţi, 12 persoane au devenit vestitori după ce unul din ei vizitase 
Tripoli, auzise adevărul şi-l acceptase şi li-l adusese şi lor. aceşti 12 au fost printre cei 54 botezaţi în 
timpul anului. 

Sunt mulţi refugiaţi în Liban, persoane care şi-au pierdut toate bunurile lumeşti în timpul 
războiului palestinian. Mulţi din aceşti oameni acceptă cu uşurinţă adevărul, în timp ce alţii s-au înrăit 
şi s-au întors împotriva lui Dumnezeu. Câţiva din fraţii noştri se află printre refugiaţi şi în timpul 
anului trecut Societatea le-a trimis provizii de mâncare şi îmbrăcăminte pentru a le uşura suferinţa. 
Unii care trăiau în sate împrăştiate au fost prea săraci să meargă la Tripoli să-şi primească partea, aşa 
că fraţii au aranjat să ia acest ajutor material la ei cu maşina. De-a lungul drumului ei au avut multe 
experienţe interesante şi au profitat de toate oportunităţile pentru a pune mărturie. Într-un punct 
soldaţii verificau toate maşinile pentru a asigura securitatea unei întruniri politice de la Beirut. Un 
ofiţer le-a cerut să meargă până la următorul post de poliţie şi lui i-a plăcut aşa de mult mesajul pe 
care l-au spus fraţii, încât pe drum s-a alăturat în distribuirea literaturii la oameni. Deşi era musulman, 
el le-a spus la oameni şi la tovarăşii lui poliţişti. „Sper că tot Libanul se va alătura în declararea 
acestui adevăr şi acestei veşti bune despre acest guvern teocratic”. Ajutoarele au fost distribuite 
fraţilor recunoscători, care, de asemenea, au fost ajutaţi să înainteze în studierea Bibliei. 

Numărul mediu de 123 vestitori este mai mare cu 12,8 procente faţă de media anului trecut şi 
în luna august s-a atins remarcabilul record de 192 vestitori. Esenţiale în ducerea adevărului la aceşti 
noi vestitori au fost adunările publice, dintre care 75 s-au ţinut anul acesta, la multe dintre ele fiind 
prezente sute de oameni. În timpul vizitei servului de circuit au fost prezente la cuvântarea publică 
250 persoane  într-o grupă de numai 10 vestitori. La celebrarea Memorialului au participat 456 
persoane, dintre care 10 s-au împărtăşit din embleme. 
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Cei doi absolvenţi ai Gileadului ce servesc acum acolo sunt ocupaţi să înveţe limba arabă aşa 
încât să se poată împărtăşi complet, alături de fraţii băştinaşi, în realizarea acestui lucru. 
 

Liberia 
 

Monrovia, Liberia, este căminul unei micuţe grupe pline de viaţă care s-a bucurat de o creştere 
de sută la sută în numărul de vestitori în decursul anului trecut. Mai mult decât atât, recordul de 28 
vestitori atins în luna august este cu 10 mai mult decât recordul de 18 menţinut în timpul anului. 
Această creştere devine cu atât mai remarcabilă cu cât se ia în considerare faptul că şomajul i-a forţat 
pe mulţi dintre fraţii băştinaşi să părăsească grupa şi să se mute în interior pentru a-şi câştiga 
existenţa. 
Sala Împărăţiei este situată pe una din străzile principale din Monrovia pe unde trec mulţi oameni. Pe 
lângă semnul de la Sala Împărăţiei fraţii au ridicat în curte un mare semnal electric ce anunţă 
adunările. În centru este pusă cartea „Adevărul vă va face liberi”. Multe persoane cu bunăvoinţă, 
după ce citesc semnul intră ca să întrebe de lucrare şi literatură şi să rămână pentru adunări. Uneori 
când .., cineva care nu ştie să citească, stă şi se uită la semn încercând să înţeleagă despre ce este 
vorba. El este invitat înăuntru şi îi sunt explicate Cuvântul şi scopul Domnului. Destul de des 
persoana este din „ţinutul ..” şi de obicei cuvintele sale de despărţire sunt: „E bine. O să le spun 
oamenilor mei”. Astfel nu numai fraţii fugari băştinaşi sunt cei care duc adevărul în interiorul ţării 
africane. 

Un bărbat ce locuia în ţinutul Grand Bassa, aproximativ 155 mile în interiorul Liberiei, a 
vizitat Monrovia, a venit în contact cu martorii şi a participat la adunări. În timpul când a trebuit să se 
întoarcă, el acceptase adevărul şi de atunci înainte pune mărturie la oamenii din ţinutul unde 
locuieşte. Absolvenţii Gileadului fac de asemenea lucrare la Kakata, Liberia, după cum li se oferă 
oportunităţi. S-a ţinut o adunare publică în biserica locală, unde au participat 67 persoane. Pastorul l-a 
invitat pe vorbitor să se întoarcă şi să ofere o altă cuvântare. 

Celor doi absolvenţi ai Gileadului care se aflau în Liberia anul trecut li s-au mai alăturat alţi 
doi. Acest lucru va fi un mare ajutor, deoarece sunt multe probleme pe care nu le-am înfruntat cu 
totul. De exemplu, în Monrovia hoţia este excesivă. Câteodată este necesar să stai de veghe zi şi 
noapte ca să împiedici să nu fie sparte ferestrele şi să nu fie furat ce se află în casă. 

Monrovia şi-a avut prima lucrare cu reviste în luna mai. Principala stradă a oraşului avea un 
vestitor la fiecare colţ, echipat cu geanta de reviste şi cu seninele zâmbete teocratice. Plasările de 
reviste din acest an au crescut de la 395 la 1.031, ca rezultat al serviciului zelos.  

Activitatea din Liberia a cuprins, de asemenea, multe vizite ulterioare şi studii. Vizitele 
ulterioare au crescut la 3.286, în comparaţie cu cele de anul trecut de 1.935 şi studiile au acum o 
medie de 53 în loc de 17, o creştere cu peste 200 procente. Din pricina bunei temelii puse deja, anul 
1950 va fi un alt an de serviciu însemnat, pe măsură ce în Liberia continuă eliberarea de robia 
religioasă. 
 

Indiile de Vest Olandeze 
 

Atingerea de noi recorduri în numărul de vestitori nu este un lucru nou în Indiile de Vest 
Olandeze. Pe ambele insule Aruba şi Curacao grupele s-au bucurat de o expansiune constantă, aşa de 
mult, încât actualele Săli ale Împărăţiei sunt solicitate pentru a cuprinde mulţimile. Cel mai mare 
record a fost atins în iulie, cu 96 de vestitori ce dădeau raport, cu 53 mai mult decât recordul de 43 
din iulie anul trecut. Numărul mediu de 73 vestitori reprezintă o creştere cu 102,8 procente faţă de 
media anterioară. 

Majoritatea acestui nou interes se găseşte printre smeritul popor băştinaş. Un exemplu este 
omul de culoare care a intrat cu o Biblie distrusă în mână, în timp ce un martor discuta una din cărţile 
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Societăţii cu soţia lui. Da, era foarte bine ca soţia lui să ia cărţile, dar el vroia să citească numai 
Biblia, chiar dacă nu putea înţelege fragmente din ea. A fost aranjat un studiu, a fost adusă o Biblie 
nouă pentru el şi această „oaie” a fost acum la adunările grupei şi afară în serviciu. Dând instruire cu 
răbdare, martorii au condus anul acesta 56 studii din Biblie la domiciliu, în comparaţie cu cele 42 de 
anul precedent. 

De mult ajutor, atât pentru vestitorii noi cât şi pentru cei vechi, a fost vizita fratelui Steelman, 
care i-a servit ca serv de circuit. În decursul vizitei sale el a oferit o cuvântare publică pe insula din 
apropiere Bonaire, în timpul desfăşurării căreia o gloată inspirată de preot a încercat să întrerupă 
adunarea bombardând casa cu pietre, lovind cutii de conserve, în general acţionând într-un mod 
dezordonat. Cu toate acestea, este raportat că unii din grup au stat lângă acea casă şi au ascultat 
cuvântarea, care a fost dusă la bun sfârşit, în ciuda intervenţiei. Un bărbat cu bunăvoinţă care a 
participat a scris un protest ce a fost publicat în ziarul local. El a încheiat, zicând: „Daţi-mi libertatea 
să întreb: Unde este marea lucrare a misiunii catolice de atâţia ani? Ar putea aceste acte de vandalism 
să vină de pe urma perfectei instrucţiuni religioase? Amvonul este locul de unde să înveţi iubirea, 
chiar şi a duşmanilor tăi, dar despre adevăr trebuie să zicem: ‘cu cât mai aproape de biserică, cu atât 
mai departe de Dumnezeu’” Un astfel de amestec al preoţilor serveşte numai să înainteze lucrarea, 
mai degrabă decât s-o împiedice. 

Insulele sunt mici, dar plasamentele de literatură au sărit de la 15.321 bucăţi la 21.251. 
Broşura Bucuria tuturor popoarelor a fost primită cu entuziasm în Papiamento de cei care citesc 
această limbă, chiar dacă nu şi de preoţi. Pe insula Curacao se ţine un studiu în fiecare zi de luni în 
Papiamento, la Sala Împărăţiei. Este un studiu plin de viaţă la care participă o medie de 18 persoane. 
 

Palestina 
 

Harababura care urmează în mod inevitabil războiului civil a făcut ca predicarea evangheliei 
să rămână mult în urmă în Palestina. Situaţia economică se redresează foarte încet  şi fraţii constată că 
este dificil să-şi găsească de lucru pentru a-şi asigura necesităţile vieţii. Societatea s-a străduit să ajute 
trimiţând un transport de hrană şi îmbrăcăminte. După ce au fost întârziate mult timp de oficiala fâşie 
roşie aceste provizii au ajuns în cele din urmă la fraţi, în iunie. 

Din pricina insuficientelor comunicaţii şi a dificultăţilor în călătorie, majoritatea lucrării este 
limitată între Beit Jala şi Ierusalim. În Ierusalim s-a manifestat mult interes, câţiva oameni cu 
bunăvoinţă mergând chiar la casele vestitorilor pentru a afla mai multe despre mesajul Împărăţiei. 
Acum sunt doi pionieri activi în Palestina, dintre care unul a fost închis de evrei în timpul războiului. 
În timpul încarcerării sale, el a fost ţinut în 4 lagăre diferite, în care a predicat tovarăşilor prizonieri 
un total de 995 ore. 

Clerul a ridicat acuzaţii false împotriva acestui frate la timpul eliberării lui, care i-au cauzat 
probleme cu autorităţile. Poliţia militară i-a percheziţionat camera în timp ce el stătea de vorbă cu alţi 
funcţionari guvernamentali. Ei au citit puţin din literatura din camera lui şi au ascultat mărturia altora 
ce trăiau în aceeaşi casă. Unul din poliţie, un musulman, a fost determinat să spună: „Mărturisesc că 
aceşti oameni au adevărul şi toţi ceilalţi nu au nici un adevăr”. 

Pionierul a fost apoi chemat înaintea tribunalului militar unde i s-a permis să arate motivul 
pentru diferenţele dintre martorii lui Iehova şi alte religii. Comandantul i-a instruit apoi pe soldaţi să 
cheme pe oricare doi preoţi la tribunal ca să-şi dovedească acuzaţiile faţă în faţă şi să răspundă la 
întrebările fratelui, dar soldaţii s-au întors fără ei. Fiecare preot contactat a avut scuza lui: unul era 
‘bolnav’, altul a trebuit să rămână la şcoală pentru a-şi instrui elevii, şi un al treilea a explicat că 
Biblia lui era închisă în biserică, nu avea cheie şi nu dorea să se întâlnească cu martorii lui Iehova 
fără Biblia lui. Când a auzit aceasta, comandantul a zis: „Prin urmare, sunt mincinoşi. Omul acesta nu 
pare a fi evreu [fratele este de origine rusă] şi în ce priveşte cealaltă acuzaţie, nu există nimic care să 
dovedească faptul că este comunist”. După o scurtă discuţie între ei, unul din ofiţeri a dat mâna cu 
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pionierul şi a zis: „Sunt cu tine. Du-te şi predică! Tu eşti de partea adevărului şi ei sunt de partea 
falsă. Sunt fratele tău”. 

S-au primit rapoarte numai de la două din cele şase grupe care funcţionau înainte de războiul 
arabo-Israel. Cu toate acestea, rapoartele de la cei care vestesc arată o îmbunătăţire progresivă şi se 
aşteaptă mai mult progres. 
 

Portugalia 
 

În cele 12 luni trecute micuţul grup de vestitori ai Împărăţiei din Portugalia a ţinut sus 
Semnalul pentru oameni în mijlocul multor dificultăţi. De câţiva ani există destul de mulţi oameni în 
Portugalia care sunt interesaţi de lucrarea Societăţii şi aceştia au fost adunaţi laolaltă în grupuri mici. 
Majoritatea lor apreciază necesitatea studiului regulat şi privilegiul pe care-l au de a vizita alte 
persoane cu bunăvoinţă, pentru a conduce studii din Biblie cu ei la domiciliu. Acest aspect al lucrării 
a progresat excelent în timpul anului; de fapt vizitele ulterioare au crescut de la 137 la 2.290 şi 
studiile din Biblie, care se ţin cu regularitate, au crescut de la nici unul, acum un an, la 10 acum. 
Aceasta arată că cei care studiază adevărul sunt nerăbdători să-i ajute şi pe alţii să afle vestea bună. 

În prima parte a anului Societatea a tipărit un pliant special pentru folosul terenului portughez, 
cu titlul „O Novo Mundo” [Lumea Nouă] ce conţine o mărturie simplă referitoare la sfârşitul lumii 
vechi şi întemeierea celei noi. El a fost distribuit peste tot. Portughezilor le place ceva scurt şi pe 
înţeles şi după ce le este stârnit interesul de pliant ei sunt fericiţi să studieze împreună cu alţii care le 
pot da răspunsuri din Biblie la întrebările lor. Din pricina aprecierii de către ei a adevărului astfel 
învăţat un număr de persoane s-au asociat acum cu organizaţia şi la serviciul de Memorial al 
Societăţii au participat 110 persoane. A existat o medie de 30 vestitori pe teren anul acesta, în 
comparaţie cu 10 de anul trecut, ceea ce înseamnă o creştere a martorilor cu 200 procente. 

Unul din vestitorii din Lisabona a aranjat să-i viziteze pe câţiva din grupurile mai mici din 
diferite părţi ale ţării şi aici este relatată o experienţă tipică. „Servul, care călătorea spre Louza, ştia că 
vizita va fi dificilă, deoarece o soră tânără scrisese spunând că oamenii erau foarte ignoranţi şi 
fanatici şi că uneori ea era bătută de părinţi din pricină că studia adevărul. Din pricina împotrivirii 
servul a constatat că era imposibil să-i adune laolaltă pe oamenii interesaţi; cu toate acestea, el le 
vorbea pe măsură ce avea oportunitatea şi a mers şi din casă în casă. Din pricina acestei activităţi, 
preotul oraşului l-a denunţat în public la liturghia de duminică. Aceasta, bineînţeles a cauzat o ură 
puternică, dar a stârnit şi curiozitatea tinerilor din oraş şi mulţi din ei s-au strâns mai târziu acasă unde 
stătea servul ca să primească literatură şi exemplare din broşura „O Novo Mundo”. Dar s-a răspândit 
zvonul prin împrejurimi că oamenii aveau de gând să dea foc la casa în care stătea servul; aşa că în 
ziua următoare preotul şi primarul local au venit să-l vadă pe acest serv de călătorii şi în faţa casei a 
început o dezbatere publică, cu preotul şi servul ce discutau întrebări din Biblie. Servul, un martor al 
lui Iehova, folosea ca dovadă Scripturile, în timp ce preotul se apăra cu obişnuitul sofism şi citate din 
crezurile catolice, pe care le exprima de obicei în latină, ca să-i impresioneze pe săteni. Tactul 
teocratic a ajutat să păstreze discuţia în termeni amicali şi la sfârşit preotul a acceptat o broşură, în 
timp ce misionarul a rămas să pună mărturie în continuare la mulţime. Toate acestea au ajutat să 
întrerupă tensiunea şi i-au calmat pe săteni, aşa că vizita s-a sfârşit paşnic. 

De atunci înainte sora tânără care era bătută de părinţii ei a părăsit casa şi s-a alăturat 
rândurilor de martori ai lui Iehova din Lisabona, iar acolo se bucură de multă libertate în predicarea 
evangheliei. 
Insulele Azore aparţin, de asemenea, Portugaliei şi există oarecare interes acolo de care se îngrijesc 
câţiva vestitori ai Împărăţiei. Este un minunat privilegiu să iei parte la această lucrare ce se face în 
Portugalia şi martorii lui Iehova din Lisabona se bucură că acum nu sunt împiedicaţi în lucrarea lor de 
predicare şi au încredere că pot să continue ceea ce fac.  
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Sierra Leone 
 

Ceea ce le lipseşte oamenilor cu bunăvoinţă din această ţară este o conducere bună. Fraţii 
băştinaşi înşişi sunt fără tragere de inimă să primească responsabilitate şi se uită la cei pe care îi 
trimite Societatea să ia conducerea în zel şi proclamarea Împărăţiei. Dacă păstorul turmei nu ia o cale 
de acţiune potrivită şi nu conduce oile la păşuni verzi, atunci oile însele flămânzesc şi le lipseşte 
hrana spirituală de care au nevoie. Societatea trimite mai mulţi absolvenţi ai Gileadului la Sierra 
Leone pentru a ajuta să organizeze fraţii mai bine şi să ajute la fixarea exemplului potrivit, să se 
întâlnească împreună şi să continue mărturia publică. 

Deşi acest teritoriu simte căldura soarelui tropical şi oamenii suferă, ca urmare a salubrităţii 
insuficiente din oraşe sau cartiere, în timp ce febra le răpune vigoarea, în realitate în multe privinţe nu 
este mai rău decât în alte ţări din apropiere, unde se face un progres excelent de fraţii care arată un 
exemplu bun în proclamarea Împărăţiei. Deşi numărul vestitorilor este numai cu doi mai puţin faţă de 
anul trecut, orele au scăzut considerabil, numărul vizitelor ulterioare făcute persoanelor interesate 
sunt cu mult mai jos şi studiile din Biblie s-au diminuat, de asemenea. De ceea ce au nevoie fraţii din 
Sierra Leone este cineva care să le dea un exemplu bun şi să-i stimuleze la fapte mai mari prin 
aprecierea glorioaselor binecuvântări care vor fi ale lor dacă vor pune mâna pe ele. Este o ţară dificilă 
în care să se pună mărturie, dar credem că greutăţile fizice pot fi depăşite prin harul Domnului şi 
spiritul lui Dumnezeu. Societatea încearcă să-i ajute pe aceşti fraţi în orice mod posibil. 
 

Spania 
 

Ierarhia romano catolică este încă mândră de statul ei fascist Spania. Franco mai continuă să 
fie la putere şi să fie puternic sprijinit de biserică. Există libertate de închinare numai pentru catolici. 
Altor oameni le este permis să trăiască în Spania, dar nu li se dă voie să predice vestea bună a 
Împărăţiei, nici să promoveze studiul Bibliei. Acest lucru a făcut foarte dificil ca martorii lui Iehova, 
care sunt zeloşi şi activi, să predice mesajul Împărăţiei. Simţind responsabilitatea lor înaintea lui 
Dumnezeu ei nu se pot reţine să predice vestea bună. Anul acesta fraţii spanioli au fost fără ajutorul 
vreunui reprezentant al Societăţii, dar, în pofida acestui lucru, ei sunt încă şase puternice grupe 
organizate şi 53 vestitori s-au angajat cu regularitate pe teren, în comparaţie cu 34 de anul trecut. 
Aceasta este o creştere cu 56 procente a numărului de vestitori ai Împărăţiei. O soră din Spania a 
intrat chiar în lucrarea de pionierat, iar acum conduce între zece şi douăsprezece studii din Biblie în 
fiecare săptămână. 

Există restricţii cu privire la literatura ce merge în Spania, dar, prin efort stăruitor, unele 
pachete expediate prin poştă, cu cărţi şi broşuri, au fost primite în această ţară şi au fost folosite de 
vestitori în studiile din Biblie la domiciliu. Cu toate acestea, pe mult din ce este trimis prin poştă se 
pune mâna, o parte este confiscată şi unele din ele sunt returnate Brooklynului; dar, încercând mereu 
să bage literatură în ţară, Societatea a avut succes prin expedierile cu poşta. Este greu pentru oamenii 
care n-au trăit niciodată sub un stat cu domnie fascistă să aprecieze asuprirea care vine peste cel care 
nu este în armonie cu calea de acţiune luată de majoritate. Necesită o adevărată credinţă şi curaj să 
continui publicarea veştii bune a Împărăţiei, însă nevoile oamenilor din Spania sunt mari, iar fraţii 
ştiu aceasta, aşa că ei continuă cu credincioşie lucrarea. Fără îndoială, Iehova Dumnezeu va deschide 
calea ca o mai mare mărturie să fie pusă în Spania; căci exact aşa cum caută adevărul oamenii din alte 
părţi ale lumii, tot la fel îl caută în Spania mulţi oameni cu bunăvoinţă. Faptul că în ianuarie trecut a 
fost un record de 82 vestitori arată că lucrarea creşte într-adevăr. Douăzeci şi una de persoane şi-au 
simbolizat consacrarea prin cufundare în apă în timpul anului de serviciu 1949. Noi ne bucurăm cu 
toţii de splendidul progres ce se face de colaboratorii noştri credincioşi din Spania. 
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Insulele Virgine 
 

În Insulele Virgine Societatea are două case misionare, una pe insula St. Thomas şi cealaltă pe 
St. Croix. Pionierii speciali care servesc acolo fac o bună lucrare, ajutându-i pe băştinaşii smeriţi şi 
umili să progreseze în adevăr şi, cu excepţia plasamentelor de literatură, fiecare aspect al serviciului a 
arătat o creştere.  

În majoritatea parte oamenii sunt destul de religioşi şi aceasta tinde să-i împiedice, aşa că ei n-
au început în serviciu la fel de repede cum o fac în alte părţi persoanele cu bunăvoinţă. Dar lucrarea 
cu răbdare a misionarilor şi-a avut efectul ei. Anul acesta numărul mediu de vestitori de pe insulă a 
fost de 47, care este o creştere cu 46,9 procente faţă de anul trecut. În aprilie a fost atins recordul de 
66 vestitori. 

Clerul şi-a folosit influenţa ca să împiedice întrebuinţarea şcolilor pentru adunările publice, 
dar au eşuat să-şi realizeze scopul. O adunare publică s-a ţinut în aer liber înaintea unei instituţii 
locale de afaceri, care a furnizat cu amabilitate 50 de scaune cu acea ocazie. Ploaia a făcut loc norilor 
senini cu puţin timp înainte de începerea cuvântării şi microfonul care mergea prost a fost înlocuit cu 
câteva minute înaintea lecturii de omul de sunet local, care  a fost găsit, în timp ce se afla pe drum, 
pentru a oferi singurul microfon pe care-l avea. Acest lucru a făcut posibil ca cei 130 de băştinaşi, 
care s-au adunat, să asculte cuvântarea „Care este adevărata biserică?” În afară de Sălile Împărăţiei s-
au oferit cuvântări publice şi în Market Square cu 700 de participanţi. La una din cuvântările de pe 
insula St. Croix aplauzele au fost frecvente şi câţiva din auditoriu strigau: „Vorbeşte în continuare, 
omule! Suntem cu tine”. 

Insulele sunt foarte mici şi fiecare persoană cunoaşte afacerea celuilalt. Imediat ce un 
individual ia poziţie pentru adevăr, de obicei întâmpină împotrivire. .. „Noi cântăm în biserică ‘Vreau 
să fiu un martor pentru Isus’, şi când faci aşa, ei te învinovăţesc”. Dar aceşti oameni smeriţi nu ar 
învinovăţi dacă n-ar fi încurajaţi în aceasta de cler. 
 

Argentina 
 

Ar fi trebuit să fie o veste bună pentru Ioan Botezătorul, atunci când discipolii lui s-au întors 
la el, după ce au vorbit cu Isus, şi au raportat că Isus zisese: „Mergeţi şi raportaţi lui Ioan ce auziţi şi 
vedeţi. Orbii îşi recapătă vederea, ologii pot merge, leproşii sunt vindecaţi, surzii aud, cei morţi sunt 
înviaţi şi vestea bună este predicată săracilor”. Aşa este astăzi, când fraţii noştri din diferite părţi ale 
lumii îşi trimit rapoartele anuale către Societate; noi ne bucurăm să ştim că vestea bună este predicată 
săracilor. Privind înapoi peste ani, observăm un progres foarte bun în lucrarea din Argentina. În 1928 
erau numai 34 de vestitori; în 1938 numai 128, în timp ce în 1948 ei avansaseră la 927 vestitori ai 
Împărăţiei. Acum sunt angajaţi 1.135 în binecuvântata lucrare de predicare a Cuvântului în fiecare 
lună, o creştere cu 22 procente faţă de anul precedent. 

Predicarea veştii bune a Împărăţiei nu s-a făcut în Argentina fără greutăţi. Împotriva ei s-a 
adus multă împotrivire, deoarece ţara este puternic dominată de catolici. Cu toate acestea, bucuria 
Domnului vine la toţi servii Lui, indiferent unde se află ei în lume. Când cineva depune un efor zelos 
să slăvească numele lui Iehova, individualul va primi binecuvântarea Sa. Toţi fraţii din Argentina au 
fost foarte recunoscători pentru cei şase absolvenţi ai Gileadului care i-au ajutat în organizare şi 
servul de filială a trimis acest interesant raport despre progresul ce s-a făcut. 
Această întărire a rândurilor noastre prin servii complet instruiţi s-a dovedit, într-adevăr, a fi o 
binecuvântare, deoarece sfaturile pe care le-au dat, ajutorul pe care l-au întins diferitelor grupe cu 
care au venit în contact şi energia şi zelul lor nelimitate, au fost molipsitoare şi benefice pentru noi 
toţi. Aceşti absolvenţi ai Gileadului au lucrat în principal în oraşul Buenos Aires, un oraş cu mai mult 
de trei milioane de locuitori. Fraţii din cele două unităţi existente au avut nevoie de ajutor pentru a 
găsi şi ajuta persoanele cu bunăvoinţă, care, cu siguranţă, trebuie să se afle printre populaţie. La puţin 
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timp după ce aceşti fraţi de la Gilead şi-au început lucrarea, am primit veşti minunate de la sediul din 
Brooklyn că tu, frate Knorr, urma să vii împreună cu fratele Henschel. Imediat am început să facem 
aranjamente pentru adunarea de district din Buenos Aires. Au fost multe de făcut pentru pregătirea 
acestui minunat eveniment, dar chiar de la început lucrurile păreau să meargă împotriva noastră şi 
fiecare mişcare părea să fie blocată, chiar pentru obţinerea unei săli potrivite. În cele din urmă am 
aranjat să obţinem cea mai luxoasă dintre toate sălile din Buenos Aires, cea folosită în principal de 
departamentele guvernamentale pentru petrecerile şi întâlnirile avute de preşedintele Peron. A fost 
semnat un contract, dar apoi au început necazurile cu tentativa de şantaj a tipografilor care au întârziat 
producerea de pliante şi pancarte. Prin harul Domnului toate piedicile au fost depăşite până în ziua 
adunării. 

Cititorii revistelor Turnul de Veghere şi Treziţi-vă! ştiu ce s-a întâmplat la această adunare, 
dar în acest raport aş vrea să relatez că avem suficiente informaţii că acest atac a fost condus de 
catolici, prin folosirea de către ei a forţei poliţiei pentru a interveni în adunare şi pentru a opri 
întâlnirile. Aceasta a fost o mişcare de hărţuire prin clerul ierarhiei, deoarece credeau că puteau face 
supărătoare pentru participanţi această mare adunare creştină. 

Cu siguranţă este bine să raportăm acum că deşi Diavolul încerca să facă rău lucrării din 
Argentina, ceea ce gândea el că lucra împotriva noastră, în realitate a ajutat la progresul lucrării. Noi 
am fost foarte nefericiţi că n-am auzit niciodată încheierea lecturii tale „Este mai târziu decât credeţi 
voi!”; dar în ce priveşte descurajarea persoanelor cu bunăvoinţă, aceasta nu s-a întâmplat niciodată. 
Unora care participaseră la adunare le-a părut rău că n-au fost duşi şi ei la postul de poliţie împreună 
cu alţii, iar cei care au fost duşi la postul de poliţie pentru că au participat la această adunare creştină 
au devenit foarte fermi în hotărârea lor de a lucra pentru dreptate şi de a demasca cruzimea ierarhiei 
la prietenii şi vecinii lor. Mulţi din ei s-au asociat cu organizaţia Domnului din acea zi înainte. Aşa că 
aici, în Argentina, nu există nici un sentiment de deprimare şi comportamentul marii mulţimi de 
oameni care au fost duşi la judecătoria poliţienească s-a dovedit a fi o mărturie chiar pentru autorităţi. 

Când a venit timpul pentru adunarea noastră de circuit am înştiinţat Ministerul afacerilor 
străine şi al cultelor că va avea loc  adunarea noastră şi am întrebat dacă mai trebuia făcut altceva în 
ce priveşte guvernul. Cu toate acestea, timpul trecea şi nu apărea nici o înştiinţare de la acest 
departament pretenţios. Când s-a apropiat timpul pentru adunare am primit o vizită din partea poliţiei 
din Buenos Aires, spunând că le părea rău, dar ei n-aveau nimic de-a face cu adunarea de circuit, 
deoarece nu se afla în sectorul lor, aşa că au trebuit să trimită înapoi la departamentul cultelor hârtiile 
care ajunseseră la departamentul lor pentru cercetare. Poliţia a spus că dacă trebuiau să hotărască ei, 
totul era în regulă să mergem înainte şi să ţinem adunarea. Aceasta ne-a făcut să credem că cererea 
noastră pentru adunare va primi un comentariu favorabil, dar când s-au făcut aranjamentele finale, am 
constatat că poliţia din oraşul unde se ţinea adunarea primise înştiinţare să nu se ţină o astfel de 
adunare. 

Bineînţeles că adunările nu sunt interzise prin lege, deoarece noua constituţie garantează 
libertatea religiei şi libertate pentru adunări. Dar, dintr-un motiv sau altul, în prezent pare 
recomandabil să nu avem adunări. Cu toate acestea, fraţii merg înainte cu bucurie, servind pe Rege şi 
predicând vestea bună din casă în casă, aşa cum a făcut Isus când era pe pământ, iar ca rezultat a 
existat o minunată creştere în numărul de vizite ulterioare făcute, de la 64.000 anul trecut, la peste 
87.000 în timpul acestui an. Acelaşi lucru este adevărat în ce priveşte numărul de studii din Biblie 
ţinute în casele oamenilor, care au crescut de la 551 la 754. În ciuda tuturor greutăţilor oamenii iau 
poziţie pentru Împărăţie şi au fost botezaţi 263 ca expresie publică a dorinţei lor de a cânta laudele 
Domnului alături de martorii lui Iehova din lumea întreagă. 

O altă problemă legată de lucrarea din Argentina este în privinţa publicaţiilor şi a distribuirii 
lor. Din pricina dificultăţilor monetare, Societatea întâmpină câteva obstacole în modul de a aduce 
literatură în ţară; aşa că fraţii folosesc numai reviste şi alte mici stocuri de literatură ce mai sunt la 
îndemână. În mod sincer se speră să se poată face ceva aranjamente ca guvernul să dea voie Societăţii 
din Argentina să aducă broşuri, cărţi şi Biblii, aşa încât lucrarea să poată continua cu studii regulate 
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din Biblie la domiciliu. În ciuda tuturor acestor piedici şi neplăceri pe care le au fraţii în Argentina, 
progresul lucrării a fost foarte satisfăcător. Chemarea pentru mai mulţi pionieri a ajuns la urechi 
sensibile şi acum mulţi şi-au aranjat problemele cu sârguinţă şi au intrat în acest serviciu privilegiat. 
Mâna Domnului poate fi văzută în îngrijirile făcute pentru această lucrare în reducerea cerinţei de 
timp, permiţând astfel şi lucru lumesc. 

Suntem bucuroşi, de asemenea, frate Knorr, că ai aranjat ca unii vestitori pionieri speciali să 
fie luaţi la Gilead în decursul anului 1950. Fraţii de aici apreciază foarte mult şi aranjamentul tău de a 
împărţi ţara în şase circuite şi de a numi patru servi de circuit. Aceasta prevede o mai bună atenţie 
pentru toate grupele, fiecare dintre ele fiind vizitată acum, în mod potrivit, de două ori pe an. 
Aranjamentele de Ziua Revistei au fost făcute cu entuziasm de fraţi şi pretutindeni s-au văzut rezultate 
minunate. Vei observa din raport că în loc să se plaseze 44.000 reviste au fost distribuite 79.000 şi s-
au obţinut multe noi abonamente la reviste. Deşi situaţia lucrării în ce priveşte guvernul este în 
prezent foarte neclară şi dificilă, noi aşteptăm cu nerăbdare noul an de serviciu cu mari speranţe. Ştim 
că un mare privilegiu de serviciu se află înaintea fiecăruia din noi în Argentina şi noi dorim să 
continuăm să predicăm vestea bună celor săraci. 

Sperăm să avem câţiva reprezentanţi la congresul din 1950 şi aşteptăm cu nerăbdare 
întoarcerea lor pentru a ne aduce câteva din bucuriile pe care le vor primi acolo martorii Domnului. 
Noi continuăm să ne bucurăm, lăudând pe Iehova din ce în ce mai mult. 
 

Australia 
 

„La antipozi” în Australia martorii lui Iehova laudă pe Iehova din ce în ce mai mult. În această 
ţară de aproximativ 7 milioane şi jumătate de oameni condiţiile sunt asemănătoare celor ce se găsesc 
în toată lumea. Oamenii sunt neliniştiţi de lipsa dolarilor, de tentativele de şantaj politic şi, ca în alte 
naţiuni, unii oameni îşi devotează toate eforturile politicii, alţii comerţului şi un grup mare religiei.  
Unui al patrulea grup îi place doar să trăiască şi să fie mulţumiţi de orizonturi larg deschise. În toate 
aceste grupuri sunt oameni care iubesc adevărul şi dreptatea şi martorii lui Iehova fac din aceasta 
treaba lor pentru a le predica acestora despre Cuvântul lui Dumnezeu. 

Este remarcabilă o creştere lentă dar constantă în lucrarea din Australia. Vestitorii de acolo îşi 
revin bine după dificultăţile lor şi va aduce o mare plăcere tuturor din poporul Domnului să observe 
că acolo sunt acum pe teren 3.774 vestitori cu caracter regulat. Nu există nici o îndoială de interesul 
pentru lucrarea noastră din partea multor individuali, căci la serviciul Memorialului au participat 
5.182 persoane. Este foarte evident că trebuie pus un accent mai mare pe vizitarea ulterioară a 
persoanelor interesate şi pe conducerea de studii din Biblie la domiciliu. N-a existat o creştere prea 
mare în acest teren al serviciului faţă de anul precedent, chiar dacă a fost o creştere cu 7,7 procente a 
numărului de lucrători. Raportul din partea servului de filială ne descoperă câteva din evenimentele 
importante ale anului. Fraţii din Australia, alături de martorii lui Iehova din toate părţile lumii, sunt 
extrem de bucuroşi să ia parte la marea lucrare de expansiune. 

Adunările de district au fost atracţia principală a activităţii anului. Şapte din aceste adunări s-
au ţinut în timpul lunilor de iarnă din iulie şi august, în oraşele capitală a şase state, anume: Perth, 
Adelaide, Hobart, Melbourne, Sydney şi Brisbane, precum şi Townsville, North Queensland. Aceste 
adunări par să fie lucrul de care au nevoie vestitorii, căci, la fel ca anul trecut, ele ne-au făcut să 
atingem recordul noului an de 4.124 vestitori în decursul lunii august. O grupă care raportase numai 3 
vestitori înainte de adunare, a raportat 15 în luna august. Aceeaşi grupă  a fost cea din care au 
participat la adunarea de district numai 3 persoane anul trecut, dar de data aceasta a fost reprezentată 
prin nu mai puţin de 20. 

Prezentarea la aceste adunări a noii broşuri Consultant de organizare teocratică pentru 
martorii lui Iehova a fost primită de toţi cu entuziasm. Cuvântările prezentate din fragmente din 
această broşură au emoţionat vestitorii, deoarece ei au văzut ce instrument oportun este acesta pentru 
a-i echipa de laudă „din ce în ce mai mult”. 
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Comentariul unei vestitoare rezumă sentimentul general printre fraţi despre adunări, căci ea a 
zis: „Deşi iau parte la adunări împreună cu poporul lui Iehova de peste cincisprezece ani, niciodată 
înainte n-am primit astfel de foloase spirituale trainice”. 

Numărul studiilor din Biblie la domiciliu conduse s-a ridicat în mod clar de la adunările de 
district. Spiritul Domnului face minuni prin aceste studii. De exemplu: un pionier scrie că ţine un 
studiu cu o mamă şi patru copii de 7, 13, 14 şi 15 ani. Copiii participau la orele de instruire ca să se 
pregătească pentru întărire în Biserica Angliei, dar după numai trei sau patru studii au hotărât între ei 
să nu mai continue cu orele de întărire. Preotul a observat absenţa acestor copii de la orele sale şi s-a 
interesat de ei. Lui i s-a spus de tatăl copiilor că ei preferau să studieze Biblia cu martorii lui Iehova. 
Ziua următoare, în timp ce conducea lecţiile din Scriptură la şcoală, preotul a zis clasei: Sunt două 
femei ce merg peste tot prin oraş şi se numesc martori ai lui Iehova; ele sunt servi ai Diavolului, aşa 
că să nu aveţi nimic de-a face cu ele. Aceşti oameni sunt asemenea gândacilor de bucătărie; odată ce 
ţi-au intrat în casă, nu mai scapi niciodată de ei!” În încheiere, el a zi: „Mai degrabă aş merge în iad, 
decât să merg în cer cu martorii lui Iehova!” 

Fără îndoială, scopul acestui preot a fost să-i descurajeze pe acei patru copii care aveau studiu 
din Biblie. Dar planul său a dat greş. Chiar vinerea următoare, în timp ce unii fraţi făceau pancarte şi 
pliante pentru înştiinţare pe străzi, doi din copii au venit acolo şi au întrebat dacă puteau ajuta să facă 
lucrare. Ei au rămas tot timpul, apropiindu-se în special de colegii de clasă şi oferindu-le pliante. 
Această întreagă familie ia acum poziţie pentru adevăr, graţie spiritului călăuzitor al Domnului şi a 
încurajării oportune a „pastorului” local. 

Adunările de circuit la fiecare şase luni continuă să-i întărească şi să-i ajute pe fraţi extrem de 
mult. Un rezultat remarcabil al acestor adunări este efectul bun pe care îl au asupra persoanelor cu 
bunăvoinţă care participă la ele. O familie, activi în lucrarea Armata Salvării, au găzduit în casa lor, 
zece fraţi pentru vizite, în timpul unei adunări de circuit. Întreaga familie a participat la toate 
sesiunile. După aceea, un membru, încă în uniforma lui de la Armata Salvării, a zis: „Cred că o să 
trimit acest costum la curăţător şi o să uit să-l mai iau înapoi!” 

Marele număr de participanţi a oamenilor cu bunăvoinţă la adunarea pe circuit şi la 
cuvântările publice ale grupei arată că nu este lipsă de persoane interesate în această ţară. Mulţi 
doresc adevărul şi vor să-L servească pe adevăratul Dumnezeu, Iehova. Dar până nu demult 
vestitorilor le lipsea bucuria şi eficienţa serviciului pentru a găsi pe aceste „oi” şi a le hrăni în mod 
potrivit. Acum, că viziunea fraţilor creşte, ca urmare a mai mult studiu particular din Biblie şi Turnul 
de veghere, ei încep să înţeleagă că „secerişul este într-adevăr bogat”. 

Rândurile pionierilor au crescut în timpul anului. Norma rezonabilă de 100 de ore pe lună, 
care permite un anumit serviciu lumesc, continuă să fie un ajutor pentru pionierii generali. Lucrul cu 
timp parţial este uşor de obţinut aici, deoarece nu există lipsă de serviciu şi sunt disponibile o mare 
varietate de job-uri. Cu toate acestea, mulţi pionieri au constatat că trebuie să-şi îmbunătăţească 
organizarea personală şi să înainteze spre maturitate prin mai mult studiu particular, pentru a ţine 
pasul cu norma şi a rămâne cu timp integral în serviciu. 

Aproximativ paisprezece fraţi pionieri vor părăsi curând Australia pentru a se înscrie în clasa 
a 15-a de la Gilead. Ei se bucură aşteptând să experimenteze acest curs avansat în serviciu, care îi va 
echipa să dea „din ce în ce mai multă” laudă lui Iehova pe terenurile străine de misionariat. 

Guvernul Republicii a pus pe majoritatea celor 50.000 de băştinaşi negri ai ţării în rezervaţii. 
Oficialii au refuzat să coopereze cu noi când am căutat să intrăm în acestea, pentru a-i lumina pe 
băştinaşi despre scopul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor. Au existat câteva excepţii la cele de mai 
sus, unde administratorii rezervaţiilor au cooperat ducând mesajul băştinaşilor. Cele ce urmează sunt 
o experienţă de la un frate ce lucrează foarte departe, în teritorii izolate: 

„Anul trecut pe 11 noiembrie am vizitat colonia aborigenă C.. de curând înfiinţată. Sosind în 
amurg, am venit mai întâi în tabăra băştinaşă şi în câteva clipe am fost înconjurat de un cerc de 
băştinaşi interesaţi şi curioşi. Acestor oameni smeriţi nu li s-a mai pus niciodată mărturie înainte şi 
aproape toţi au contribuit pentru cel puţin o carte legată, cineva luând şi o Biblie. Am fost apoi 
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escortat la administrator, un european. El m-a primit cu multă ospitalitate şi el, împreună cu soţia sa, 
au discutat cu mine până la ora 10:30 p.m despre adevărurile Împărăţiei, precum şi despre lucrul lor 
în colonie. Administratorul mi-a vorbit de lucrarea printre băştinaşi de la colonia principală G.. şi a 
declarat: ‘Aş vrea să poţi merge în G… şi să-i ajuţi pe băştinaşii de acolo. Noi nu suntem mulţumiţi 
de lucrarea unor religionişti de acolo. Ei sunt doar după banii pe care-i pot obţine şi nu-i interesează 
cu adevărat bunăstarea spirituală a băştinaşilor’”. 

Atunci i-am făcut o vizită supraveghetorului coloniei din G.. şi el a informat că regulamentele 
guvernului interziceau vizitele în casele particulare ale rezidenţilor băştinaşi, dar a zis că i-ar făcea 
plăcere să ofere condiţii favorabile pentru a ţine o adunare publică, cuprinzând facilitatea de a etala o 
pancartă care să înştiinţeze despre aceasta. În timp ce-i vizitam pe ceilalţi oficiali din colonie am 
întâlnit un poliţist băştinaş echipat cu un megafon. El mi-a spus că, sub instrucţiuni de la 
supraveghetor, el ‘le spunea la toţi să vină la adunare’. 

La lectură, în ciuda unei lipse mari de scaune, 302 persoane au ascultat cu atenţie serioasă şi 
puternică. Cel puţin 80 de adulţi şi mulţi copii au stat în picioare, aproape nemişcaţi, în decursul 
întregii ore. Comportamentul model al acestor oameni dragi şi smeriţi, atât copii cât şi adulţi, a fost 
într-adevăr un semn de privit. Imediat după adunare s-a plasat auditoriului un total de 37 cărţi legate, 
pe lângă distribuirea gratuită de broşuri. 

Guvernul Republicii aduce mii de nomazi în fiecare lună, din toate părţile Europei şi statele 
baltice. Aceştia vor deveni locuitori permanenţi în Australia, astfel încât să crească relativ mica 
populaţie de numai 7 milioane şi jumătate locuitori. Multe din aceste persoane strămutate sunt 
întâlnite de vestitori şi un număr bunicel acceptă adevărul şi ia poziţie imediat pentru el. Destul de 
mulţi din aceşti oameni au fost prezenţi la adunările de district anul acesta. 

În acest timp mulţi fraţi sunt încântaţi de perspectiva participării la congresul internaţional al 
martorilor lui Iehova ce va avea loc în oraşul New York, anul următor. Deja aproximativ 75 îşi fac 
planuri să facă această călătorie, pe lângă cei 14 fraţi pionieri care vor participa după încheierea 
următorului semestru de la Gilead. Cu siguranţă spiritul Domnului acţionează asupra minţii 
vestitorilor, deoarece ei înţeleg ce privilegiu măreţ şi ce bucurie va fi să se adune în New York 
împreună cu fraţii lor din toate naţiunile. 
 

Estul Îndepărtat 
 

Biroul de filială australian se îngrijeşte de interesul găsit în insulele şi teritoriile din Estul 
Îndepărtat, unde încă n-au fost organizate filiale. Când pot fi trimişi mai mulţi misionari în Estul 
Îndepărtat, negreşit simţim că se va face un progres mai bun. Martorii lui Iehova de pretutindeni sunt 
foarte interesaţi de ce s-a realizat aici şi avem rapoarte din insulele Fiji, Singapore, Malaya şi Statele 
Unite ale Indoneziei. 
Fiji 

În decursul celor doi ani trecuţi a fost semănată multă sămânţă din pricina cantităţii de 
literatură care a fost plasată printre oameni. Multe din insulele vecine, din interiorul şi exteriorul 
grupului Fiji, au luat cu ei vestea bună a împărăţiei lui Dumnezeu când s-au întors în ţara lor natală. 
Astfel mesajul a ajuns la oameni departe ..vestitorilor din Suva. ‘Chemarea macedoneană’ se aude 
acum de pe aceste insule unde a ajuns mesajul. Este necesar ca mai mulţi misionari de la Gilead să 
meargă la aceşti oameni sinceri, care doresc să bea mai mult din ‘apele vieţii’. 
S-au făcut eforturi loiale din partea Societăţii în decursul anului pentru a răspunde acestei chemări, 
repartizând alţi şase absolvenţi ai Gileadului pentru Fiji. Dar autorităţile au respins solicitările acestor 
misionari creştini de a intra în colonie. Deoarece aceste şase persoane sunt toţi cetăţeni australieni şi 
din Noua Zeelandă, deci supuşi britanici, oricine se miră ce s-a întâmplat cu legendara libertate 
britanică din Fiji. Societatea a făcut apel la autorităţi pentru a-şi reexamina hotărârea şi a permite 
intrarea acestor misionari. 
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Singurul misionar aflat acum în colonie este din Anglia şi numai de curând şi-a primit 
permisul de a rămâne în colonie, după o aşteptare de aproape doi ani. Chiar atunci, el a trebuit să 
depună o garanţie, cu mare greutate, de 150 lire sterline pentru a primi permisul. Se crede că această 
garanţie a făcut istorie printre oameni, dar martorii lui Iehova continuă încă să facă istorie în lumea 
întreagă din pricina opoziţiei împotriva poziţiei lor ferme pentru libertate de închinare. 

Din pricina acţiunii arbitrare a autorităţilor din acest caz, în comunitate se resimte şi se face 
auzită multă indignare. Deoarece există acum doar un singur misionar în colonie, mulţi oameni se 
întreabă când va veni să i se alăture altcineva. Când li se spune că altor misionari li s-a refuzat 
intrarea în colonie, în general ei spun: „Dar de ce refuză, căci voi, oamenilor, aveţi tot atâta drept să 
veniţi aici şi să predicaţi cum au toţi ceilalţi misionari”. 

Un preot european declara: „Este pur şi simplu discriminare şi intoleranţă împotriva 
organizaţiei voastre şi o violare a principiilor democratice ale libertăţii de închinare”. Un oficial din 
Fuji declara: „Eu sunt metodist, totuşi, din câte ştiu despre martorii lui Iehova, ei sunt singurii oameni 
din colonie care cunosc Biblia şi o învaţă. Sunt cu voi în protestul faţă de guvern împotriva actualei 
lui acţiuni”. Un funcţionar al guvernului, în apărarea acestei acţiuni nedemocratice, spunea că şase 
misionari erau prea mulţi ca să fie trimişi într-o colonie aşa de mică. Totuşi, cum se armonizează 
acest lucru cu faptul că sunt mai mult de cincizeci de misionari catolici, preoţi şi călugăriţe ce 
locuiesc în colonie? 

Aceste insule Fiji din Oceanul Pacific poate apar ca puncte pe harta lumii, totuşi poporului 
Domnului de acolo i se reaminteşte continuu că ei nu sunt aşa de izolaţi de fraţii lor de pe continent. 
Aceste aduceri aminte vin nu numai prin publicaţiile Societăţii, ci şi prin lucrarea stradală cu reviste. 
Urmează două exemple de acest fel: 

În timp ce fratele misionar era angajat în acest aspect al serviciului, un american, comis-
voiajor, s-a apropiat de el. Stând în picioare cu mâinile în şolduri el a exclamat: „Măi, măi, măi, o să 
scap vreodată de voi, băieţi?” Pionierul a întrebat unde mai întâlnise martori înainte. El a răspuns: 
„PESTE TOT”. Şi a adăugat: „Plec în Australia; O să mai întâlnesc mulţi din voi acolo?” „Destui!”, a 
zis misionarul. Cu aceasta, el a remarcat: „Ce organizaţie, ce organizaţie!” 

Ştiind că mâna Domnului nu s-a scurtat, martorii lui Iehova din Fiji privesc înainte cu bucurie 
şi speranţe spre noul an de serviciu. Ei sunt hotărâţi să laude pe Iehova mai mult decât oricând şi 
astfel continuă să ţină sus pentru oameni stindardul adevărului. 
 

Singapore şi Malaya 
 

Trăsătura esenţială a anului a fost sosirea altor şase absolvenţi de la Gilead pentru a începe 
lucrarea de misionariat din colonia Singapore. Aceştia sunt fraţi australieni care au plecat de aici la 
şcoala Gilead cu ceva timp în urmă. Acesta face un total de şapte misionari ce servesc în colonie. Din 
cauza puternicei lipse de cazare n-a fost posibil să se cazeze grupul împreună, fiind astfel necesar ca 
ei să se despartă în trei grupuri, care să locuiască în zone din oraş răspândite la o mare depărtare una 
de alta. Aceasta a servit un avantaj prin faptul că acest teritoriu singuratic, nelucrat mai înainte, era 
acum complet acoperit. Au venit instrucţiuni de la biroul preşedintelui să se caute o casă potrivită 
pentru o casă misionară. Ne face plăcere să raportăm în timp ce scriem aceasta că recent a fost 
achiziţionată o casă. Misionarii sunt stabiliţi acum confortabil împreună şi astfel pot îndeplini 
serviciul mai eficient. 
Printre populaţia cosmopolită din Singapore de aproape un milion de oameni se află multe persoane 
cu bunăvoinţă faţă de Dumnezeu. Ei doresc să afle de îngrijirile Sale pentru omenire. Acest lucru este 
demonstrat prin faptul că în decursul ultimelor şase luni ale anului de serviciu au fost obţinute de cei 
şapte misionari 669 abonamente pentru revistele Turnul de veghere şi Treziţi-vă! Suplimentar s-au 
început 133 studii din Biblie la domiciliu. Numărul vestitorilor din grupa Singapore a crescut de la 8, 
în luna martie, la 35 în august. Primul serviciu de botez de la război s-a ţinut în iunie, cu şapte fraţi 
care şi-au simbolizat consacrarea prin botez în apă. 
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Din pricina activităţii intensificate prin martorii lui Iehova, în promovarea închinării 
adevărate, clerul a simţit chinul arzător al mesajului şi a fost ocupat să-şi avertizeze „turmele” 
împotriva martorilor. Catedrala romano catolică din centrul oraşului a afişat o înştiinţare ce anunţa 
catolicilor prezenţa martorilor lui Iehova în oraş, avertizându-i să nu ia, să nu citească şi să nu discute 
despre literatura Turnului de Veghere. Toate acestea au tendinţa să trezească interesul în mesajul 
Împărăţiei din partea persoanelor sincere care nu sunt informate de lucrare. 

Limba prezintă o problemă, deoarece există vreo patru dialecte chineze şi trei dialecte indiene, 
în afară de malay şi engleză. Misionarii învaţă limba malay, care este vorbită peste tot de toate 
naţionalităţile şi chiar cu o cunoştinţă limitată a acestei limbi, ei au putut să înceapă studii cu cei care 
vorbesc puţin engleza, aşa cum demonstrează următoarea experienţă de la un misionar: 

„Un chinez, pe care l-am vizitat, obţinuse cu numai două zile înainte o Biblie de la un prieten 
şi se gândea ce minunat ca cineva să-l viziteze să-l ajute s-o înţeleagă. Acest om este bine educat în 
chineză, dar cunoştinţele lui de engleză sunt foarte limitate. Prietenul său îl luase la biserică de câteva 
ori, dar aceasta nu l-a atras; el îi considera pe preoţi ipocriţi. La prima mea vizită, când a auzit de 
perspectiva vieţii pe un pământ perfect, aceasta a părut să lovească o coardă sensibilă şi acum el se 
concentrează foarte silitor să studieze, folosindu-şi chiar maşina pentru a-i aduna pe fraţi şi a-i duce la 
studiul Turnului de veghere. El a exprimat, de asemenea, dorinţa, când va câştiga ceva cunoştinţă, să-
i ajute pe alţi chinezi. Este nevoie de răbdare enormă cu aceste persoane care nu ştiu nimic de Biblie 
şi ştiu foarte puţină engleză. Dar când ei sunt doritori să înveţe este o adevărată bucurie să-i ajuţi”. 

Singapore s-a bucurat de o măsură de libertate liniştită de necazuri în decursul anului trecut, 
datorită restricţiilor de urgenţă care atrag după sine pedeapsa capitală pentru oricine este găsit că 
poartă arme. Dar nu aşa s-a întâmplat în Federaţia Malaya. Acolo, benzile de terorişti din junglă au 
răspândit valuri de violenţă pe tot cuprinsul diferitelor state. Călătoritul este nesigur din pricina 
ambuscadelor constante de autobuze, camioane sau trenuri particulare. O soră din India, care stă 
împreună cu familia ei în Port Dickson şi acum vizitează Tapah şi Kuala Lumpur, serveşte cu 
credincioşie oamenii din aceste locuri. Ea a făcut o minunată lucrare plasând multă literatură şi 
aducând astfel mesajul mângâietor al Împărăţiei nedumeriţilor oameni cu bunăvoinţă. 

Fraţii din Singapore sunt recunoscători că au o astfel de parte fericită în lucrarea de vestire a 
evangheliei Împărăţiei. Ei îşi unesc vocile cu fraţii lor din lumea întreagă şi sunt hotărâţi să laude pe 
Iehova „din ce în ce mai mult”. 
 

Statele Unite ale Indoneziei 
 

Lucrarea Împărăţiei a progresat mult în Indonezia anul trecut. În anii precedenţi erau vestitori 
ce raportau numai din Batavia in Iava, dar în ultimul timp câţiva vestitori au venit din Olanda să 
trăiască în diferite părţi ale insulelor şi unii din ei fac lucrare de vestire. Aşa că acum sunt vestitori 
activi răspândiţi ici acolo în arhipelag. 

În Manado, un oraş din insulele Celebes, un frate care a fost pionier înainte de război, vrea să 
intre din nou în serviciul cu timp integral. În acest timp noi suntem gata să-l înscriem. El a făcut o 
lucrare bună ca vestitor în grupă, plasând multă literatură. Din 1942 până acum aproape un an acest 
frate şi soţia lui, care este de asemenea vestitoare, n-au fost în legătură cu Societatea. Ei au fost 
închişi în lagăr de japonezi şi maltrataţi din pricina poziţiei lor pentru adevăr. Deşi au stat singuri ei 
nu şi-au pierdut niciodată credinţa şi au fost încântaţi la culme să intre din nou în contact cu 
organizaţia Domnului. 

Alţi vestitori raportează acum din Malang şi Surabaya in Iava, precum şi din micuţa insulă 
Billiton. 

În decursul anului Societatea a putut să trimită un mare şi foarte necesar stoc de literatură 
chineză. Aceasta i-a încurajat foarte mult pe vestitorii care vorbesc chineza, în special pe cei doi 
pionieri chinezi, şi activitatea lor de atunci încolo arată bucuria lor. De asemenea, am terminat 
tipărirea a 10.000 de exemplare de „Veseliţi-vă naţiuni!” în indoneziană (o malay locală) şi le-am 
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expediat cu vaporul la Batavia. Acesta va fi primul mare stoc de literatură în malay pe care-l vor fi 
avut fraţii de la război şi ei şi-au exprimat aprecierea sinceră faţă de ajutorul Societăţii în această 
privinţă. A fost trimis, de asemenea, un stoc de Biblii în olandeză din Australia, deoarece acestea sunt 
în stoc redus în aceste insule. 

La mijlocul anului şase absolvenţi de la Gilead, în drumul lor spre Singapore, s-au bucurat de 
o scurtă vizită în grupa din Batavia. Aceasta n-a servit numai ca încurajare pentru vestitori, ci grupei i 
s-a oferit mult ajutor şi sfaturi practice referitor la cum să continue lucrarea mai eficient. 

S-a început un studiu cu o chinezoaică care era bătrână în Armata Salvării. Soţul ei este şi el 
prezent la studiu fără a fi activ şi amândoi învaţă repede. Soţia vorbea înaintea adunării în biserică. 
Cu toate acestea, în ultima vreme ea nu mai este de folos, vorbind adevărul cu fiecare ocazie şi astfel 
nu i s-a mai cerut să vorbească în biserică. Acum ea îşi strânge vecinii şi prietenii pentru a lua parte la 
studiul din Biblie de fiecare dată. 

Încă este multă lucrare ce trebuie făcută în aceste insule. Se speră că Societatea va putea să 
trimită curând absolvenţi de la Gilead pentru a ajuta să se organizeze lucrarea în Batavia, precum şi să 
răspândească mesajul în alte oraşe. Între timp fraţii fac o lucrare vrednică de laudă, pe măsură ce se 
bizuiesc pe Domnul să-i călăuzească. 
 

Austria 
 

Iehova a binecuvântat eforturile constante şi continue ale fraţilor din Austria. Ei n-au ţinut 
adevărul pentru ei înşişi, ci şi-au amintit cuvintele aşa cum sunt înregistrate la Matei 10:27: „Ce vă 
spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe 
acoperişul caselor”. Fraţii n-au fost deloc daţi înapoi în predicarea adevărului. Pe măsură ce 
proclamarea adevărului creşte în volum, mai mulţi oameni vin, aud şi iau poziţie. Cu toate acestea, 
lucrarea nu merge înainte fără împotrivire, şi ierarhia catolică face o puternică pentru a controla ţara 
şi a zdrobi orice lucru care are de-a face cu libertatea de exprimare şi libertatea religiei. 

Mulţi oameni au fost dezamăgiţi de la eliberarea Austriei din 1945. Oamenii sperau o 
rezolvare rapidă a problemelor de război, dar după patru ani ţara este încă ocupată şi speranţele lor nu 
s-au realizat. Cu toate acestea, condiţiile se îmbunătăţesc şi treptat revin către aşa numita stare 
normală. Oamenii obişnuiţi, în special clasa mai săracă, încă aşteaptă ceva mult mai bun. Din acest 
motiv adevărul îi atrage şi mulţi au luat poziţie pentru Împărăţie în decursul anului trecut. Acum sunt 
140 de grupe organizate şi ei au avut o creştere cu puţin mai mult de 25 procente în numărul de 
vestitori, în decursul celor douăsprezece luni trecute. 

Filiala austriacă a făcut aranjamente pentru a tipări local câteva broşuri şi au fost produse 
364.000 bucăţi. Acestea, împreună cu publicaţiile trimise în Austria de la Brooklyn, i-au ajutat pe 
fraţi să-şi continue lucrarea de vizite ulterioare şi activitatea de studiu din Biblie la domiciliu. Servul 
de filială ne dă o idee despre condiţiile de acolo şi despre cum o duc fraţii, în scurtul său comentariu 
care urmează: 

Graţie generoasei voastre expedieri de cărţi, fraţii au putut să plaseze aproape 45.000 cărţi 
legate. Aceasta a ajutat, de asemenea, să crească numărul de vizite ulterioare şi de studii din Biblie şi 
fraţii sunt acum cu mintea la din ce în ce mai multe vizite ulterioare. Există o soră care trăieşte la ceva 
distanţă de Viena şi a fost cam singură ceva timp. Noi i-am sugerat să facă vizite ulterioare şi să 
încerce să ajungă la studii din Biblie. După ce şi-a învins timiditatea a început şi de atunci încolo 
toate scrisorile ei sunt pline de bucurie şi fericire. Ea are multe case, iar acum şi studii în grup din 
Biblie. Într-un sat ea are un studiu în grup din Biblie unde participă 6 persoane şi un altul unde 
participă 12 până la 16 persoane cu bunăvoinţă. Câţiva din ei au venit la adunarea de district şi s-au 
bucurat foarte mult. 

Servii de circuit au toată inima în lucrare. În unele locuri ei se îngrijesc bine de fraţi, dar în 
alte locuri ei trebuie să suporte mari greutăţi. S-a întâmplat, chiar în timpul nopţilor friguroase, că ei 
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n-au găsit nici un alt loc unde să doarmă decât un grajd expus la curent, sau chiar au fost obligaţi să 
petreacă noaptea în pădure. 

Anul acesta am avut două adunări de district: una în Viena, cealaltă în Salzburg. Ele au avut 
un număr de participanţi foarte bun şi fraţii au apreciat într-adevăr că sunt împreună şi s-au bucurat în 
unitate de bogata hrană spirituală de la masa Domnului. La cuvântările publice au participat 2.400 
persoane. Mulţi din poporul Domnului din această ţară aparţin săracilor acestei lumi, dar aceasta nu-i 
împiedică să vină la adunările de district. Un număr din ei au venit cu bicicleta câteva sute de 
kilometri. La ambele adunări s-a introdus lucrarea stradală. Aceasta a fost ceva nou pentru 
majoritatea fraţilor. 

Ne bucurăm că din ce în ce mai mult fraţi îşi aranjează afacerile în aşa fel încât să poată intra 
în serviciu cu timp integral. Mulţi dau raport despre experienţele lor interesante. Două surori tinere, 
după ce au avut prima lor lună de viaţă de pionier, ne-au spus că au avut o minunată experienţă cu un 
aşa numit serv al lui Dumnezeu. Când au intrat într-o fermă să proclame vestea bună s-a întâmplat ca 
acolo să fie adunată o mulţime de oameni. Spre surpriza lor preotul a fost primul care a vorbit. 
Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu dovedea preotului şi tuturor celor prezenţi falsitatea multor 
doctrine în lumina Bibliei, oamenii au trecut de partea surorilor şi preotul s-a dus din ce în ce mai 
aproape de uşă, prin care, în cele din urmă, a scăpat. Oamenii şi-au exprimat indignarea din pricină că 
el nu le spusese nici un cuvânt din Biblie, ci venise decât să strângă taxe pentru biserică şi surorile au 
fost invitate să dea mai multă explicaţie despre adevăr. 

Raportul unui alt pionier spune: „Astăzi am avut studiul nostru în grup din Biblie în 
apartamentul meu. S-a auzit un ciocănit la uşă la zece minute după ce începuse studiul. O doamnă 
dintr-o familie foarte cunoscută, pe care o contactasem cu trei luni înainte în lucrarea din uşă în uşă şi 
care luase cartea „Să fie Dumnezeu adevărat”, a intrat. Ea a zis că nu avea pacea minţii de când citise 
cartea. De asemenea, soţul ei spune că este aşa de mult adevăr în cartea aceasta. Cu bucurie, ea a 
primit un călduros bun venit de la noi toţi şi a participat la studiul din Biblie. Toate întrebările ei au 
primit după aceea răspuns, spre satisfacţia sa. 

O soră pionieră şi o ală soră au lucrat într-un district foarte catolic. Ele au fost arestate 
amândouă din pricina acuzaţiei clerului şi literatura le-a fost confiscată. Mai târziu, ele au fost duse 
de la postul de poliţie la Bezirks Hauptmannschaft (..). Ele au fost primite de şef. El a fost foarte 
amabil şi le-a spus surorilor că ascultase una din lecturile tale în Viena şi ştia că mulţi din fraţii noştri 
suferiseră în lagăre de concentrare şi închisori. El a returnat imediat toată literatura şi le-a spus 
surorilor să-şi continue lucrarea şi că el va întoarce orice acuzaţie care putea fi făcută împotriva lor 
din nou. Mai târziu poliţia a arătat mult interes faţă de adevăr şi a luat toate cărţile şi Bibliile. Lor le-a 
fost ruşine că le arestaseră pe pioniere. 

Noi suntem recunoscători că un număr destul de bun din „celelalte oi” ale Domnului ni s-au 
alăturat şi au luat poziţie de partea lui Iehova. Dar suntem încredinţaţi că încă mai sunt mult mai 
multe ce vor fi găsite în această ţară, de aceea vom continua să le căutăm şi să lăudăm pe Iehova din 
ce în ce mai mult. 
 

Belgia 
 

În prezent are loc în Belgia ceva foarte interesant: Waloon-ii, Flamanzii şi străinii se unesc. 
De secole există invidie între populaţia vorbitoare de limbă franceză şi cea vorbitoare de limbă 
flamandă din Belgia. Ambele categorii de oameni au ţinut la propriul lor mod de viaţă. În Cuvântul 
Domnului este declarat că vor veni oameni din toate naţiunile, neamurile şi de toate limbile să cânte 
laudele Domnului; şi aceasta se întâmplă în Belgia. Pe măsură ce cineva călătoreşte prin această ţară, 
el găseşte cântăreţii adevărului pe străzi, mergând din uşă în uşă, aranjând adunări publice – vei găsi 
grupuri mici de martori ai lui Iehova ocupaţi în toate părţile ţării. Vei auzi de adunările lor de circuit; 
vei vedea pancartele şi revistele lor. Toată această activitate are ca rezultat o mare cantitate de laudă 
pentru Iehova şi nu există invidie între martorii lui Iehova, wallooni sau flamanzi. Acum un an, 
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martorii lui Iehova din Belgia, împreună cu toţi ceilalţi vestitori din lume, au zis: „Vom lăuda pe 
Iehova din ce în ce mai mult”, şi, în mod sigur, ei au făcut aceasta cu rezultate excelente. Numărul de 
vestitori din Belgia este acum cu 37 procente mai mult decât anul trecut. Anul acesta au fost 429 
persoane care şi-au simbolizat consacrarea şi au început lucrarea de predicare că împărăţia cerului 
este aproape. În Belgia este în progres o mare lucrare de predicare, aşa cum ştiu bine oamenii ce 
trăiesc acolo, şi raportul servului de filială descrie clar activitatea. Poţi simţi bucuria fraţilor noştri 
belgieni pe măsură ce vei citi fragmente din raportul servului de filială. 

Activitatea de adunări publice a jucat un rol foarte important în lauda care se extinde. În 
decursul anului a fost o creştere cu 49 procente a numărului de adunări publice organizate. Aceste 
cuvântări publice au fost oferite în săli, .., case particulare, grădini, parcuri, locuri publice, pieţe şi 
magazine. Unele oraşe chiar au furnizat energie electrică gratuit pentru sonorizările exterioare folosite 
de fraţi. O grupă a înregistrat o creştere cu 15 procente a numărului de vestitori după două luni de 
activitate cu adunări publice în aer liber. De persoanele interesate s-a avut grijă foarte bine prin 
organizarea de studii din Biblie după exemplul adunărilor publice; şi astfel numărul de studii din 
Biblie continuă să crească, pregătind mulţi noi vestitori pentru a se alătura rândurilor mulţimii din ce 
în ce mai mare. 

Printre noii servi se găsesc destul de mulţi care au petrecut mulţi ani în falsa religie; dar acum 
că au găsit adevărul bucuria lor este completă aşa cum este demonstrat de următoarea experienţă 
relatată de un absolvent de la Gilead: „Am plasat o carte unui om bătrâior în vârstă de 69 ani şi o 
săptămână mai târziu am făcut o vizită. El citise cartea de două ori şi m-a întrebat dacă puteam să îi 
arăt cândva o Biblie. I-am spus că o putea vedea pe a mea, dar că dacă dorea una, o putea obţine pe 
50 de franci. Ziua următoare i-am luat o Biblie şi o altă carte legată. Două săptămâni mai târziu am 
făcut o altă vizită şi el citise cărţile şi aproape toată Biblia. El mi-a spus: ‘I-am lăsat în urmă pe 
catolici acum douăzeci de ani, dar întotdeauna am crezut în existenţa lui Dumnezeu, deşi n-am avut 
niciodată ideea că există o organizaţie ca a voastră’. El s-a abonat la cele două reviste şi a cerut trei 
cărţi să le plaseze prietenilor săi. El a zis: ‘Îmi pare rău că n-am aflat adevărul cândva când eram mai 
tânăr, deoarece aş fi putut face atât de multe’. Acum el este vestitor, la şase săptămâni după ce a văzut 
Biblia pentru prima dată în viaţa lui. Este o mare bucurie să-l vizitezi şi să vezi cum chiar şi în cazul 
când mulţi din prietenii săi resping şi iau în bătaie de joc mesajul, el continuă să vorbească adevărul”. 

Multe experienţe zilnice vin la noi, arătând că multe persoane vin la cunoştinţa căii care duce 
la viaţă şi fericire nesfârşite. Acum câteva luni, biroul de filială a solicitat ministerul de finanţe să 
reducă taxele de pe proprietatea Societăţii de aici din Bruxelles şi câteva săptămâni mai târziu am 
primit o scrisoare de la minister prin care se cerea ca un reprezentant la Societăţii să vină la biroul lui 
cu un proiect al clădirilor Societăţii. Când a sosit fratele la birou, funcţionarul a luat proiectul şi a zis: 
„Vă rog să mă scuzaţi dacă v-am făcut necazuri în plus, dar într-adevăr nu pentru proiect v-am 
chemat la birou, l-aţi fi putut trimite prin poştă. Dar aş dori să am câteva informaţii de la 
dumneavoastră”. Atunci el a tras din sertarul biroului său un exemplar din La Tour de Garde (Turnul 
de veghere) ce trata tema „Eşti tu mântuit?” şi a început să pună câteva întrebări interesante despre 
lucrarea noastră. „Eu sunt protestant Darbist”, a zis, „dar pastorii noştri şi membrii bisericii noastre au 
cultivat atât de multă austeritate pe care ei o consideră necesară pentru servii lui Dumnezeu, încât au 
devenit jalnici. N-am învăţat nimic de la templul unde particip de doi ani, dar această revistă a deschis 
pentru mine un orizont glorios. Ceea ce mă atrage la voi, oameni, este să văd pe tinerii şi tinerele 
voastre şi pe ceilalţi membrii ai voştri făcându-şi lucrarea pe străzi cu atâta curaj şi deşi este aşa de 
greu, ei zâmbesc întotdeauna. Bucuria lor ce radiază dovedeşte mult mai mult decât toată austeritatea 
Darbiştilor că sunt servii lui Dumnezeu”. 

Martorii lui Iehova continuă să se bucure de multă libertate în Belgia. Poporul belgian este 
destul de atent la libertăţile lor şi ei cred că martorii lui Iehova au dreptul să-şi continue lucrarea lor 
foarte importantă. Bineînţeles, există câţiva religionişti care nu sunt de aceeaşi părere, şi astfel 
încearcă să-i oprească pe martori. În timpul anului au venit la birou rapoarte despre faptul că 
unsprezece vestitori au fost acuzaţi în mod greşit că vindeau fără autorizaţie şi au fost arestaţi. În 
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fiecare caz am scris o scrisoare către avocatul regelui, explicând lucrarea şi arătând că vestitorii au 
fost arestaţi în mod greşit şi cerând ca aceste cazuri să fie închise. Patru cazuri au fost închise înainte 
să ajungă în tribunal, doi fraţi au fost achitaţi imediat după ce au ajuns la tribunal şi ceilalţi cinci fraţi 
au fost închişi, dar cazurile lor sunt deferite unei instanţe superioare. 

Comportamentul bun al fraţilor a făcut o impresie foarte favorabilă asupra celor cu care au 
venit în contact. Bineînţeles, aceasta este calea care ar trebui să fie, deoarece martorii lui Iehova ar 
trebui să arate prin modul lor de viaţă că ei într-adevăr trăiesc pentru lumea nouă a dreptăţii. Aceasta 
prin ea însăşi este o mare mărturie, deoarece, fără îndoială, predicarea noastră ar fi făţarnică şi inutilă 
dacă n-am pune-o în practică. 

În decursul anului trecut alţi doisprezece misionari de la Gilead au venit în Belgia, făcând un 
total de 16 absolvenţi Gilead pentru ţară. Au fost înfiinţate trei case misionare la Anver, Liege, 
Bruxelles. Toţi muncesc din greu pentru a învăţa limbile din Belgia şi fac un bun progres. Aşa că noi 
aşteptăm nişte rezultate bune de la lucrarea lor în decursul noului an de serviciu. 

Dumnezeu nostru este foarte bun cu noi şi ne-a răspuns la rugăciune să ne conducă pe calea 
plăcerii şi a prosperităţii. Şi astfel noi exclamăm împreună cu psalmistul: „Încununezi anul cu 
bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul” – Ps. 65:11. 
 

Luxemburg 
 

Marele Ducat Luxemburg este una dintre cele mai prospere ţări din Europa. Aceasta se 
datorează bogatului lanţ de minereu de fier, a activităţilor din industria oţelului în legătură cu el, şi a 
excelentei agriculturi. Când cineva pune mărturie la oameni, adesea aude aceste remarci: „Sunt 
catolic şi sunt cât de poate de mulţumit de religia mea”. „Avem tot ce dorim. De ce să căutăm ceva 
mai bun?” „Un adevărat luxemburghez nu se schimbă niciodată”. Un martor al lui Iehova trebuie să-
şi aibă sabia spiritului bine ascuţită, să fie amabil şi bine crescut, încercând să stârnească interes în 
mintea oamenilor cu această mulţumire sufletească, însă oamenii ascultă şi rândurile vestitorilor au 
avut o creştere cu 10 procente în numărul celor care proclamă vestea bună. Câţiva absolvenţi de la 
Şcoala de Biblie de la Gilead a Watchtower ajută acum lucrarea de acolo, acţionând sub biroul de 
filială belgian. Servul de filială face următorul raport: 

Tot Marele Ducat constituie un singur circuit, ce cuprinde patru grupe, care sunt servite cu 
regularitate de un serv de circuit, care serveşte şi în Belgia. În ianuarie trecut a avut loc o adunare de 
circuit în Esch şi la adunarea publică au participat 185 persoane, care au făcut din ea adunarea de 
circuit cu cel mai bun număr de participanţi până în prezent, pentru această ţară. În decursul lunii iulie 
a avut loc o adunare de district în oraşul Luxemburg şi într-adevăr, aceasta a fost cea mai fericită 
adunare pe care am avut-o în Luxemburg. Cuvântarea publică „Este mai târziu decât credeţi voi!” a 
fost anunţată prin oraş prin semne în ferestre, anunţuri, parade de biciclete şi oferire de invitaţii 
tipărite. La adunarea publică au participat 142 persoane, ceea ce n-a fost la fel de bine ca la Esch, dar 
întotdeauna oamenii se comportă mai bine în Esch decât în Luxemburg.  

În timp ce se afla pe stradă, anunţând lectura publică, de un băieţel s-a apropiat un preot 
catolic, care l-a întrebat: „Cât primeşti pentru că faci treaba asta, cinci franci?” Tânărul vestitor a 
răspuns imediat: „Nu, dar cândva o să primesc ceva mult mai minunat decât asta”. „Şi ce este aceea?” 
a întrebat preotul. „Viaţă veşnică în lumea nouă”, a fost răspunsul prompt. Chiar în clipa aceea 
preotul a fugit să prindă tramvaiul. 

Toate cele patru grupe din ţară sunt situate în principalele oraşe din partea de sud a Ducatului. 
Restul ţării este alcătuită din oraşe mici, sate şi ferme, şaizeci procente din populaţie fiind angajaţi în 
agricultură. Acest teritoriu nu s-a lucrat dinainte de ultimul Război Mondial şi, bineînţeles, chiar şi 
atunci nu s-a lucrat complet, ocupându-se de tot interesul cu vizite ulterioare şi studii din Biblie. Când 
vor avea oportunitate aceşti oameni să primească o educaţie pentru viaţă în lumea nouă? Sperăm că în 
viitorul apropiat. 
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Cu adevărat „mare este secerişul, dar lucrători sunt puţini”; aşa că noi ne rugăm ca ‘Domnul 
secerişului să trimită lucrători la secerişul Lui’. Şi în acelaşi timp noi vom dovedi că rugăciunile 
noastre sunt sincere, lucrând să-i găsim pe aceşti alţi lucrători şi să-i învăţăm cum să servească în 
terenul de seceriş al Domnului, aşa încât lumina glorioasei evanghelii să strălucească din ce în ce mai 
puternic, străbătând prin tradiţiile întunecate ale trecutului pentru a-i călăuzi pe oamenii cu 
bunăvoinţă spre veşnica lume nouă. 
 

Bolivia 
 

La Paz este oraşul capitală al Boliviei şi este centrul unei multe frământări politice. Nu este 
neobişnuit ca guvernul din această ţară Andină să aibă schimbări rapide ale partidului în funcţiune. 
Multe revoluţii i-au ţinut pe bolivieni în harababură. Oamenii ştiu ce înseamnă să trăieşti sub legea 
marţială în timp ce politicienii luptă să conducă. În ciuda acestor condiţii servii lui Iehova îi dau 
înainte cu mesajul Împărăţiei şi încearcă să aducă mângâiere acelor oameni care au urechi să audă. 

Paisprezece absolvenţi de la Gilead se află acum în această ţară, nu cu scopul de a se angaja în 
tulburări politice, ci numai să ducă oamenilor mesajul mângâietor din Biblie. Unul din obstacolele 
fizice pe care-l întâmpină ei se datorează altitudinilor înalte ale oraşelor în care lucrează. E nevoie de 
câteva luni să lucreze la altitudini între douăsprezece şi treisprezece mii de picioare deasupra 
nivelului mării, înainte ca noii misionari să înceapă să-şi ia avânt şi să devină obişnuiţi cu înălţimile. 
Noi le admirăm zelul că lucrează în aceste situaţii defavorabile. Deşi n-a existat o mare creştere în 
numărul de vestitori în timpul anului, raportul lor arată o excelentă activitate în efectuarea de vizite 
ulterioare şi de conducere a studiilor din Biblie la domiciliu. Din pricina eforturilor lor stăruitoare în 
predicarea evangheliei, credem că în decursul viitorului an de serviciu vor fi obţinute câştiguri mai 
mari. Următoarele paragrafe interesante sunt extrase din rapoarte de la servul de filială. 

De ceva timp aşteptam o vizită din partea fratelui Knorr sau a cuiva de la biroul Societăţii, 
prin urmare multe au fost bucuriile şi binecuvântările pe care le-am avut atunci când fratele Knorr şi 
fratele Henschel ne-au vizitat în luna martie. Fraţii şi oamenii cu bunăvoinţă s-au bucurat foarte mult 
de cuvântările rostite de fratele Knorr şi fratele Henschel în La Paz şi Cochabamba. Unii care au dorit 
„darurile cele mai bune” şi care l-au auzit pe fratele Knorr vorbind despre 1Corinteni 12:31; 13:1-13, 
au ales de atunci încolo „cea mai minunată cale” prin care să ajungă la ele, participând cu afecţiune în 
serviciul lui Dumnezeu, spunând aproapelui lor despre împărăţia lui Dumnezeu. 

Absolvenţii Gileadului au fost, într-adevăr, foarte bucuroşi cu toţii când au fost aplanate 
câteva probleme şi chestiuni în legătură cu casele şi biroul de filială. Schimbarea la preţul literaturii şi 
alte îngrijiri făcute pentru pionieri au fost pentru ei un real ajutor şi o binecuvântare pentru a continua 
în serviciul cu timp integral şi pentru a avea asigurate micile lor necesităţi. 

Grupa din Oruro a făcut un bun progres de când s-a înfiinţat acolo casa misionară. 
Participarea la adunările lor este bună şi grupa a avut un record de 13 vestitori anul acesta. Casa şi 
Sala Împărăţiei se află situate aproape în centrul oraşului şi mulţi oameni trec pe acolo ca să pună 
întrebări despre Biblie şi despre adevărurile pe care le găsesc în literatura Societăţii. Absolvenţii de la 
Gilead au avut numeroase studii cu profesori universitari şi cu învăţători, dintre care unii participă şi 
la adunările grupei. 

În Oruro o persoană cu bunăvoinţă, de naţionalitate arabă, proprietarul unui magazin de 
îmbrăcăminte, a devenit foarte mult interesat de adevăr, ca urmare al unui studiu ţinut cu el în 
magazinul său. N-a durat mult până când el a început să pună mărturie în stilul lui direct, la toţi 
prietenii săi arabi din Oruro, dintre care majoritatea sunt oameni de afaceri. El a plasat numeroase 
cărţi şi le-a făcut multe abonamente în spaniolă şi arabă. Este amuzant să vezi cum îşi serveşte clienţii 
din magazinul lui fără tragere de inimă atunci când sunt discutate câteva puncte din adevăr. Acest 
frate a fost botezat în timpul anului şi continuă să iasă afară în serviciu împreună cu alţii din grupă. 
În Cochabamba, un oraş afundat în catolicism, absolvenţii Gileadului şi-au crescut numărul de studii 
faţă de anul trecut. A fost foarte dificil să găsească alte noi persoane care să aprecieze cu adevărat 
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privilegiile lor în proclamarea veştilor bune acolo. Sperăm că atunci când acolo vor începe să lucreze 
mai mulţi absolvenţi ai Gileadului va fi manifestat mai mult interes. Alţi patru absolvenţi au fost 
repartizaţi în Cochabamba şi acum se pregătesc să vină din State. 

Adunările publice ţinute într-unul dintre cele mai bune hoteluri din Cochabamba în timpul 
vizitelor servului de circuit au avut, de asemenea, cel mai bun număr de participanţi până acum în 
Cochabamba. 

În La Paz un electrician şi soţia lui au ajuns să cunoască şi să aprecieze adevărul prin 
intermediul unui studiu din cartea Copii ţinut în casa lor de ceva timp. Ei au participat apoi la 
adunările de la Sala Împărăţiei şi fratele a vrut să iasă în serviciu cu unul din pionieri într-un teritoriu 
nu departe de casa lui din La Paz. Nu prea se mai găsea de lucru şi el a fost concediat de la slujba pe 
care o avea la un magazin mare. Aşa că el şi-a găsit de lucru ca electrician într-o mină, sus în Anzi, la 
câteva mile de La Paz. Atunci, de fiecare dată când se întorcea în La Paz să se ocupe de chestiuni şi 
afaceri personale, el venea să participe şi la adunare şi lua înapoi cu el Biblii şi literatură pentru a le 
plasa minerilor care lucrau în aceeaşi mină. El a plasat numeroase cărţi şi Biblii în felul acesta şi a 
trimis rapoarte despre rezultatele activităţii lui. Unii din muncitori au devenit foarte interesaţi de cărţi 
.. în acest oraş minier izolat. Ultima dată când a luat literatură cu el, acesta a luat şi broşuri cu 
întrebări şi a zis că intenţiona să le arate minerilor cum să studieze Biblia. 

De ceva timp un absolvent de la Gilead studia „Adevărul vă va face liberi”, în spaniolă, cu un 
croitor la atelierul acestuia din La Paz. Acest croitor şi soţia lui au participat la adunările ţinute la Sala 
Împărăţiei când a fost aici fratele Knorr în luna martie. Ei au ascultat cuvântările lui prin intermediul 
unui traducător şi s-au bucurat foarte mult de ele. Mai târziu, când a fost invitat să meargă în serviciu, 
în timpul unei vizite a servului de circuit, el a fost de acord şi a luat  parte la distribuirea de pliante; şi 
din acel timp înainte el iasă de nenumărate ori cu un pionier. Din când în când el şi soţia lui au 
participat, din curiozitate, la adunările Bisericii Penticostale şi, bineînţeles, predicatorul a devenit 
interesat de „salvarea sufletelor lor” şi i-a vizitat acasă la ei. Când predicatorul a aflat că ei continuau 
să aibă studii la atelierul de croitorie şi participau şi la adunările noastre, i-a ameninţat că dacă nu se 
opreau îi va da pe mâna Diavolului. Aşa că ei s-au întrebat ce fel de legământ avea acesta cu 
Diavolul, dar nu le-a fost teamă de ameninţările lui. O soră pionieră a început de curând să studieze 
cu soţia fratelui acasă la ei, iar acum atât bărbatul cât şi soţia merg singuri în teritoriul lor ca martori 
fericiţi, plasând literatură şi făcând vizite ulterioare. De Ziua Revistei, şi în alte zile, ei plasează multe 
reviste în lucrarea din uşă în uşă şi de curând şi sora ia parte la mărturia în colţul străzii. 

Cu anticipaţie aşteptăm cu nerăbdare o activitate mai vastă în viitor, pe măsură ce ne străduim 
să lăudăm numele lui Iehova din ce în ce mai mult în această republică Sud Americană. Suntem într-
adevăr recunoscători că am fost şi suntem capabili să proclamăm veştile bune despre Împărăţia lui 
Iehova la oamenii care au fost ţinuţi într-un întuneric aşa de complet despre minunatele Lui scopuri. 
 
 

Brazilia 
 

Acum mai bine de treizeci de ani un iaht de croazieră a venit în portul din New York pentru 
remodelare. În timp ce era andocat acolo, câţiva din marinarii de pe acel vas, „Sao Paolo”, au fost 
informaţi despre adevăr şi au aflat de împărăţia lui Iehova. Când iahtul s-a întors la Rio de Janeiro ei 
au început să vorbească despre aceste lucruri la prietenii şi vecinii lor şi câţiva au devenit interesaţi. 
Atunci aceşti fraţi s-au deplasat către districtul arborelui de cafea, Brazilia, şi au discutat cu unii mai 
mult. În felul acesta declaraţia „Împărăţia cerului este aproape” a ajuns în Brazilia pentru prima dată. 
De atunci încoace există o mică organizaţie, ce se dezvoltă treptat, şi la din ce în ce mai mulţi oameni 
li s-a oferit oportunitatea să afle adevărul. Într-o naţiune mare precum Brazilia, cu aproximativ 50 de 
milioane de oameni ce locuiesc în vastul ei teritoriu, este nevoie de mulţi servi să predice Cuvântul. 
Societatea a depus foarte mult efort să-i ajute pe aceşti oameni şi de anul trecut lucrează acolo 24 
absolvenţi de la Gilead, ajutându-i pe fraţi în organizare, să conducă studii din Biblie la domiciliu şi 
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ajutându-i să formeze grupe puternice de martori ai lui Iehova. De fapt anul trecut a existat o creştere 
de 65 procente în numărul de vestitori, faţă de anul anterior. Chiar aşa, trebuie să se facă mult mai 
mult în Brazilia, şi Societatea are ca scop să trimită acolo mult mai mulţi misionari pe care să-i 
adauge la grupul zelos de brazilieni ce doreşte să vadă Cuvântul lui Dumnezeu predicat în toate 
părţile ţării lor. Ei sunt recunoscători pentru răbdarea Domnului, şi din această pricină ei sunt zeloşi 
să-şi ajute semenii să afle despre Împărăţie. Urmează entuziastul raport prin servul de filială din 
Brazilia. 

Domnul Iehova extinde lucrarea în Brazilia prin planificarea şi îngrijirea Societăţii. De la 
deschiderea Şcolii de Biblie de la Gilead a Watchtower 26 absolvenţi misionari lucrează din greu să 
promoveze interesele Împărăţiei în multe părţi; în principal în oraşele Sao Paolo, Rio de Janeiro şi 
Salvador. Care este dovada serviciului lor? Dovada se găseşte în fraţi. Ei i-au ajutat atât pe fraţii 
brazilieni cât şi pe mulţi oameni noi cu bunăvoinţă spre o apreciere a scopurilor lui Iehova şi a 
obligaţiilor faţă de poporul Său. Dovada se găseşte în expansiunea făcută în aceste locuri în ultimul 
an. De exemplu, în loc să rămână la 223, numărul de vestitori din Sao Paolo a crescut liniştit la 480. 
În loc să rămână tot la 212 în Rio de Janeiro, acum sunt 520 vestitori ce lucrează. Salvadorul a crescut 
de la 66 la 150 vestitori. 

Apoi au venit şi fraţii Knorr şi Henschel în vizită în îndrăgita noastră lună de toamnă, aprilie. 
Fratele Knorr a făcut aranjamente la una din cele două adunări de district pentru a creşte numărul 
servilor noştri de circuit şi district de la doi la şase. În acest moment eforturile lor de organizare încep 
să-şi facă simţite efectele printre grupe şi vestitorii izolaţi sunt vizitaţi acum cu regularitate cel puţin o 
dată la şase luni. 

Belo Horizonte (nume ce înseamnă orizont minunat), un oraş al farmecului şi frumuseţii, 
situat în interior, ilustrează bine .. înaintea vestitorului Împărăţiei orizontul brazilian. Luaţi ca 
exemplu chiar Belo Horizonte, unde, din întâmplare, numărul vestitorilor a crescut de trei ori în 
decursul ultimului an de serviciu. Acolo a fost trimis un vestitor special. În timp ce căuta o sală 
potrivită pentru lectura publică, el a aflat despre un om bogat care se separase de biserica 
prezbiteriană înainte de moarte şi construise o minunată sală pentru „scopuri evanghelice”; dar ciudat, 
sau poate nu aşa ciudat, ca să înţelegem, el a prevăzut în testamentul lui că n-o putea întrebuinţa nici 
o denominaţiune religioasă. Doi dintre partenerii rămaşi au venit recent la adevăr; cel de-al treilea om 
a avut nevoie doar de mărturia de o oră a unui pionier pentru a înlătura orice prejudecată. Rezultatul: 
el le-a predat cheia martorilor lui Iehova, singurii care au acum dreptul s-o folosească. El ne-a mai dat 
şi un cont bancar de câteva sute de dolari care să fie folosiţi pentru întreţinerea ei. Bine echipată, sala 
este un mijloc de a uni multe din „celelalte oi”. 

Îndemnat de Societate să urmărească atent toate plasamentele, un pionier a vizitat din nou o 
casă unde fusese arătat puţin interes. De data aceasta el a găsit o doamnă cu bunăvoinţă în vârstă de 
74 de ani, care a primit adevărul cu atâta înflăcărare, încât în câteva săptămâni aceasta a început să 
vestească. Ea de-abia putea să meargă, după ce fusese reţinută la pat ultimii trei ani, aşa că suna la 
orice număr de telefon şi chiar făcea vizite ulterioare în felul acesta. Dar ea n-a fost mulţumită; aşa că 
a început să exerseze zilnic până când a avut suficientă tărie să viziteze casele vecinilor ei, 
sprijinindu-se de o umbrelă zdrenţuită ca baston. La ultima adunare de circuit din Rio pionierul a spus 
această experienţă şi după aceea a prezentat-o pe sora Lauriana, care până acum adună cu regularitate 
pe teren 24 ore pe lună. Auditoriul a fost profund mişcat de expresiile ei reale de zel şi hotărâre şi de 
îndemnurile ei ca toţi să depună – în serviciul Împărăţiei. După botezul ei din ziua următoare, ea şi-a 
enunţat dorinţa că poate va face chiar puţin pionierat înainte de Armaghedon, dacă Domnul va voi. 
Prin statornicia şi iubirea pentru Iehova ea i-a făcut de ruşine pe unii şi i-a însufleţit pe toţi. 

Absolvenţii de la Gilead ce călătoresc în calitate de servi de circuit raportează multe discuţii 
cu pastori religioşi. Un serv povesteşte cum punea mărturie de două ore şi jumătate pe tren, în timp ce 
un potrivnic predicator penticostal era complet tăcut. În cele din urmă, încheindu-şi mărturia cu o 
prezentare a cărţii „Adevărul”, el a fost surprins când predicatorul a fost primul care a zis: „O să iau 
una. Poate ar trebui să studiez mai mult”. Cele şapte cărţi ale lui au fost plasate imediat. Câţiva şi-au 
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lăsat adresa pentru alte vizite în respectivele lor oraşe izolate. Un alt „pastor” care venise în ajutorul 
turmei sale care a dispărut a fost făcut praf fără menajamente într-o discuţie, înaintea a 15 membrii 
din biserica lui. Când el a încercat să facă pace, oferindu-se să dea mâna, invitându-l pe frate acasă la 
el, dar nu să vorbească din Biblie, el a primit următorul răspuns din partea servului de circuit: „Nu 
trebuie să minţi ca să te dai în spectacol înaintea oamenilor. Eu nu sunt prietenul tău şi nu-ţi pot 
accepta invitaţia, pentru că servii lui Dumnezeu urmează exemplul lui Cristos şi El n-a făcut niciodată 
o vizită fără să vorbească despre Biblie”. Patru ascultători au venit la studiul din Biblie în seara 
următoare şi unul care era baptist de 23 de ani a văzut adevărul. Ziua următoare el s-a bucurat extrem 
de mult, predicându-l pentru prima dată din casă în casă.  

Un alt serv de circuit a fost provocat la o discuţie într-o biserică penticostală. Predicatorul 
invitase alte adunări să participe şi să vadă cum îi demască ei pe martorii lui Iehova. Au fost prezente 
şaptezeci şi cinci de persoane în timp ce fratele a explicat mesajul Împărăţiei. Când şi-a terminat 
mărturia el a dorit să ştie în ce greşeau servii lui Iehova. Predicatorul le-a cerut celorlalţi să dea în 
vileag greşelile, în timp ce el a părăsit imediat clădirea. Nimeni nu a vorbit; toţi se uitau prosteşte unii 
la laţii. După o linişte jenantă fratele a continuat să pună mărturie, de data aceasta arătând punctele 
slabe din propriile lor doctrine religioase. După trei ore de dovedit cine are spiritul sfânt şi ce învaţă 
acesta, mulţi au acceptat mesajul şi un bărbat care mai înainte fusese în dubii a hotărât acum că era cu 
martorii. 

Serile de duminică în interiorul Braziliei îi găsesc pe toată lumea plimbându-se pe străzile 
principale. Cu o astfel de ocazie servul de circuit s-a adresat unui auditoriu de peste 1.000 persoane în 
înfloritorul oraş Marilia, Sao Paolo. Cererea de broşuri după cuvântare a fost depăşită doar de 
numărul celor care au dorit să ştie mai mult despre lucrare. Acelaşi serviciu cu difuzor a trebuit să fie 
folosit imediat de predicatorii metodişti în haine negre şi cu gulere inversate. Dar mai nimeni nu se 
oprea prin preajmă să asculte după ce fuseseră informaţi despre religie. Printr-o astfel de reacţie 
publică poate fi înţeles cu uşurinţă de ce grupa din Marilia, care a pornit anul trecut cu numai 5 
vestitori, are acum la dosar peste 90 de legitimaţii de vestitor, se întâlneşte într-o plăcută şi 
încăpătoare Sală a Împărăţiei şi înaintează pe drumul ei pentru a ajunge la norma de pionieri cu trei 
fraţi locali pe lista cu pionieri şi cu mai mulţi ce se pregătesc să urmeze. 

Noi, cei de aici din această ţară, ne extindem iubirea şi salutările pentru fraţii noştri de pe 
întreg pământul şi dorinţa de a continua silitori în anii care vor veni pentru a ne exprima recunoştinţa 
pentru răbdarea lui Dumnezeu faţă de noi, ştiind că această ‘răbdare are în vedere salvarea noastră’. 
Noi dorim să continuăm alături de voi permiţând şi altora să ştie de răbdarea lui Dumnezeu. 
 

Guiana Britanică 
 

Micuţa ţară Guiana Britanică de pe coasta de nord a Americii de Sud se găseşte rareori în ştiri, 
dar există 70.000 de oameni ce trăiesc în Georgetown, micuţa capitală a acestei ţări, pe lângă alte sute 
de mii răspândiţi în interiorul graniţelor ei. Toţi aceşti oameni au nevoie de mesajul Împărăţiei. Fraţii 
de acolo sunt zeloşi să predice Cuvântul lui Dumnezeu şi deşi anul acesta n-au avut o creştere la fel 
de mare ca anul trecut, când au avut o creştere cu 30 procente faţă de anul precedent, totuşi creşterea 
cu 7 procente şi jumătate de data aceasta arată că organizarea de acolo este constantă şi face progrese. 
Patruzeci şi trei de persoane şi-au simbolizat consacrarea să-L servească pe Dumnezeu. La serviciul 
lor de Memorial din timpul anului au fost 370 persoane, care arată că sunt mult mai mulţi cu adevărat 
interesaţi de lucrare decât a strâns predicarea. Recordul în numărul de vestitori a fost 209. Martorii lui 
Iehova nu sunt un grup dorit în lume şi indiferent unde vei merge vei întâmpina împotrivire. Ierarhiei 
romano catolice din Guiana Britanică, ca în altă parte, cu siguranţă nu-i place să vadă promovarea 
adevărului în acea ţară. Raportul servului de filială arată câteva din trăsăturile esenţiale ale anului şi 
reacţia ierarhiei. 

Cel mai mare eveniment al anului a fost deja descris în Turnul de veghere: vizita fratelui 
Knorr şi a fratelui Henschel. Congresul de trei zile din aprilie a dat rolul principal celor doi vizitatori 
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americani ai noştri, fraţii locali văzându-l pentru prima dată pe fratele Henschel şi spunându-i bun 
venit fratelui Knorr pentru cea de-a doua vizită a sa în patru ani. 

Proprietarul catolic al principalei săli de cinema din Georgetown ne-a oferit gratuit 
cinematograful Astor. Duminică 24 aprilie, cinematograful Astor a fost umplut confortabil cu 1.277 
participanţi pentru a asculta „Este mai târziu decât credeţi voi!” În repetate rânduri fratele Knorr le-a 
spus ascultătorilor săi atenţi să „citească Biblia” şi trei luni mai târziu Catholic Standard imita acea 
frază în atacurile lor împotriva noastră. 

Succesul vizitei fratelui Knorr şi progresul lucrării Domnului din colonie au fost demonstrate 
clar atunci când organizaţia locală romano catolică, având ca avangardă mai mult de 30 preoţi iezuiţi, 
a aţâţat dintr-o dată Acţiunea Catolică aparent inactivă. Pledoaria lor de la amvon din ultima clipă ‘să 
nu mergeţi să-l ascultaţi pe domnul Knorr!’ a fost urmată de avertismente săptămânale să nu citească 
publicaţiile Turnului de Veghere, să nu participe la lecturile noastre în aer liber, şi să nu se angajeze 
cu noi nici chiar în discuţii din Scripturi. În iunie, publicaţia Catholic Standard a apărut cu prima ei 
explozie tipărită „Martorii lui Iehova împotriva Crezului apostolilor” şi timp de patru numere această 
publicaţie lunară iezuită a dat nume, citând nebuneşte versiunile Romano Catolice ale Bibliei, 
încurcând declaraţii din cartea „Să fie Dumnezeu adevărat” şi ocolind punctele în discuţie, după 
modelul tipic fariseic. 

Numărul lor din august începea: „Pentru unii din cititorii noştri poate părea că ne pierdem 
vremea combătând aceste absurdităţi, evident neadevărate, ca cele răspândite de pretinşii ‘martori ai 
lui Iehova’ – o absurditate, totuşi aceştia i-au acaparat pe mulţi oameni simpli. Dar este bine să ne 
revizuim propria cunoştinţă despre principalele puncte ale credinţei noastre şi erezia poate servi bine 
să clarifice adevărul religiei catolice”. 

Un renumit domn catolic afirma că este pentru prima dată în memoria sa când pe biserica lui 
au apucat-o aceste dureri cumplite ca să „slăbească” un alt crez. Un fost catolic, binevoitor faţă de 
adevăr, a adăugat la controversă, plătind pentru un anunţ considerabil într-un ziar, care cuprindea 
întreg capitolul „Există o treime?” din „Să fie Dumnezeu adevărat”. Locuitorii oraşului Georgetown 
au încetat să mai bombăne „Este mai târziu decât credem noi!” şi au început să se întrebe unii pe alţii 
„Există o treime sau nu există?” 

Numerele din august şi septembrie ale publicaţiei Catholic Standard îi invitau pe „cei 
credincioşi” să „citească Biblia!” Pe uşile catedralei Brickdam şi pe bisericile mai mici se găseau 
afişe cu aceleaşi cuvinte cu litere mari. Imaginaţi-vă! Organizaţia care de secole are o înregistrare aşa 
de sângeroasă de luptă contra Biblie şi nu şi-a îndemnat niciodată oamenii din această ţară să posede 
o Biblie, acum încearcă să-şi acopere urmele murdare. Dar, vai, uimiţii „credincioşi” cu exemplarele 
lor nou-nouţe de Cuvântul lui Dumnezeu tot trebuie să fugă la aceşti bărbaţi în haine negre pentru 
explicaţii ale textelor din Matei 23:9; Apocalipsa 20:13,14 şi alte texte jenante! 

Înainte să plece fratele Knorr în aprilie, el a anunţat congresul din 1950 şi cel puţin 
treisprezece fraţi îşi fac planuri să participe. El a avut, de asemenea, o întrevedere cu doi viitori 
candidaţi pentru Gilead. Douăzeci şi nouă din cei patruzeci şi trei de candidaţi ai noştri pe an au fost 
cufundaţi în timpul adunării. 

Cele 209 lecturi publice ţinute în timpul anului, cuprinzând cel puţin 50 în aer liber la 
Georgetown, şi cele 625 de noi abonamente, precum şi împotrivirea religioasă, sunt câţiva din factorii 
ce le ajută pe multe persoane să se „trezească” la realitatea că oamenii „Turnului de Veghere” fac „Să 
fie Dumnezeu adevărat”, vestind „Împărăţia este aproape” în acest timp crucial din istoria omului, 
când numai „adevărul vă va face liberi” şi trebuie să fi „echipat pentru orice lucrare bună” pentru a 
supravieţui sfârşitului îngrozitor al acestei lumi şi a primi viaţă veşnică în „lumea nouă”.  
 

Hondurasul Britanic 
 

Oraşul Belize, unde Societatea îşi are amplasată filiala în Hondurasul Britanic este un oraş .. 
Hondurasul Britanic este una din ţările din America Centrală şi din pricina căldurii puternice oamenii 
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se mişcă lent şi adesea gândesc încet. Societatea a trimis câţiva misionari în Hondurasul Britanic 
pentru a-i ajuta pe cei care cunoşteau deja adevărul să devină mai bine .. şi să-i ajute pe oamenii cu 
bunăvoinţă să se refugieze la Împărăţie. Cu adevărat este o ţară dificilă în care să lucrezi, în special 
pentru fraţii albi care au fost crescuţi într-o ţară precum Statele Unite. Dar, în pofida greutăţilor fizice, 
fraţii noştri au găsit o mare bucurie să predice evanghelia acolo. În 1948 vestitorii nu aveau o creştere 
faţă de anul precedent, dar acum, în 1949, ei duc roadele muncii lor de iubire, pentru că în decursul 
anului trecut a existat o creştere cu 45 procente în numărul de vestitori în Hondurasul Britanic. Acum 
sunt patru absolvenţi de la Gilead ce lucrează în această ţară şi, spre bucuria lor, a fost atins un record 
de 63 vestitori în timpul anului. 

Trebuie să admirăm zelul acestor fraţi şi este o plăcere să arătăm în această Carte Anuală câte 
ceva din raportul servului de filială. 

În timpul anului am putut să facem o considerabilă lucrare de adunări publice în districtele 
periferice ale coloniei. Există multe persoane interesate răspândite pe tot cuprinsul Hondurasului 
Britanic. Noi am plănuit o serie de adunări publice într-un mic oraş cu o populaţie de aproximativ 
4.000 locuitori, care se află la 36 mile de Belize şi când am început, auditoriul a fost de numai 16 
participanţi. Dar, pe măsură ce am continuat să derulăm întreaga serie adunările au stârnit din ce în ce 
mai mult interes în fiecare săptămână şi au participat mai mulţi oameni tot timpul, până când la 
ultima adunare au fost prezente 41 persoane. Interesul evident din partea oamenilor a cauzat o reală 
îngrijorare pentru cei care poartă robe negre din organizaţiile religioase. A fost raportat că un preot 
catolic a comentat despre adunările noastre în sesiunile lui de duminică, dorind să ştie cine le-a spus 
martorilor lui Iehova că „scopul lui Dumnezeu atinge acum punctul culminant”. De asemenea, a fost 
interesant de observat că acei copii ai oamenilor care erau proprietari ai clădirii unde s-au ţinut 
lecturile publice au fost convocaţi la şedinţă la şcoală săptămâna următoare. Mama copiilor s-a dus la 
preot şi l-a mustrat puţin şi i-a atras atenţia ce redus era pentru că-şi vărsase duşmănia pe copii, care 
n-aveau nimic de-a face cu închirierea sălii. 

Uneori, când călătoreau din loc în loc, fraţii n-au avut mult timp pentru anunţarea adunărilor 
publice; aşa că într-un sat a fost pus un anunţ pe .. că în aproximativ două ore avea să fie expusă o 
cuvântare. Au fost distribuite câteva pliante printre oameni pe străzi şi puţin mai târziu a început 
cuvântarea publică pe veranda din faţă a unei mici săli. Toţi laolaltă, 50 oameni, s-au adunat să 
asculte acea cuvântare. 

Adesea este foarte dificil să găseşti o locaţie în care să ţi o adunare publică, dar cu o ocazie un 
bărbat care administra un club unde cetăţenii se adunau să bea şi la jocuri de noroc, a fost de acord să-
şi transforme localul pentru o adunare cu tema „Pace pe pământ, când?” Şaizeci şi nouă de oameni au 
rămas să asculte acea lectură. 

Cu o altă ocazie au fost distribuite cu înţelepciune aproximativ 75 pliante printre oameni într-
o aşezare foarte mică pe ţărmul unui râu. S-a făcut anunţul că duminică urma să fie expusă o 
cuvântare şi când a venit timpul s-au adunat 65 persoane din toate părţile provinciei pentru a o 
asculta, venind pe picioare, călare pe cai şi cu barca de pescuit. Micuţa grupă din acest sat avea cu 
puţin timp în urmă doar cinci vestitori, în timp ce acum dau raport de acolo nouă. Toate acestea 
dovedesc ce se poate face prin intermediul aranjamentului de adunare publică. Când este la îndemână 
oportunitatea trebuie să fie prinsă. Nu trebuie să fie o populaţie mare ca să ai de unde .., ci chiar acolo 
unde sunt doar câteva persoane merită să expui o cuvântare publică. Cu siguranţă, aceasta le stârneşte 
interesul la oameni şi dă o splendidă oportunitate de a plasa literatură după adunare. Acum noi 
aşteptăm să ne vină din Anglia un sistem cu megafoane şi suntem siguri că atunci când o să-l avem 
să-l ducem din loc în loc, vor putea fi expuse mai multe lecturi la un auditoriu mai mare. 

Un număr de fraţi din Hondurasul Britanic fac planuri să participe la congresul internaţional 
din oraşul New York din 1950. Suntem siguri că tocmai acesta este lucrul de care au nevoie aceşti 
fraţi şi ştim că ei se vor întoarce cu un zel mai mare decât oricând. Noi aşteptăm mereu ca Iehova să 
facă să ne prospere lucrarea în predicarea veştii bune a Împărăţiei. Noi realizăm că responsabilitatea 
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noastră de aici este să continuăm să-L lăudăm din ce în ce mai mult şi lăsăm creşterea pentru viitorul 
an de serviciu în mâinile Lui. 
 

Insulele Britanice 
 

Martorii lui Iehova din Britania au trecut prin mari necazuri în timpul războiului. Din acel 
timp guvernul încearcă să-şi revină din greutăţile lui financiare şi, bineînţeles, acest lucru i-a afectat 
foarte mult pe oameni. Aripa comercială a organizaţiei mondiale a Diavolului suferă în majoritatea 
ţărilor şi Britania simte chinul. Elementul politic din Britania încearcă să menţină stabilitatea 
economică a Naţiunii, nu doar din pricina Britaniei, ci pentru binele Comunităţii Naţiunilor. În acelaşi 
timp, elementul religios ortodox al ţării lucrează împreună, în strânsă colaborare, cu organizaţia ei 
comercială şi politică. Este foarte evident că studierea Bibliei a fost neglijată de aceşti învăţători 
religioşi. Organizaţiile protestante din Britania n-au fost niciodată în relaţii amicale cu catolicii, dar 
acum catolicii fac un mare joc pentru relaţii mai bune, deoarece aceasta ar însemna mai multă 
autoritate pentru organizaţiile politice de acolo. La suprafaţă se pare că fac progres. Dar deşi 
protestanţii şi catolicii fac propuneri să devină foarte prietenoşi cu liderii politici, ei neglijează să le 
dea oamenilor hrana spirituală de care au atâta nevoie. Acest fapt este destul de evident nu numai 
pentru martorii lui Iehova, ci şi pentru oameni în general. Cei care încă mai cred Biblia văd lipsa de 
credinţă din partea mulţilor lor prieteni şi a rudelor lor şi un declin general în bunăstarea spirituală a 
naţiunii. Mulţi oameni nu mai au timp nici pentru biserică. 

Pe de altă parte îi găsim pe martorii lui Iehova foarte zeloşi în aceste zile din urmă ale lumii 
vechi, predicând „împărăţia cerului este aproape” şi întorcând mintea oamenilor spre Biblie. Chiar 
ziarele observă acest lucru şi raportul anual de la servul de filială din Britania începe cu acest scurt 
comentariu. 

Strigătul se ridică în toată ţara: Cine sunt martorii lui Iehova? Ca replică la această întrebare, 
un ziar spune: „Adunările din biserici şi capele se diminuează într-o măsură alarmantă. Mii de copii 
sunt crescuţi cu puţine cunoştinţe religioase sau fără, totuşi există o credinţă care îi însufleţeşte pe 
membrii ei cu un zel copleşitor. Entuziasmul arzător al martorilor lui Iehova este ceva care-i face pe 
preoţi şi pe adunările lor sărăcite să mediteze şi meditează greu. De ce această mişcare este aşa de 
puternică precum un magnet? De ce membrii ei sunt umpluţi cu o asemenea înflăcărare? Un răspuns 
este că martorii lui Iehova văd cu ochi buni să ducă religia la oameni. Ei cred în predicarea din uşă în 
uşă. Zelul lor arzător este o provocare pentru episcopi şi preoţi”. 

Şi astfel, înaintea tuturor este dovada că martorii lui Iehova din Britania caută să-şi ducă la 
bun sfârşit misiunea dată în mod divin de a predica evanghelia Împărăţiei, pentru a-şi lăsa lumina să 
strălucească. Cu smerenie, noi ne recunoaştem mulţumirea faţă de Iehova pentru toată îngrijirea 
bogată care ne face capabili să ducem mai departe lucrarea dată în grija noastră. Nu cea mai 
neînsemnată dintre aceste veşti bune este noua broşură Sfat de organizare teocratică pentru martorii 
lui Iehova. Maturitatea în gândire şi ajutorul mult pe care îl transmite aceasta tuturor care au dorinţa 
sinceră să servească pe Dumnezeu „din ce în ce mai mult” este de valoare inestimabilă şi pentru 
aceasta noi aducem mulţumiri. 

Este într-adevăr plăcut să vezi un mare număr de tineri angajând-se în privilegiile şi 
responsabilităţile serviciului Împărăţiei. Privilegiile lor sunt mari, căci având tinereţea de partea lor şi 
terenul „copt deja pentru seceriş” există extraordinare posibilităţi apropiate care să fie prinse. Sperăm, 
de asemenea, că mult mai mulţi vor pune mâna pe privilegiile cu timp integral, căci noi putem face cu 
mult mai mult şi există loc mult în teren pentru toţi. Populaţia Insulelor Britanice este cu mult peste 
40.000.000 locuitori. Noi privim înainte la ziua când numărul de vestitori ai Împărăţiei va fi într-o 
proporţie mai bună decât este astăzi. Credincios promisiunii, „Domnul îi eliberează pe prizonieri”, 
mulţi care au fost legaţi cu lanţuri religioase aud mesajul, se eliberează şi găsesc pacea şi siguranţa în 
organizaţia lui Dumnezeu. În toate părţile de pe teren sunt strigăte după ajutor şi aceasta necesită timp 
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şi efort pe care le poate da neîncătuşatul serviciu cu timp integral. Încă nu ne-am atins cota de 10% 
pionieri din numărul total de vestitori. 

Adunări publice. Lucrarea de adunări publice a contribuit mult la cântarea de laudă, căci 
această caracteristică a activităţilor noastre a crescut extraordinar în timpul anului. În 1947 numărul 
total de adunări ţinute în aer liber şi în săli a fost de 9.756 şi în 1948 un total de 13.246; dar în 
decursul anului ce tocmai s-a încheiat am ţinut 22.437 adunări. Aproape toate au fost anunţate mai 
înainte prin intermediul pliantelor cu mesajul lor oportun pe spate. Noi am ţinut pasul cu mişcarea 
progresivă a recentelor .., şi am avut şi dovada ajutorului practic care s-a dovedit a fi Şcoala de 
serviciu teocratic, echipându-i pe fraţi ca servi capabili care să ofere Cuvântul vieţii. Au fost tipărite 
în biroul din Londra aproape 10.000.000 pliante sprijinind această campanie de adunări publice din 
întreaga ţară. Noi am urmat exemplul oferit de Isus Cristos şi discipolii Săi, ţinând aceste adunări în 
aer liber la colţul străzii, pe multele locuri .., şi în parcuri, precum şi în săli, cu regularitate în fiecare 
săptămână. Am avut o bună reacţie şi la adunările ţinute în centrele de studiu în grup, căci acestea au 
fost un mijloc foarte practic de a-i ajuta pe cei interesaţi cu bunăvoinţă. 

Campanii de abonamente. În decursul lunii octombrie, campania cu Treziţi-vă! a avut ca 
rezultat 21.000 de noi abonaţi. Efortul concentrat cu reviste din ianuarie până în aprilie a adus 
aproximativ 37.000 de noi abonamente la cele două reviste şi multe noi legături au deschis calea 
pentru vizite ulterioare şi studii interesante. .. a manevrat 97.713 abonamente noi şi reînnoite; aceasta 
însemnând cu 12.000 mai multe decât totalul din 1948. Aprovizionările vrac au fost limitate din 
pricina restricţiilor guvernului referitoare la import, dar ce am avut s-a folosit cu rezultate bune în 
lucrarea stradală. 

Extinderea mărturiei în insulele exterioare spre nordul şi vestul Scoţiei a necesitat un serviciu 
ne-egoist din partea pionierilor, căci acestea sunt teritorii pustii tot timpul anului. Au fost formate 
mici grupe în aceste locuri izolate. Falsa religie este adânc înrădăcinată în aceste regiuni şi este 
nevoie de mult efort răbdător să dărâmi mult îndrăgitele tradiţii şi să duci adevărurile Împărăţiei. În 
afară de aceasta există împotrivirea înverşunată a clerului, dar treptat aceste avanposturi aud mesajul 
şi-l acceptă. Acelaşi lucru este adevărat şi pentru Irlanda de Nord, unde protestantismul se manifestă 
până în măsura în care acesta îşi poate striga ura înverşunată înaintea partenerului său din Irlanda 
reprezentat de Romano catolicism. Separarea este .. şi între aceste două facţiuni şi adunarea cu 
împotrivire din partea amândurora lucrarea continuă splendid şi există un procentaj mai mare în 
creşterea numărului de vestitori în cele şase comitate ce alcătuiesc Irlanda de Nord decât în oricare 
altă parte a Insulelor Britanice. S-a făcut un progres extraordinar, dar acolo sunt mai mulţi pionieri în 
teritoriu per populaţie decât oriunde altundeva, ceea ce explică poate acest fapt. În acest teritoriu a 
fost multă publicitate datorită cererii pentru o dezbatere care a fost primită de servul de district. A fost 
rezervată primăria din Portadown şi acolo s-au adunat laolaltă în sală aproape 600 persoane şi 400 
afară, care n-au putut să intre. A fost pus un preşedinte foarte cinstit care păstra ordinea. Deşi se 
simţea că nu va urma nici un mai mult bine practic din aceste dezbateri, situaţia părea să atragă după 
sine acest lucru şi astfel adevărurile Împărăţiei au fost prezentate timp de o oră şi este evident că 
prezentarea logică a acestor adevăruri ce au sprijinul Bibliei au trezit în mintea multora dintre 
ascultători dorinţa pentru mai mult. Aşa că mărturia Împărăţiei înaintează în fortăreţele religiei şi 
multora li se deschid ochii. 

Adunări de circuit. Adunările de circuit şi activităţile de serviciu însoţitoare au făcut mult ca 
să-i unească pe fraţi şi să ţină vie viziunea Împărăţiei în mintea lor. Noi primim mereu scrisori de 
apreciere şi una de dată recentă accentuează importanţa folosirii unei atitudini amabile atunci când 
vizitezi casele oamenilor. Acest om scrie: „Acum câteva zile Societatea voastră a ţinut un congres în 
acest oraş. Înainte să urmeze adunările, câţiva din oamenii voştri au sunat la uşa noastră şi la celelalte 
pentru a le spune oamenilor de adunare. Am fost plăcut surprins să constat minunata atitudine pe care 
au adoptat-o ei prin plăcuta artă amabilă a puterii de convingere. Aceasta nu s-a aplicat numai la unul 
sau doi, toţi păreau să posede această artă şi veneau din oraşe diferite. Cred că veţi ajunge departe cu 
o astfel de atitudine”. Aici vedem aplicarea lecţiilor de serviciu teocratic de care profită toţi vestitorii 
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şi care îşi găsesc rezultatele practice în pragul uşii şi în casele oamenilor. Odată cu oportunităţile de 
cufundare în apă disponibile la adunările de district şi de circuit avem un total de 2.283 persoane care 
şi-au simbolizat consacrarea faţă de Domnul prin botez în timpul anului. 

Noi anticipăm încrezător să ajungem la 20.000 vestitori activi ai mesajului Împărăţiei înainte 
să vină iarna. Aceasta va însemna o demonstraţie a iubirii noastre pentru Domnul într-un mod practic; 
şi acest lucru ne este accesibil, căci noi avem mai mult decât cei care au luat parte în serviciul pe 
teren într-un timp sau altul. 

Pare potrivit să se facă unele referiri la congresul internaţional din New York din 1950. Ne-
am bucurat când am aflat pentru prima dată de acest congres şi de atunci încoace entuziasmul a 
crescut odată cu trecerea lunilor. Deja peste 400 de persoane şi-au făcut de cunoscut intenţia de a 
merge şi este posibil ca în cele din urmă 500 de persoane să traverseze Atlanticul numai din Britania. 
Noi ştim că Domnul păstrează lucruri bune pentru poporul Său şi facem tot ce putem ca să-i ajutăm să 
traverseze cu bine. Noi ne rugăm sincer ca Domnul să binecuvânteze şi să conducă toate eforturile ce 
vor fi făcute la pregătirea pentru această adunare a poporului consacrat al lui Dumnezeu. 
 

Irlanda 
 

Probabil una dintre cele mai puternic fortificate ţări catolice este Irlanda. De secole se fac 
eforturi pentru a nu lăsa să intre protestanţi şi toţi ceilalţi decât religia catolică. De câţiva ani martorii 
lui Iehova încearcă să ajungă la câţiva din oamenii din Irlanda şi să le zică ce are de spus Biblia 
despre singura speranţă pentru lume. Dacă oamenii din Irlanda vor învăţa vreodată adevărul ei trebuie 
mai întâi să-l audă, căci credinţa lor nu va fi niciodată statornicită în Cuvântul Domnului dacă lor nu 
li se arată ce învaţă Cuvântul Domnului. 

Anul trecut s-a făcut un progres excelent, căci raportul arată o creştere cu 40 de procente în 
numărul de vestitori. Chiar dacă aşa stau lucrurile, există numai 73 de martori în această ţară ţinută în 
întuneric. Cu toate acestea, la serviciul Memorialului au participat 120 persoane; aşa că noi putem 
observa că acolo este interes şi oameni cu bunăvoinţă care vor să ştie mai mult. Prin harul Domnului, 
fraţii care s-au dus în Irlanda să predice au de gând să rămână acolo şi raportul despre lucrarea făcută 
de aceşti fraţi, aşa cum a fost trimis prin biroul britanic, care se îngrijeşte de pionieri şi organizaţiile 
de grupă din Irlanda, arată aceasta: 

A fost o mare bucurie pentru noi când am aflat că în prima parte a anului 1949 urmau să fie 
trimişi în Irlanda absolvenţi de la Gilead. Acum cele două case misionare sunt stabilite la Dublin şi 
Cork şi lucrarea condusă din aceste case aduce rezultate bune. Inevitabil, răspunsul este mai lent dar 
cu toate acestea, sigur. Toate indiciile sunt că s-a pus baza pentru o reală dezvoltare a terenului în 
Irlanda. Teama care apasă oamenii în toate lucrurile religioase înseamnă că trebuie să se depună mult 
efort perseverent în explicarea adevărurilor Împărăţiei, dar pionierii ne spun că bucuriile serviciului 
sunt în mod corespunzător mai mari, pe măsură ce vezi că lanţurile religiei sunt sfărâmate şi cei 
sinceri sunt făcuţi liberi. De nenumărate ori adevărurile Biblie sunt clarificate şi recunoscute ca atare, 
dar oamenilor le e frică să renunţe la tradiţiile atât de mult îndrăgite şi astfel progresul necesită mult 
tact şi răbdare. Când se recunoaşte că atât de mulţi din aceşti oameni sinceri n-au văzut niciodată o 
Biblie în viaţa lor, aceasta este cu adevărat o lucrare de educaţie şi necesită multă atenţie din partea 
vestitorului. Este folosită Biblia Douay şi în majoritatea cazurilor apropierea iniţială este făcută cu 
Biblia. 

Studiile din Biblie sunt în creştere şi, cu siguranţă, la timpul potrivit acestea vor aduce roade. 
Cu o medie de 32 vestitori în Irlanda în decursul anului şi aceştia gata să continue să rămână în post, 
în ciuda dificultăţilor grele şi a acţiunii gloatei din timp în timp, perspectivele pentru viitor sunt bune. 
Anul de serviciu ce tocmai s-a încheiat a văzut câştiguri extraordinare în toate aspectele activităţii 
Împărăţiei, căci fiecare parte a raportului arată creştere. Creşterea mediei în numărul de vestitori a 
fost peste 40 procente. Creşterea în numărul de studii din Biblie la domiciliu este de 58 procente. 
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Există numai cinci grupe şi din vestitorii grupei aproape 30 sunt din Dublin. Recordul în numărul de 
vestitori a fost atins în ultima lună a anului de serviciu, când pe teren au fost 85 persoane. 

În Drogheda patru surori pioniere au rămas pe poziţie în ciuda oricărei încercări imaginabile 
de a le mişca din loc. Presa locală sprijinită de preoţi a spus multe lucruri despre ele, dar acestea sunt 
încă acolo şi toate ameninţările au eşuat să le facă să renunţe din pricina fricii. Ultima pornire 
violentă este: „De nenumărate ori am îndreptat atenţia cititorilor noştri spre activităţile din Drogheda 
ale unui grup anti-catolic, cunoscut ca martori ai lui Iehova. De mai multe ori arhiepiscopul Quinn a 
avut ocazia să-şi avertizeze enoriaşii împotriva literaturii pe care o distribuie aceşti oameni şi ei au 
dat peste refuzuri grave în special în Green Lanes şi Mell. Activităţile acestor oameni au continuat 
mult mai mult decât se aştepta”. 

Dar pionierii şi-au făcut treaba vizitând pe arhidiacon şi pe oamenii presei. Spre marea lor 
surprindere, ei i-au informat de misiunea lor din Irlanda şi au clarificat în mare măsură că nu erau 
comunişti şi mai mult decât atât, că intenţionau să rămână şi să-şi continue lucrarea. Ei ne raportează 
că femei extrem de comice se duc după ei şi strigă pe străzi, dar ei zic: „Suntem conştienţi de 
protecţia de zi cu zi a lui Iehova şi în ciuda ‘caprelor’ întâlnim câteva ‘oi’ smerite chiar dacă sunt 
înspăimântate. Fie ca acestea să fie curând eliberate!” O femeie care se bucură de studiul ei 
săptămânal şi mărturiseşte altora despre ce învaţă ea în fiecare săptămână, când află ceva nou, spune 
cu apreciere: „Ei, este extraordinar; n-am mai auzit niciodată asta înainte!” 

În Limerick, alte patru surori sunt angajate într-o adevărată lucrare grea şi se întâlnesc şi ele 
cu ameninţări cu consecinţe groaznice dacă rămân în oraş. În multe alte oraşe predomină aceleaşi 
condiţii şi practica generală este să se facă presiuni asupra persoanei cu care stau pionierii, aşa încât 
aceasta să-i dea afară. Aceasta s-a întâmplat de atâtea ori, dar câteodată persoana pune suficientă 
stăpânire pe adevăr ca să reziste împotriva presiunii preoţilor. Atunci se fac eforturi pentru a-i da 
afară de la serviciu; şi aici intervine încercarea. 

În presa irlandeză a existat o controversă considerabilă referitor la martorii lui Iehova şi 
aceasta n-a fost toată părtinitoare. Din când în când apar scrisori şi acestea arată clar că mulţi catolici 
sinceri se trezesc. Recent a fost citată Constituţia Irlandei publicată în sprijinirea argumentului că 
trebuie să existe libertate ca toţi să-şi practice propria formă de închinare. Aceasta spune: „Libertatea 
conştiinţei, mărturisirea liberă şi practicarea religiei, supuse ordinii publice şi moralităţii, sunt 
garantate oricărui cetăţean”. Alături de multele scrisori a apărut şi următoarea sub titlul „Ierarhia din 
Irlanda pentru Papa”. Aceasta spune: „În asentiment cu Sfinţenia voastră, gândurile noastre se întorc 
spre acel mare eveniment de acum cincizeci de ani, când aţi fost făcut preot al lui Cristos şi 
distribuitor al tainelor Sale, primind putere peste corpul real şi simbolic al Mântuitorului nostru şi aţi 
devenit mijlocitor între Dumnezeu şi om – un alt Cristos”. 

Mulţi catolici sinceri încep să se îndoiască de aceste afirmaţii calomniatoare, pe măsură ce 
ridică întrebări pe care numai adevărul le poate mulţumi. Într-adevăr este bine să ştii că adevărurile 
Împărăţiei penetrează întunericul care a pus stăpânire atâta timp pe Irlanda. Noi avem speranţe clare 
de progres constant înainte şi este o bucurie să privim obiectivele ferme ale pionierilor şi ale 
vestitorilor din grupă din Irlanda, pe măsură ce ei îndreaptă mintea altora spre Semnalul pentru toate 
naţiunile. Aducem mulţumiri lui Iehova pentru îndrumarea şi grija Sa faţă de servii Lui în timpul 
anului trecut şi privim spre anul 1950 şi spre viitoarea expansiune ce se va vede cu siguranţă. 
  

Malta 
 

Această micuţă insulă din Marea Mediteraneană este un alt loc din lume complet controlat şi 
dominat religios. Este greu să constatăm acum cum vor face maltezii rost vreodată de Biblie, cum vor 
prinde oportunitatea să o studieze, să o citească şi să afle despre marea şi glorioasa împărăţie pe care 
o păstrează Domnul pentru toţi. Martorii lui Iehova au depus eforturi să ajungă la ei prin intermediul 
misionarilor, dar când aceştia au fost scoşi din ţară, lucrarea de predicare a fost întreruptă. Cu toate 
acestea, este bine de ştiut că acolo există o singură persoană care ţine cu dârzenie la adevăr şi face tot 
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ce poate să le spună şi altora. Conducătorii poporului de pe această insulă se vor afla într-o situaţie 
dificilă când se vor trezi la Armaghedon. Religioniştii au eşuat în lucrarea lor din Malta. 

Pe parcursul întregului an trecut s-a făcut o cantitate limitată din lucrarea Împărăţiei. Un 
singur vestitor credincios a continuat să ducă mai departe mesajul Împărăţiei dătător de viaţă la 
oamenii din această fortăreaţă-insulă romano catolică. Într-adevăr raportul este micuţ, dar trebuie să 
ne aducem aminte că lucrarea Societăţii a fost interzisă şi este ilegal să-i vizitezi pe oameni cu 
mesajul Împărăţiei. Din acest motiv cei doi fraţi de la Gilead cărora li se repartizase insula au fost 
forţaţi să plece acum câteva luni, după ce au fost aduşi cu forţa înaintea tribunalului. În ciuda acestui 
fapt, fratele ne-a trimis cu regularitate raportul său lunar de serviciu şi suntem foarte bucuroşi să-l 
avem. Aceasta înseamnă că există cel puţin o voce ce proclamă vestea bună a Împărăţiei şi suntem 
siguri că aceasta va fi auzită de cei cu inimă bună, care vor fi strânşi în cele din urmă în staulul 
Păstorului cel Bun, Isus Cristos. 
 

Indiile Britanice de Vest 
 

Martorii lui Iehova s-au stabilit pe cele unsprezece insule diferite din Insulele Britanice de 
Vest şi au organizat 45 grupe diferite pe tot cuprinsul teritoriului de care răspunde această filială. În 
decursul anului trecut s-a făcut o bună lucrare şi deşi câştigurile n-au fost la fel de mari ca în anii 
trecuţi, când a existat o creştere cu 40 de procente în numărul de vestitori, anul acesta s-a văzut o 
creştere cu 7,9 procente şi s-a construit o extraordinară organizaţie printre cei noi care au intrat în 
lucrare. Există multă instruire ce trebuie să se facă printre cei care au aflat numai de curând de 
Domnul şi binecuvântările lumii noi. Ar fi foarte nepotrivit din partea martorilor lui Iehova să-i 
neglijeze pe cei de curând interesaţi, căci fiecare persoană ar trebui să fie învăţată amănunţit în adevăr 
o perioadă de timp, şi este nevoie de timp să obţii cunoştinţa care este necesară. Chiar atunci când 
cineva este învăţat în adevăr, el trebuie să continue să studieze pentru a ţine pasul cu ‘lumina care 
străluceşte din ce în ce mai mult până la ziua perfectă’. 

Există un mare teren pentru lucrare în Insulele Britanice de Vest şi în decursul anului trecut 
fraţii de acolo au avut câteva experienţe foarte interesante. Câteva din acestea, care au fost extrase din 
raportul anual al servului de filială, sunt raportate mai jos. 

Punerea la inimă a propunerii de a avea adunări publice libere în toate punctele de studiu de 
carte a adus o creştere încurajatoare în acest aspect. Aceasta le-a dat posibilitatea să raporteze între 8 
şi 12 adunări ţinute în timpul lunii, în loc de 3 sau 4 ţinute înainte. Folosirea mai mare de parcuri şi 
intersecţii de străzi ca locuri de adunare publică a contribuit, de asemenea, la creştere, care, de 
exemplu în Port of Spain, câteva cuvântări în aer liber au o medie de aproximativ 500 pe seară. La 
serviciul Memorialului din aprilie a fost cel mai mare număr de participanţi care s-au adunat vreodată 
pentru observarea Cinei Domnului în aceste insule, deoarece s-a întâlnit un total de 1.817 participanţi 
din diferite grupe. Noile aranjamente pentru raportarea studiilor din Biblie la domiciliu, chiar dacă în 
unele cazuri s-a făcut numai o vizită pe lună, pare să fi încurajat realizarea de mai multe vizite 
ulterioare şi ţinerea de mai multe studii. 

În timpul anului au fost organizate alte 8 grupe pe întreg teritoriul, care a necesitat formarea a 
două circuite, unul pe insulele Trinidad şi Tobago şi celălalt alcătuit din celelalte insule subordonate 
acestei filiale. În trecut dificultăţile călătoriei scurtau foarte mult timpul alocat servului de circuit ce 
urma să-l petreacă cu grupele izolate  din insulele nordice. Cu toate acestea, acum, aranjamentul tău 
de a-i permite acestuia să petreacă mai mult de o săptămână cu fiecare grupă pe aceste insule s-a 
dovedit foarte benefic. O săptămână plină de instruire, plus o săptămână sau zece zile de pionierat cu 
fraţii locali, a ajutat în mod extraordinar la creşterea cântării de laudă în public şi i-a ajutat pe fraţi să 
se echipeze. 

În această privinţă ar trebui să se observe că mărturisirea pe multe din aceste insule este mult 
mai primitivă decât în ţările mai mari. Puţini fraţi au câteva din avantajele moderne, precum maşini 
sau chiar biciclete, care să le dea posibilitatea să-şi acopere teritoriul. Adeseori ei trebuie să meargă 
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fără încălţăminte multe mile prin regiuni bolovănoase de munte, ducând în acelaşi timp în cap 
pachete cu articole pe care au de gând să le vândă la piaţă când ajung în oraş. O astfel de inventivitate 
din partea acestor fraţi demonstrează zelul şi devotamentul lor în serviciul lui Dumnezeu. 

Remarcabilă în timpul anului a fost mult aşteptata vizită a preşedintelui şi adunările de district 
ţinute în legătură cu aceasta în Barbados şi Port of Spain. Efectele bune al adunărilor încă se resimt. 
O persoană cu bunăvoinţă ce a participat la lectura publică „Este mai târziu decât credeţi voi!” s-a 
apropiat după aceasta de un vestitor şi a întrebat pe un ton serios dacă putea să obţină o înregistrare a 
acelei cuvântări, ca să o pună prietenilor săi şi să le arate că ‘era mai târziu decât credeau ei’. 

După vizita ta şi a adunării speciale ţinute în legătură cu greutăţile dintr-o grupă, aşa cum s-a 
raportat în numărul din 1 august 1949 al Turnului de veghere, suntem bucuroşi să raportăm că această 
grupă a răspuns în mod admirabil şi a arătat un nou record de vestitori în fiecare lună în cele cinci 
luni trecute. Cei doi absolvenţi de la Gilead desemnaţi să lucreze cu această grupă au fost silitori şi 
eforturile lor sunt mult apreciate, după cum este demonstrat de activitatea crescută. Noi avem 
încredere că fraţii vor continua să urmeze sfatul din Cuvântul Domnului, arătând unii faţă de alţii 
iubire şi milă, ce va avea ca rezultat progresul spre lumea nouă. 

După adunarea de district din Port of Spain a fost urgentată o reimpunere de interzicere a 
publicaţiilor Turnului de Veghere ce intrau în colonie, sub forma unei moţiuni, înaintea consiliului 
municipal, pe motivul că acestea insultau crezurile religioase ale ‘majorităţii oamenilor’. S-au făcut 
paşi pe plan local de a prezenta partea noastră în problemă înaintea unora dintre consilieri, fiind supus 
spre examinare înaintea acestor oameni un rezumat, care arăta ce este lucrarea martorilor lui Iehova, 
ca aceştia să poată avea o imagine clară în minte pentru a respinge aceste obiecţii. Mulţi din membrii 
consiliului, inclusiv primarul, ne-au asigurat că se vor opune moţiunii. După săptămâni de multă 
discuţie pe acest subiect în presa locală, pe străzi şi în casele oamenilor, aceasta a fost adusă înaintea 
consiliului şi a fost exclusă, fără măcar să fie discutată. Ziua următoare, Evening News din Port of 
Spain, 21 iunie 1949, raporta următorul articol, parţial: „Un grup de martori ai lui Iehova au ieşit ieri 
după amiază cu capul sus din sălile de şedinţă ale consiliului municipal de la clădirea Prinţilor. Ei 
câştigaseră o victorie morală. Moţiunea consilierului Norman Alcantara ce căuta să reimpună o 
interdicţie pe importarea publicaţiilor Watch Tower fusese respinsă prin acţiunea lui Aldermar 
Aubrey Almandoz, primar deputat”. 

Suntem recunoscători pentru privilegiul de a servi oamenii de pe tot cuprinsul Insulelor 
Britanice de Vest şi ne rugăm pentru binecuvântarea şi călăuzirea Domnului, să putem continua să 
servim cu înţelepciune şi credinţă. 
 

Burma 
 

Această ţară a intrat acum în cel de-al doilea său an de independenţă, dar în loc de 
prosperitatea la care se spera, ţara suferă de pe urma durerilor naşterii unei naţiuni noi. Guvernul se 
confruntă cu obligaţia de a înfrâna rebeliunile din diferite părţi ale ţării. Bineînţeles aceste condiţii 
subminează orice lucru şi aduc mari nenorociri locuitorilor ţării. Cu toate acestea, martorii lui Iehova 
din Burma încă realizează că trebuie să fie predicat Cuvântul; şi ei au făcut aceasta din ce în ce mai 
mult în decursul anului trecut, chiar mai mult decât în decursul anului precedent. Nu sunt mulţi 
vestitori, dar ei au realizat o creştere de 58 procente, atingând un nou nivel fără egal pentru ţară de 77 
lucrători. Servul de filială ne dă o imagine foarte clară despre cum trebuie să meargă până la capăt 
fraţii din Burma pentru a predica evanghelia şi voi o să vă bucuraţi de ce are el de spus. Probabil o să 
fiţi de acord că sarcina voastră nu este aşa de grea, la urma urmelor. 

Biroul de filială informase despre un grup de persoane interesate, la 100 de mile distanţă de 
adunarea de district, şi grupul a trimis trei persoane la adunare. După adunare servul de filială şi un 
alt absolvent de la Gilead au plecat în acest oraş la aceste persoane interesate. A trebuit ca ei să-şi 
înceapă călătoria cu autobuzul. La scurtă distanţă de oraş autobuzul s-a oprit să anexeze un convoi, 
deoarece toate călătoriile pe ruta principală se fac în felul acesta. În lungul străzii urmau să fie văzuţi 
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soldaţi înarmaţi cu carabine şi mitraliere. Aproape de miezul nopţii călătorii s-au mutat într-un tren. 
În acest tren nu erau scaune, şi fraţii au stat în capătul din spate al vagonului de gardă cu picioarele 
atârnând. Curând ei au ajuns la râul Irrawaddy. Acesta a fost traversat cu feribotul şi apoi s-au urcat 
într-un alt autobuz. După aceea călătoria a fost continuată următoarele cinci mile cu o bicicletă cu trei 
roţi (bicicletă cu ataş). Sub umbra chipului lui Buda ce era aplecat, fraţii s-au dat jos de pe biciclete şi 
s-au urcat pe locurile lor de paie din căruţele cu boi, pentru a încheia ultimul tur al călătoriei lor peste 
câmpurile de orez. În cele din urmă ei au ajuns într-un mic sat de junglă şi aici au fost întâmpinaţi de 
15 fraţi fericiţi care mai târziu şi-au exprimat dorinţa să fie organizaţi într-o grupă. 

Zilele petrecute cu aceşti fraţi au fost unele fericite. Aceşti oameni nu văzuseră niciodată pe 
vreunul din martorii lui Iehova, dar studiau publicaţiile de mulţi ani şi erau foarte teocratici. A fost 
formată o grupă cu ocazia acestei vizite şi 12 fraţi au fost cufundaţi şi luaţi în serviciu. Aici era un 
oraş de 30.000 de oameni şi nu se făcuse nici o lucrare de mărturie. Acest lucru este adevărat în ce 
priveşte majoritatea oraşelor din Burma. Luna următoare biroul de filială a primit un raport de la 
această grupă cu 12 vestitori ce dădeau raport de serviciu. De atunci încoace, din pricina activităţilor 
rebele, am pierdut legătura cu aceşti fraţi şi nu există nici o legătură între ei şi biroul de filială.  

Vizita servului de circuit a fost făcută cu avionul spre Maymyo, un oraş aproape de vechea 
capitală Mandalay. În acea grupă este un grup alcătuit din doi pionieri şi cinci vestitori noi. Fraţii de 
acolo merg pe jos la studiu mile întregi pe şine de cale ferată, câmpuri şi junglă. O soră căsătorită, 
care este pionieră, îşi duce copilul cu ea aceste distanţe lungi. În fiecare duminică pot fi văzute 
grupuri de 12 până la 15 persoane mergând în şir indian prin jungla stufoasă spre grupă şi adunări 
publice. Aceste grupuri sunt alcătuite din aceleaşi naţionalităţi ca cei din această ţară, care luptă unii 
împotriva altora, totuşi aceşti oameni studiază acum împreună şi ascultă cuvântările care sunt traduse 
în burmeză. Când aceşti săteni se întorc pe dealuri, ei aduc înapoi cu ei mesajul. Astfel adevărul 
pătrunde pentru prima dată chiar la triburile de pe dealuri din Burma. 

O soră scrie: „Când s-a anunţat pentru prima dată în Informator că timpul de deplasare nu se 
calcula, am fost puţin îngrijorată despre cum o să-mi obţin timpul în fiecare zi. Ca rezultat al 
mărturiei în grup, multe din studiile mele sunt la ceva distanţă de acasă şi îmi ia de la 15 minute până 
la o jumătate de oră să ajung cu autobuzul. Atunci grupa noastră a început o serie de adunări publice 
şi oferind pliante în autobuz şi punând o scurtă mărturie celor de lângă mine, am constatat că puteam 
să-mi calculez timpul cum trebuie. Cealaltă zi, după ce a citit pe spatele pliantului, o doamnă m-a 
întrebat dacă aveam cartea anunţată şi când am prezentat-o a luat-o imediat. Am obţinut adresa ei şi 
am aranjat o vizită ulterioară. Aceasta mi-a dat încurajare şi de atunci înainte pun mărturie călătorilor 
din autobuz folosind pliante”. 

Rugăciunea noastră către Iehova este să fie ridicaţi mai mulţi lucrători care să ajute la ducerea 
mesajului Împărăţiei la multele persoane cu bunăvoinţă din acest teritoriu. Până acum guvernul a 
refuzat să emită vize pentru ceilalţi absolvenţi de la Gilead repartizaţi aici. Acest lucru poate fi înţeles 
din pricina acţiunii anterioare a misionarilor religioşi şi a luptei prezente din ţară între cei care 
acceptă ‘religia creştină’ şi budişti. Din această cauză au fost interzişi toţi misionarii, cu excepţia 
celor care lucrează în spitale, etc. Noi încă nu ne-am pierdut speranţa. Noi lucrăm încă, pentru a arăta 
că nu suntem la fel ca alte organizaţii religioase şi aşteptăm ca Iehova să ne binecuvânteze eforturile 
şi să facă posibil să obţinem mai mulţi lucrători acolo. 
 

Canada 
 

Adevărate sunt cuvintele inspirate: „Cel care împrăştie creşte şi cel care reţine se îndreaptă 
spre sărăcie”. Martorii lui Iehova din Canada n-au reţinut adevărul, ci l-au împrăştiat de la un capăt la 
celălalt al ţării. Făcând aşa, aceasta înseamnă expansiune şi expansiunea înseamnă pentru ei bucurie. 
Rezultatul acestei lucrări de răspândire a fost un vârf fără precedent de vestitori pentru această ţară, 
anume 15.492 care au raportat o medie lunară, o creştere cu 13,5 procente. Acum cum este 
perspectiva pentru următoarea expansiune? Raportul Memorialului de anul trecut descoperea că la 
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această celebrare a morţii Domnului au fost 22.522 participanţi, cu numai 1.443 care s-au împărtăşit 
din embleme. Aceasta însemna că erau multe mii de oameni cu bunăvoinţă ce aveau nevoie de 
instruire şi educaţie, care să-i ducă în punctul să aprecieze complet că această răspândire este lucrarea 
care creşte. Ea promovează binele pentru sine şi mai ales pentru alţii. Servul de filială din Canada a 
trimis un raport foarte interesant şi aici sunt publicate fragmente din acesta. 

Marele Furnizor ne-a hrănit şi ne-a susţinut cu o abundenţă de hrană prin paginile revistei 
Turnul de Veghere. Sfatul oportun al acesteia a avut un minunat efect, modelând înclinaţiile servilor 
devotaţi. Spiritul iubirii din întreaga organizaţie teocratică, făcut astfel de cunoscut în cei din corpul 
de guvernare, a adus satisfacţie, mângâiere şi pace. Editarea publicaţiei Sfat de organizare teocratică 
pentru martorii lui Iehova reflectă bine acest spirit de iubire, toleranţă şi fineţe pentru a-i ajuta pe toţi 
şi joacă un rol major în expansiune. 

Anul nostru s-a deschis cu o campanie de două luni în care am obţinut semnături în sprijinirea 
unei petiţii pentru Declaraţia drepturilor omului. Au participat mai mult de 15.000 de servi şi au luat 
parte şi la publicitatea din întreaga naţiune ce avea în rolul principal lectura „Lupta pentru libertate”, 
care a inaugurat lucrarea pentru petiţie. S-au obţinut 625.000 de semnături, cea mai mare petiţie 
prezentată vreodată Parlamentului. Roţile legislaţiei se învârt încet, dar din pricina publicităţii câţiva 
politicieni au imitat cererea pentru o Declaraţie a drepturilor omului. Premierul oraşului Quebec 
zicea: „Trebuie să votăm pentru protejarea legii pentru drepturile care ne sunt garantate nouă şi altora 
numai prin bunăvoinţa grupurilor majoritare din poporul canadian”. Cu toate acestea, unicul nostru 
interes în această campanie a fost să ne apărăm libertatea de a predica Împărăţia şi de a ajuta în 
continuare serviciul public din Quebec şi de pretutindeni. 

A treia parte a anului a fost folosită în campania anuală a Turnului de veghere. Cu hotărâre să 
atingem norma fixată s-au făcut pregătiri atente, nu s-a cruţat nici un efort şi nu s-a trecut cu vederea 
nici o oportunitate de a realiza acest rezultat. S-au obţinut peste 25.000 de abonamente, cu mult peste 
rezultatele anului precedent. Aşteptăm cu nerăbdare o distribuire tot mai mare de reviste în general, 
pe măsură ce toţi vestitorii vor profita de Ziua Revistei. 

Informatorul nostru din septembrie cuprindea un articol despre „Repartizare egală de 
vestitori” ce trata necesitatea urgentă pentru serviciu public în Quebec şi în provinciile maritime. 
Răspunsul a fost nemaipomenit. Mulţi pionieri au călătorit pe propria lor cheltuială din toate părţile 
vestului, unii o distanţă de trei până la patru mii de mile. Încă este nevoie de mult mai mulţi fraţi să 
predice în Quebec. 
  Un număr de fraţi profită acum de cererea de ore mai puţine care le permite să accepte o slujbă cu 
timp parţial şi astfel să se susţină în serviciu. Mulţi şi-au exprimat bucuria de a intra în serviciul cu 
timp integral şi s-au întrebat de ce nu făcuseră mişcarea mult mai devreme. Înscrierea anuală de 361 
pionieri noi a adus o creştere cu 45 procente în media anuală. 155 pionieri de vacanţă au ajutat să 
intensifice lucrarea în timpul anului. Apoi au venit privilegii suplimentare pentru pionierii silitori, 
precum instruire la Gilead, lucrarea de misionariat şi cea de vestitor special şi activitatea ca serv de 
circuit.  

Expansiunea plină de satisfacţii din zonele maritime a avut rezultate în special de pe urma 
afluxului de vestitori pionieri. Cu numai doi ani în urmă exista un singur circuit ce acoperea acest 
teritoriu; acum sunt două şi ambele se dezvoltă. A fost ales un număr de fraţi pionieri capabili să ia 
parte în activitatea specială pentru dezvoltarea zonelor rurale. Lucrând în perechi ţinta era să se 
acopere repede un teritoriu dat, să se facă adunări publice, să se plaseze cât de multă literatură posibil, 
şi înainte să se părăsească fiecare localitate să se instruiască persoanele cu bunăvoinţă în metoda 
potrivită de a continua studiul regulat din Biblie. A existat o creştere cu 15 grupe în zonele maritime, 
cu o creştere de 26,3 procente la vestitorii din grupă. O grupă ce raporta 3 sau 4 vestitori acum trei 
ani, a atins anul acesta recordul de 38 vestitori. Servul pentru vizite a găsit într-o grupă mică 11 
persoane gata pentru cufundare. 
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În Quebec lupta noastră pentru libertatea de închinare continuă. Aici serveşte cea mai mare 
concentrare a absolvenţilor noştri de la Gilead. Fraţii noştri de aici fac o treabă bună întâlnind 
persoanele interesate şi studiind Biblia cu ei la domiciliu. 

Deşi au fost prezentate foarte puţine cazuri noi înaintea tribunalelor din Quebec (încă mai 
avem 1.200 procese cu hotărâri judecătoreşti în aşteptare), totuşi a existat necesitatea constantă de 
vigilenţă şi luptă în legătură cu procesele în aşteptare foarte importante. Unul, cunoscut ca Daviau 
contra Quebec, a fost raportat în numerele din 22 ianuarie şi 8 aprilie ale publicaţiei Treziţi-vă! Altul, 
un proces de răzvrătire, Boucher contra Regelui, care a luat naştere de pe urma distribuirii pliantului 
„Ura arzătoare a Quebec-ului”, a ajuns la Curtea Supremă din Canada; discuţia din acest proces s-a 
prelungit patru zile şi se aşteaptă hotărârea. 

Anul trecut câţiva din servii noştri au pătruns în terenuri noi şi îndepărtate. Câţiva pionieri au 
ajuns la Fort Vermilion, la 500 mile nord de Edmonton, unde oamenii din comunitate, majoritatea 
metişi, în afară de o colonie de menoniţi, au fost foarte prietenoşi şi au acceptat cu bucurie literatură. 
Patruzeci de abonamente au fost plasate în şase zile, în afară de altă literatură. La Hay River, în 
teritoriile de nord-vest, o aşezare la aproape 700 mile nord de Edmonton, a fost formată acum o grupă 
mică, care poate fi foarte bine un punct de plecare pentru viitoarele eforturi de a ajunge la oamenii din 
aceste regiuni nordice. La nord de Winnipeg un pionier a călătorit aproape 1.000 de mile până la 
Churchill, din regiunea Hudson Bay. Pe tot parcursul drumului el a predicat şi a plasat literatură în 
numeroasele aşezări împrăştiate. Un alt pionier repartizat în New Brunswick din sud-vest a ajuns să 
lucreze insula Grand Manan cu rezultate excelente. Toate aceste eforturi speciale făcute în legătură cu 
expansiunea spre localităţile izolate din provincia Quebec deschid terenuri de serviciu suplimentare. 

Organizarea în circuit şi în district a făcut minuni în modul de a realiza grupuri de servi ai 
Împărăţiei pe o temelie bună şi solidă. De asemenea, furnizarea de congrese de circuit şi de district a 
adus fericite momente de tovărăşie pentru toţi. Adunările de district s-au ţinut la Edmonton, 
Vancouver, Winnipeg, Toronto şi Sydney. Numărul total de participanţi pentru seara de vineri a fost 
de 10.700; sâmbătă, 12.4330; în timp ce adunarea publică a atras 23.065 participanţi. Numărul de 
participanţi de la adunarea publică de anul trecut a fost de 17.917. A fost foarte profitabil pentru 
servii de circuit să se întâlnească cu servul de filială şi să discute problemele lor. La Toronto servii de 
circuit din est au fost privilegiaţi în mod special să-l întâlnească luni pe fratele Knorr. Punctul 
superior al acestor serii de adunări a fost atins când o mulţime de oameni de peste 9.000 au ascultat 
foarte atent cuvântarea preşedintelui în Maple Leaf Gardens. Totul a fost minunat la aceste adunări şi 
a fost savurat complet. Discutarea atât de multor chestiuni importante, demonstraţiile şi experienţele, 
anunţarea intensivă a cuvântării cu impresionantul titlu „Este mai târziu decât credeţi voi!”, toate s-au 
îmbinat să aducă bucurie şi mulţumire în inimile miilor de participanţi. 

A fost o plăcere deosebită pentru noi să avem două vizite din partea preşedintelui în timpul 
anului; una în timpul congresului nostru de district şi cealaltă la începutul lui decembrie. În timpul 
acesta au fost tratate chestiuni ce ţin de afacerea Societăţii şi s-au luat hotărâri cu privire la extinderea 
proprietăţii Betel. Acest lucru urma să se realizeze prin demolarea parţială a vechii clădiri cu cadru, 
din spate, şi ridicarea unei structuri din cărămidă şi a unui etaj complet nou deasupra biroului nostru 
actual. În plus, toţi am fost emoţionaţi şi foarte recunoscători să aflăm că fusese achiziţionată clădirea 
învecinată cu apartamente. De pregătire şi de actuala lucrare de construcţie se îngrijesc proprii noştri 
fraţi care şi-au oferit voluntar serviciile. În timp ce este scris acest raport activitatea este în toi în 
clădiri şi în împrejurimile acestora; zidari, tâmplari, electricieni, instalatori preocupaţi să facă tot ce 
pot mai bine pentru a se îngriji ca aceste clădiri ale noastre să fie terminate înainte să vină iarna. 

Ca familie a fost plăcerea noastră să privim direct activităţile de expansiune de pe cuprinsul 
acestei ţări care implică din ce în ce mai multă laudă pentru numele marelui Iehova. Creşterea 
generală a mărit cererea pentru publicaţii, material de înştiinţare, şi tot mai multe forme tipărite şi a 
fost o bucurie să menţinem aprovizionarea. Pentru a ţine pasul cu viteza din departamentul nostru de 
imprimerie am apreciat foarte mult consimţământul dat pentru achiziţionarea noii prese Miehle 
Vertical. Acesta şi alţi factori au făcut posibilă creşterea cu 25 procente în producţia noastră de 
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tipărire. Ferma Împărăţiei a continuat să aprovizioneze casa Betel cu o mare varietate de hrană 
sănătoasă pentru care suntem recunoscători. 

Toţi din această filială consideră că este o mare favoare să fie asociaţi cu tine şi sunt încântaţi 
să servească. Aducem mulţumiri lui Iehova pentru devotamentul tău neobosit, pentru aprecierea ta 
mereu amabilă, precum şi pentru extraordinara ta conducere în expansiunea laudei în lumea întreagă. 
Acum noi mergem înainte încrezători în noul an de serviciu, anticipând culmi de laudă tot mai mari. 
Ochii şi inima noastră sunt fixaţi cu înflăcărare pe marele congres internaţional de la New York, unde 
aşteptăm cu nerăbdare plăcerea de a te vedea pe tine şi pe mulţi din fraţii noştri din toate părţile lumii 
şi să privim cu bucurie marea expansiune şi transformare care au avut loc la fabrica din Brooklyn şi la 
casa Betel. 
 

Chile 
 

Încă mai este mult lucru ce trebuie făcut în lunga şi subţirica fâşie de ţară de pe coasta de vest 
a Americii de Sud numită Cile. Acum sunt 25 de absolvenţi de la Gilead ce servesc în diferite părţi 
ale ţării şi se speră să se poată trimite acolo mult mai mulţi. O nouă casă misionară s-a deschis la 
Antofagasta, în partea de nord a lui Cile şi acum lucrează acolo doi absolvenţi de la Gilead. Se pare 
că progresul este lent în Cile, dar verificând înregistrarea observăm că acesta este constant. În 
majoritatea ţărilor din America de Sud s-a făcut un progres excelent în oferirea adevărului la oameni 
şi servul de filială expune pentru noi câteva elemente esenţiale despre cum s-a realizat acest lucru în 
Cile. 

S-a făcut un bun început în prima parte a anului de serviciu cu un nou record de 239 vestitori. 
Vestitorii au îndurat bine pentru propria lor salvare şi a altora. Pionierii şi alţii au dat ajutor la cei noi 
şi slabi ca şi aceştia să fie servi ai lui Dumnezeu. Dar, pe măsură ce lunile treceau, dovedeam că 
suntem slabi. Comparând rapoartele de serviciu cu acele texte lunare ca cel pentru luna noiembrie, 
„Să păstrăm pacea prin laudă unită”, acestea arătau neajunsuri, arătând astfel că marca de „evlavie 
profitabilă” se îndepărta din ce în ce mai mult. Ce trebuia să facem? Părea ca şi cum cădea temelia, ca 
să spunem aşa, când mulţi vestitori au luat tradiţionala vacanţă cileană pe litoral; şi, nu uita, Cile este 
puternic pentru rapoartele lui din vară. Ca urmare, numai 179 vestitori au raportat în februarie. Asta 
era situaţia noastră la începutul perioadei de mărturie „Serviciu fără vină”. Ceva trebuia făcut. 

Ceva s-a făcut. Acest lucru a fost făcut posibil prin organizaţia Domnului. Odată cu vizita ta 
au venit noi instrucţiuni şi mai presus de orice, sfatul de care aveam atâta nevoie. Cuvântările tale, 
oferite la congesul de district din Santiago, ne-au arătat cum să ne măsurăm individual, în mod 
potrivit, nu în mod făţarnic, ci cu exemplul Isus Cristos. Sfatul dat despre a purta sarcinile altora, 
ajutându-i în lucrarea de serviciu, a avut ca rezultat nu numai noi vestitori, ci şi instruirea noilor servi 
de a-şi asuma responsabilitatea ca şi ei să-i ajute pe alţii. S-a văzut cum organizaţia ridică multe 
sarcini şi cum cauzează distribuirea altora, ca toţi să se simtă mai strânşi uniţi de organizaţia 
Domnului. 

Cuvântarea ta despre „Amor” (Iubire) a fost foarte necesară. A fost arătată calea mai bună. În 
loc să lăsăm ca lucrurile neînsemnate să ne atragă atenţia şi adesea să ne permitem să le luăm prea în 
serios, noi vedem cum caută iubirea darul mai bun, acela de a fi un bun vestitor. Chemarea ta pentru 
mai mulţi pionieri a arătat că unii apreciază darul mai bun până în măsura în care au devenit pionieri 
şi au făcut binele chiar pe vreme de iarnă în care şi-au început serviciul cu timp integral. În ce 
priveşte restul vestitorilor, rapoartele arată că au menţinut o activitate mai bună mai degrabă pe 
timpul iernii decât au făcut-o vara ce tocmai a trecut. Fără îndoială, aceasta se datorează unei 
aprecieri mai bune a ceea ce înseamnă cu adevărat iubirea şi dorinţa după calea mai bună, aşa cum s-a 
arătat folosind 1Corinteni 13. 

Instruirea şi sfatul oferite în cuvântarea „Amor” au fost imprimate nu numai în mintea celor 
adulţi, ci şi a tinerilor, aşa cum se observă din următoarea experienţă: 
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Un frate şi soţia lui au avut cu ei la adunare, în timpul cuvântării tale despre „Amor”, pe cei 
patru copii mici ai lor. Câteva zile după aceea fratele a simţit ceva neobişnuit în desfăşurare printre 
aceşti patru copii, care se jucau în camera alăturată. Uitându-se pe furiş prin draperie el a văzut că 
băiatul cel mare avea podeaua ca interlocutor şi ceilalţi trei stăteau jos atenţi, de parcă erau într-o 
adunare. Vorbitorul explica că el era fratele Knorr şi acum că învăţase spaniola, intenţiona să le 
vorbească în spaniolă despre tema „Amor”. Cu hârtii ca notiţe aranjate în mână şi cu gesturi, el 
reţinea atenţia auditoriului său de 3 persoane, dând o pagină după alta, pe măsură ce se desfăşura 
tema. Fratele şi-a chemat soţia fără zgomot să asiste la aceasta. Calmul şi exactitatea scenei erau aşa 
de neobişnuite că au reţinut ceva timp atenţia fratelui şi a soţiei lui, în timp ce se minunau de volumul 
de instruire pe care aceste minţi tinere îl prinseseră în timpul cuvântării tale. În timp ce amintim 
copiii, din fotografiile făcute după lectura publică, date de un frate local, la un auditoriu de 450 
persoane, se observă că rândul din faţă al fotografiei este plin de copii. Cu siguranţă, cu o astfel de 
instruire mulţi dintre aceştia vor fi curând buni vestitori. 

După trecerea congresului s-au aşteptat rezultatele. Ele au venit. Pionierii speciali au avansat 
şi este de aşteptat ca timpul verii să îi vadă depăşindu-şi norma de ore. În ce priveşte vizitele 
ulterioare şi studiile lor, ei şi-au depăşit normele în fiecare lună de la vizita ta, prin urmare au jucat un 
rol bun în realizarea unui nou record de vestitori. Pionierii generali sunt un mare ajutor pentru grupe 
şi sperăm ca anotimpul mai bun ce stă înainte va vedea multe feţe noi în rândurile lor. Este adevărat 
că unii au găsit condiţiile economice prea grele pentru a continua acum ca pionieri, dar ei încă sunt un 
mare ajutor în organizaţiile de grupe. 

Vestitorii din grupă sunt interesanţi. Mulţi au primit doar puţină instruire în organizaţia de 
grupă şi uneori crezi că ei sunt foarte înceţi să înainteze. Dar experienţele recente arată că într-adevăr 
pionierii şi servii trebuie să le dea instruire. De exemplu, o grupă numise câţiva servi noi, aşa încât 
responsabilitatea să fie împărţită. Între timp, lucrarea cu reviste era aproape în inactivitate. Servului 
de înştiinţări de curând numit i-au fost explicate datoriile, inclusiv aranjamentul pentru Ziua Revistei 
şi i s-a dat ajutor pentru a duce la îndeplinire acest lucru. El s-a apucat de lucru. În doar câteva zile au 
fost epuizate  mai multe numere vechi şi în fiecare săptămână ele necesită exemplare suplimentare. 
Alţi servi numiţi de curând avansează şi aceasta dă altora o nouă perspectivă, deoarece unii fraţi locali 
simţeau că numai misionarii şi fraţii din alte ţări aveau abilitatea de a merge înainte cu aranjamentele 
de serviciu. Toată această viaţă şi interese noi înseamnă acum mult pentru serviciu. Mulţi au observat 
înaintarea făcută de tinerii studenţi la şcoala de serviciu teocratic şi le pare rău cu adevărat când pierd 
câteva din cuvântările lor. 

Marea noastră problemă este cum să extindem serviciul. Cu 1 vestitor la 20.000 de persoane, 
în această lungă şi îngustă ţară, vezi că principala noastră problemă nu este: Cât de aproape este 
Armaghedonul? Mai degrabă aceasta este: Cum o să ducem noi mărturia la toate naţiunile înainte să 
vină sfârşitul? Este sigur că Iehova, prin Regele Său Isus Cristos, va face posibil acest lucru. El a dat 
porunca şi El va avea grijă ca aceasta să fie împlinită. Acestor Stăpâniri Înalte aducem noi mulţumiri 
pentru că suntem capabili să raportăm un nou record de 261 vestitori, ca punct culminant pentru anul 
nostru de serviciu 1949. 
 

China 
 

Însărcinarea dată martorilor lui Iehova este să predice evanghelia pe tot pământul locuit şi 
acesta cuprinde şi marea naţiune China. În aceste zile din urmă când există războaie şi nenorociri ale 
naţiunilor, mulţi oameni se întreabă cum poate fi împlinită această poruncă de a predica vestea bună. 
Dar astăzi, în ciuda nenorocirii naţiunilor, o mare mărturie este dată până la marginile pământului, 
decât oricând înainte. De ce? Deoarece acesta este timpul potrivit al lui Dumnezeu de a avea 
Cuvântul predicat. China este una dintre naţiunile în care pătrunde acum adevărul şi lucrarea cea bună 
este făcută în trei localităţi: în marele oraş Shanghai, cu milioanele lui supraaglomerate, în Tai Wan, 
care este cunoscut mai bine pentru majoritatea oamenilor ca Formosa; şi în Hong Kong, colonia 
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britanică de pe coasta de est a Chinei. Toate acestea sunt o parte a terenului chinezesc şi servul de 
filială ne dă o interesantă imagine despre ce se petrece acolo. 

Unul din evenimentele fericite ale anului a fost sosirea altor cinci absolvenţi de la Gilead, 
aducând totalul la şapte. Numai unul a rămas în Shanghai, doi au mers în Tai Wan şi doi în Hong 
Kong. De prezenţa acestor fraţi în Shanghai s-au bucurat mai ales fraţii locali, dintre care mulţi nu 
întâlniseră niciodată fraţi din afara propriei lor grupe. A fost bine că fraţii de la Gilead au putut 
petrece câteva săptămâni în Shanghai înainte să meargă mai departe, deoarece de aceasta n-au 
beneficiat numai fraţii locali, ci le-a dat absolvenţilor oportunitatea să-i însoţească pe fraţii locali pe 
terenul de serviciu şi să înveţe cum se realizează mărturia pe aceste terenuri orientale. 
O doctoriţă chinezoaică a devenit interesată de martorii lui Iehova după vizita unui vestitor la sora ei. 
A fost aranjat un studiu şi s-a făcut un progres rapid. După ce a primit adevărul despre treime, iad şi 
suflet, ea a remarcat: „Niciodată n-am putut să cred cu adevărat aceste doctrine religioase”. Mai 
târziu, când a citit experienţele din Turnul de veghere, în special una despre o persoană de curând 
interesată care începuse serviciul de teren pentru prima dată, ea a hotărât că era timpul ca şi ea să 
predice din casă în casă. Ea a sosit în mod surprinzător la locul pentru mărturia în grupă ziua 
următoare şi de atunci încoace este vestitor regulat. Sora ei, de asemenea, a făcut un progres excelent 
şi acum vesteşte cu regularitate. Ele au participat la adunări şi au găsit foarte plăcută şcoala de 
serviciu şi la prima recapitulare scrisă amândouă au făcut 90 procente. Prin eforturile acestor două 
persoane au început noi studii. Un studiu ţinut cu un grup de infirmiere a produs deja un nou vestitor 
şi mult interes bun printre celelalte. 

Odată cu sosirea celor doi absolvenţi de la Gilead lucrarea Împărăţiei din Tai Wan a făcut un 
bun progres. Este multă lucrare ce trebuie făcută aici, în special să se organizeze lucrarea şi să se 
înfiinţeze grupe organizate printre mulţii fraţi şi a persoanelor cu bunăvoinţă. Cu toate acestea, 
absolvenţii de la Gilead îi ajută pe fraţi în aceasta şi se face progres. Totuşi, cel mai mare obstacol 
este amestecul continuu al poliţiei ce-i împiedică pe fraţii din multe locuri să-şi ţină adunările regulat 
pentru studierea publicaţiilor Societăţii şi a Bibliei. Această acţiune a fost luată în ciuda faptului că 
fusese emisă în prealabil o scrisoare de împuternicitul afacerilor civile, ce arăta că aveam libertate 
completă să predicăm şi să ţinem adunări. Dar, întrucât poliţia n-a fost informată direct de acest lucru 
de guvern, ei au insistat că adunările erau ilegale. Fraţii de la Gilead au petrecut mult timp cu poliţia 
şi cu funcţionarii guvernului, punându-le tuturor o bună mărturie despre lucrarea martorilor lui 
Iehova. În cele din urmă ei au putut obţine o altă scrisoare de la împuternicit şi de data aceasta poliţia 
a fost informată cum trebuie. Aceast lucru a fost bun, dar curând a fost proclamată în Tai Wan legea 
marţială, întrucât războiul civil din China trăgea mai aproape insula. Toate adunările în case 
particulare au fost interzise. Multe din adunările noastre sunt ţinute în case particulare, întrucât în 
multe sate nu sunt disponibile săli. A trebuit să aducem din nou chestiunea în atenţia guvernului 
pentru a-i face să informeze poliţia locală că adunările noastre ar trebui să fie considerate ca adunări 
de biserică, şi nu să fie supuse interdicţiei. Se speră ca întreaga chestiune să fie curând rezolvată, aşa 
încât fraţii să se poată întâlni fără piedici. 

A fost atins un nou record de 248 vestitori, faţă de recordul precedent de 114 vestitori. Există 
foarte mult interes pentru adevăr în Tai Wan şi cu o mai bună organizare, mai multă libertate de 
predicare şi întâlniri laolaltă, va urma, cu siguranţă, o creştere. 

Totdeauna s-a sperat că într-o bună zi va fi posibil să fie trimişi misionari în Hong Kong 
pentru a începe predicarea evangheliei în această colonie a Coroanei. În trecut n-au fost vestitori în 
colonie şi s-a făcut numai puţină predicare de către fraţii pentru vizite. Acum au fost repartizaţi în 
Hong Kong doi misionari şi ei au timp foarte plăcut în serviciu acolo, obţinând rezultate bune. Acum 
ei au mai mult de 30 de studii din Biblie la domiciliu printre cei din oraş şi aceasta numai după o 
lucrare de şase luni. Trei vestitori de grupă trimit acum raport. 

Cei doi absolvenţi de la Gilead care au fost trimişi în Hong Kong îţi inspiră iubire pentru 
poporul chinez şi dorinţa de a face ceva pentru a-i ajuta atunci când citeşti un fragment din scrisoarea 
lor, scrisă recent fratelui Knorr. 
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Puţini am crezut când am citit în Turnul de veghere din 1 iulie 1947, o relatare foarte 
interesantă despre o vizită în Hong Kong a preşedintelui Societăţii Watch Tower, că într-o plăcută 
dimineaţă de duminică, doar douăzeci de luni mai târziu, noi vom naviga prin Lyemun Pass în 
minunatul port de unde îşi ia numele Hong Kong. Fusese pusă întrebarea: ‘Va arăta Domnul milă faţă 
de milioanele din Asia, dând oportunitatea să audă mesajul Împărăţiei?’ Proaspeţi absolvenţi de la 
Şcoala Gilead am simţit greutatea responsabilităţii de a fi purtători bucuroşi ai veştii bune şi ne 
întrebam ce efect va avea mesajul asupra acestor mase supraaglomerate. În tăria lui Iehova noi trebuia 
să mergem înainte şi să aflăm. 

Acum, privind înapoi, după şapte luni şi jumătate de experienţe minunate în mijlocul 
poporului chinez, ne simţim profund recunoscători lui Iehova pentru această numire. Da! Sunt multe 
persoane cu bunăvoinţă acolo. Cât de des am simţit că eram pionieri în sensul cel mai adevărat, căci 
trebuia să explicăm cu migală cine este Atotputernicul Dumnezeu, ce este Cuvântul Său, şi motivul 
pentru studierea acestuia. Multe persoane care ascultau n-auziseră niciodată de Israel, de Avraam, sau 
de Moise. În mintea lor există o mare .. între ‘calea chineză’ şi ‘calea creştină’; şi să li se spună că aşa 
numiţii ‘creştini’ sunt departe de a fi urmaşii adevăraţi ai lui Isus este aproape de neînţeles. Poate că 
este o lucrarea înceată, dar progresul vine constant. 

Toate organizaţiile religioase obişnuite sunt reprezentate aici în Hong Kong, dar cu tot secolul 
lor de eforturi, mai puţin de cinci procente dintre chinezi s-au schimbat de la căile lor străvechi. 
Acum vine adevărul cu mesajul Împărăţiei ce aduce soluţia pentru problemele triste ale Chinei. Vor 
recunoaşte refugiaţii ce fug acum în această colonie pentru siguranţă adevărata ‘cetate de scăpare’? 
Se pare că este o extraordinară lucrare înainte. 
 

Columbia 
 

În ultimii ani a existat multă harababură în această ţară şi poate acesta este motivul pentru care 
mulţi oameni îşi întorc acum urechile spre mesajul mângâietor al adevărului. Cu siguranţă, 
organizaţia catolică n-a adus pace, mulţumire şi prosperitate ţării. Pe de altă parte, martorii lui Iehova 
continuă să meargă înainte cu acelaşi mesaj ca până acum că „împărăţia cerului este aproape”. Forţele 
noastre misionare au fost reduse în Columbia, deoarece un număr de fraţi a părăsit ţara şi până în 
acest timp a fost imposibil să-i înlocuim din cauza dificultăţii de a obţine vize pentru intrarea noilor 
misionari. Cu toate acestea, Societatea tocmai a primit veşti că guvernul columbian a acordat 
permisiune pentru alţi cinci absolvenţi de la Gilead ca să intre în ţară şi să-i ajute pe cei aflaţi încă 
acolo, care continuă cu sârguinţă în serviciul lor pentru oameni. Fraţii de acolo au avut un număr de 
experienţe foarte interesante în timpul anului, dintre care toate au adăugat mare entuziasm lucrării şi 
probabil i-au ajutat pe fraţi să obţină media de 97 vestitori în decursul anului. Sunt perspective 
minunate înainte pentru noua creştere din timpul anului 1950 şi sperăm, în mod sincer, ca progresele 
bune făcute deja să poată fi menţinute sau chiar îmbunătăţite. Servul de filială ne dă câteva veşti 
interesante în raportul său, care urmează: 

Mult întârziata expansiune a lovit Columbia în decursul anului 1949. Tendinţa clar ascendentă 
în lucrare, la încheierea anului de serviciu 1948, a plecat brusc de la o creştere treptată până şi-a luat 
avânt spre înălţimi încurajatoare, permiţând vestitorilor să experimenteze bucurii şi privilegii ce au 
fost revărsate peste servii Domnului din lumea întreagă în aceste zile de promovare a adevărului. La 
scurt timp după deschiderea anului de serviciu, Columbia a jucat rolul de gazdă pentru un 
reprezentant special de la Brooklyn, care a vizitat patru din grupe şi şi-a pus degetul pe pata slabă din 
organizarea de serviciu – iniţiativă în a face persoanele cu bunăvoinţă să facă pasul următor în 
serviciu pe teren. 

Experienţele din timpul anului au fost abundente, dar numai câteva din acestea pot fi relatate. 
Ele vor sta ca exemple de binecuvântări de care s-au bucurat fraţii care au rămas lângă lucrarea din 
această ţară şi care culeg acum o abundentă fericire spirituală. În Barranquilla, un vânzător de la 
loterie a obţinut reviste şi cărţi de la vestitori în lucrarea stradală. El era un catolic sincer; dar, dornic 
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să ştie ce avea de spus Biblia, el a început să participe la adunări la Sala Împărăţiei, parcurgând 
distanţe mari pentru a ajunge acolo. El a dat fraţilor adresa lui de acasă, dar înainte să poată fi vizitat 
de ei a întâlnit din întâmplare un vestitor ce lucra din uşă în uşă şi în loc să meargă mai departe acasă 
pentru prânz, el a devenit preocupat să câştige direct de la sursă cunoştinţă despre serviciul de teren, 
nu doar privind, ci „ajutându-l” pe vestitor să explice mesajul. Duminica următoare şi după aceea, el 
şi-a rezervat dimineţile de duminică pentru mărturie în grup. Înainte să se încheie activitatea sa de 
pre-pionier de şase luni, el lucra la biroul de filială; şi în momentul când a venit raportul că fusese un 
bun vestitor timp de şase luni, lui i s-a dat serviciul de pionier ca reprezentant al Societăţii. Mama 
acestui pionier îl avertizase că dacă intra Biblia în casă, el pleca. Poţi să ghiceşti rezultatul? Da, 
mama, precum şi soţia şi fratele acestui bărbat sunt toţi vestitori ai Împărăţiei. 

La sfârşitul anului serviciul de botez din Barranquilla a prezentat 12 candidaţi şi 38 de martori 
oculari. Ce bucurie să vezi 50 de vestitori într-un grup, mulţi pentru prima dată, apropiindu-se de un 
sat din apropiere să spună locuitorilor lui vestea bună despre Împărăţia lui Dumnezeu! 

Un vestitor nou, de un entuziasm debordant, l-a însoţit pe un absolvent de la Gilead la o 
persoană cu bunăvoinţă de curând contactată. Vestitorul cel nou n-a putut ajuta, dar a întrebat de 
vizita ulterioară când intenţiona să se ocupe  de serviciu. S-a observat că băştinaşii sunt capabili să le 
vorbească destul de clar compatrioţilor lor şi „să iasă basma curată”. Zeloşii vestitori columbieni au 
fost un factor real în împingerea progresului în decursul anului. 

„Şase ani într-o biserică protestantă nu m-au învăţat atât de multe precum această singură 
carte [spaniolă ‘Adevărul vă va face liberi’]”, i-a răspuns un om cu bunăvoinţă vestitorului la prima 
vizită ulterioară”. „Veniţi la adunările noastre la Sala Împărăţiei duminică după amiază”, l-a invitat 
misionarul. El a participat. Când s-a făcut anunţul referitor la mărturia în grup acesta a întrebat dacă 
se putea duce şi el. De ce nu? Din acel timp înainte el este vestitor regulat şi a fost botezat la scurt 
timp după aceea. 

Cu aproape un an în urmă unui om de afaceri i-a fost plasată o carte. S-a început un studiu şi 
au participat şi cele patru surori ale lui. Politica şi adevărul nu s-au amestecat, şi curând el a părăsit 
studiul. Cu toate acestea, surorile au continuat şi trei dintre ele au devenit vestitoare şi au fost 
cufundate. Cu atât de mulţi martori în familie n-a durat mult până când fratele a început să studieze 
din nou şi de data aceasta nu s-a mai retras, ci a intrat în serviciu pe teren şi a fost botezat împreună 
cu cea de-a patra soră. 

Unul din misionari şi-a petrecut vacanţa cu un vestitor izolat la casa acestuia, la 150 mile în 
interiorul ţării. Din cele 58 de case din micuţul sat toate au acceptat literatură cu excepţia a două case. 
Mai târziu, 152 persoane s-au adunat lângă o biserică catolică parţial construită pentru o lectură 
publică. După ce au aflat de activitatea creştină din satul unde nu fuseseră în stare să adune susţinere 
pentru biserică, doi creştini falşi îmbrăcaţi în negru împreună cu „surorile” lor s-au întors în sat pentru 
a contracara adevărul aşa cum era predicat de martorii lui Iehova. Puţin succes s-a întâlnit în 
campania lor de a schimba tratatele catolice cu cele publicate de Societatea Watch Tower. Nici 
liturghia zilnică nu a avut efect asupra oamenilor smeriţi din El Mamon. Curând ei s-au întors înapoi 
spre teritoriul de unde îşi aveau originea şi au dat drumul propagandei lor prin intermediul unei mici 
publicaţii lunare La Cruz (Crucea). Două luni mai târziu a fost organizată o grupă de trei vestitori 
pentru a-i ajuta pe oamenii cu bunăvoinţă din acea regiune. 

Este într-adevăr minunat să vezi cum braţul Domnului este cu poporul Său şi cum recunosc ei 
Semnalul, indiferent de cât de izolaţi sunt. Un tâmplar de mobilă fină a obţinut o carte în Bogota, dar 
după câteva studii a fost forţat să plece din capitală. După o absenţă de multe luni a sosit o scrisoare 
la filială de la această oaie „pierdută” în care-şi exprima dorinţa să primească literatură şi Biblii 
pentru a continua predicarea în oraşul în care se stabilise. Timp de un an, fără contact cu organizaţia, 
el studiase singur şi se echipase cu cunoştinţă, era convins de adevăr şi acum ardea de dorinţa să le 
spună şi altora despre adevăr. Două vizite ulterioare făcute de servul de filială l-au ajutat să 
promoveze lucrarea de serviciu într-un oraş care era considerat cel mai fanatic din punct de vedere 
religios din acel stat. Doar cu doi ani înainte două femei evangheliste au fost scoase cu pietre din 
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oraş. Acum că o altă persoană a început lucrarea de mărturie alături de acest vestitor izolat se pare că 
este gata să fie formată următoarea grupă din Columbia. 
  

Costa Rica 
 

Martorii lui Iehova din micuţa republică a Americii Centrale, Costa Rica L-au lăudat, cu 
siguranţă, pe Domnul din ce în ce mai mult în decursul anului de serviciu trecut. Acum doi ani ei 
aveau o creştere cu 41 de procente în numărul de vestitori, iar acum, în decursul anului de serviciu 
1949, ei au crescut cu 48 procente. Cu alte cuvinte, anul acesta ei au o medie cu 307 vestitori mai 
mulţi, ce iau parte activă în activităţile Împărăţiei, decât au avut cu un an în urmă. Această minunată 
creştere n-a venit uşor, ci s-a datorat efortului constant depus de servii maturi ai Domnului – pionieri, 
absolvenţi de la Gilead, servi de circuit – dintre care toţi au luat parte în lucrare. Exact cu şase ani în 
urmă primii absolvenţi de la Gilead au intrat în San Jose, Costa Rica, şi şi-au început lucrarea 
misionară. În această scurtă perioadă de timp Domnul le-a binecuvântat întru totul eforturile zeloase, 
iar acum ei au atins un record de 1.069 vestitori. Nu există nici o îndoială că oamenii din ţară, în 
special religioniştii, au observat aceste creşteri şi cei care se împotriveau împărăţiei lui Dumnezeu au 
pornit război împotriva martorilor lui Iehova şi au încercat să le oprească lucrarea. Dar Domnul îşi 
cunoaşte „oile” şi le va găsi şi le va aduce în staulul Său. Raportul de la servul de filială din Costa 
Rica dovedeşte foarte bine acest punct şi relatează multe experienţe fericite de care se bucură fraţii 
acolo. 

În timpul revoluţiei din decembrie, afară în Liberia, provincia Guanacaste, „păstorii” turmei 
au fugit pentru viaţa lor; cu toate acestea, credincioşii pionieri speciali au rămas acolo lângă lucrarea 
lor de predicare şi ca urmare, unii din turmă au constatat că în loc să fie hrăniţi fuseseră prădaţi. Când 
aceşti predicatori evanghelici s-au întors ei au găsit pe unele din „oile” lor rătăcite. Ei au făcut 
imediat o campanie din casă în casă împotriva pionierilor şi când au întâlnit întâmplător pe una dintre 
surori, i-au interzis strict să mai studieze cu membrii lor. Scriind biroului despre această chestiune, 
sora a zis: „Ei ne vizitează la toate studiile şi spun oamenilor că suntem martorii Diavolului şi că ei nu 
trebuie să ne asculte doctrinele. Dar aceasta are loc numai ca să-şi dea în vileag poziţia faţă de cei 
care sunt într-adevăr oile Domnului”. Şi acest fapt s-a dovedit a fi adevărat, căci atunci când au avut 
loc toate acestea noua grupă din Liberia raporta 15 vestitori şi ei au încheiat anul cu 20 ce au raportat 
în august. 

În San Isidro del General ei au fost mai mârşavi în atacurile lor faţă de singurul pionier 
special, o soră ce lucra acolo. Acest loc nu este suficient de mare pentru un grup de pionieri, dar după 
ce fratele şi sora Hardin de la casa misionară din San Jose, împreună cu alţi doi vestitori din San Jose, 
au lucrat acolo câteva zile în ianuarie, s-a hotărât să fie trimisă sora Joy Goodin să lucreze cu cei cu 
bunăvoinţă găsiţi de ceilalţi. N-a durat mult până când catolicii şi evangheliştii au început să se mişte. 
Catolicii au schimbat preoţii şi evanghelicii şi-au început campania murdară. Preotul local a zis ca 
sora să fie spânzurată şi apoi să i se târască trupul pe străzile oraşului ca exemplu. Preoţii cei noi au 
început să se ocupe de o campanie de colectare a cărţilor şi câteva studii au fost pierdute. Cu toate 
acestea, lucrarea a mers înainte şi s-a obţinut un record de 8 vestitori. Printre cei interesaţi este şi o 
învăţătoare. Ea a fost ameninţată că-şi va pierde serviciul, dar nu s-a îngrijorat de acest lucru. 

În San Jose catolicii sunt în emisie în fiecare săptămână, atacând pe oricine şi orice lucru care 
nu este roman, aşa că martorii s-au ales cu cea mai mare parte de atac. Nu toţi oamenii sunt în 
armonie cu campania lor şi cei care sunt cu bunăvoinţă iau poziţie de partea Teocraţiei. Aşa că 
eforturile lor de a înăbuşi lucrarea au ajutat la răspândirea ei printre cei pe care îi ţineau la distanţă să 
nu audă de ea. 

În San Jose grupa a fost împărţită în două unităţi anul trecut în noiembrie. Aceasta după ce 
grupa realizase un record de 266 vestitori în septembrie. De atunci înainte cele două unităţi au arătat 
un bun progres. Ele au crescut în ce priveşte vizitele ulterioare şi studiile din Biblie şi au raportat un 
record de 338 vestitori în iulie. Ambele unităţi au fost foarte active în seriile de adunări publice nu 
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numai în San Jose, ci ajutând şi câteva din grupele mai mici din apropiere. În august s-a hotărât să se 
pună câteva din seriile din domeniul studiului din Biblie şi odată erau şase serii diferite ce rulau în 
oraş, cu rezultate care au fost dincolo de aşteptări. O serie chiar a fost pusă la Sala Împărăţiei a 
unităţii centrale în aceleaşi seri cu celelalte. Rezultatul a fost că au venit mai mulţi care nu puteau ieşi 
duminica după masa. Şi aceasta a oferit oportunitatea la câţiva din fraţii înscrişi la şcoala de serviciu 
teocratic să-şi spună primele cuvântări de o oră. 

În prima parte a lui ianuarie servul de circuit şi trei pionieri au mers la Sixaola, lângă graniţa 
cu Panama de partea Atlanticului, să vadă ce se putea face acolo. Acesta este un sector de ţară luat în 
arendă de United Fruit Company şi aşezările sunt împrăştiate. Pentru a ajunge dintr-un loc în altul 
fraţii au mers pe jos în cea mai mare parte şi .. de cacao când se făcea rondul pentru a se aduna ce se 
strânsese. Fraţii au făcut 5 adunări publice cu un total de 174 participanţi, în aer liber. După aceea, 
într-o lucrare de aproape zece zile, ei au putut plasa 94 cărţi, 85 broşuri, 10 Biblii, 101 reviste, au 
făcut 51 abonamente noi şi 25 vizite ulterioare. După ce s-a primit raportul servului de circuit din 
călătoria în San Jose, au fost trimise două surori pioniere speciale pentru a urmări atent plasamentele 
şi pentru a se îngriji de interesul ce fusese manifestat. A fost formată o grupă şi prin eforturile 
silitoare ale acestor surori în iunie a fost atins recordul de 9 vestitori. 

Aceasta este o sarcină grea pentru două surori, deoarece aceea este o ţară de frontieră şi 
sălbatică. Poate că ele n-au avut împotrivirea pe care o experimentează alţii în alte părţi ale ţării, dar 
într-o zi ele s-au întâlnit faţă în faţă cu un leu în timp ce se aflau în lucrare. Cu toate acestea, ele nu se 
plâng, ci sunt fericite să ia parte în lucrare oriunde este posibil. Domnul le-a binecuvântat eforturile, 
deoarece numărul de vestitori pe care ele au putut să-l raporteze arată multă sârguinţă într-un sector în 
care oamenii sunt continuu în mişcare, de la o fermă la alta, de pe partea Costa Ricană până în 
Panama sau înapoi în interior. Ele plasează o bună cantitate de literatură şi seamănă sămânţă şi 
deoarece lucrarea se răspândeşte de la o graniţă la alta şi de la Atlantic la Pacific, altcineva poate să 
ude, chiar dacă ele pleacă din Sixaola pentru a căuta să lucreze în altă parte a ţării. 

Un exemplu de rezultate bune de pe urma umblării încolo şi-n coace urmează să fie avut în 
Heredia, un cuib de fanaticism. Acest oraş este aşezat în nord-vestul oraşului San Jose, la doar 12 
kilometri. Pionierii l-au lucrat şi în timpul adunărilor din San Jose au fost trimise acolo grupuri 
speciale. Cu aproape doi ani în urmă un bărbat împreună cu familia lui din Atlantic s-au mutat la San 
Rafael de Heredia, la aproape un kilometru de centrul oraşului. Pionierii ce lucrau acolo atunci au 
intrat în legătură cu el şi au „udat” sămânţa pe care o plantase altcineva. Preotul a ameninţat că-i va 
scoate familia din oraş şi i-a pus pe enoriaşii locali să-i alunge cu pietre pe pionieri când au venit. 
Pionierii au plecat, dar fratele a luat poziţie, a participat la adunările din San Jose împreună cu familia 
când a putut şi a vestit fără întrerupere. În iunie a fost formată acolo o grupă şi în august ei au raportat 
un total de 12 vestitori. 

În prima parte a acestui an fratele Blackburn a putut să viziteze tribul de indieni Guatuso din 
provincia Guanacaste. El a făcut călătoria în teritoriul lor în timp ce vizita grupa de la Argentina de 
Tilaran. La ultima sa călătorie spre Tilaran s-au adunat 165 persoane de la mai multe mile pentru a 
asculta cuvântarea lui publică. Unii au petrecut două zile pe drum ca să ajungă acolo. Cu ocazia 
acestei vizite servul de grupă a rostit o cuvântare de botez şi 15 peroane şi-au simbolizat consacrarea 
prin botez în apă. Indienii trimiseseră vorbă că doreau ca fratele Blackburn să petreacă împreună cu ei 
o zi şi o noapte, ceea ce el a făcut, găsind printre ei mulţi cu bunăvoinţă. 

Unul dintre cele mai mari neajunsuri ale noastre de aici este faptul că mulţi oameni trăiesc 
împreună, dar nu sunt căsătoriţi şi atunci când vin la adevăr ei trebuie să-şi rezolve aventurile înainte 
să meargă în serviciu. Mulţi au făcut aşa şi au cules bogatele binecuvântări ale Domnului pentru că au 
făcut aşa. Noi i-am ajutat cu tot ce am putut, obţinând certificate de naştere de la Registro Civil şi în 
oricare alt mod posibil. Câţiva au continuat mai degrabă să ducă stilul de viaţă cu care erau obişnuiţi 
de generaţii în aceste ţări catolice, şi curând au părăsit organizaţia, dar aceştia sunt excepţii. 

Aşadar, noi încheiem acest măreţ an de serviciu cu bucurie în inimă, ştiind că eforturile 
servilor credincioşi ai lui Iehova din această ţară au avut binecuvântările şi aprobarea Lui. Aşteptăm 
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cu mare nerăbdare ce ne este rezervat în noul an ce deja a început. Mulţi fac planuri hotărâte să fie în 
New York pentru marele congres de acolo în 1950. 
 

Cuba 
 

Este bine ca poporul Domnului să aibă acelaşi sentiment pe care l-a avut psalmistul când a zis: 
„Vestesc dreptatea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi reţin buzele. Tu ştii lucrul acesta, 
Doamne!” (Ps. 40:9). Aceasta pentru că martorii lui Iehova din Cuba nu s-au reţinut de la predicarea 
Cuvântului, când mai mult de 1.200 vestitori s-au asociat cu organizaţia Domnului şi acum laudă pe 
Iehova din ce în ce mai mult. Lună după lună a existat o creştere în lucrare şi la timpul Memorialului 
au participat 8.496 persoane pentru celebrare, ceea ce arată câţi din poporul cubanez sunt interesaţi de 
mesajul cel bun. Toţi aceştia sunt vestitori de viitor pentru Împărăţie. 

Unul din aspectele principale ale lucrării realizate în Cuba a fost progresul în studiile din 
Biblie la domiciliu. O splendidă organizaţie a fost construită pe tot cuprinsul Cubei în cei câţiva ani 
trecuţi şi binecuvântarea Domnului asupra acestei activităţi de organizare poate fi observată în 
raportul servului de filială despre progresul anului. 

În armonie cu textul anului nostru de a lăuda pe Iehova Dumnezeu „în continuare din ce în ce 
mai mult”, vestitorii din această ţară, prin harul Domnului, şi-au avut cel mai mare an de expansiune 
până în prezent. Începând cu o creştere de peste 300 vestitori în  luna octombrie servii Domnului de 
aici au continuat să se extindă lună după lună, ajungând la numărul total şi noul record de 5.991 
vestitori pe teren în august. 

Pentru a ţine pasul cu această mare expansiune a fost necesar să se obţină locuinţe mai mari 
pentru casa şi biroul de filială. În acest scop Societatea a achiziţionat o clădire cu două etaje 
spaţioasă, drăguţă şi rezistentă în suburbiile Havanei. Noi ne-am mutat în această nouă casă şi nou 
birou de filială în ultima parte a lui iulie. Din pricina expansiunii în lucrare a fost de asemenea 
necesar să se mărească numărul celor de la filială. Acum sunt 10 fraţi ce lucrează la casa şi biroul de 
filială. 

Unul din principalii factori din expansiune a fost lucrarea servilor de circuit. Aceşti servi 
zeloşi şi silitori au fost de mare ajutor pentru fraţii lor. O îmbunătăţire extraordinară în eficacitatea 
vestitorilor a avut loc de când au fost inaugurate vizitele de o săptămână ale servilor de circuit, acum 
aproape doi ani şi jumătate. În timpul vizitei lor ei au organizat şi multe noi studii de carte în grupă, 
răspândind astfel lucrarea şi deschizând calea pentru organizarea de noi grupe în viitor. Practic toate 
cele 32 de grupe noi organizate în timpul anului au fost organizate de servii de circuit. Ca urmare a 
acestei creşteri în numărul de grupe a fost format un nou circuit. Acum avem şapte circuite. 

În timpul anului au fost organizate alte două unităţi pe teritoriul Havanei. Aceasta face un 
total de opt unităţi în Havana. Incluzând pionierii, acum sunt 1.090 vestitori pe teritoriul Havanei. 
Patru din oraşele din această ţară au acum două sau mai multe unităţi. 

Un mare ajutor în expansiune au fost cele trei publicaţii noi în spaniolă: „Să fie Dumnezeu 
adevărat”, Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova şi Bucuria tuturor popoarelor. 
Folosind noua carte „Să fie Dumnezeu adevărat” numărul studiilor noastre din Biblie la domiciliu a 
crescut până la media lunară de 3.090. Noile instrucţiuni din broşura Sfat sunt cu siguranţă îngrijirea 
Domnului în acest timp de expansiune. Instituirea Zilei Revistei a cauzat o distribuire extinsă a 
revistelor Turnul de veghere şi Treziţi-vă! şi a adus aceste două publicaţii importante mai proeminent 
în atenţia publicului. Schimbările importante ce au influenţat lucrarea de vizite ulterioare şi de studiu 
din Biblie, în special înlăturarea .. de vizite ulterioare, au .. într-adevăr  acest aspect al lucrării şi au 
concentrat eforturile vestitorilor asupra celor care sunt cu adevărat interesaţi de adevăr. 

Fraţii de aici au vorbit mereu adevărul oricui şi oriunde în lucrarea lor, în călătorii, etc., şi 
schimbările în raportarea timpului aduc o creştere în timpul efectiv petrecut la mărturie. Unul din 
principalele motive pentru care lucrarea a continuat pentru a se extinde în mare măsură în această 
ţară, an după an, este că vestitorii au permis ca „lumina lor să strălucească înaintea oamenilor”, 
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vorbindu-le adevărul oriunde mergeau. Lor nu le-a fost teamă să prezinte mesajul oricui îl întâlneau. 
Domnul i-a binecuvântat întru totul. 

Congresele de circuit au jucat un mare rol în expansiunea lucrării. Aceste congrese nu numai 
că i-au ajutat în mare măsură pe vestitori şi servi să-şi continue lucrarea într-un mod mai organizat şi 
mai eficient, dar acestea au fost şi un mare ajutor în realizarea unei unităţi mai mari între vestitori. A 
fost o reală bucurie să vedem marii paşi pe care i-au făcut fraţii în organizarea acestor adunări în 
decursul celor doi ani şi jumătate trecuţi. Nu numai în organizarea acestor adunări, ci şi în „curăţenia” 
după adunări. După ce s-a încheiat ultima cuvântare toată lumea, inclusiv surorile, se apucă serios de 
treabă şi ajută la scaune şi la munca de curăţenie. La o adunare ei au eliberat podeaua cu peste 1.200 
de scaune în cinci minute fix şi cincisprezece minute mai târziu, după măturarea podelei, ei treceau 
peste ea cu mop-urile. Cifrele numărului nostru de participanţi din cele două runde de congrese de 
circuit au arătat o foarte bună creştere faţă de congresele precedente. 

Anul acesta am ţinut două congrese de district. Congresul din Havana, care a servit fraţii ce 
trăiesc în partea de vest a insulei, a avut un auditoriu de 2.218 persoane; şi celălalt congres, ţinut în 
Camaguey, care a servit pe cei ce trăiesc în partea de est, a avut un auditoriu de 1.200 persoane. Cu 
câteva zile înainte de congresul din Havana, un ziar din localitate a tipărit o fotografie de la adunarea 
martorilor lui Iehova ţinută în Berlin, Germania, unde participaseră 30.000 de oameni. Această 
fotografie a pus o mare mărturie în Havana, deoarece ea amintea aceeaşi cuvântare publică care era 
anunţată atunci peste tot în Havana cu pancarte şi pliante, „Este mai târziu decât credeţi voi!” Toată 
lumea ne întreba dacă eram din aceeaşi organizaţie care ţinuse adunarea în Germania. 

Unul dintre cei mai renumiţi comentatori radio din ţară a participat la congresul din Havana şi 
mai târziu, în transmisia sa naţională, a dat un raport foarte bun, vorbind despre organizarea şi ordinea 
de la adunare şi că martorii lui Iehova au fixat un exemplu foarte bun de urmat pentru poporul 
cubanez în ce priveşte ordinea şi organizarea. 

Anul de serviciu trecut a fost unul binecuvântat de expansiune. Lui Iehova Dumnezeu care 
„dă creşterea” Îi aducem mulţumiri. 
 

Cipru 
 

Martorii lui Iehova de pe această insulă din Marea Mediteraneană n-au rămas nici un pic în 
urma tovarăşilor lor vestitori ai Împărăţiei. Cu media lor de 141 vestitori pe teren în fiecare lună, ei au 
avut o creştere cu 139 procente faţă de anul trecut. Această strângere a „altor oi” de pe această insulă 
nu s-a făcut fără muncă grea şi fraţii au depus un adevărat efort. Raportul servului de filială ne arată 
câteva din problemele lor. Acesta ne reaminteşte de timpul când Pavel s-a dus la Pafos, în Cipru şi a 
întâmpinat împotrivire. Fiind plin de spiritul sfânt, Pavel i-a zis adversarului său: „Bestie vicleană şi 
necinstită! Fiu al diavolului! Duşman a tot ce este drept! N-o să te opreşti niciodată să încerci să faci 
necinstite căile drepte ale Domnului?” – Fapte 13:10, A.A.T.  

Adunările publice au jucat un rol important în creşterea lucrării. Adunările publice nu s-au 
limitat la cele şase oraşe de pe insulă. Nu; majoritatea locuitorilor stau în sutele de sate împrăştiate 
printre munţii înveşmântaţi de viţă şi câmpiile arse de soare lipsite de vegetaţie. Din pricină că 
transportul obişnuit se limitează în cea mai mare parte la oraşe, a fost un mare efort ca fraţii să ajungă 
în aceste comunităţi izolate. Vestitorul trebuie fie să meargă pe jos, fie să-şi folosească prietenul 
credincios, bicicleta. În felul acesta fraţii (cu doi şi câteodată trei fraţi pe o bicicletă) s-au dus la 
oamenii din sate, invitându-i să asculte vestea bună ce avea să fie expusă în „auditoriul” lor local, 
binecunoscuta cafenea a satului. În felul acesta s-au deschis noi teritorii, cu rezultatul că au fost 
înfiinţate mai multe grupe de persoane interesate şi unii iau parte la serviciul pe teren. Este foarte 
dificil ca o persoană să devină un martor al lui Iehova în aceste zone rurale. Imediat după ce locuitorii 
află că o persoană studiază cu martorii lui Iehova, ei o vor boicota şi în cele din urmă persoana va fi 
dată afară de la serviciu. Acest lucru este prea mult pentru mulţi, aşa că ei renunţă. O persoană, la 
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care un frate a avut o vizită ulterioară, a fost bătută grav după vizită de locuitorii din sat şi i s-a spus 
că dacă martorii lui Iehova mai veneau la el, atât el cât şi martorul aveau să fie omorâţi. 

În timpul anului trei absolvenţi de la Gilead şi un pionier general s-au mutat într-un oraş în 
sudul insulei unde nu erau vestitori şi nici măcar un nume de vizită ulterioară. În şase luni a fost 
organizată o grupă de 15 vestitori. Aceasta a fost prea mult pentru preoţii care au observat că unii din 
membrii lor loiali nu mai participau la slujbă; aşa că ei au stat pe străzi dând pliante împotriva noastră 
şi au făcut vizite speciale la casele persoanelor de curând interesate, în încercarea de a-i aduce „înapoi 
în staul”. 

A fost rezervată o cameră pentru a fi folosită ca Sală a Împărăţiei, dar preoţii l-au intimidat 
curând pe proprietar ca să-i dea afară pe fraţi. Tinerii legaţi de biserica ortodoxă au început să tulbure 
adunările. Cu două ocazii ei au încercat să-i scoată pe fraţi din sală, dând foc afară, şi la o adunare, 
când era în desfăşurare studiul din Biblie, au fost aruncate în ferestre pietre şi cutii de conserve. În 
cele din urmă, intervenţia poliţiei a pus capăt actele lor de violenţă. Oamenii sunt aţâţaţi cu uşurinţă la 
acte de violenţă sub instructorii lor religioşi, de aceea aruncarea cu pietre şi lovirea fraţilor nu este 
ceva neobişnuit. 

Servul de circuit a avut o experienţă interesantă în timp ce vizita vechiul oraş Pafos. Servul de 
grupă din oraş l-a informat pe servul de circuit că nişte persoane interesate de la mai multe mile 
depărtare doreau să fie vizitate. Când servul de circuit a sosit el a aranjat să rostească o cuvântare 
publică în sat. În ciuda ameninţărilor preotului, cuvântarea a fost oferită. Acum sunt acolo trei 
vestitori activi în sat. Când servul de circuit a dorit să se întoarcă în oraşul pe care-l vizitase, preotul a 
făcut presiune asupra şoferului de autocamion care intenţiona să-l transporte, aşa că lui i s-a refuzat 
un loc. Nu exista alt transport disponibil. Singurul mod de a se întoarce în oraş era să folosească un 
măgar, care a fost imediat furnizat de o persoană cu bunăvoinţă împreună cu un băiat care să arate 
drumul pe potecile de munte. Timp de două ore măgarul a înaintat greoi, fără ezitare, cu cei doi pe 
spatele său şi o altă oră pe picioare l-a adus pe servul de circuit înapoi în oraş. Această împotrivire nu 
este neobişnuită când ne aducem aminte că Pavel a experimentat aceleaşi lucruri când a vizitat acelaşi 
oraş Pafos, acum nouăsprezece secole. 
 

Cehoslovacia 
 

Când Pavel i-a spus lui Timotei să „predice Cuvântul; să stăruie asupra lui la timp şi ne la 
timp”, el n-a vrut să spună că numai Timotei trebuia să dea atenţie acestui sfat înţelept, ci şi toţi 
martorii lui Iehova de pretutindeni (2Tim. 4:2). Într-adevăr, fraţii noştri din Cehoslovacia au dat 
atenţie acestui sfat înţelept. În ciuda acţiunilor guvernului cehoslovac în încercarea de a-i feri pe 
oameni să asculte orice alt lucru în afară de ceea ce doresc ei să audă, acolo au fost încă 1.514 servi ai 
lui Dumnezeu ce au vestit mesajul în luna august a anului 1949. Într-o ţară unde martorilor lui Iehova 
le este interzis să se adune pentru închinarea adevărată a Dumnezeului Cel Prea Înalt, alte 372 
persoane cu bunăvoinţă şi-au arătat hotărârea de a se închina lui Dumnezeu, fiind cufundaţi înaintea 
martorilor în timpul anului. Raportul care vine din Cehoslovacia este foarte încurajator pentru toţi 
martorii lui Iehova şi ne va face pe toţi hotărâţi să rămânem fermi pe poziţie la timp şi ne la timp. 

Începutul anului de serviciu trecut a fost foarte încurajator pentru toţi servii consacraţi ai lui 
Iehova din această ţară, căci între 10 şi 12 septembrie, 1948, s-a ţinut în Praga congresul de district al 
martorilor lui Iehova, la care au participat mai mult de 2.000 de vestitori activi şi persoane cu 
bunăvoinţă. Acestea au fost zile de bucurie şi la sfârşitul congresului a fost adoptată în unanimitate o 
rezoluţie, din care cităm următoarele: „Noi, martorii lui Iehova care ne-am adunat laolaltă … suntem 
hotărâţi să creştem acest serviciu binecuvântat tot mai mult şi, prin harul Domnului, să perseverăm în 
el la timp şi în vremuri de încercare şi să vestim evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu cu zel tot mai 
mare”. Umpluţi de spiritul acestei  rezoluţii şi plini de o bucurie profundă participanţii s-au întors la 
casele lor particulare din fiecare colţ al ţării. 
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Deja când se făceau pregătiri pentru acest congres s-a observat că autorităţile nu aveau o 
dispoziţie amabilă faţă de martorii lui Iehova şi că acestea căutau o oportunitate să se amestece în 
activitatea lor ce se dezvoltă cu rapiditate. Şi acest amestec a venit. Două luni şi jumătate mai târziu, 
la sfârşitul lui noiembrie, 1948, poliţia secretă a statului a intrat în biroul de filială al Societăţii din 
Suchdol, de lângă Praga, şi i-a arestat pe toţi colaboratorii, precum şi un număr de fraţi din Praga, 
anume pe cei care erau membrii comitetelor celor două asociaţii cehoslovace. Maşini, echipament de 
birou, dosare, înregistrări şi literatura de la filială, toate au fost confiscate şi în afară de asta 
colaboratorii au pierdut o grămadă din proprietatea lor particulară, precum îmbrăcăminte, lenjerii, etc. 
În aceeaşi zi, securitatea statului, unită cu jandarmeria de stat au făcut vizite la domiciliu în întreaga 
Cehoslovacie la aproape toate grupele de martori ai lui Iehova, precum şi la vestitorii izolaţi. Multă 
literatură a fost confiscată astfel, precum şi înregistrări şi corespondenţă. În multe locuri membrii 
jandarmeriei de stat le-au interzis fraţilor să se mai adune şi să predice evanghelia, chiar dacă nu 
fusese emisă până atunci nici o hotărâre scrisă. 

După o lungă investigaţie securitatea statului i-a dat pe cei care lucrau la filială pe mâna 
tribunalului de stat. Totuşi, acest tribunal a fost incapabil să producă vreo dovadă a lucrurilor de care 
îi acuzau ei, prin urmare n-a putut să întocmească nici un act de inculpare împotriva lor; aşa că după 
ce au aşteptat opt luni ei au suspendat plângerea împotriva lor. Cu siguranţă acum toată lumea va fi 
uimită să afle că aceşti bărbaţi şi aceste femei, creştini nevinovaţi, nu şi-au redobândit libertatea, ci că 
securitatea statului a pus din nou mâinile pe ei şi i-au adus înaintea unei însărcinări speciale numită 
„..”, care i-a condamnat pe toţi la doi ani într-un lagăr de lucru cu muncă obligatorie, fără să aducă 
vreo dovadă pentru a sprijini învinuirea pentru care au fost acuzaţi. Însărcinarea n-a considerat 
necesar să dovedească vina din partea fraţilor noştri. 

Nu există nici o îndoială referitor la ce au intenţionat să facă elementele duşmane prin acest 
pas împotriva martorilor lui Iehova din Cehoslovacia: să desfiinţeze biroul de filială al Societăţii, să-i 
termine pe membrii comitetelor celor două asociaţii şi astfel să deposedeze pe poporul lui Dumnezeu 
din această ţară de conducerea lui. Ei credeau că dacă vor avea succes în aceasta îşi vor atinge ţelul de 
.. activităţii noastre. Cu toate acestea, la foarte puţin timp după acest amestec legătura dintre toţi 
servii Celui prea Înalt a fost restabilită.  

Pe măsură ce privim lucrarea ca întreg, vedem cu bucurie că în decursul anului trecut martorii 
lui Iehova din Cehoslovacia şi-au amintit bine şi au pus în practică cuvintele rezoluţiei pe care au 
adoptat-o la adunarea din Praga, şi anume: „Suntem hotărâţi să creştem acest serviciu binecuvântat tot 
mai mult şi, prin harul Domnului, să perseverăm în el la timp şi în vremuri de încercare şi să vestim 
evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu cu zel tot mai mare”. 
 

Danemarca 
 

Martorii lui Iehova trebuie să fie puternici şi fermi pentru a avea succes în orice lucru pe care 
îl întreprind. Când cineva se bizuieşte pe Domnul şi este atent să fie în armonie cu ce îndrumă Iehova 
el va constata că viaţa sa va prospera şi că el va avea succes. Servii Domnului din Danemarca se 
grăbesc în mod silitor şi chiar dacă ei au aproximativ doar patru milioane de oameni cărora să le pună 
mărturie, servii credincioşi ai lui Dumnezeu din această ţară cred că mai sunt mulţi alţii care vor mai 
veni la adevăr şi se vor alătura în ducerea mai departe a închinării adevărate. În acest an trecut ei au 
avut o creştere de 16 procente în numărul de vestitori. Prin efort silitor şi ţinându-se de lucrarea lor ei 
au făcut pe mulţi oameni să ia cunoştinţă la ceea ce au ei de spus. Raportul servului de filială 
confirmă acest punct. 

Anul acesta a văzut primul congres de district cu aranjamente complete de bufet cu 
autoservire. Au fost puse în practică toate lucrurile bune observate la marile adunări din Statele Unite, 
în măsura în care a fost posibil, şi prietenii au apreciat mult oportunitatea de a-şi lua masa în aceeaşi 
clădire cu cea în care se ţinea adunarea. În plus, aranjamentul bufetului cu autoservire a dat multora 
din vestitori oportunitatea de a face daruri de mâncare de diferite feluri şi generozitatea lor ne-a ajutat 



 69 

să facem faţă altor cheltuieli de la adunare. N-a fost lipsă de lucrători voluntari pentru toate datoriile 
ce urmau să fie îndeplinite. 

După congres, într-unul din ziarele locale era un lung articol, unde, printre alte lucruri, se 
spunea:  

„Ei [martorii lui Iehova] spun ‘împărăţia lumii a devenit împărăţia Domnului nostru şi a 
Cristosului Său şi El va fi Rege în vecii vecilor’… Vocile cereşti ne-au informat de faptul că a existat 
o schimbare de guvernare în legătură cu conducerea lumii. Cineva ar crede că aceasta ar fi ceva de 
care lumea s-ar interesa; … Puteţi să credeţi ce vreţi despre martorii lui Iehova, dar aceasta este o 
puternică mişcare, o mare trâmbiţă … nu un om micuţ pe trotuar sunând din trâmbiţa lui, ci o mişcare 
mondială şi ea este auzită în toate părţile lumii vechi, care, cu toate acestea, o înţelege cu greu în 
semnificaţia ei istorică. Dar zidurile cetăţii lumii, ale Babilonului, trosnesc. Curând ele vor cădea şi 
Babelul va fi luat de cuceritor. Treziţi-vă!” 

Efortul special de a ne îmbunătăţi lucrarea de mărturie stradală cu reviste şi-a avut, de 
asemenea, efectele ei. Acest aspect al serviciului, .. vestitorii sunt atenţi în ce priveşte înfăţişarea şi 
manierele lor, este o minunată mărturie. Multe persoane, care poate este greu să fie contactate în alte 
moduri, au astfel oportunitatea să se întâlnească cu martorii şi să audă mesajul. O persoană contactată 
recent în acest mod a fost un profesor danez care ne-a scris exprimându-şi aprecierea faţă de unul din 
articolele despre „Evoluţie” din Treziţi-vă! şi ne-a dorit succes în lucrarea în care el încercase fără 
succes cu douăzeci şi cinci de ani în urmă. 

Unii vestitori încep lucrarea stradală înainte de ora şase dimineaţa şi astfel întâlnesc muncitori 
în drumul lor spre ateliere sau fabrici. Noi ştim din surse demne de încredere că aceasta a avut ca 
rezultat multe discuţii despre lucrarea de educaţie din Biblie a martorilor lui Iehova şi în felul acesta 
mintea oamenilor este mereu îndreptată către Iehova şi Împărăţie, în loc să fie îndreptată spre 
recentele senzaţii din ziare. 

Chiar şi cei care nu sunt de acord cu noi sunt siliţi să recunoască zelul martorilor lui Iehova. 
Următorul extras dintr-o scrisoare care a apărut în Catholic Weekly este la subiect: 

„În ultimele luni vezi adesea pe străzi oameni ce vând o gazetă numită ‘Treziţi-vă!’ Mulţi 
dintre cei care vând această gazetă sunt foarte tineri, unii chiar de paisprezece ani. Când văd zelul cu 
care lucrează aceşti oameni pentru ideea şi convingerea lor, fără teamă sau complexe de inferioritate, 
aceasta stă ca o acuzaţie împotriva noastră. Puteţi să-i numiţi idioţi pe martorii lui Iehova cât vreţi, 
dar cu siguranţă ei au zel pentru credinţa lor şi cei care se duc din casă în casă nu sunt mătuşi 
demodate sau pensionari, ci bărbaţi şi femei tinere care, prin comportamentul şi îmbrăcămintea lor, 
sunt mai curând reprezentanţi ai principalelor noastre case de afaceri. Acum aş întreba (nu critic): Ce 
face tineretul catolic din Danemarca pentru a-i aduna sub acoperământul bisericii catolice pe cei mulţi 
care caută?” 
 

Insulele Feroe 
 

O bună lucrare efectivă s-a făcut pe aceste insule în cursul anului de către un tânăr cuplu 
danez. În pofida multelor greutăţi, inclusiv distrugerea casei lor într-o furtună, aceşti fraţi au continuat 
în luptă şi s-a pus baza pentru înfiinţarea unei grupe. Noua lor casă va fi folosită acum ca Sală a 
Împărăţiei şi noi aşteptăm cu nerăbdare întărirea interesului care a fost găsit. În cursul anului au fost 
răspândite peste 4.000 de cărţi, broşuri şi reviste şi dintre acestea peste 1.400 au fost cărţi legate. 
 

Republica Dominicană 
 

Cu mai puţin de cinci ani în urmă au intrat primii martori în Republica Dominicană. Ei au 
mers să trăiască acolo, organizând lucrarea şi pe persoanele cu bunăvoinţă. Astăzi sunt 22 absolvenţi 
de la Gilead care continuă lucrarea misionară în ţară; şi a fost atins un record de 274 vestitori pe 
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întreg teritoriul. Acum sunt organizate patru grupe. Organizaţia catolică are o mare influenţă asupra 
oamenilor şi de ani de zile îi ţine analfabeţi şi în întuneric. Aşa cum stau lucrurile cu catolicii din 
lumea întreagă, ei lucrează mână în mână cu guvernul local. Ei au uitat cuvintele lui Isus că urmaşii 
Lui nu trebuie să fie din această lume, aşa cum nici El nu a fost din lumea aceasta. Misionarii din 
Republica Dominicană au câteva experienţe foarte interesante şi servul de filială ne dă acest raport. 

Noi am pus accent pe studiile din Biblie la domiciliu şi pe lucrarea de vizite ulterioare şi am 
avut rezultate binecuvântate. O soră lucra în teritoriul ei din Santiago şi a întâlnit din întâmplare un 
grup de oameni ce ofereau rugăciuni unui sfânt, pe un altar sub un mare migdal. Ea i-a îngăduit unuia 
din grup să citească .. Atunci unul din ei a zis: ‘Ce credeţi despre sfinţi?’ Răspunsul din partea 
vestitorului a fost: „Noi avem multă consideraţie pentru sfinţi, înţelegând că fiecare, fără îndoială, are 
de făcut serviciul său potrivit şi special. De asemenea, înţelegând că există doar un singur mediator 
între Dumnezeu şi om, noi nu ne rugăm la sfinţi, ci la Iehova Dumnezeu în numele acestui mediator 
care este Isus Cristos. Însuşi Isus a zis: ‘Eu sunt uşa!’; prin urmare, dacă dorim să intrăm în favoarea 
lui Dumnezeu, trebuie să intrăm prin această uşă”. Rezultatul a fost că unii au luat literatură şi în două 
săptămâni s-a început un studiu. O doamnă îşi aduce rufele de spălat şi ascultă. Alta stă pe o piatră 
mare şi are grijă de copilul ei. Ele nu ştiu să citească. Acum, în loc ca vechiul migdal să facă umbră 
pentru închinătorii la idoli, el îi adăposteşte pe cei care caută calea spre viaţă. 

Într-o zi, unul din vestitorii grupei a întâlnit în lucrarea cu reviste un om de la ţară. El a fost 
invitat la sală deoarece a arătat interes în lucrare. El a venit. Când vestitorii au început să-i vorbească, 
ei puteau să observe că acest om era cu adevărat unul fără viclenie şi plin de sinceritate. Odinioară el 
fusese bogat, dar îşi vânduse ferma şi vitele şi îşi folosea aceşti bani călătorind prin munţi, vizitând 
cel puţin 200 de familii (mai târziu el a predat o listă cu 150 nume de persoane interesate). El i-a 
sfătuit să studieze Biblia şi să trăiască în conformitate cu ea. Ei au fost chiar persecutaţi pentru poziţia 
lor de către religionişti. Ei nu întrebuinţau tutun sub nici o formă şi aveau decât o soţie, ceea ce nu 
este un obicei local pe aici. 

S-au făcut aranjamente să se viziteze aceşti oameni din munţi. Vestitorii au trebuit să meargă 
pe jos patru mile spre locul de întâlnire, dar bucuria lor a fost mare când au văzut adunaţi 27 adulţi cu 
feţe zâmbitoare. Unii veniseră 30 de mile călare pe cal, alţii merseseră pe jos 10 până la 15 mile. S-au 
început studiile şi a fost explicată lucrarea. Tot ce aveau ei nevoie era organizarea pentru serviciu şi 
invitaţia. La următoarea adunare au fost prezenţi 78; apoi, într-un alt loc, un alt grup de 69 persoane 
adunate. Ei încep să-şi raporteze timpul în serviciul de teren şi sperăm să vedem grupe formate 
aproape de unde stau ei ca să se îngrijească de necesităţile lor spirituale. 

Sunt sigur că fraţii din Grecia n-au avut nici cea mai mică idee că ei vor fi instrumente în 
punerea unei mari mărturii aici în Republica Dominicană, atunci când au îndurat suferinţe şi batjocuri 
anul trecut, dar asta s-a întâmplat. Noi încercam să aflăm cine era reprezentantul dominican pentru 
N.U. şi am mers să aflăm la tipografia de ziare. După ce i-am explicat scopul pentru care doream acel 
nume, editorul ni l-a dat. Târziu în acea seară un reporter de la Caribe dorea un interviu despre 
protestul pe care-l făceau martorii lui Iehova în faţa funcţionarilor guvernamentali ai Greciei. S-au 
făcut aranjamente pentru interviul din ziua următoare. Noi am tratat articolul din Treziţi-vă! precum şi 
scopul lucrării noastre. Imaginaţi-vă surpriza noastră atunci când în ziua următoare, pe pagina de titlu, 
toată coloana din dreapta era dedicată acestei informaţii despre persecutarea fraţilor noştri din Grecia 
şi a fost pusă o bună mărturie. Cineva comentează: „N-am ştiut că oamenii voştri sunt aşa de mari”. 

Noi suntem relativ tineri aici în această ţară, dar avem o bază bună şi acum lucrarea se 
răspândeşte până în oraşele mai mici din interior. S-a deschis o casă misionară în Puerto Plata în 
iunie. În prima lună cei patru misionari au început 45 de studii. În cea de-a doua lună au fost plasate 
603 cărţi. Sunt multe oraşe care nici măcar n-au fost vizitate cu mesajul Împărăţiei şi suntem siguri că 
avem încă multe binecuvântări ce ne aşteaptă în acest teritoriu nou. Două surori au vizitat un astfel de 
oraş Barahona, în timpul vacanţei lor şi au plasat 74 cărţi în trei zile. Ele au spus că mulţi oameni şi-
au exprimat bucuria când le-au văzut acolo şi au sperat că putea fi stabilit ceva permanent pentru 
călăuzirea lor spirituală. 
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La această oportunitate toţi absolvenţii de la Gilead doresc să-şi exprime aprecierea faţă de 
toţi fraţii care au făcut posibilă această lucrare aici. Noi apreciem aranjamentele şi vom continua să 
folosim toate îngrijirile pe care le furnizează Domnul pentru a promova interesele Împărăţiei în 
Republica Dominicană. 
 

Ecuador 
 

Cuvântul spaniol „ecuador”, care este şi numele unei ţări, înseamnă „ecuator”. Extrem de 
frumoasa ţară Ecuador este situată exact la ecuator şi câteva părţi din ea au o climă foarte caldă. Cu 
toate acestea, părţi din ea se ridică pentru a forma o parte a minunatului lanţ de munţi Anzi. În 
decursul anului de serviciu trecut Societatea a organizat un birou de filială în Ecuador, deoarece s-a 
făcut acolo un bun progres şi era evident că putea să fie dată o mai bună atenţie oamenilor interesaţi, 
conducând lucrarea mai degrabă printr-un birou de filială decât prin biroul din Brooklyn. Au fost 
organizate două grupe bune în această ţară şi acum sunt acolo 13 absolvenţi de la Gilead. Ca rezultat 
al activităţii vestitorilor care au dus mai departe închinarea curată în această ţară s-a atins un procent 
de 93. Servul de filială expune câteva trăsături esenţiale interesante despre ce s-a întâmplat în 
Ecuador. 

În decursul anului de serviciu trecut martorii lui Iehova s-au bucurat, cu siguranţă, de bogatele 
binecuvântări ale Domnului şi ca rezultat au avut o creştere de 93 procente în numărul de vestitori. 
Atracţia anului a fost prima vizită în această ţară a fratelui Knorr, care deja a fost raportată în Turnul 
de veghere. Vizita lui, împreună cu acele adunări publice conduse de el, una în Quito, cealaltă în 
Guayaquil, au contribuit în mare măsură la creştere şi acest interes foarte evident din partea 
oamenilor din Ecuador i-a încurajat foarte mult pe fraţi şi pentru a împinge înainte lucrarea. Ca 
rezultat, următoarea lună aprilie a văzut un record de 82 în numărul de vestitori din Ecuador. 

Principala împotrivire faţă de lucrarea de mărturie până în prezent a venit, nu din partea 
Ierarhiei romano catolice, care simte că „i-a unit” aproape pe toţi oamenii direct „sub degetul ei 
mare”, ci din partea unui grup „protestant” care se numesc „evanghelişti”. Numai la trei luni după ce 
misionarii au sosit în Guayaquil acest grup a publicat în revista lor lunară un articol jignitor împotriva 
martorilor lui Iehova, cu obişnuita calomnie, numindu-i „martori falşi” şi altfel, avertizându-i pe 
oameni mai ales împotriva cărţii „Adevărul vă va face liberi”. Prin aceasta, ca întotdeauna, 
bineînţeles, Iehova a făcut ca „mânia oamenilor să-L laude” şi oamenii au început să dorească să vadă 
această carte. Mulţi evanghelişti sinceri studiază acum cu martorii lui Iehova şi participă la adunările 
grupei. Singurul loc de unde putem obţine Biblii în spaniolă în această ţară este prin intermediul 
agentului Societăţii Americane de Biblii, unul din liderii din grupul Evanghelista; şi el împreună cu 
foarte mulţi dintre ei, realizează, în ciuda faptului că ne numesc „vânzători de cărţi” şi „martori falşi”, 
că într-adevăr aici există nişte oameni care merg din casă în casă şi-i ajută pe oameni, nu numai 
plasându-le literatura noastră pentru a-i ajuta să înţeleagă Biblia, ci şi punând în circulaţie sute de 
Biblii, ceea ce oamenii lor se ştie că nu fac. Toate acestea sunt o „mărturie împotriva lor”. 

Unul din pionierii locali din Quito a plasat un exemplar din „Adevărul vă va face liberi” unei 
persoane din oraşul de graniţă Tulcan în ianuarie 1949. Câteva săptămâni mai târziu această persoană 
a scris spunând că era foarte mult interesată şi dorea mai multă informaţie. Aşa că s-a aranjat ca doi 
fraţi să călătorească spre acest oraş de graniţă columbian, Tulcan şi să-l ajute în adevăr. Trei zile au 
fost petrecute cu el şi două adunări s-au ţinut cu el şi prietenii săi, care erau 12 persoane. Lor li s-au 
dat instrucţiuni despre cum să continue studiile şi cum să-i ajute şi pe alţii. Ei ne-au cerut să trimitem 
pe cineva acolo sus pentru a-i ajuta să se organizeze şi să continue lucrarea. Aşa că atunci când fratele 
Knorr a vizitat Quito în luna martie s-au făcut aranjamente ca unul din pionierii locali să meargă la 
Tulcan şi să le ajute pe aceste persoane cu bunăvoinţă. În luna august a acestui an 6 vestitori au 
raportat activitate de serviciu. 

Apoi este experienţa avută cu un tânăr de douăzeci de ani care a început să studieze cu 
martorii lui Iehova în luna martie, la scurt timp după vizita fratelui Knorr în Guayaquil. De la început 
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şi el a început să participe la toate adunările şi să facă excelente comentarii; de asemenea, să participe 
la activitatea de pe teren. Familia lui, catolici pătimaşi, n-a participat niciodată la studiu de acasă. 
După o asociere de trei luni cu noi a venit timpul când acest tânăr a trebuit să meargă în Statele Unite 
pentru a studia medicina. Noi am regretat foarte mult că a trebuit să pierdem un vestitor aşa de 
nădejde, dar am contactat imediat fraţii din oraşul spre care el zbura prima dată, New Orleans, La. şi 
ei au întâmpinat avionul lui, l-au dus acasă la unul din martorii lui Iehova, unde a locuit în decursul 
scurtei sale şederi acolo. El a fost luat la adunări şi a scris familiei sale despre plăcerea pe care o avea 
că „era una” cu marea familie a martorilor lui Iehova. 

Apoi el a trebuit să zboare spre Detroit, Mich., unde, de asemenea, s-au făcut aranjamente să 
fie întâmpinat acolo de martorii lui Iehova. În Ann Arbor el urma să studieze mai mult engleza 
înainte să intre la colegiul de medicină. Înainte să se deschidă şcoala lui, el a făcut cunoştinţă cu 
„activitatea pre-congres” din Detroit, şi s-a alăturat din toată inima în găsirea de spaţii, în lucrarea de 
vizite ulterioare şi de studiu din Biblie împreună cu fraţii de acolo, un frate care vorbea şi el spaniola 
însoţindu-l aproape tot timpul. Din nou acest tânăr vestitor a scris familiei sale că era muy contento de 
martorii lui Iehova. Apoi a venit congresul. El a participat. A fost botezat. S-a angajat în toate 
domeniile serviciului alături de fraţi. De asemenea, la congres el a avut oportunitatea să relateze 
experienţa sa despre venirea lui la adevăr în Ecuador şi despre bucuria lui de a fi împreună cu poporul 
lui Iehova. Ca rezultat al scrisorilor lui de bucurie către familia sa şi ei studiază acum şi participă la 
adunări cu regularitate. Familia, fratele cel nou, şi noi toţi, suntem într-adevăr muy contentos şi 
lăudăm pe Iehova pentru acest minunat privilegiu pe care l-am avut de a ajuta să hrănim pe una din 
„alte oi” ale Sale; şi acum, la rândul său, şi el duce apa vie a adevărului altora ca şi ei să zică „Vino!” 
şi să se angajeze să-L laude „din ce în ce mai mult”. 
 

Egipt 
 

Lucrarea de mărturie din ţara Nilului n-a continuat fără piedici. Cel mai mare obstacol ridicat 
împotriva martorilor lui Iehova este împotrivirea din partea clerului. Ierarhia coptă egipteană vrea să-
şi ţină oamenii sub control şi face tot ce este posibil în acest scop. Ierarhia greacă ortodoxă a declarat 
război împotriva martorilor lui Iehova şi în acest scop a înfiinţat Asociaţia ortodoxă creştină a 
tinerilor. Este dusă o campanie hotărâtă de aceste aşa-numite organizaţii creştine pentru a-i opri pe 
martorii lui Iehova. Şi organizaţia catolică îşi emite propaganda în această ţară cu conducere 
musulmană. Spaţiul nu permite relatarea tuturor lucrurilor interesante care au avut loc, aşa cum au 
fost relatate în raportul anual al servului de filială, dar câteva fragmente scurte vor fi suficiente pentru 
a arăta zelul puţinilor noştri fraţi. 

Aleluia! S-a încheiat un alt an de serviciu şi laudă pentru Iehova, un an plin de evenimente şi 
energie pentru expansiunea serviciului pe terenul egiptean. 

Această ţară, Egipt, renumită în istoria antică pentru mândria şi aroganţa ei, dar şi pentru 
înjosirea şi necazul din care a gustat din partea atotputernicului braţ al lui Iehova, din cauză că I s-a 
împotrivit, este lovită acum  de sărăcie, maladii şi analfabetism. De multe ori ziarele fac referire la 
acest stat trist. 

În decursul unei vizite a servului de circuit în Fayed, un loc binecunoscut din zona canalului 
Suez, au avut loc câteva experienţe care ar fi interesante de amintit. Cuvântarea publică „De la lipsă 
la belşug” urma să fie expusă în engleză cu traducere în arabă la casa unui frate local; au fost 
distribuite pliante pentru înştiinţare pentru a-i invita pe oameni. Cuvântarea a fost tradusă în araba 
obişnuită, aşa încât toţi cei din auditoriu, care cuprindea oameni vorbitori de limbă arabă, franceză, 
greacă şi italiană, să poată înţelege. Preotul din sat ştia că urma să fie expusă o cuvântare şi că printre 
turma lui fuseseră distribuite pliante, aşa că a venit să asculte. El a fost foarte mult mişcat din pricina 
a ceea ce se spusese despre foametea spirituală din creştinătate şi aproape toate celelalte puncte n-au 
fost pe placul lui. După ce cuvântarea a luat sfârşit preotul a început să pună întrebări doar pentru a-l 
prinde în cursă pe fratele care traducea cuvântarea în arabă, dar el n-a avut succes în eforturile sale. 
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Preotul a simţit că demnitatea lui era înjosită şi l-a întrebat pe frate de ce îl numea „Ostaz”, 
care înseamnă „domnule” şi nu „Abuna”, care înseamnă „Părintele nostru”, sau „Hadret El Kahen”, 
care înseamnă „Înalt preasfinţia sa preotul”. Fratele i-a răspuns imediat citând preotului Matei 23:8,9. 
Atunci preotul a plecat în mod evident mâniat şi toţi ceilalţi s-au întors la casele lor. Servul de circuit, 
traducătorul şi un alt frate au rămas în casa fratelui unde fusese expusă cuvântarea, fiind invitaţi la 
cină. În timp ce mâncau cineva a bătut la uşă. Stăpâna casei, soră, s-a dus şi a deschis-o şi într-o 
fracţiune de secundă casa a fost invadată de o mică forţă înarmată de poliţişti conduşi de un ofiţer. 
Toate uşile din interior erau păzite de soldaţi echipaţi cu arme, şi în acelaşi timp casa era înconjurată 
în exterior de alţi soldaţi înarmaţi. Care era scopul acestei invazii? Pentru a percheziţiona casa, 
deoarece, aşa cum am aflat mai târziu, preotul îi acuzase pe fraţi la poliţie că erau comunişti. După o 
oră de percheziţie ei n-au găsit nimic din ceea ce credeau că o să găsească, sau mai precis, din ceea ce 
li se spusese că vor găsi. Ei au rămas până la doisprezece noaptea, stând de vorbă cu fraţii şi primind 
mesajul adevărului. Poliţiştii se uitau unii la alţii cu uimire, căci nu asta aşteptau ei să audă de la fraţi. 
La sfârşit ofiţerul, care este musulman, a fost foarte mulţumit şi chiar şi-a cerut scuze pentru că a 
cauzat toate acele probleme. 

Ofiţerul s-a întors în seara următoare, dar de data aceasta nu într-un mod agresiv. El era 
prietenos şi nu era singur, ci adusese cu sine toate personalităţile de seamă din sat: dirigintele de 
poştă, şeful de gară şi alţi câţiva pe care i-a prezentat fraţilor. Ei au manifestat dorinţa de a asculta din 
nou cuvântarea. Bineînţeles, aceasta arată că ofiţerul le vorbise despre ea, aşa că toţi au ascultat 
cuvântarea. După cuvântare au început întrebări şi răspunsuri şi cu adevărat aceasta semăna cu un mic 
grup de studiu. Oamenii de afară, mai ales împotrivitorii, erau complet uimiţi să vadă că acelaşi ofiţer 
care cu o seară înainte venise să-i aresteze pe fraţi, stătea acum jos cu prietenii lui şi asculta adevărul 
despre Dumnezeu şi scopurile Lui faţă de omenire. 

Bineînţeles că în mijlocul acestei situaţii noi n-am rămas inactivi. Din contră. În pofida 
întregii opoziţii şi a acţiunilor ierarhiilor religioase fraţii şi-au continuat serviciul cu un zel şi curaj 
din ce în ce mai mari, mergând din casă în casă, făcând vizite ulterioare şi angajându-se în toate 
domeniile lucrării. Campania de adunări publice şi-a atins punctul culminant anul acesta, cu un total 
de 163 lecturi oferite în multe oraşe şi sate, în cinci limbi. Fraţii sunt acum mult mai calificaţi pentru 
cuvântări publice şi această activitate este una din cele mai bune mijloace de a-i lumina pe oameni 
despre scopurile lui Dumnezeu. Foarte multe lecturi au fost expuse în case particulare, unde vecinii 
sunt invitaţi să participe, cu rezultate excelente. În locurile unde nu sunt disponibili vorbitori pentru o 
anumită limbă cuvântarea este oferită în altă limbă, cu traducere în acea limbă particulară şi astfel 
obstacolul este depăşit. Beneficiul în aceste cazuri este dublu, căci cuvântarea poate fi auzită în 
acelaşi timp de persoane ce vorbesc ambele limbi şi cu un număr mai mare de participanţi. Nimic nu-i 
poate opri pe martorii lui Iehova să-şi continue lucrarea, „nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile prezente, nici lucrurile viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, 
nici orice altă creatură” – Rom. 8:38,39. 
 

El Salvador 
 

Să reflecte asupra lucrării de peste an aduce bucurie martorilor lui Iehova. Cei din lume, care 
privesc înapoi la ce s-a întâmplat, la ceartă, necaz şi greutăţi, pot vedea puţină bucurie gândindu-se la 
viitor. Cu toate acestea, pentru cei care Îl iubesc pe Domnul şi sunt nerăbdători să-I facă voinţa, 
viitorul va aduce, cu siguranţă, mângâiere şi plăcere în serviciul Său. Multe lucruri bune s-au 
întâmplat în El Salvador în decursul anului. Un lucru de interes a fost oferirea de timp gratuit la radio 
pentru martorii lui Iehova în fiecare duminică seara, între orele şase şi şapte. Servul de filială a rostit 
prima cuvântare şi a apoi a prezentat „Familia Lopez”. Timp de 32 de săptămâni publicul a putut fi pe 
aceeaşi lungime cu familia imaginară de la radio şi să asculte mesajul Împărăţiei discutat prin 
intermediul instrucţiunii de studiu din Biblie la domiciliu care era oferit. În aceste transmisiuni 
familia Lopez a mers la adunările locale de la Sala Împărăţiei, a acceptat în cele din urmă adevărul şi 
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a fost botezată şi spre sfârşit a ieşit în serviciul Împărăţiei. Mult comentariu s-a făcut despre viaţa 
familiei Lopez prin audienţa radio. Acesta a fost unul din lucrurile remarcabile ale anului, dar servul 
de filială ne spune despre alte câteva întâmplări care sunt de un real interes. 

Poporul Domnului trebuie să aibă iniţiativă şi să nu se teamă să experimenteze lucruri pe care 
poate nu le-a făcut niciodată înainte. Fraţii din El Salvador au abordat serviciul de la radio şi ei 
transmit încă. Cu un astfel de spirit ce se manifestă, cu siguranţă Domnul va adăuga la creştere. 

Că noul an însemna o muncă grea a fost evident în curând. Maladiile au făcut ravagii printre 
misionarii noştri şi luna septembrie a început încet cu numai 5 absolvenţi de la Gilead rămaşi din cei 
17 cu un an înainte. Deoarece nu mai era nici un ajutor de parte bărbătească de la Gilead în ţară 
pentru primele două luni, a fost transferat de Societate un absolvent în El Salvador, unde a început să 
lucreze la 1 septembrie. Înainte să fi început luna octombrie alţi doi absolvenţi părăsiseră ţara şi unul 
dintre ei, probabil, pentru a pleca permanent. Acum aveam doar patru misionari în ţară şi simţeam 
profund pierderea celor care plecaseră. Aceasta ne-a pus faţă în faţă cu cea mai serioasă problemă a 
noastră – cum să-i scoţi pe cei 201 vestitori din ţară în serviciu în fiecare lună? Santa Ana simţea 
pierderea ajutorului de la Gilead mai acut decât capitala. Numai sora Olson a rămas în casa din Santa 
Ana pentru a avea grijă de grupa ce numai cu puţin timp înainte stabilise un nou record de 88 
vestitori, toţi noi şi care aveau nevoie de ajutor. Era o adevărată încercare pentru această soră, dar cu 
ajutorul Domnului şi aplicând prin rugăciune instruirea ei de la Gilead, ea a putut să se îngrijească 
bine de multele datorii lăsate în sarcina sa. 

Ierarhia a început să simtă pişcătura lucrării de spunere a adevărului a martorilor lui Iehova şi 
în iulie, având încă în memorie înţepătura articolului din Treziţi-vă! despre „Papa şi bunele 
moravuri”, au publicat câteva articole foarte critice ale lor îndreptate în principal împotriva lucrării 
noastre din Santa Ana. Dar, ca de obicei, în locul realităţilor au fost oferite minciuni şi oamenii din 
Santa Ana au avut o ocazie foarte unică de a realiza acest lucru o lună mai târziu. Unul din articolele 
lor spunea că doar trei oameni săraci şi orbi deveniseră martori ai lui Iehova în Santa Ana; şi ei au 
făcut aşa numai din cauza banilor şi al altui sprijin pe care l-au primit de la martorii lui Iehova. 
Articolul se încheia cu acest sfat confuz pentru laicii catolici: „Amintiţi-vă că este mai bine să nu 
înveţi niciodată engleza, decât să mergi în iad pentru că ai părăsit Biserica”. 

Punctul culminant al anului nostru a venit în august, când am celebrat cel de-al doilea congres 
de circuit al nostru şi acesta s-a ţinut în Santa Ana! Desigur noi i-am ţinut ocupaţi pe cei „trei oameni 
săraci şi orbi” în Santa Ana în timp ce au anunţat cuvântarea publică „Singura lumină”, cu pancarte, 
pliante şi din uşă-n uşă. Aceşti „trei oameni orbi” au avut cincizeci de vizitatori din San Salvador, de 
asemenea, pentru trei zile; şi ei şi vizitatorii lor şi-au adus prietenii la cuvântarea publică de duminică, 
stabilind un nou record de participare la domiciliu, anume 188. Vecinii de lângă casă credeau negreşit 
că este ciudat ca trei oameni orbi să poată avea aşa multă companie; în realitate întregul oraş încă mai 
vorbeşte despre asta. Toate sesiunile acestui congres au fost o binecuvântare pentru vestitori. Ei au 
învăţat multe, şi spiritele lor au fost foarte înălţate. Înaintea sesiunii din fiecare seară erau citite 
telegrame cu cele mai calde saluturi şi de încurajare din alte părţi ale Republicii. Aceasta a adăugat 
foarte mult la bucuria participanţilor. La adunarea de sâmbătă seara a fost pusă în circulaţie noua 
broşură Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, în spaniolă. Numele vestitorilor 
botezaţi fuseseră introduse în prealabil de servii de grupă şi ultimele cincisprezece minute ale 
congresului au fost consacrate înmânării acestei broşuri şi în oferirea de sfaturi în privinţa 
întrebuinţării ei potrivite. Acesta a fost apogeul entuziasmului din partea tuturor. Duminică dimineaţa 
au fost botezate 31 de persoane în bazinul public de înot de la marginea oraşului; şi cu această 
mărturie foarte efectivă pentru promovarea sigură şi constantă a învăţăturii teocratice în El Salvador, 
religioniştii au trebuit să vorbească mult despre asta, timp îndelungat. Toţi au plecat de la acest 
congres la casele lor mai hotărâţi decât oricând înainte să-şi asume propriile responsabilităţi pe teren. 
Noi aducem mulţumiri lui Iehova pentru binecuvântările acestui minunat congres de circuit din ţara 
noastră. 
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Finlanda 
 

Este cu adevărat încurajator să vezi „alte oi” adunate într-un singur staul. Aceasta se întâmplă 
în Finlanda la fel ca în alte părţi ale lumii. De la sfârşitul războiului a fost făcut un bun progres de 
vestitori, iar acum sunt asociaţi împreună 3.723 ca vestitori ai Cuvântului, un nou record pentru 
Finlanda care a fost atins în timpul anului. Ei au avut o excelentă creştere în numărul de vizite 
ulterioare făcute, precum şi în studiile din Biblie care au fost conduse cu regularitate de-a lungul 
anului. Aceste aspecte ale serviciului au contribuit la minunata creştere de 26 procente în numărul 
mediu de vestitori lunar. 

WatchTower Bible and Tract Society, Inc., Societatea finlandeză, a fost recunoscută de 
guvern, aşa că acum lucrarea de acolo poate fi continuată într-un mod mai bun decât până acum, când 
societatea era o organizaţie interzisă, în special în timpul războiului. Fraţii sunt foarte recunoscători 
pentru ce primesc prin intermediul organizaţiei şi acest lucru este arătat în raportul servului de filială. 
Punerea în circulaţie a cărţii „Echipat pentru orice lucrare bună” a fost primită cu foarte mare 
entuziasm şi cartea a stimulat foarte mult şcoala teocratică de serviciu, care, pe de altă parte, a 
pregătit mulţi vorbitori noi, aşa încât la sfârşitul anului am atins un nou record de lecturi publice, 
anume 904, într-o lună. O altă remarcabilă punere în circulaţie a fost cea a publicaţiei Sfat de 
organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, care a avut loc la sfârşitul lui martie. Ea a intrat în 
vigoare la 1 aprilie, care a fost doar cu o lună mai târziu decât în S.U.A. Am avut, de asemenea, 
bucuria de a pune în circulaţie două broşuri noi, Guvernator permanent pentru toate naţiunile şi 
Speranţa Împărăţiei pentru întreaga omenire, cea din urmă fiind pusă în circulaţie la adunarea de 
district din Helsinki. 

Deşi creşterea în toate părţile ţării noastre a fost bună, există câteva grupe unde aceasta a fost 
cu adevărat remarcabilă. Într-un oraş numit Savonlinna, noi atacam fortăreaţa religiei de mulţi, mulţi 
ani, în zadar, după cum se părea. Au fost trimişi pionieri acolo; ei au distribuit ceva literatură, dar n-
au făcut lucrarea să înceapă. Era acolo şi un cuplu de vestitori de grupă, însă n-au lucrat cu 
regularitate. Dar apoi lucrurile au început să se mişte. Câţiva pionieri lucrau acolo foarte silitori de 
doi ani şi când anul de serviciu 1948 a ajuns la sfârşit, 3 vestitori raportau cu regularitate. Oricum, 
cele mai uimitoare rezultate au apărut în timpul acestui an de serviciu. Din martie încoace numărul de 
vestitori a fost peste 20 şi în decursul ultimei luni, august, au fost în serviciu 33 de vestitori. Deci se 
pare că fortăreaţa religiei din acest oraş este acum dărâmată complet şi strângerea „altor oi” ale 
Domnului progresează cu rapiditate. 

Apreciate în mod special printre alte lucruri din activitatea noastră sunt congresele de district, 
din care am avut trei, două pentru finlandezi şi unul pentru fraţii vorbitori de limbă suedeză. Primul în 
ordine a fost congresul de district suedez din Vaasa, Finlanda de Nord, unde trăiesc aproape jumătate 
dintre fraţii suedezi. Între 10 şi 12 iunie s-au adunat acolo aproape 200 din ei, ajutându-se unii pe alţii 
prin cuvântări şi serviciu şi primind sfaturi noi şi tărie pentru lucrare continuă. Două sute şaptezeci şi 
cinci au ascultat cuvântarea publică şi 7 au fost cufundaţi. Adevărul a stârnit foarte mult interes 
printre populaţia suedeză din Finlanda de nord. 

Fraţii din Finlanda de sud au venit la Helsinki, unde s-a ţinut congresul între 17 şi 19 iunie. 
Mulţi dintre vestitori au venit şi din depărtare pentru a se bucura de binecuvântarea Domnului şi 
astfel aproape 2.900 de fraţi, bărbaţi şi femei fericiţi şi zeloşi, băieţi şi fete, au avut un timp foarte 
fericit. Da, aşa cum au spus ei, un timp mai fericit şi mai binecuvântat decât oricând înainte. Lectura 
publică a fost anunţată prin toate mijloacele posibile şi când majoritatea vestitorilor mergeau din uşă-
n uşă şi stăteau la colţul străzilor tot Helsinki ştia de asta, aşa că 5.100 de oameni au venit să asculte 
mesajul. Mulţi au participat la ultima adunare, aducând numărul prezent la 3.300, deşi o bună parte 
dintre fraţi fuseseră siliţi să călătorească spre casele lor înainte de asta. 

Celălalt congres finlandez s-a ţinut, de asemenea, vara aceasta în Oulu, unde a fost cu un an în 
urmă. Adevărul a început să pătrundă acum chiar şi în cele mai îndepărtate părţi ale ţării noastre, de 
asemenea în Laponia, printre populaţia finlandeză de acolo. Au fost multe locuri de unde am primit 
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invitaţia să venim să-i ajutăm cu evanghelia, aşa cum în timpurile din vechime omul macedonean din 
viziune l-a rugat pe Pavel să vină până acolo şi să-i ajute. 
 

Franţa 
 

Anul de serviciu 1949 i-a găsit pe martorii lui Iehova în cel de-al doilea an al lor de 
recunoaştere legală de către guvern şi mergând înainte în marea lucrare de expansiune. S-a făcut un 
progres excelent. Acum sunt 127 grupe organizate. În decursul anului au fost conduse 13 adunări de 
circuit, pentru prima dată când acestea s-au ţinut în Franţa. Au fost 6.114 persoane în auditoriu pentru 
serviciul Memorialului şi dintre aceştia 3.571 s-au angajat în serviciu în luna mai, pentru a stabili un 
nou nivel fără pereche pentru un număr record de vestitori. Noi ne putem bucura împreună cu fraţii 
francezi de faptul că au avut o creştere cu 23 procente în numărul de vestitori faţă de anul precedent. 
Strigătul lor este acelaşi cu cel al multor alţi fraţi: „Avem nevoie de mai mulţi vestitori în anumite 
părţi ale teritoriului nostru”. Răspunsul lor la propriul strigăt a fost să aranjeze mai multe vizite 
ulterioare şi să conducă mai multe studii din Biblie, ceea ce au făcut într-o măsură mult mai mare 
decât oricând înainte. Ei ştiu că dacă găsesc mai mulţi oameni ca să se angajeze în serviciul de teren 
vor fi mai mulţi pionieri ca să meargă în alte teritorii unde încă trebuie să fie dată mărturia. Raportul 
servului de filială este foarte interesant în această privinţă şi ne arată ce s-a realizat. 

Numai perseverenţa din partea fiecăruia şi a tuturor vestitorilor aduce expansiunea, aşa cum 
este arătat clar din următoarea experienţă relatată cu bucurie de un vestitor zelos: „Un bărbat care 
luase nişte literatură s-a mutat într-o altă parte a oraşului fără să-mi dea noua lui adresă. S-a întâmplat 
să-l întâlnesc pe stradă şi am aranjat o vizită ulterioară, dar a trebuit să-l vizitez de zece ori înainte să-
l întâlnesc din nou, deoarece lucrul lui îi lua tot timpul. La această primă vizită ulterioară el şi-a 
invitat vecinii să asculte şi primul studiu a avut un auditoriu de patru persoane; la cel de-al doilea 
omul îşi invitase şi rudele şi au fost prezente 9 persoane, iar în timpul celui de-al patrulea studiu 
numărul crescuse la 15. În acest timp omul vorbea cu bucurie despre adevăr oriunde mergea şi n-a 
durat mult până când a început să se angajeze în serviciul din casă în casă”. Această plăcută 
experienţă ar fi fost scăpată dacă vestitorul ar fi renunţat după cea de-a noua încercare de a-l contacta. 

O astfel de perseverenţă s-a mai arătat în legătură cu campania de adunări publice. Marea 
creştere în numărul de adunări publice a fost posibilă numai pentru că fraţii au participat cu entuziasm 
la şcoala teocratică de serviciu şi aceasta în ciuda faptului că n-au cărţi de Ajutor teocratic pentru 
întrebuinţare, multe grupe dactilografiind lecţiile pentru vestitori. Cu toate acestea, prin efort silitor s-
au dezvoltat mulţi vorbitori capabili şi cuvântările au fost oferite în săli, în aer liber, pe ţărmul mării, 
oriunde se puteau aduna oameni. 

Situaţia din Franţa este una unică, întrucât majoritatea vestitorilor se află în nord, cu 
majoritatea ţării până în sudul Parisului lipsită practic de vestitori. Aşa se face că în nord şi în Pas-de-
Calais micuţele sate de 2.000 de locuitori au grupe de 100 de vestitori şi un oraş cu o populaţie de 
12.000 locuitori are două unităţi, fiecare cu aproximativ 100 de vestitori. Aceasta comparativ cu sudul 
Franţei, unde colosalele oraşe abia dacă au auzit de martorii lui Iehova. Singurul mod de a depăşi 
această problemă a fost ca vestitorii din nord să devină pionieri şi să meargă în sud. 

Aşa că vorbesc cu o bucurie specială de credincioşii şi zeloşii noştri pionieri, care au trebuit să 
învingă costurile mari de trai, lipsa de camere din oraşele supraaglomerate şi dificultatea de a găsi un 
serviciu cu timp parţial. Din pricina bolii şi din alte motive, unii pionieri au părăsit lucrarea cu timp 
integral. Pe de altă parte, sunt mulţi alţii care au făcut faţă acestor greutăţi cu bucurie şi prin tăria lui 
Iehova ei le-au depăşit. Ei au perseverat şi au mers înainte cu hotărâre în toate domeniile serviciului. 
Domnul le-a binecuvântat foarte mult străduinţele. Oamenii cu bunăvoinţă au fost găsiţi, au fost 
hrăniţi cu adevărul, au fost încurajaţi să devină vestitori şi curând au început noi grupe în oraşe 
precum: Marseille, Toulouse, Orleans, etc., unde mai înainte de adevăr abia se auzise. Mare a fost 
bucuria pionierilor. Doi din ei scriu: „Trimiţându-vă rapoartele noastre ne-ar plăcea să ne exprimăm 
recunoştinţa faţă de Marele Teocrat, Regele Lui domnitor şi organizaţia teocratică. Cu adevărat nu 
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este posibil să găseşti altă ocupaţie mai nobilă şi mai preţioasă. În afară de acest serviciu divin totul 
este deşertăciune. ‘Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale’ este sfatul şi ce satisfacţie 
vine de pe urma unei vieţi devotate laudei lui Iehova în continuare din ce în ce mai mult”. Aşadar, în 
ciuda tuturor dificultăţilor, pionierii din Franţa alcătuiesc un grup bucuros de servi ce-şi devotează 
întreaga viaţă pentru a se îngriji de interesele Împărăţiei. 

Într-un sat mare din Lorraine există o mănăstire. În timp ce martorii lui Iehova au început să 
vorbească oamenilor de Cuvântul lui Dumnezeu al adevărului, stareţul acestei mănăstiri şi-a pierdut 
stăpânirea de sine, a ţipat şi a urlat aşa de tare că toţi locuitorii au venit să vadă despre ce era vorba. 
Printre alte lucruri, el a strigat: „În numele lui Isus ieşiţi din acest sat; n-aveţi dreptul să predicaţi 
această evanghelie”. În cele din urmă el a adunat 30 de oameni pentru a-i scoate din oraş pe cei 7 
martori credincioşi în modul .. al Acţiunii Catolice. Fără teamă, acest mic grup de vestitori a scuturat 
ţărâna acestui sat de pe picioarele lor şi au plecat în satul vecin, pentru a continua să predice acolo 
plăcutul mesaj. Un vestitor nou ce era cu ei, afară în serviciu pentru prima dată, fusese înainte catolic, 
dar acum nu mai avea nevoie să se convingă unde stătea biserica catolică în legătură cu adevărul. 
Au apărut câteva oportunităţi bune pentru a pune o mărturie efectivă poliţiei, în special în situaţiile în 
care preoţii erau cei care cauzau aceste greutăţi la autorităţi. Un caz de acesta a fost într-un oraş mare 
unde lucrau doi pionieri. Primarul acestui oraş este un preot catolic şi într-o noapte cei din Acţiunea 
Catolică au lipit hârtiuţe prin tot oraşul,ccv v spunând că oamenii din acest oraş erau agasaţi de aceşti 
doi martori şi cereau poliţiei să cureţe oraşul de această plagă. Cei doi fraţi au fost chemaţi la 
prefectură pentru un lung interogatoriu contradictoriu, după care funcţionarul şef a dat fraţilor 
oportunitatea să se apere. Cu calm şi clar ei şi-au explicat poziţia ca servi consacraţi ai lui Dumnezeu, 
predicatori ai evangheliei, şi au îndreptat atenţia spre dreptul şi autorizarea lor legale de a face această 
lucrare. În cele din urmă, funcţionarul a zis: „Mergeţi înainte cu activitatea voastră!; faceţi o treabă 
bună”. Astăzi funcţionează în acest oraş o mică grupă de vestitori. 
 

Saarland 
 

Această ţară, odinioară o parte a Germaniei, este acum stat autonom, având propriul ei guvern. 
Cu toate acestea, acolo există un înalt comisar francez pentru a supraveghea politica guvernamentală. 
Ierarhia catolică are mare influenţă în afacerile ţării şi a depus orice efort pentru a-i opri pe martorii 
lui Iehova. În cele din urmă ei au avut succes să oprească transmisiile radio şi apoi, mai târziu, a 
folosit presiunea asupra poliţiei pentru a încerca să cauzeze probleme. Cu toate acestea, organizaţia 
martorilor lui Iehova este recunoscută acum de guvernul din Saarland, prin urmare, martorii lui 
Iehova se bucură de mai mare libertate decât ar fi posibil altminteri. Servul de filială din Franţa ne dă 
un raport interesant. 

Cel mai fericit eveniment al anului a fost, fără îndoială, congresul de district ţinut în 
Saarbrucken. Cuvântarea publică oferită a fost „Este mai târziu decât credeţi voi!” şi, spre surpriza 
multor oameni, ei au auzit anunţul la radiourile lor cu o zi înainte de lectură: „Cu ocazia congresului 
de trei zile al martorilor lui Iehova, care, ca în toate celelalte ţări civilizate ale lumii, sunt o asociaţie 
constituită legal în Saarland, va fi o mare lectură publică intitulată „Este mai târziu decât credeţi 
voi!”. Toţi care iubesc adevărul şi dreptatea sunt invitaţi cu cordialitate să participe”. Imaginaţi-vă 
bucuria noastră când 800 de persoane s-au adunat să asculte această emoţionantă lectură, mai mult 
decât dublu faţă de numărul total al vestitorilor din Saarland. Deci acest congres de district s-a 
dovedit a fi cea mai mare mărturie pe care a primit-o Saarland până în acest timp. 

În această micuţă ţară acoperită de întuneric, dominată de catolici, vestitorii mesajului 
Împărăţiei merg înainte cu zel şi curaj. Anul acesta a existat o creştere cu 29 de procente în numărul 
mediu de vestitori, culminând în luna august cu un nou record fără precedent de 376 vestitori. Acum 
sunt 7 pionieri ce merg înainte în serviciu, în pofida opoziţiei continue din partea preoţilor religioşi. 
Într-un sat un preot a tras clopotul în timp ce doi fraţi pionieri au început să lucreze din casă în casă. 
Întregul sat s-a adunat şi au fost martori la amuzanta scenă a „păstorului lor spiritual” ce urla ca un 
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nebun pe pajiştea satului. Unul după altul sătenii s-au întors la casele lor şi l-au lăsat pe preot să 
răguşească urlând, în timp ce pionierii au mers în linişte din casă în casă şi au lucrat tot satul, punând 
o bună mărturie la fiecare casă. 

În multe locuri preoţii au incitat gloatele prin predici îndreptate în special împotriva martorilor 
lui Iehova. De asemenea, ei încearcă să aţâţe poliţia împotriva noastră. Un comisar de poliţie, care a 
arătat respect mai mare faţă de dreptate decât faţă de preot, şi-a strâns oamenii şi le-a spus să 
acţioneze imparţial faţă de martorii lui Iehova. El ne-a dat asigurarea că cel puţin în districtul lui nu 
vom avea nici o problemă cu poliţia. 

Aceşti vestitori din Saarland, prin urmare, sunt hotărâţi ca în grupă, împreună cu fraţii lor din 
lumea întreagă, să ‘laude pe Iehova în continuare din ce în ce mai mult’. 
 

Germania 
 

Când Isus i-a zis lui Petru: „Hrăneşte oile Mele”, El n-a avut în vedere numai să le adune 
laolaltă într-un singur staul, ci, atunci când acestea erau adunate, să se îngrijească să fie hrănite cum 
se cuvine. Aceasta a fost una din marile probleme ale martorilor lui Iehova din Germania în decursul 
anului trecut. Poate vă amintiţi de când aţi citit Cartea anuală de anul trecut că ei au avut o creştere 
de 83 procente în numărul de vestitori. Aceasta însemna că erau mii de persoane interesate de curând 
în organizaţie care aveau nevoie de grijă şi hrană potrivite. Aceasta a fost marea sarcină de care s-au 
îngrijit fraţii din Germania în decursul anului de serviciu trecut. Au fost organizate noi circuite şi fraţi 
calificaţi au fost numiţi să servească aceste circuite. A fost exprimată o mare apreciere din partea 
fraţilor pentru publicaţia Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, pentru că aceasta i-
a ajutat în  mare măsură pe noii vestitori. Raportul servului de filială este foarte interesant şi ne oferă 
o bună imagine despre ce are loc în lucrarea de mărturie pe terenul german. 

Este din nou o mare bucurie să scriu acest raport anual. Au fost două mijloace, în special, prin 
care s-a dat un mare ajutor lucrării din Germania anul acesta: Primul, marile stocuri de cărţi care ne-
au fost trimise de la biroul central şi apoi tipărirea unei ediţii adecvate a Turnului de veghere, care a 
devenit posibil după ce s-a încheiat instalarea propriei noastre tipografii. 

Lucrul pentru care fraţii noştri se roagă cu fervoare de ani de zile le-a fost dat, atunci când în 
cursul anului au sosit aici aproape un milion şi jumătate de cărţi legate, făcându-ne capabili să ne 
îmbunătăţim lucrarea de laudă şi să stabilim ‘închinarea curată şi nepătată’, aşezând-o pe o temelie 
mai mare. Sute de mii din aceste cărţi au fost puse deja în mâinile oamenilor care vor să cunoască, 
prin lucrarea silitoare a credincioşilor vestitori. Din pricina acestui lucru au început noi vizite 
ulterioare şi studii din Biblie la domiciliu şi rândurile vestitorilor cresc lună după lună. Fiecare din 
fraţii consacraţi apreciază deplin ce ne-a dat Domnul prin aceste instrumente valoroase şi puţin 
probabil ca vreuna din cărţi să fi fost plasată fără să nu fi deschis calea pentru vizite ulterioare, sau 
unui studiu comun din carte cu persoana interesată. 

Prin călăuzirea Domnului a fost posibil să ne extindem tipografia, dându-i astfel posibilitatea 
să producă ediţii mai mari ale Turnului de veghere şi broşuri, cu puţin timp înainte de începerea 
campaniei Turnului de veghere din acest an. Acum funcţionează în această clădire opt prese de tipar 
dintre care două lucrează zi şi noapte. Aceste două sunt folosite numai la producerea Turnului de 
veghere. În decursul ultimelor luni ale lui 1948 au fost tipărite 20.000 de exemplare ale Turnului de 
veghere şi a început campania cu 40.000 de exemplare. La sfârşitul lui mai, când campania ajungea la 
sfârşit, tipărisem 175.000 de exemplare din fiecare ediţie şi continuăm aceasta până acum. Ele sunt 
folosite nu numai pentru abonamente, ci şi, într-o mare măsură, pentru lucrarea de mărturie stradală, 
lucrare ce a fost începută în decursul aceloraşi luni în toată ţara. Această particularitate, care este 
nouă pentru fraţii noştri, i-a umplut cu mare bucurie şi numărul celor care raportează că iau parte la 
această activitate creşte lunar. 
     Lumina mai strălucitoare şi mai puternică a adevărului despre Împărăţie şi mulţimea ce creşte 
mereu a celor care se pun la dreapta Judecătorului regal ca „alte oi” cauzează mare mânie şi furie 
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printre duşmanii Împărăţiei. Preoţii Ierarhiei recunosc acest lucru, în privinţa acestei lucrări. 
Strângerea persoanelor cu bunăvoinţă în jurul Semnalului înălţat de Dumnezeu n-ar putea fi ocolită şi 
ei nu sunt capabili să facă nimic de importanţă acum. Atunci când ei au început atacurile 
calomniatoare şi hulitoare şi au lansat o campanie răutăcioasă de defăimare (ce a început în Bavaria) 
împotriva martorilor lui Iehova prin .. în sălile comunităţii, noi am ţinut o mare cuvântare publică în 
Munchen, oraşul capitală al Bavariei, despre tema „Adevărul despre martorii lui Iehova”. Sub 
instruirea preoţilor rău-famaţi mai multe grupuri scandalagii adunate din diferite organizaţii catolice 
au încercat să întrerupă adunarea de aproape 5.000 de oameni. În pofida scenelor de dezlănţuire tipic 
naziste provocate de ei, cuvântarea s-a ţinut până la sfârşit, cu rezultatul că sute de persoane au 
abandonat biserica. După ceva timp multe sute dintre aceşti oameni catolici sinceri au fost botezaţi în 
rândurile martorilor lui Iehova şi mulţi dintre ei sunt deja în serviciul de teren. Aceasta a fost o palmă 
peste obraz dată lor. Aveau ei să mai facă vreodată pe deştepţii? 

Când a venit timpul pentru congresele de district n-aveam nici o idee despre cât de interesant 
şi important va fi sfârşitul acestui an de serviciu. De data aceasta am făcut aranjamente pentru patru 
astfel de congrese: două în zona britanică, în Hannover şi Dusseldorf; unul pentru zonele S.U.A. şi 
franceză, în Munchen; şi unul pentru tot estul, care, ca şi anul trecut, a avut loc în minunatul 
„Waldbuhne” din Berlin. Acest congres de district din urmă, din Berlin, care a fost pregătit pentru toţi 
fraţii din zona de est, urma să devină pe neaşteptate cel mai important şi mai emoţionant. 

În zona de est se întâmplaseră lucruri care nu mai puteau fi ţinute secrete în nici un chip. 
Măsurile ostile, îndreptate împotriva martorilor lui Iehova, prin intermediul partidului comunist, care 
deţine acolo conducerea absolută, au dus în nenumărate rânduri la interzicerea activităţii noaste de 
adunări şi chiar a serviciului nostru de teren, uneori la interdicţii locale în acest loc sau în acel loc, sau 
chiar într-un circuit întreg. Acolo oricine poate da un ordin, deoarece ei nu acordă respectul cuvenit 
legii democratice din ţară sau nu-i recunosc validitatea generală. Ambele regiuni Mecklenburg şi 
Saxonia s-au arătat urâcioase în special în declararea interdicţiilor. Aşa s-a întâmplat că congresul 
nostru de circuit din Dobeln a fost interzis, interdicţie care s-a transformat în atacuri fizice asupra 
fraţilor noştri participanţi iubitori de pace. Când fraţii noştri au apelat la poliţia actuală din Est pentru 
protecţie, ei au fost arestaţi ca cei vinovaţi şi au fost bătuţi cu bastoane de poliţie. 

Când congresul de district se apropia, toate cele opt trenuri speciale care fuseseră comandate, 
de aproximativ opt, nouă mii de fraţi pentru călătoria spre Berlin, cu bilete achitate cu suma de 
aproape 100.000 D.M. – au fost dintr-o dată anulate de preşedintele Căilor Ferate din Germania de 
Est, exact cu câteva ore înainte de plecare. Fraţilor noştri care erau complet uluiţi, li s-a spus că banii 
pentru biletele restituite nu puteau fi înapoiaţi până nu treceau 14 zile. Dar acesta n-a fost singurul 
lucru. Poliţia SED blocase toate căile de acces spre Berlin şi a oprit toate vehiculele pentru a-i găsi pe 
martorii lui Iehova şi a-i aresta câteva ore sau o zi, pentru a le confisca literatura sau pentru a-i 
împiedica în orice alt mod în eforturile lor de a ajunge la Berlin. Acesta a fost un atac bine pregătit 
împotriva congresului nostru de district şi a participanţilor la ea; seara şi în timpul nopţii soseau în 
Berlin mesaje şi strigăte de ajutor unul după altul. Ne-am rugat la Domnul profund mişcaţi. Congresul 
s-a deschis potrivit programului şi deja în prima seară s-au adunat 16.000 persoane, iar în seara 
următoare mai mult de 17.000 participanţi. Complotul lui Satan eşuase. El nu putea schimba faptul că 
cel mai mare congres de district din acest an avea loc.  

Deoarece aceste întâmplări de la acest mare congres nu puteau fi ţinute secrete, au apărut 
curând reporteri de la presa foarte mult interesată din Waldbuhne (..). O rezoluţie de protest făcută 
sâmbătă seara a fost transmisă la scară mare prin sistemul american de transmisie RIAS din Berlin. 
Expunerea cuvântării publice „Este mai târziu decât credeţi voi!” a avut loc duminică după amiaza, 
sub focul încrucişat al fotografilor şi al reporterilor din presă şi în prezenţa a 33.600 persoane. Mai 
multe săptămâni după acest congres interesant presa s-a ocupat de tema „Martorii lui Iehova” şi de 
acest remarcabil congres din Waldbuhne. 

Înainte de a pleca acasă fraţii şi prietenii noştri au primit fiecare câte un exemplar al cărţii 
Lumea Nouă, pe care ei n-o aveau încă în posesie. După încheierea acestui binecuvântat congres, 
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când ei călătoreau spre casă cu inima plină de bucurie, au fost din nou anchetaţi pe toate străzile şi în 
toate staţiile din zona de Est şi mulţi fraţi sau multe surori au trebuit să predea această minunată carte 
poliţiei, şi astfel au trebuit să suporte tot felul de şicane şi răutăţi. Totuşi, aceste jalnice uneltiri nu mai 
puteau înspăimânta inima şi mintea fraţilor din Est. Întăriţi, ei s-au întors acasă şi au continuat să 
meargă în serviciu din casă în casă, predicând pe Rege şi Împărăţia Sa. Rezultatul acestui minunat 
congres a fost creşterea în numărul de vestitori din zona de Est, în luna august, până la 568. 
Înştiinţarea despre aceste întâmplări interesante de la congresul de district din Berlin, făcută fraţilor şi 
participanţilor la adunările germane din Vest, le-a aprins de asemenea zelul şi fericirea până la extrem 
şi acum este vizibil un rezultat minunat: Am atins numărul de vestitori ce totalizează 43.828 
persoane. 
 

Coasta de Aur 
 

Oamenii ce trăiesc pe Coasta de Aur au trecut printr-unul dintre cei mai importanţi ani ai celor 
105 ani de domnie britanică de acolo. Marele lucru ce este auzit de la un capăt la celălalt al ţării este 
acum autonomie. Pe de altă parte, martorii lui Iehova încearcă să le îndrepte atenţia oamenilor spre 
Împărăţie, singura speranţă pentru lume, arătând că aceasta va fi singurul guvern care va aduce lumii 
pace şi prosperitate. În aceste timpuri de nelinişte multe persoane ascultă mesajul din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi constatăm că a existat o creştere cu 92 procente în numărul de vestitori pe Coasta de 
Aur în timpul anului de serviciu trecut. Numărul record de vestitori a fost de 2.053. Încă este multă 
lucrare ce trebuie făcută şi servul de filială ne dă o mică idee în următoarele fragmente din raportul 
său despre ceea ce fac ei. 

Martorii lui Iehova de aici au avut .. pe măsură ce au cultivat daruri pentru serviciu. Faptele 
lor arată că dorinţa lor este să trăiască în lumea nouă a lui Dumnezeu. În decursul celor douăsprezece 
luni trecute fraţii au ajuns să realizeze pe deplin importanţa de a se aduna laolaltă şi beneficiul şi 
binecuvântările primite prin participarea la congresele de circuit şi de district. S-au ţinut două 
congrese de district, unul la Kumasi, celălalt la Accra, cu o participare totală de 2.719 străini la 
cuvântarea publică „Este mai târziu decât credeţi voi!”. Încurajatoare a fost şi simbolizarea 
consacrării lor faţă de Iehova a celor 404 vestitori ai Împărăţiei la aceste două congrese. 

Sunt vestitori tineri ai Împărăţiei în majoritatea ţărilor. Coasta de Aur nu face excepţie, acolo 
fiind mulţi dintre aceştia, de la şase ani în sus. Ei participă alături de părinţii lor la congresele de 
circuit şi de district şi doresc să fie cufundaţi. Înţeleg ei ce fac? Să lăsăm să dea răspunsul, vă rugăm, 
răspunsurile la următoarele întrebări puse acestor tineri vestitori. (1) Q. De ce vrei să fi cufundat? A. 
Vreau să trăiesc în lumea nouă a lui Dumnezeu şi mai întâi trebuie să fiu cufundat, aşa cum a fost 
Isus. Alt răspuns: Vreau să fiu salvat în timpul bătăliei Armaghedonului şi să trăiesc în lumea nouă. 
(2) Q. Ce spui când mergi din uşă în uşă? A. Ca răspuns, tânărul vestitor vorbeşte despre lucrarea de 
predicare, de despărţirea oamenilor, de Armaghedon şi de lumea nouă. (3) Q. Ce ai de gând să faci 
după ce vei fi cufundat? A. Voi pune mărturie întotdeauna la oameni. Adevărate sunt cuvintele lui 
Isus Cristos: „N-aţi citit niciodată: ‘Tu [Iehova] ai scos laudă din gura copiilor şi a pruncilor’?” Aşa 
stau lucrurile indiferent de ce educaţie au primit sau de ce culoare sau naţionalitate sunt – Matei 
21:16, A.A.T. 

S-a arătat un bun progres în rândurile vestitorilor, dar n-a fost atinsă norma de 100 pionieri în 
luna august. Luna august a fost martoră la 64 de pionieri ce raportau, ceea ce este peste dublu faţă de 
cifra record de anul trecut. Mulţi vestitori din grupă, în cea mai mare parte fraţi, au luat în considerare 
costul aşa cum sfătuieşte Domnul în Luca 14:28, şi-au rearanjat afacerile şi au devenit pionieri. Unii 
sunt acum proprii lor stăpâni, învăţând profesiile de reparator de încălţăminte, tâmplar, frizer, mic 
negustor în special în aprovizionări medicale sau în organizarea de mici ferme de porci. Astfel ei sunt 
independenţi să-şi aranjeze orele de serviciu pe teren. Pe măsură ce mai mulţi vestitori din grupă îşi 
extind privilegiile de serviciu în rândurile pionierilor, curând vom atinge cifra de 100 pionieri. 
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Vestitorii apreciază foarte mult că au fost trimişi absolvenţi de la Gilead pentru a-i ajuta în lucrare. 
Cu toţii, din septembrie, se află aici şapte absolvenţi de la Gilead de parte bărbătească, trei dintre 
aceştia sosind doar cu câteva zile în urmă. Aceşti trei fraţi erau nerăbdători să înceapă să predice şi în 
dimineaţa celei de-a patra zile în Accra ei au început să-i viziteze pe oamenii din teritoriul repartizat 
lor. Doi dintre ceilalţi misionari, cu şapte luni de experienţă tropicală în avantajul lor, au făcut o 
treabă bună vizitând grupele mai slabe în susul şi-n josul ţării. 

În trecut lucrarea de studiere a Bibliei era aspectul cel mai slab din serviciul pe teren. Acum, 
când poate fi raportat un studiu chiar atunci când este condus numai cu o Biblie twi, ga, fanti, ewe sau 
engleză, a fost arătat un real progres pentru patru luni consecutive, ajungând în luna august la 1.000  
de studii din Biblie la domiciliu. Aceasta necesită hotărâre din partea vestitorului, deoarece băştinaşii 
îşi dau repede întâlnire şi fac repede promisiuni şi le uită tot atât de repede.  

Cu toate acestea, pionierii şi vestitorii din grupă au mers înainte, având în perspectivă 
expansiunea de laudă şi, cu siguranţă, Dumnezeu le-a binecuvântat eforturile. 
 
 

Grecia 
 

Potrivnicii organizaţiei teocratice a lui Dumnezeu vor încerca să-i împiedice pe martorii lui 
Iehova să-şi ducă mai departe închinarea adevărată, dar faptele arată cum Cuvântul lui Dumnezeu nu 
poate fi legat. Colaboratorii noştri din Grecia au trecut prin multe încercări şi greutăţi în decursul 
anului trecut. Conflictele interne din ţară îi afectează în mare măsură pe fraţii noştri. Grecia n-a intrat 
în aşa numita perioadă paşnică de după război; ea a avut aproape zece ani de luptă, fie cu puteri 
străine, fie din pricina tulburărilor interne. Dar martorii lui Iehova au continuat să meargă drept 
înainte cu importanta lor lucrare de predicare a acestei evanghelii a Împărăţiei. Spre bucuria fraţilor, 
mulţi din ei au putut primi cartea „Să fie Dumnezeu adevărat” şi două broşuri noi, Guvernator 
permanent al tuturor naţiunilor şi Speranţa Împărăţiei pentru întreaga omenire. Fraţii din Grecia şi-
au pus încrederea deplină în Iehova şi ameninţările cu exil, întemniţare, întreruperea întrunirilor 
pentru că se adună laolaltă, persecuţia din partea guvernului şi a bisericii ortodoxe greceşti – toate 
acestea n-au slăbit zelul servilor lui Dumnezeu din Grecia. 

Servul de filială a trimis un raport foarte interesant şi aici sunt retipărite câteva fragmente. 
Aceste detalii poate că sunt folositoare pentru fraţii noştri din diferite ţări unde sunt condiţii 

mai favorabile. Cât de mult ar trebui să aprecieze ei privilegiul acordat de Domnul şi să încerce să nu 
lipsească de la adunările grupei şi să participe activ şi sârguincios la fiecare aspect al activităţii 
teocratice! Dar nu puţine sunt şi binecuvântările de a servi pe Dumnezeu sub aceste împrejurări 
dificile. În felul acesta există motivaţia continuă de a arăta spiritul răbdării şi păzirea integrităţii faţă 
de Iehova din partea creaturii. Este cu adevărat extraordinar să lauzi pe Iehova din ce în ce mai mult 
sub aceste împrejurări. Deşi n-am atins norma de vestitori pe care o stabilisem, am observat totuşi cu 
o bucurie specială noul record de 2.808 vestitori pe care l-am atins în aprilie, luna celebrării 
Memorialului. Este de asemenea mulţumitor că, în ciuda multor obstacole întâmpinate, o medie de 27 
pionieri au fost continuu în serviciu cu timp integral. Servii de circuit au lucrat, de asemenea, din greu 
dând cu un spirit prompt ajutorul organizării teocratice la toate grupele poporului lui Dumnezeu. 
Fiecare vestitor va avea foarte curând propriul exemplar din Sfat de organizare teocratică pentru 
martorii lui Iehova şi astfel, cu o aplicare zilnică a sfaturilor menţionate acolo, vom merge înainte 
pentru a ajuta persoanele cu bunăvoinţă să afle numele lui Iehova şi de Semnalul fixat de El: Regele 
Lui domnitor Isus Cristos. 
Dificultăţile înfruntate în serviciul nostru au crescut anul acesta. Noi am putea să-l numim „anul 
proceselor din tribunale”. Într-adevăr, împotriva martorilor lui Iehova s-au ţinut procese după procese 
atât în tribunale civile cât şi în cele militare. Acuzaţia obişnuită era cea de „prozelitism” – aşa cum 
considerau ei chiar şi simpla oferire a literaturii noastre – sau cea de „adunare ilegală”, aşa cum 
considerau ei în repetate rânduri adunările pentru închinare. Incalculabilă este pierderea materială 
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suferită de fraţi în aceste procese. Peste 700 au fost aduşi în tribunale şi 240 dintre ei au fost 
condamnaţi la diferite pedepse. Dar noi realizăm că „privilegiile sporite de serviciu în predicarea 
evangheliei vor veni odată cu persecuţiile”. 

În prezent vreo 25 de capi de familie, din câteva sate din Thessaly sunt închişi într-un lagăr de 
concentrare la Trikkala şi li s-a spus că n-o să fie eliberaţi dacă nu semnează declaraţii care să arate că 
o să treacă la biserica ortodoxă. În afară de asta, alţi fraţi sunt în perioada exilului în diferite insule 
sărăcăcioase fără să fi comis vreo acţiune care merită să fie pedepsită. În toate aceste cazuri singura 
acuzaţie adusă asupra celor deţinuţi sau exilaţi este că sunt martori ai lui Iehova. 

Aici sunt câteva experienţe caracteristice ale fraţilor referitor la chestiunea cum Îl laudă ei pe 
Iehova în orice fel de condiţii în care trăiesc: Pe o insulă unde sunt fraţi exilaţi mărturia pentru 
evnaghelie este chestiunea zilei. Mulţi din ceilalţi oameni exilaţi au devenit interesaţi să afle adevărul. 
Fraţii atrag atenţia tuturor prin comportamentul lor moral şi creştin. Într-un caz două din persoanele 
închise care auziseră puţin despre adevăr şi-au exprimat regretul pentru că plecau în câteva zile şi 
astfel pierdeau oportunitatea de a afla mai mult. Fraţii le-au spus: „să nu vă pară rău că trebuie să 
plecaţi, dacă sunteţi oameni sinceri, chiar înainte să ajungeţi în satul vostru veţi întâlni martori ai lui 
Iehova care vă vor vorbi de Împărăţia lui Dumnezeu”. Această experienţă este completată acum de un 
alt frate: „Călătoream spre Peloponezia cu trenul. Într-un vagon de clasa a treia stăteau de vorbă doi 
domni. M-am apropiat şi le-am vorbit despre adevăr la momentul potrivit. Imediat i-am auzit 
spunând: ‘Corect ni s-a spus de acei martori ai lui Iehova de pe insulă că înainte să sosim în satul 
nostru Domnul va trimite alţi martori de-ai Lui să ne vorbească despre adevăr’”. 
 

Turcia 
 

În anul 1930 un frate din Grecia a mers în Turcia şi acolo a început să predice evanghelia. Prin 
anul 1935 erau câţiva martori ai lui Iehova ce predicau Împărăţia, dar o făceau .. A existat o opoziţie 
continuă împotriva proclamării mesajului că împărăţia cerului este aproape, dar încetul cu încetul 
câţiva au acceptat adevărul şi au rămas pe poziţie. Din când în când rapoarte slabe au ajuns la biroul 
preşedintelui de la oamenii din Turcia care se interesau de adevăr şi în 1947 Turcia a fost pusă sub 
conducerea biroului de filială grecesc. S-a  făcut un progres excelent, mai ales de la intrarea în 
Istambul a unui absolvent de la Gilead. Următorul este raportul său: 

Societatea încearcă de ceva timp să trimită în Turcia un absolvent de la Gilead; în cele din 
urmă, în decembrie 1948, unul din apropiere de Cipru a putut să obţină o viză de intrare. Din fericire 
el vorbeşte limba greacă şi astfel conversează cu fraţii care aşteptau cu nerăbdare să vină cineva şi să 
le arate metode şi modalităţi noi de promovare a închinării adevărate. Când fratele de la Gilead a sosit 
el n-a fost întâmpinat numai de vestitori greci, ci şi de armeni şi creştini evrei care auziseră adevărul 
şi-l acceptaseră în timpul anilor de război şi după aceea. 

„Eu … Te voi lăuda în continuare din ce în ce mai mult”, a devenit sloganul lor pe măsură ce 
şi-au reînnoit zelul să înainteze lucrarea. În acest timp Societatea a putut să trimită pachete mici de 
literatură la diferite adrese din Turcia şi astfel fraţii aveau echipament cu care să lucreze pe teren. Din 
pricina dificultăţilor de limbă, s-a considerat necesar să se formeze două unităţi în oraş, astfel încât 
adunările grupei să poată fi aduse în armonie cu instrucţiunile de organizare. Au fost numiţi servi 
maturi suplimentari şi adunările de serviciu au fost pregătite pentru a instrui vestitorii să prezinte mai 
bine evanghelia la uşi. S-a început, de asemenea, şcoala teocratică şi au fost furnizate recapitulări 
scrise de la filiala greacă. Odată cu tipărirea în limba greacă a publicaţiei „Să fie Dumnezeu adevărat” 
am avut o altă îngrijire pe care s-o folosim în studierea cu persoanele cu bunăvoinţă. Dar dorinţa 
noastră de a ‘lăuda din ce în ce mai mult’ a fost tot mai mare când primul nostru exemplar din 
Bucuria tuturor popoarelor a sosit pentru distribuire printre oamenii vorbitori de limbă turcească 
interesaţi de aflarea adevărului. De ani de zile fraţii aşteptau această broşură şi acum un nou .. de 
teritoriu s-a deschis pentru predicare. 
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Cu toate aceste binecuvântări de la Domnul s-a hotărât să se facă din luna aprilie o mare lună 
de laudă. S-a stabilit o nouă normă de vestitori şi la fiecare adunare de serviciu din timpul lunii erau 
făcute de cunoscut rezultatele de până atunci. Memorialul s-a dovedit o bună ocazie pentru a anunţa 
celor 54 de persoane adunate privilegiile lor de a servi pe Cel Prea Înalt. Doreau ei să ia parte la 
anunţarea veştii bune? Putea fi atins un nou record înainte de încheierea lunii? Doreau servii să-i ajute 
pe cei mai slabi să înceapă? Efortul unit şi spiritul Domnului aveau să aducă rezultate. Şi când s-a 
făcut socoteala finală la sfârşitul lui aprilie, a fost într-adevăr mulţumitor. Atinsesem un nou record de 
4 vestitori ai Teocraţiei!  

Şi astfel, prin harul Domnului, martorii lui Iehova din Turcia au putut să se alăture în anul 
1949 fraţilor lor din lumea întreagă ‘să-L laude din ce în ce mai mult’. Ei doresc să-ţi transmită 
iubirea şi saluturile lor creştine ţie, precum şi tuturor cititorilor Cărţii anuale din 1950. 
 

Guatemala 
 

În extrem de pitoreasca ţară Guatemala misionarii, pionierii şi vestitorii grupei se grăbesc spre 
perfecţionarea serviciului lor. Toţi au devenit experţi în a lăuda pe Domnul din ce în ce mai mult în 
decursul anului de serviciu trecut. De fapt ei au avut o creştere cu 55 procente faţă de anul de serviciu 
precedent, când aveau o medie de 121 vestitori. Acum au 188 vestitori. Unul din lucrurile remarcabile 
din raportul lor este numărul de vizite ulterioare ce au fost făcute de vestitori, precum şi numărul de 
studii din Biblie ce au fost conduse. Aceasta a ajutat foarte mult pe cei noi interesaţi să devină bine 
pregătiţi în adevăr. Aceasta a dat, de asemenea, posibilitatea grupei din oraşul Guatemala să uşureze 
surorile din serviciul misionar de datoriile de servi pe care le aveau, deoarece acum sunt suficienţi 
fraţi locali maturi şi calificaţi care să preia poziţia de servi în grupă. „Alte oi” sunt bucuroase să-şi 
asume noi responsabilităţi. Câteva din experienţele interesante ale grupei sunt relatate de servul de 
filială în raportul său anual. 

Unul din absolvenţii de la Gilead raportează că are un studiu din Biblie la domiciliu cu un om 
care abia citea destul de bine ca să înţeleagă, dar care era zelos şi întotdeauna gata să studieze. 
Aproape şase luni el n-a participat la nici o adunare a grupei. Când a venit congresul din aprilie el a 
ajutat la distribuirea de pliante. Acum el şi cei doi băieţi ai lui sunt cu regularitate în serviciu şi la 
adunări, fiind chiar înscrişi la şcoala teocratică de serviciu. Lipsa educaţiei nu este o barieră pentru 
îndurarea lui Iehova. 

În afară de noii vestitori noi am fost binecuvântaţi cu multe lucruri noi în timpul anului: „Să 
fie Dumnezeu adevărat” şi „Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova”, ambele în 
spaniolă şi cu noi sedii în oraşul Guatemala. Mai înainte absolvenţii de la Gilead fuseseră împărţiţi 
între două case în capitală, fiecare cu câte o mică Sală a Împărăţiei. Acestea erau depăşite şi era 
nevoie de un loc mai mare. După săptămâni şi săptămâni de căutare s-a găsit o casă foarte potrivită cu 
o mare curte interioară. Curtea era acoperită şi constituie un excelent „Salon del Reino”. În afară de 
aceasta, noua clădire adăposteşte biroul de filială şi casa misionară. Aceasta face posibil un loc 
central de adunare pentru oraşul capitală. Această expansiune materială a acţionat ca stimul pentru 
alte creşteri: participarea la adunare s-a îmbunătăţit şi ne-am atins recordul anului de 218 vestitori. 

Un tânăr venea la casă să studieze, dar apoi a încetat să mai vină. Ceva timp mai târziu el a 
apărut iar, povestind că tatăl său se împotrivea cu amărăciune ca el să studieze şi pusese un paznic să-
l păzească şi-l angajase la un patron într-un oraş la şapte mile depărtare. Tatăl său îi lua salariul, aşa 
că tânărul .. Când paznicul lui a raportat tatălui său că el oricum continua să studieze, tatăl l-a renegat, 
i-a scos afară tot ce-i aparţinea şi a adus băiatul înaintea unui magistrat local pentru comportament 
prost. Înaintea magistratului băiatul a declarat că el lucra de dimineaţa până seara şi i-a cerut tatălui să 
spună natura comportamentului său prost. Tatăl a putut spune doar că el citea Biblia şi „acele cărţi”. 
După aceea judecătorul a hotărât că Guatemala acorda libertate religiei. Băiatul a fost găsit nevinovat 
şi judecătorul l-a mustrat pe tată şi pe avocatul său pentru că aduseseră cazul în tribunal. Acum 
băiatul trăieşte singur şi este liber să-şi continue studiul Bibliei. 
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Un alt frate ce s-a folosit de o bună oportunitate contactase pe profesorul unei şcoli de băieţi şi 
a fost invitat la şcoală să stea de vorbă cu toţi profesorii. Luând cu el un alt martor ei au petrecut două 
dimineţi şi o după amiază mergând din clasă în clasă, expunând cuvântări scurte şi plasând literatură. 
Rezultatul a fost că au fost plasate mai mult de şaizeci de cărţi la instructori şi studenţi. 
Pe măsură ce ne analizăm raportul ştim că mai avem multe de făcut, este mult loc pentru îmbunătăţire 
şi expansiune, dar n-avem de gând să ne epuizăm şi să renunţăm. Atâta timp cât Isus Cristos păstrează 
uşa oportunităţii larg deschisă noi vom studia, ne vom spori cunoştinţa şi ne vom cultiva darurile 
serviciului, încercând să fim pe placul Celui care, prin îndurarea Sa, spre justificarea numelui Său, 
poate să ne răsplătească cu viaţă fără sfârşit. 
 

Haiti 
 

Misionarii pe care i-a trimis Societatea în Haiti fac o lucrare bună. Nu s-a întâmplat nimic 
spectaculos în timpul anului, dar progresul făcut a fost constant. Călătoria dintr-un loc într-altul este 
insuficientă, dar misionarii au avut experienţe excelente mergând în diferite locuri pentru a ţine 
adunări publice. Ei au rămas fermi pe poziţie în faţa preoţilor baptişti, a adventiştilor de ziua a şaptea 
şi a reprezentanţilor ierarhiei romano catolice, care au încercat să-i minimalizeze înaintea oamenilor. 
Întâlnirile lor cu aceşti „păstori ai turmei” i-au făcut, în multe cazuri, pe unii membrii din turma lor să 
înceapă să gândească. Adunările publice se ţin oriunde se pot face aranjamente, pe tot cuprinsul ţării, 
şi în fiecare altă săptămână este transmisă o lectură de 15 minute la una din staţiile radio din Haiti. A 
fost atins un nou record de 73 vestitori şi misionarii şi vestitorii grupei sunt hotărâţi să continue să 
predice Cuvântul şi să strângă „oile”. Servul de filială ne oferă câteva mici paragrafe de interes. 

În 1945 acest teritoriu nou a pornit cu numai doi absolvenţi de la Gilead, dar acum numărul s-
a ridicat la unsprezece. Toţi aceştia sunt staţionaţi la Port-au-Prince, capitala. Lipsa activităţii lor 
depline în acest oraş este foarte evidentă când te gândeşti la progresul care s-a făcut în orăşelul de 
provincie Vieux Bourg d’Aquin (cu o populaţie de aproximativ 300 locuitori), unde ei au acum 21 
vestitori, în comparaţie cu cei o mână de oameni de anul trecut. Această grupă mică nu a avut pionieri 
să-i ajute cu excepţia câtorva vizite ale servului de circuit. 

Până acum n-am avut nici o persecuţie în această ţară. Un preot iezuit francez scrisese adesea 
articole împotriva martorilor, având în vedere să stârnească necazuri, dar a dat de bucluc cu guvernul 
şi a fost deportat în Franţa. 

Expansiunea în nordul ţării Haiti începe lent cu o altă grupă nouă (Ferrier) iniţiată de un 
vestitor izolat. După o activitate zeloasă de un an el a pornit cu alţi doi vestitori. Acum ei au închiriat 
pentru adunări o casă cu acoperiş de stuf, cu dorinţa de a-i ajuta pe băştinaşi să devină vestitori. 

În sud, la Vieux Bourg d’Aquin, vestitorii nu sunt deloc în urmă şi au luat în arendă o casă pe 
opt ani pentru a fi folosită ca Sală a Împărăţiei. Chiria este 24 $ pe an. Ei îşi pot avea acum adunările 
publice în interior, dacă este necesar, şi se pregătesc pentru creşteri viitoare. 

Această ţară de patru milioane de oameni se mândreşte cu un pionier local şi el va participa la 
Şcoala de Biblie de la Gilead a Watchtower în 1950 şi în acelaşi timp va lua parte şi la congresul 
internaţional al martorilor lui Iehova. 

Cunoscând multele binecuvântări bogate care sunt rezervate pentru el, noi ne bucurăm de 
privilegiul său. 
 Adunările publice au fost principala activitate pentru anul de serviciu, deoarece în felul acesta 
se poate ajunge cu adevărul la mult mai mulţi oameni care nu ştiu să citească. Suntem bucuroşi pentru 
sonorizarea exterioară pe care a adus-o un absolvent de culoare de la Gilead, care tocmai a sosit. 
Acesta are două difuzoare şi funcţionează cu o baterie. Cu acesta sperăm că numărul de participanţi la 
adunările noastre publice în aer liber vor fi mai mult decât duble. 
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Hawaii 
 

Din ce în ce mai multă laudă pentru numele lui Iehova a fost dată în insulele hawaiene în 
decursul anului de serviciu trecut. Când cineva ia în considerare multele insule ale lumii îl face să se 
gândească la cuvintele lui Ieremia: „Ascultaţi cuvântul lui Iehova, naţiuni şi vestiţi-l în insulele din 
depărtare!” (Ier. 31:10, A.S.V.). Aici în Pacific există un grup de insule unde servesc martorii lui 
Iehova şi ei s-au străduit cu adevărat în decursul celor 12 luni trecute să ajungă la oamenii care 
vorbesc atât de multe limbi. Oamenii din aceste insule sunt foarte prietenoşi, dar este nevoie cu 
adevărat de răbdare şi de o campanie de educaţie bine organizată pentru a-i învăţa din Biblie. 
Excelentul procent de creştere de anul acesta, care a fost cu 38 procente mai mare faţă de anul trecut, 
poate fi atribuit extraordinarei creşteri în numărul de vizite ulterioare şi a studiilor din Biblie conduse. 
Câteva din .. locale interesante ale insulei sunt raportate de servul de filială. 

Mare este bucuria când conduci aceste studii, mai ales atunci când persoana a ieşit din 
misterele budismului sau ale altui cult. Unul din vestitorii speciali din Honolulu a experimentat o 
astfel de bucurie. O tânără mamă japoneză, care era o budistă ce se închina cu sinceritate la chipurile 
ei, a fost contactată în lucrarea din uşă în uşă cu aproape un an şi jumătate în urmă. Atunci ea a 
obţinut cartea „Să fie Dumnezeu adevărat” şi o Biblie. La fel ca mulţi alţii din teritoriul nostru era 
pentru prima dată când ea văzuse vreodată sau citea o Biblie. La început a fost greu pentru ea să 
înţeleagă studiile, dar a continuat cu sinceritate să caute adevărul, având studiu cu regularitate. După 
studierea capitolului despre „Închinare la chipuri”, ce demasca idolii, ea le-a înlăturat imediat pe cele 
din casa ei şi a încetat să mai ardă tămâie pentru ele şi să le ofere rugăciuni. Ea a continuat să facă 
progrese şi acum s-a consacrat, iasă în serviciu în fiecare săptămână şi participă cu regularitate la 
adunările grupei, aducându-şi cu ea cei trei copii. Ea spune că a găsit atâta pace a minţii şi o reală 
mulţumire prin cunoaşterea de către sine a adevărului. 

O altă tânără femeie japoneză care a refuzat de multe ori un studiu, în cele din urmă a fost de 
acord dacă cineva dădea explicaţii în japoneză. Ea ştia să citească engleza, dar dobândea mai multă 
înţelegere dacă i se explica în limba ei maternă. Unui tânăr pionier care ştia ceva japoneză i s-a dat 
acest studiu şi a făcut eforturi mari pentru a explica adevărul acestui căutător. Acum ea începe într-
adevăr să obţină o apreciere a adevărului şi se va alătura, fără îndoială, rândurilor multora care spun 
acum „Vino!”, după ce au fost ţinuţi atât de mult în întunericul falsei religii. 

Un mare pas înainte în expansiunea laudei lui Iehova în insule a fost formarea a patru noi 
grupe şi deschiderea unei alte case misionare la Hilo, pe marea insulă Hawaii. Din pricina semănării 
de către Satan a discordiei printre fraţi şi oamenii cu bunăvoinţă, adevărul a avut aici multe piedici, 
însă de la trimiterea celor doi absolvenţi de la Gilead pentru a reorganiza lucrarea în noiembrie trecut, 
condiţiile încep să se îmbunătăţească. În cuvintele celui cu responsabilitate: „Am venit la Hilo anul 
trecut în noiembrie şi din pricina multor condiţii nefericite din grupă din când în când, numărul 
vestitorilor scăzuse la nouă şi erau foarte descurajaţi. Aşadar încetul cu încetul am câştigat încrederea 
vestitorilor şi am îndepărtat câteva din pietrele de poticnire până când grupa a atins recordul de 
treizeci de vestitori cu perspectivele unui an de serviciu mai bun. Participarea la adunări a fost mai 
mult decât dublată, în special în ce priveşte adunarea de serviciu; şi odată cu actualele perspective de 
expansiune continuă în decursul viitorului an de serviciu, va fi necesară mărirea actualei noastre Săli 
a Împărăţiei. 

La marginea ţinutului Kona din marea insulă se află un pionier special ce lucrează şi multe 
sunt bucuriile şi experienţele pe care le raportează el. … „Teritoriile Kona şi Kohala sunt la fel de 
mari precum insulele Oahu şi Kauai la un loc. În prezent conduc 12 studii în Kohala şi 36 au fost 
conduse în Kona. Unul din Waikii este la 40 mile de Kona şi la peste 5.000 de picioare deasupra lui 
Mauna Kea. Acest studiu începe la ora 7:30 a.m. şi trebuie să plec din Kona aproximativ la ora 5 p.m. 
ca să ajung acolo. Văcarii din ranchul Kahua, de pe vârful muntelui Kohala, vor să studieze data 
viitoare când o să vin. Acesta se află la aproape 4.000 picioare înălţime şi acolo sus este foarte frig 
chiar şi în august. În timpul verii acolo sus este zăpadă chiar şi în Hawaii cel expus la soare. Studiile 
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sunt conduse nu numai în engleză, ci şi în hawaiană, spaniolă, japoneză, coreeană, hocano, cebu-
visayan, pampango şi tagalog. Acest lucru se face însemnând în engleză Bibliile în limbi străine, aşa 
încât capitolele şi versetele să poată fi localizate cu uşurinţă. 

Încă mai sunt câteva insule unde s-a ajuns foarte puţin cu lucrarea de mărturie. Aşa că, deşi în 
urma noastră sunt creşteri însemnate, în anul de serviciu trecut, noi privim înainte cu nerăbdare spre 
anul viitor ca unul al unei mari oportunităţi de a lăuda pe Iehova ‘în continuare din ce în ce mai mult’, 
împingând lucrarea de expansiune spre noi terenuri ca şi alţii să cunoască scopurile lui Iehova şi să se 
refugieze la El.  
 

Honduras 
 

Pe măsură ce se încheie fiecare an de serviciu, aceasta înseamnă că Armaghedonul este mult 
mai aproape. Pentru toţi martorii lui Iehova de pretutindeni aceasta înseamnă un an mai puţin de 
oportunităţi preţuite pentru predicarea Cuvântului şi răscumpărarea timpului pentru serviciul de teren. 
Pe măsură ce martorii lui Iehova intră în fiecare an nou de serviciu ca servi împuterniciţi ai Celui Prea 
Înalt, ei apreciază marile responsabilităţi şi privilegii de serviciu care sunt ale lor. Fiecare trebuie să 
se oprească şi să se întrebe: „Ce am făcut noi în decursul anului trecut? Ce avem de gând să facem în 
teritoriul nostru anul acesta?” „Ne-am extins?” „Am cultivat darurile pe care le avem în serviciu?” 
Acestea şi alte întrebări în legătură cu glorioasa noastră comoară a serviciului trebuie să vină în 
mintea fiecăruia. Fraţii noştri din Honduras s-au gândit la aceste lucruri şi îşi fac planuri pentru anul 
1950. Servul de filială a trimis un raport foarte interesant şi toţi ne putem bucura împreună cu 
colaboratorii noştri din Honduras.  

Întrucât mai trebuie făcută tot atât de multă lucrare şi mai trebuie acoperit tot atât de mult 
teritoriu, trebuie să fie căutată şi utilizată orice posibilitate de predicare. La începutul anului fraţii din 
cele două case misionare au mers la mai multe staţii radio pentru a se interesa de timp pentru 
programele de mesaj al Împărăţiei. Acesta a fost cu uşurinţă acordat. Începând cu San Pedro Sula, a 
început să se strecoare în casele multor oameni, la care nu se ajunsese până atunci, o transmisie 
săptămânală de 15 minute, la o staţie radio strict catolică. Imediat după, două staţii din Tegucigalpa, 
oraşul capitală, s-au adăugat transmiterii temelor teocratice precum: „Cine este Iehova?”, „Există o 
treime?”, „Pământul cel nou”, „Timpurile neamurilor”, etc. 

Aşa cum era de aşteptat, nu la toţi care au ascultat le-a plăcut ce au auzit. La scurt timp după 
ce a început programul din San Pedro Sula, un preot catolic din acel oraş a constatat imediat că era 
necesar să intre în emisie. Subiectul său: Martorii lui Iehova! Zilnic timpul său nu era folosit pentru 
nimic altceva decât pentru calomnie împotriva poporului Domnului. „Sunt comunişti, îi urăsc pe 
oameni, nu cred în Dumnezeu”, trâmbiţa el. În fiecare săptămână, într-un mod liniştit şi demn, 
programul „Să fie Dumnezeu adevărat” răspunde la aceste acuzaţii false, folosind versiunea catolică a 
Bibliei în combatere. Oamenii au început să observe. Fraţii erau arătaţi pe străzi în timp ce umblau 
încolo şi-ncoace prin teritoriile lor. Casele catolice care mai înainte fuseseră închise pentru martorii 
lui Iehova au început să-şi deschidă uşile. Catolicii sinceri şi-au exprimat dezgustul faţă de şuvoiul 
depravat de cuvinte împotriva martorilor şi au cerut literatură ca să înveţe despre lucrarea lor. Aceste 
programe au făcut mult în decursul anului referitor la răspândirea adevărului în locurile izolate. 
Băştinaşii din ţările învecinate au comentat despre ce au auzit şi le-a plăcut. 

În mod destul de ciudat, cea mai mare împotrivire a noastră nu vine din partea catolicilor, ci 
mai degrabă din partea evangheliştilor protestanţi. Ei au tipărit multe broşuri ce ne atacă, numindu-ne 
Ruselişti şi vânzători de cărţi. În toată ţara ei ne vorbesc de rău la adunările lor. Ca urmare, 
persoanele care sunt din locurile unde martorii lui Iehova n-au ajuns până acum au venit la Sala 
Împărăţiei dorind să ştie ce învăţăm noi şi de ce suntem aşa de periculoşi. După o mărturie detaliată şi 
după ce primesc literatură ca să le dea răspunsurile, ei înţeleg. 

Recent, pastorul evanghelist din Tegucigalpa s-a dus în San Antonio de Flores unde a fost 
organizată anul trecut una din grupele noastre. El avea în minte să arate „turmei lui rătăcite” cât 
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greşeau şi că trebuia să se căiască şi să „fie mântuiţi”. El s-a dus la Sala Împărăţiei. Soţia servului 
ajutor de grupă fusese prima şi cea mai energică evanghelistă din sat; aşa că ea a fost prima lui oprire 
şi în consecinţă şi ultima. El a început cu doctrina „treimii”. N-a ajuns nicăieri. A încercat cu doctrina 
„nemuririi sufletului”. Asta a fost şi mai rău. Fosta lui prizonieră se uita la el ce zăpăcit era şi cum îi 
tremurau buzele şi mâinile în timp ce încerca să găsească scripturi pentru a susţine ce nu putea fi 
susţinut. De fiecare dată când el îi citea o scriptură, ea zicea: „Ei bine, ce e cu scriptura asta?” 
Complet epuizat şi nervos el a plecat după o vreme. 

La fel ca majoritatea oraşelor de pe coasta de nord, Cortes este alcătuit din oameni de culoare 
vorbitori de limbă engleză, precum şi din băştinaşi vorbitori de limbă spaniolă. Vestitorii spanioli 
lăsaseră literatură engleză la mulţi oameni cu bunăvoinţă, dar n-au putut să urmeze plasamentele prin 
conversaţie. În timpul vizitei sale, servul de circuit i-a strâns pe cei de culoare interesaţi şi le-a expus 
o lectură publică, şi le-a răspuns la multe întrebări despre organizaţie. 

Această adunare a fost ţinută la parterul unei case, în aer liber. Majoritatea caselor de aici sunt 
înalte cât două etaje, primul nivel nefiind nimic altceva decât o fundaţie de pământ sau de ciment. 
Stâlpii şi grinzile ce susţin casa sunt parţial în aer. Aceasta permite familiei să se bucure la maxim de 
briza rece a mării ce întrerupe din când în când o climă de altfel sufocantă şi caldă. Cuvântarea a fost 
expusă pe întuneric, aşa încât să nu mai atragă „varietatea de bombardamente” de ţânţari ce invadează 
acest oraş mlăştinos mai mult decât e necesar. Oamenii care se plimbau în tihnă se opreau şi ascultau, 
unii rămâneau, alţii treceau mai departe. O altă vizită sau două la aceşti oameni blânzi şi o unitate 
engleză va fi o bună posibilitate. 

În puţin mai mult de trei ani de când a fost organizată filiala mediile succesive anuale de 
vestitori au fost de 45, 119 şi 256. Au fost organizate şase grupe şi au fost înfiinţate trei case 
misionare. Paisprezece absolvenţi de la Gilead lucrează cu timp integral, ajutând şi organizând „oile” 
în închinarea adevărată. Aceste cifre sunt pentru noi dovada vizibilă a bogatei binecuvântări a 
Domnului asupra lucrării din Honduras. Aşa cum ar spune-o religioniştii, „noi răsturnăm lumea”. Da, 
şi priviţi ce iasă din aceasta. Câţiva din „mulţimea mare” din Honduras, ce fug, speră şi îşi fac planuri 
să se alăture unei mulţimi mari în realitate de alte naţiuni, seminţii şi limbi la congresul internaţional 
al martorilor lui Iehova din 1050. 
 

Ungaria 
 

Mari au fost încercările fraţilor noştri din Ungaria pe măsură ce merg înainte lăudând pe 
Domnul în continuare din ce în ce mai mult. Indiferent de împotrivirea guvernului şi mai ales din 
partea organizaţiilor religioase, fraţii noştri sunt hotărâţi că nu pot fi opriţi în predicarea veştii bune la 
aproapele lor din ţară. La începutul anului de serviciu au fost expuse multe cuvântări publice, fără 
multe piedici, dar pe măsură ce anul mergea mai departe opoziţia creştea, până acum lucrarea fraţilor 
noştri fiind limitată de fapt la mărturia din casă, vizite ulterioare şi studii din Biblie. Dar, în pofida 
faptului că ne-am aflat în spatele cortinei de fier mulţi ani, noi încă mai constatăm o creştere în 
numărul de vestitori. Într-adevăr este nevoie de iubire pentru Dumnezeu să ieşi şi să iei poziţie pentru 
Împărăţie sub împrejurările lor actuale. Servul de filială din Ungaria ne oferă o vie ilustraţie despre 
ceea ce are loc efectiv. 

În această perioadă de după război clerul continuă să facă tot ce-i stă în putere pentru a 
împiedica oamenii cu bunăvoinţă să afle adevărul divin. În trecut eram denunţaţi la autorităţile 
competente că eram „comunişti periculoşi”. Ştiind bine că nu vor avea succes în direcţia aceasta, 
acum încearcă să ne însemneze ca „mercenari imperialişti periculoşi” care sunt activi împotriva 
democraţiei poporului existente. Numeroase persoane, aflate încă sub influenţa clerului, sunt angajate 
în funcţii oficiale şi cu ajutorul acestora clerul răspândeşte minciunile amintite, şi fac tot ce le stă în 
putere să incite autorităţile prezente să ne persecute şi să ne pună piedici. Dăm mai jos raportul unui 
pionier pentru a ilustra acest punct: 
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O grupă de lângă locul unde eram repartizat a hotărât să ţină o lectură publică într-un sat 
învecinat, şi pentru că nu aveau un vorbitor, m-au invitat să expun lectura. Aceste sate romano 
catolice au fost întotdeauna sub controlul clerului şi acesta este motivul pentru care a fost imposibil să 
le lucrăm cu mesajul până acum. Oficialii influenţaţi de cler au cooperat să-i scoată pe fraţi afară. 
Acum, crezând că şi acolo autorităţile erau înclinate spre democraţie, fraţii au înştiinţat despre 
intenţia lor de a ţine o lectură publică aşa cum se cerea prin lege. A fost acceptată înregistrarea fără 
alte formalităţi. Aproximativ şaizeci de vestitori au lucrat locul şi i-au invitat pe oameni la lectură, 
întâmpinând puţină dificultate pentru că au făcut astfel. Locul ales pentru adunări era curtea unui 
castel nelocuit, unde au fost puse bănci pentru public ca locuri de stat jos. 

Oamenii au început să sosească. Exact când lectura era gata să înceapă, a apărut pe scenă un 
grup de aproape 30 persoane şi s-au aşezat în spate lângă zidul castelului. Ei se uitau suspicios la noi, 
aşa că fraţii şi-au ocupat poziţia în jurul auditoriului pentru a fi gata să surprindă orice tulburare 
posibilă. Înainte să înceapă lectura am cântat o cântare şi apoi prezentatorul a început să prezinte 
vorbitorul în câteva cuvinte scurte. O rafală de pietre şi cărămizi într-un nor de ţărână s-a revărsat 
asupra auditoriului de pe acoperişul castelului înainte ca prezentatorul să-şi poată termina fraza. Acest 
atac neaşteptat a stârnit panică printre cei prezenţi şi gloata a prins acest moment pentru a înainta şi 
au început să-i bată zdravăn pe toţi cei prezenţi. Ouă stricate zburau în toate direcţiile; conţinutul 
genţilor noastre a fost împrăştiat peste tot, aruncate în aer şi arse; bicicletele noastre au fost făcute 
bucăţi şi liderii gloatei urlau grozav de tare titluri inventate de preoţii lor: ‘imperialişti împuţiţi, 
şovinişti, reacţionari’ şi aşa mai departe. Mulţi au părăsit scena acestui atac criminal plini de sânge şi 
cu hainele rupte.  

În timp ce această acţiune a gloatei era în progres unul din numărul nostru s-a grăbit spre şeful 
poliţiei care acceptase înregistrarea de către noi a lecturii şi după ce i-a făcut un raport al acestor 
întâmplări i-a cerut să trimită câţiva poliţişti. Această cerere n-a fost acceptată. Trei poliţişti care nu 
erau de serviciu chiar atunci au fost martori oculari la această acţiune ruşinoasă, dar au privit zâmbind 
şi n-au intervenit. După aceea am căutat să aflăm din ce colţ fusese lansat acest atac. N-a fost greu să 
constatăm acest lucru şi de fapt gangsterii .. tinerii din Uniunea Constructorilor fuseseră aţâţaţi 
împotriva noastră de doi preoţi catolici. 

Este evident din experienţe că se face orice lucru pentru a-i împiedica pe martorii lui Iehova în 
lucrarea lor de predicare. Legile şi ordonanţele sunt aplicate în mod greşit împotriva lor, martori falşi 
sunt aduşi împotriva lor dacă aceasta poate servi la atingerea ţelului dorit. Acuzatorii noştri îşi 
inventează învinuirile cu atâta viclenie încât autorităţile sunt adesea forţate să facă investigaţii. Astfel 
se întâmplă adesea că fraţii sunt arestaţi şi ţinuţi zile întregi în arest şi sunt eliberaţi numai atunci când 
s-a dovedit că acuzaţia este falsă. Un frate ne raportează procesul unei surori reţinută astfel: 

Astăzi a ajuns înaintea Curţii Poporului procesul surorii A.G., care a fost reţinută în arest. Am 
încercat să .. pentru proces. Stăteam înaintea tribunalului când sora a fost adusă la proces în autoduba 
deţinuţilor în grija unui temnicer înarmat. Ea arăta bine şi era liniştită. Aproape o oră mai târziu a fost 
condusă în sala de şedinţe, unde mi se îngăduise şi mie să iau loc. ‘Tu ai predicat sfârşitul lumii?’ a 
zis judecătorul. ‘Am vorbit despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre o fericită lume nouă a libertăţii’, 
a răspuns sora. ‘Atunci democraţia nu oferă o lume bună?’ a întrebat judecătorul. ‘N-am nimic 
împotriva ei, dar dacă Dumnezeu a hotărât să aducă o lume nouă, atunci noi trebuie să le spune 
oamenilor despre ea’‚ a replicat sora. Judecătorul: ‘Poţi să-i laşi pe preoţi să facă asta’. ‘Am fi fericiţi 
să-i lăsăm să facă asta dar sunt prea ocupaţi cu politica şi alte lucruri’. Sora s-a comportat foarte bine 
în timpul procesului şi puteai să observi că nu-i era teamă de ei. Răspunzând la multe întrebări ea 
chiar i-a cauzat judecătorului multă stânjeneală. După ce avocatul acuzatei numit de tribunal şi-a 
oferit scurta apărare, curtea s-a retras şi hotărârea a fost anunţată după o deliberare de zece minute. 
Sora a fost achitată şi a fost imediat eliberată, deoarece nu fusese găsită vinovată că făcuse ceva 
împotriva democraţiei”. 

Un alt caz este raportat de un cuplu de pionieri: „Tocmai ne încheiasem vizitele ulterioare şi 
eram aproape să mergem acasă, când am fost acostaţi de un poliţist. El ne-a cerut să ne identificăm. I-
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am dat permisele de bicicletă, dar el vroia o autorizaţie care să ne îngăduie să distribuim ceva. După 
ce i-am dat legitimaţiile el ne-a dus până la cel mai apropiat post de poliţie, unde am fost ascultaţi şi 
hârtiile noastre au fost găsite în ordine. Atunci am profitat de această oportunitate şi am pus o bună 
mărturie, iar funcţionarul ne-a spus că preotul local ne denunţase şi declarase că vindeam bunuri 
interzise şi trebuia să fim făcuţi să oferim dovada legală a identităţii noastre. În timp ce ne luam 
rămas bun de la ofiţer el a zis că ne puteam continua lucrarea şi ne dorea cea mai bogată 
binecuvântare a lui Dumnezeu şi un bun succes”. 

Acum noi ne concentrăm eforturile în special asupra vizitelor ulterioare şi a studiilor din 
Biblie la domiciliu, dar ne continuăm şi lucrarea obişnuită de predicare din uşă în uşă, fără literatură, 
dar cu ajutorul Bibliilor noastre. Deoarece nu putem să ţinem lecturi publice, aşadar nu există nici 
posibilitatea de a aranja congrese de circuit. Cu toate acestea, în timpul verii am aranjat servicii de 
cufundare în diferite părţi ale ţării, la care au participat multe grupe din apropiere. Cu aceste ocazii 
noi am redactat programul în aşa fel încât să compensăm într-o anumită măsură congresele de circuit. 
În decursul anului de serviciu şi-au simbolizat consacrarea prin cufundare în apă 256 bărbaţi şi 471 
femei, totalizând împreună 727 persoane cu bunăvoinţă. În cursul anului au fost conduse 41 
înmormântări cu un număr de participanţi între 80 şi 500 de persoane. Majoritatea acestor servicii de 
înmormântare au fost conduse în interesul persoanelor ce sunt încă membri ai unei biserici, dar care 
dintr-un motiv sau altul sunt în dezacord cu clerul. Fraţii consimt cu bucurie la aceste cereri şi prind 
oportunitatea de a vorbi despre speranţa noastră cu aceste ocazii. Un serv de grupă raportează 
următoarea experienţă în această ordine de idei: 

„Cu mare plăcere raportez experienţa mea în legătură cu o înmormântare. A murit un om prin 
împrejurimi care aparţinea bisericii reformate, dar preotul său paroh nu vroia să-l înmormânteze, 
deoarece acesta era în urmă cu plata taxelor sale de la biserică. Preotul le-a cerut rudelor să plătească 
aceste restanţe, până atunci el nevrând să facă le facă înmormântarea. Familia lui, care ne ştia bine, a 
fost foarte indignată şi ne-a cerut să conducem serviciul pentru ei. Bineînţeles că am profitat de 
această oportunitate cu plăcere şi am putut da la 220 persoane mesajul mângâietor referitor la unde se 
află cei morţi. După aceea am aflat că omul era restant doar 2,50 forinţi  (0,22 $). 

Noi suntem gata împreună cu tine şi cu toţi fraţii noştri din lumea întreagă să continuăm să 
ducem în unitate bătălia pentru închinarea adevărată sub conducerea marelui nostru Rege, Isus 
Cristos, până la sfârşitul final. 
 

India 
 

Oraşul Bombai este locaţia biroului de filială. Fraţii de acolo supraveghează lucrarea 
Împărăţiei din India, Pakistan, Ceylon şi Iran. A existat o creştere constantă în lucrare pe tot cuprinsul 
acestor ţări, şi deşi mică, ea încurajează. Trebuie să fie înfruntate câteva împrejurări foarte dificile, şi 
acesta este un urcuş anevoios, la fel cum este lucrarea creştină, indiferent unde te afli. Societatea a 
tipărit broşura Bucuria tuturor popoarelor în următoarele limbi: sinhaleză, malayalam, marati, 
kanareză, urdu şi persană. Acum încercăm să publicăm câteva cărţi legate pentru întrebuinţare în 
acest teritoriu şi sperăm ca toate aceste publicaţii să ajute mintea indiană să prindă adevărul, aşa cum 
este arătat în Cuvântul Domnului. Raportul trimis de servul de filială ne arată câteva din problemele 
ce trebuie depăşite şi cât de silitor lucrează servii Regelui pentru a lăuda pe Iehova din ce în ce mai 
mult. 

Noi am simţit adesea în India sentimentul zădărniciei şi al .. când, după mulţi ani de trudă, n-a 
existat niciodată nici un răspuns din partea comunităţilor ne-creştine. Aduceţi-vă aminte că dintr-o 
populaţie totală de aproape 400.000.000 locuitori, aproximativ 6 milioane sunt clasificaţi „creştini” şi 
aproape toţi aceşti 349 vestitori se mărturiseau creştini înainte să vină la cunoştinţa adevărului. A fost 
plasată multă literatură în mâinile celorlalte comunităţi în anii trecuţi, dar aceasta n-a avut niciodată 
rezultat nici măcar o acceptare generală a Bibliei şi a mesajului ei despre viaţă. 
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Acest an trecut a fost martor la un progres evident. Acesta încă este mic şi abia vizibil, dar 
este real. Câţiva hinduşi şi alţii au luat poziţie pentru Împărăţie, şi puţini arată bunăvoinţă să studieze. 
Eforturile absolvenţilor de la Gilead sunt responsabile în cea mai mare parte pentru aceasta, dar şi 
alţii iau parte la această expansiune. Acum sunt zece absolvenţi de la Gilead ce lucrează în India (plus 
alţi şase din alte ţări de sub această filială). Patru sunt în Calcuta, doi lucrează ca misionari în 
Bombai, trei la biroul de filială şi casa Betel şi unul este pe drum ca serv de circuit. Lucrarea servului 
de circuit necesită o menţiune specială. 

Sunt 29 de grupe organizate, 13 alcătuite din fraţi vorbitori de limbă malayalam din 
Travancore şi 16 grupe vorbitoare de limbă engleză împrăştiate peste tot în celelalte ţinuturi din India. 
Deoarece grupele sunt aşa de împrăştiate ele au fost împărăţite în patru circuite.  

Unul din absolvenţii de la Gilead a fost ales să servească în calitate de serv de circuit tot 
timpul şi să acopere toate grupele vorbitoare de limbă engleză şi vestitorii izolaţi. Tot el a vizitat 
majoritatea grupelor vorbitoare de limbă malayalam din Travancore, a luat pe unul din pionierii lor 
locali peste tot cu el pentru instruire în lucrarea servului de circuit şi a făcut o treabă excelentă 
ajutând să se organizeze lucrarea în acel colţ al acestei ţări. 

Într-un tur prin douăsprezece grupe şi la o familie izolată el a parcurs aproape 600 mile cu 
autobuzul şi a mers pe jos 80 de mile. Cele 80 de mile de mers pe jos l-au purtat prin jungle dense. 
Adesea el a trebuit să traverseze ape curgătoare continuându-şi drumul pe un trunchi de palmier 
azvârlit peste ele şi câteodată a trebuit să înainteze cu greu prin apă. El spune că n-a căzut niciodată! 
A învăţat să mănânce orez şi curry cu degetele în adevăratul stil băştinaş, servit pe o frunză de banană 
ca farfurie. Indienii folosesc rar tacâmuri sau vase. Adesea se trezea şi pleca înainte de ora cinci 
dimineaţa pentru a prinde un autobuz aflat la ceva distanţă şi încheia noaptea mergând prin junglă 
spre coliba vreunui frate cu ajutorul făcliilor din frunze de palmier. Băştinaşii din Travancore fac 
făclii înalte de trei picioare din frunze de palmier uscate la soare, înfăşurate strâns, care când sunt 
aprinse ard ca un roşu mat. Când este nevoie de lumină mai bună ei răsucesc repede făclia în aer şi 
aceasta izbucneşte în flăcări şi astfel luminează drumul. 

În felul acesta fratele Carmichael a ţinut 13 adunări publice în aproape patru săptămâni, la 
care au participat 2.144 persoane. El a ţinut adunări de serviciu cu douăsprezece grupe şi i-a scos în 
serviciu. El şi-a încheiat turul cu un congres pe circuit la care au participat 140 de fraţi şi a vorbit în 
faţa unei mulţimi de 800 de persoane într-o adunare publică ţinută chiar în mijlocul străzii principale 
a oraşului unde „mulţimea se adunase peste tot, umplând centrul oraşului … şi stând în picioare pe 
orice bordură imaginabilă”. 

Un distins lider al misiunii locale penticostale auzise adevărul şi a scris la Societate pentru 
nişte literatură. El era nedumerit de doctrina „treimii”. Fraţii Carmichael şi Joseph şi-au găsit timp să-
l viziteze pe omul acesta departe într-un teritoriu foarte împrăştiat. Ei au constatat că acesta învăţase 
deja din Turnul de veghere care-i fusese trimis că Isus era „un serv”, „are un Dumnezeu”, „este 
preot”, „place lui Dumnezeu”, este „Cel trimis”, etc., şi astfel nu putea fi în nici un chip 
Atotputernicul Dumnezeu Însuşi. El a venit la congresul pe circuit şi a oferit o mărturie emoţionantă 
despre experienţa sa şi despre recunoaşterea adevărului, care i-a mişcat pe mulţi fraţi. Lucrarea pe 
circuit se află acum, bineînţeles, pe o temelie mult mai bună şi va fi fără îndoială un mijloc de 
expansiune a lucrării Împărăţiei în această ţară „din ce în ce mai mult”. 
 

Ceylon 
 

Ceylon este o ţară budistă. Cei care susţin că sunt creştini formează o minoritate foarte mică şi 
de când a fost câştigată independenţa politică există tendinţa clară de a sprijini budismul ca religie de 
stat, spre deruta organizaţiilor nominale ale bisericii.  

Există o singură grupă de martori ai lui Iehova organizată în oraşul capitală Colombo, ajutată 
de patru absolvenţi de la Gilead care au muncit cât se poate de bine pe tot parcursul anului. Au 
început câteva studii cu budişti, dar încă nu pare că cineva a luat poziţie pentru Iehova Dumnezeu şi 
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Împărăţie. La fel ca în India principalul lor obstacol este acea mentalitate filozofică păgână a 
oamenilor plus lipsa de literatură în limba generală a oamenilor, care este sinhaleza. Unul din 
absolvenţii de la Gilead face progres constant cu această limbă. Şi câţiva din fraţii locali au o 
cunoştinţă elementară a limbii, şi se speră că ei vor cultiva aceste daruri pentru serviciu aşa încât să 
fie capabili să „strălucească” în calitate de servi, pentru a-i educa pe „cei înţelepţi” dintre oameni care 
doresc adevărul. 

Acum ei au broşura Bucuria tuturor popoarelor în sinhaleză şi cartea „Adevărul vă va face 
liberi” este tradusă şi aproape gata pentru culegătorie. 
 

Iran 
 

Lucrarea Împărăţiei în vechea ţară Persia, acum numită Iran, strigă după mai mulţi lucrători. 
Un singur vestitor a lucrat ca pionier zece luni din an şi a făcut o excelentă lucrare. El a stârnit ceva 
interes, dar este nevoie de organizare şi hrănire. Alţi doi i s-au alăturat cu o ocazie pentru câteva ore 
în serviciul de teren, dar evident există nevoie de o conducere mai capabilă şi o abilitate de 
organizare. Când pionierul s-a căsătorit a constatat că nu mai putea face faţă cerinţelor de pionier şi 
astfel acum continuă ca vestitor de grupă, deşi nu este organizată nici o grupă. Se speră ca în curând 
să poată fi disponibili câţiva absolvenţi de la Gilead pentru Iran, şi ca lucrarea să poată face progrese 
însemnate. Broşura Bucuria tuturor popoarelor a fost tradusă în persană şi acum se tipăreşte la 
fabrica din Brooklyn. Va fi o bucurie pentru singurul vestitor atunci când va primi prima lui 
expediere cu broşuri persane, căci el însuşi este persan. 
 

Pakistan 
 

Aici găsim o populaţie mahomedană (musulmană). Musulmanii sunt vestiţi că au o ardoare 
religioasă ce ajunge aproape la fanatism şi cu mare dificultate vestitorii Împărăţiei din această ţară 
încearcă să se angajeze în studierea serioasă şi fără prejudecată a Cuvântului lui Dumnezeu cu 
musulmanii. Este aproape imposibil ca surorile să lucreze singure sau ca fraţii să obţină intrarea în 
domicilii particulare pentru studiul din Biblie. Femeile musulmane se conformează obiceiului purdah 
de a purta văl în public. Şi vai de bărbatul care se apropie fără să ştie de zenana sau partea casei în 
care trăiesc femeile! Vestitorii trebuie să fie extrem de atenţi când intră într-o clădire cu apartamente, 
căci orice uşă poate fi zenana şi dacă proprietarul vede un bărbat, mai ales dacă este creştin, bătând la 
uşa unei camere care se întâmplă să fie zenana, probabil va urma o scenă neplăcută. Acest lucru face 
lucrarea dificilă. 

Există o grupă organizată la Karachi, oraşul capitală. Ei sunt ajutaţi de doi absolvenţi de la 
Gilead care au devotat o medie de 183 de ore pe lună serviciului de teren pe parcursul întregului an. 
Este un raport excelent. Prin comparaţie, ei au puţine studii ce se derulează din pricina uriaşei 
dificultăţi de a obţine intrare în casele oamenilor. Sarcina lor este într-adevăr una grea şi numai prin 
spiritul Domnului sunt ei capabili să continue. 

Populaţia locală creştină este foarte puţină. În zilele stăpânirii britanice existau două clădiri 
ale bisericii destul de mari şi impunătoare care aparţineau organizaţiilor anglicane şi metodiste. Acum 
enoriaşii lor aşa s-au micşorat încât ele şi-au unit forţele şi folosesc numai una din clădiri şi este 
raportat că aceasta niciodată nu este plină niciunde. Unul sau doi din această mică adunare s-au întors 
acum de la falsa religie să se închine şi să servească pe Iehova în spirit şi adevăr. Pe de altă parte, 
organizaţia romană pare să fi adoptat o politică de compromis cu religioniştii de stat pentru a-şi păstra 
şi a-şi înmulţi aderenţii. Când întemeietorul noului stat M. A. Jinnah a murit anul trecut câteva din 
organizaţiile religioase „creştine” s-au dat peste cap în eforturile lor de a se da în spectacol cu 
susţinerea de către ei a conducătorilor politici. Spre deosebire de India, despre a cărei noi constituţii 
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se vorbeşte că face India un „stat laic”, Pakistanul este considerat o „teocraţie” din pricina numelui 
Allah şi idealurile Islamului sunt cuprinse în constituţia lui. Religia conduce. 
 

Italia 
 

Cu nouăsprezece sute de ani în urmă apostolul Pavel era foarte neliniştit să ajungă la Roma 
pentru a-şi duce procesul înaintea lui Cezar. El a fost cel care a dat sfatul de a propovădui Cuvântul 
‘la timp şi ne la timp’. Viaţa lui în Roma, aşa cum este înregistrată în Scripturi, arată că el a făcut 
tocmai acest lucru. Martorii lui Iehova au mers în Roma în aceste zile cu scopul de a duce vestea 
bună a Împărăţiei în acel oraş, precum şi în toată Italia. Ei nu numai că au mers în oraş să predice, dar 
Societatea şi-a înfiinţat biroul de filială în Roma. Este mult mai uşor să conduci lucrarea pe tot 
cuprinsul peninsulei din acea locaţie. Lucrarea este bine organizată în Italia cu aranjament de circuit 
şi cu ajutorul misionarilor şi a multor adunări publice pe care le-au ţinut s-a produs o minunată 
creştere în predicarea evangheliei în cele douăsprezece luni trecute. Dăm posibilitatea servului de 
filială să spună pe scurt istoria despre ce s-a întâmplat şi ce bucurii au fraţii în predicare în Italia în 
cel de-al treilea an de când a fost înfiinţată de societate filiala. 

Nu putem ajuta dar amintim mai întâi excelenta creştere în numărul de vestitori atinsă în 
timpul anului. O creştere cu 80 de procente faţă de anul anterior! Miile de publicaţii ce sunt 
distribuite pe tot cuprinsul peninsulei încep să aducă rezultate. Începând cu 1 octombrie 100.000 de 
exemplare proaspăt tipărite ale broşurii Bucuria tuturor popoarelor au început să ajungă în mâinile 
oamenilor sinceri, care le-au primit şi le-au citit cu nerăbdare. Cum altfel decât favorabil ar putea să 
răspundă cei care îi citesc paginile ce înveselesc inima? Multe sunt persoanele cu bunăvoinţă care, 
venind în contact cu adevărul pentru prima dată prin această publicaţie, sunt astăzi vestitori activi în 
Italia. Prin urmare, putem spune fără ezitare că creşterea noastră de vestitori între 1948-1949 s-a 
datorat în mare măsură îngrijirilor graţioase ale lui Iehova pentru hrană spirituală prin recentele 
publicaţii ale Societăţii. Aceasta, pusă alături de credincioşia constantă a fraţilor noştri în expunerea 
mesajului a adus aproape un record după altul, până când în cele din urmă a fost atins în cursul anului 
de serviciu un total de nouă luni de record! Iehova strânge într-adevăr pe „alte oi” ale Sale.  

În oraşul S.., în regiunea Abruzzo, a fost ţinută primul congres de circuit al anului şi a fost 
anunţată publicarea noii noastre broşuri. În această parte centrală a Italiei se găseşte cel mai mare 
număr de fraţi şi de grupe, alcătuite din oameni din oraşe mici şi sate. Aici evanghelia se răspândeşte 
precum focul mistuitor din loc în loc. Oamenii noi la adevăr încep să le vorbească la prieteni, vecini, 
colegi de muncă şi în curând mulţi din aceştia cu urechi ascultătoare – ţărani simpli şi cinstiţi – 
participă la adunări. Aşadar, cu mare bucurie am anticipat congresul de circuit ţinut în această zonă la 
sfârşitul lui septembrie, 1948. 

În jur de 300 de fraţi au participat la congres şi s-au bucurat imens de buna hrană spirituală pe 
care o furnizează Iehova poporului Său la aceste sărbători. Duminică dimineaţa la ora 10:30 s-au găsit 
mai mult de 2.000 de oameni, umplând cel mai mare teatru din oraş şi uşile au trebuit să fie închise cu 
câteva minute înaintea timpului fixat pentru cuvântare. Mulţi au trebuit să fie întorşi înapoi, dar nu 
înainte să fi primit o broşură; pur şi simplu nu mai era loc, chiar şi culoarele erau ocupate. Înăuntru, 
auditoriul extrem de atent şi-a arătat aprecierea şi aprobarea adevărului aplaudând în mai multe 
rânduri în timpul lecturii şi după încheierea ei. 

Cu toate acestea, înainte ca adunarea să se încheie, un tânăr religionist, care stătea în spatele 
sălii luând notiţe de la doi preoţi, şi-a făcut loc spre platformă, a ridicat mâinile şi a început să strige, 
cerând să fie ascultat. Prezentatorul i-a explicat calm că la întrebările publicului se răspundea 
personal şi în particular după încheierea adunării. Era evident că acest fanatic îşi îndreptase gândurile 
să producă tulburare şi să folosească adunarea noastră publică pentru a-şi răspândi propaganda 
religioasă. Fără îndoială, asemenea clerului, el era conştient de şirurile goale de bănci din biserici în 
aceste zile şi căuta alte locuri să ţină discursuri oamenilor. Întărâtat de ticăloşii lui sfătuitori preoţeşti 
el s-a urcat în patru labe în mijlocul platformei imediat ce congresul s-a încheiat, dădea din mâini ca 
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un nebun şi urla din toţi plămânii pentru atenţie. Cei doi preoţi din spate, lăsându-şi capul în jos 
pentru a-şi ascunde gulerele inversate, urlau şi fluierau ca aprobare, sperând astfel să stârnească un 
val de entuziasm pentru jigodia lor. N-a mers. Auditoriul s-a întors împotriva încercării lui 
nesolicitate de a face prozelitism religios. În loc să-l aplaude şi să-i dea voie să vorbească, cei din 
auditoriu au înăbuşit glasul lui de protest cu strigăte de : „Fascistone!” „Vergogna!” „Cât te plătesc ei 
să faci asta?” Văzând că lucrurile nu mergeau aşa de bine, aşa zisul intrus a sărit imediat după scenă 
şi a dispărut rapid împreună cu însoţitorii lui preoţeşti. Apoi, în ordine şi linişte, auditoriul şi-a făcut 
loc să iasă din teatru, primind cu bucurie broşura gratuită care le-a fost oferită. Complotul 
religioniştilor eşuase, asemenea celui al lui Haman, punând o mărturie mai completă printre ceilalţi 
din oraş, căci oamenii au vorbit cu mare dezaprobare şi dispreţ de tacticile viclene ale acelor 
marionete papale. Zarurile fuseseră aruncate şi Iehova dăduse victoria încă o dată.  

Probabil cel mai important eveniment al anului a fost sosirea în Italia a 28 de servi instruiţi de 
la Şcoala de Biblie de la Gilead a Watchtower, tineri şi tinere care au fost instalaţi în cinci oraşe 
diferite de-a lungul peninsulei, din marele oraş industrial Milano din nord până la extremitatea 
inferioară a Italiei drept pe insula Sicilia, oraşul port maritim Palermo. De la sosirea lor în primăvara 
anului a fost ridicată o mărturie în creştere a publicaţiilor din Biblie în oraşele unde ei continuă ca 
pionieri speciali. Aceşti fraţi au avut privilegiul să ia pe teren cu ei cartea „Să fie Dumnezeu 
adevărat”, publicată recent în italiană. Ce mod minunat să-şi înceapă activitatea de servi! 

A venit ca o plăcută surpriză pentru noi când în decembrie 1948 guvernul nostru a autorizat 
dintr-o dată importarea de către noi a cincisprezece tone de cărţi noi. Pentru a nu depăşi termenul de 
patru luni pentru predarea literaturii, fraţii din Brooklyn au grăbit publicarea cărţii aşa încât în a doua 
zi a lui aprilie mai mult de cincizeci de mii de frumoase cărţi legate erau în siguranţă în depozitul 
nostru din Roma. Aşa s-a întâmplat că absolvenţii de la Gilead sosiţi de curând şi-au început prima 
lună de serviciu pe teren în Italia cu această minunată armă împotriva minciunii religioase. Au urmat 
foarte multe luni de laudă fericită şi fraţii încep să se familiarizeze cu limba, folosind-o fluent 
conducând studii din Biblie cu noua carte şi făcând mii de vizite ulterioare. Numai prin harul lui 
Iehova am putut să fim martori în acest an, 1949, la venirea a 28 de pionieri speciali de la Gilead şi la 
sosirea a cincizeci de mii de cărţi „Să fie Dumnezeu adevărat”. O mare lucrare aşteaptă să fie făcută 
în această ţară şi Iehova Îşi pregăteşte poporul cu echipament şi ajutor necesare. 

Noi aşteptăm cu nerăbdare un alt an ocupat de activitate şi progres teocratice şi, prin harul lui 
Iehova, suntem hotărâţi să ridicăm Semnalul, Isus Cristos, ca singura speranţă pentru oamenii cu 
bunăvoinţă italieni. Suntem siguri că anul 1950 va fi un an important pentru poporul Domnului. Aşa 
că pe măsură ce „Cetatea eternă” începe să-şi aranjeze scena pentru 1950, martorii lui Iehova din 
Roma şi din toată Italia anticipează un an plin de adevărate binecuvântări şi de progres teocratic. 
 

Jamaica 
 

Profetul Isaia a zis: „Să-I dea glorie lui Iehova şi să-I declare lauda pe insule”. În Marea 
Caraibelor sunt multe insule pe care martorii lui Iehova predică acum evanghelia. Una din insulele 
mai mari, Jamaica, este bine servită acum de aceşti servi ai Domnului. Pe această insulă a Caraibelor, 
unde ei vorbesc despre veşnica lumină a soarelui, sute de oameni vin la adevăr în fiecare an; şi fraţii 
de acolo simt cum „creşterea guvernului Său şi a păcii nu vor avea sfârşit”. Ei merg încă înainte 
vizitând oamenii cu bunăvoinţă şi strângându-i în organizaţia ce se dezvoltă repede din acea ţară. 
Citiţi ce are de spus servul de filială despre prosperitatea organizaţiei Domnului de acolo. 

Chiar dacă soarele creaţiei lui Dumnezeu luceşte aici strălucitor există un întuneric gros peste 
insulă într-un mod spiritual, pe care din ce în ce mai mulţi oameni încep să-l descopere. În ultima 
vreme apar adesea titluri de ziare precum: „De ce nu se duc oamenii la biserică?” Într-adevăr 
bisericile devin goale în multe districte. Multe rămân goale şi părăsite, oferind un bun adăpost pentru 
păsări. Una este folosită ca piaţă. Un articol de ziar spunea, printre altele: „Nu cu mult timp în urmă, 
duminică seara era o sarcină dificilă să găseşti un loc de stat jos în biserică. Acelaşi lucru era adevărat 
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la slujba de dimineaţă în unele dintre ele. Astăzi, în timpul multelor slujbe la aceleaşi biserici în 
adunare poate fi aprinsă artileria fără să facă rău unui singur închinător!” Clerul furnizează numai 
pleava tradiţiei şi a politicii, etc., pentru oamenii care flămânzesc după adevăr. 

În contrast cu aceasta, în cinci din cele douăsprezece luni care au trecut repede ale anului de 
serviciu 1949 au fost atinse noi recorduri de vestitori ai Împărăţiei. În locul numărului mediu de 
vestitori de 1.465 aşa cum l-am avut anul trecut, acum avem o creştere cu 308, aducând noul număr 
mediu total de vestitori, în 1949,  la 1.773, care înseamnă o creştere cu 21 procente faţă de anul 
trecut. Aceasta face ca un vestitor al Împărăţiei să se îngrijească de 767 persoane aici pe insulă! Noul 
record a fost din nou atins anul acesta în august, un vârf fără precedent de 1926 vestitori. 
Regularitatea în serviciu a fost accentuată în timpul anului la congresele de circuit şi prin cei şase 
servi de circuit şi binecuvântarea lui Iehova au adus creşterea potrivită. 

Am fost din nou privilegiaţi să-l avem cu noi pe fratele Steelman, pentru o lună, în timpul 
primei părţi a anului 1949 şi în decursul vizitei lui am avut trei congrese profitabile în diferite părţi 
ale insulei care au avut loc din cele şase congrese de circuit pentru prima parte a anului 1949. aceste 
congrese au insistat din ce în ce mai mult pe laudă, dar cu accente pe regularitate în serviciu şi pe 
creşterea numărului de pionieri. Numărul pionierilor nu ajunge la norma de 10 procente din numărul 
de vestitori, şi fratele Steelman a arătat clar cum trebuiau să fie înlăturate îndoiala, mândria şi teama, 
dacă rândurile pionierilor trebuiau să crească. Progres s-a făcut, deoarece numărul a crescut treptat de 
la 77 atunci, la 83 în august, dar aceasta este departe de ce urma să mai fie. Ne rugăm ca 
binecuvântarea lui Iehova să continue faţă de acest aspect al predicării Împărăţiei, aşa încât mulţi alţi 
fraţi să-L laude „din ce în ce mai mult”. 

Cei care sunt în serviciu cu timp integral au multe experienţe binecuvântate în ciuda grelelor 
dificultăţi financiare. Cineva raportează: „În timp ce mergeam din casă în casă cu vestea bună a 
Împărăţiei am plasat unei doamne cartea „Adevărul vă va face liberi” şi broşura cu Întrebări pentru 
studiu. Ea a zis că ar fi bucuroasă să cunoască adevărul. Am făcut o vizită ulterioară câteva săptămâni 
mai târziu şi am găsit-o foarte fericită. Ea a spus că Dumnezeu era Cel care mă trimisese cu acea 
carte, deoarece descoperise mai mult decât îmi putea spune. Am început un studiu şi soţul ei a 
participat şi el. amândoi erau membrii ai bisericii baptiste şi ‘pastorul’ le spusese strict să nu aibă 
nimic de-a face cu martorii lui Iehova, să nu-i primească în casă şi să nu le citească literatura, căci ‘ei 
sunt cei mai răi amăgitori’. Dar după ce au citit şi au studiat, aceşti oameni cu bunăvoinţă au constatat 
că preoţii sunt marii amăgitori. 

Puţin mai târziu liderul a venit să afle de ce nu mai veneau ei la biserică. Ea i-a spus că 
apocalipsa 18:4 îi zice să iasă, aşa că ea a fost bucuroasă să facă astfel. Această doamnă a fost aşa 
bucuroasă de adevăr şi observând pericolul oamenilor din această temniţă, ea a mai invitat patru din 
surorile ei de la biserică la studiul din Biblie în următoarea seară de duminică. După studiu ea le-a 
spus prietenelor ei să pună întrebările lor grele. Ele au pus multe întrebări care m-au făcut să petrec 
două ore după studiu, cu rezultatul că fiecare din ele a contribuit pentru cartea ‘Să fie Dumnezeu 
adevărat’. Ele se bucură de lumină, toate privindu-i pe preoţi ca mari amăgitori. Această doamnă 
spune acum cu bucurie adevărul la prietenii ei şi caută să fie botezată cât mai devreme”. 

Un serv de circuit raportează în timp ce serveşte o grupă de doi vestitori: „53 de persoane au 
participat la studiul din Turnul de veghere după amiază şi un auditoriu de 300 a dat o mare atenţie 
expunerii ‘De la lipsă la belşug’. O sută de persoane au fost dezamăgite că n-au primit una din cele 
200 de broşuri pe care a trebuit să le distribui acolo”. În timp ce era cu altă grupă de optsprezece 
vestitori, el raportează: „Grupa face tot ce-i stă în putinţă pentru a creşte mesajul Împărăţiei. Luna 
aceasta au fost afară pe teren doi vestitori noi şi unul din ei este un frate orb care, pentru această lună, 
are deja prezentate 13 ore şi a făcut 6 vizite ulterioare. El este foarte zelos şi doritor. El merge singur 
din uşă în uşă. Acesta cunoaşte casele pentru că înainte să ajungă orb el a învăţat unde se află casele, 
aşa că merge din loc în loc şi vorbeşte despre Rege şi Împărăţie. La lectura publică au fost 184 
persoane. Aceasta dovedeşte că teritoriul lor are mulţi cu bunăvoinţă. Vestitorii au fost încurajaţi să 
lucreze teritoriul unde a fost ţinută lectură înainte să aştepte prea mult”. 
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Japonia 

 
Apostolul Pavel zicea când le scria evreilor: „Căci nouă ni s-a predicat vestea bună, aşa cum li 

s-a predicat şi lor, dar mesajul pe care l-au auzit ei nu le-a făcut bine, deoarece ei n-au fost de acord 
prin credinţă cu ce au auzit” (Evrei 4:2, A.A.T.). Aşa au stat lucrurile cu cei care au fost odinioară 
printre fraţii din Japonia. Ei n-au avut credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă le-a fost 
predicat acelaşi Cuvânt. Societatea a trimis acum câţiva misionari în Japonia cu acelaşi Cuvânt, dar 
aceşti fraţi îl cred şi sunt nerăbdători să predice vestea bună a Împărăţiei la cei care au urechi să audă. 
De când a sosit în Tokio noul serv de filială, în ianuarie 1949, au fost formate două grupe şi nu mai 
puţin de 61 persoane au participat la aceste două adunări. Pe la sfârşitul lui august erau afară 12 
vestitori ce proclamau mesajul Împărăţiei. Deocamdată nu exisă literatură în limba japoneză pe care 
fraţii pot s-o folosească pentru a o distribui din casă în casă, dar ei depun eforturi extraordinare pentru 
a-i ajuta pe toţi cu ce pot să afle despre împărăţia lui Dumnezeu. Raportul servului de filială este 
foarte interesant şi oferă o bună idee despre cu ce trebuie să lupte misionarii de acolo pentru a 
propovădui Cuvântul. 

Până în martie era doar un singur misionar aici, pentru a face rost de o casă şi a face pregătiri 
pentru ceilalţi misionari care urmau să vină. Prin februarie a fost obţinută o casă şi au început 
adunările şi în timpul lunii martie au sosit alţi trei misionari.  

În decursul lui ianuarie s-au făcut vizite la acei foşti membrii din personalul biroului de filială 
din Japonia şi s-au ţinut cu ei două adunări. Aceasta a fost prin intermediul fratelui Robert Akashi, 
fiul fostului serv de filială, dar care a rămas credincios Domnului prin toate întâmplările din Japonia. 
Din grupul de 12 persoane, doar două au luat o poziţie sigură împotriva adevărului. Acestea au fost 
fratele şi sora Akamatsu care fuseseră trimişi la închisoare în 1938 împreună cu mulţi alţi acuzaţi că 
„susţin monoteismul Iehova”. După eliberarea lor din închisoare în 1940, neavând contact cu 
adevărul, ei s-au depărtat. Vizitele acasă la ei au avut ca rezultat începerea unui studiu care a crescut 
repede în interes şi participare şi s-a ramificat în mai multe studii suplimentare. Şi astfel în luna 
august a fost formată acolo o grupă cu 7 vestitori şi un număr de participanţi de 18, cu numai doi ce 
înţelegeau engleza. Această micuţă grupă manifestă într-adevăr zel şi entuziasm şi este o adevărată 
bucurie să studiezi şi să lucrezi împreună cu ei. Prin harul Domnului acum a început acolo o serie de 
lecturi publice. 

Nu este deloc obiceiul să intri în casele japoneze, aşa că oamenii sunt invitaţi să studieze atât 
individual, cât şi în grupuri la casa misionară, care include o sală de adunare. Sunt adunări aproape în 
fiecare seară, adesea cu 6 persoane diferite în aceeaşi seară. În fiecare duminică este ţinut un studiu 
folosind exemplare şapirografiate în japoneză a unor capitole din „Să fie Dumnezeu adevărat” cu 
mult interese manifestat. Studiile se ţin oriunde este posibil, în biserici, depozite, magazine, în aer 
liber şi într-un număr din ce în ce mai mare de case japoneze, pe măsură ce oamenii ajung să 
cunoască mai multe despre mesajul Împărăţiei şi să devină mai bine familiarizaţi cu misionarii. 
Oportunitatea de a vorbi înaintea unei clase a dus la formarea acolo a unui studiu din Biblie cu 20 de 
participanţi, dintre care unii vin acum şi la adunările de la casă. 

Un alt studiu din Biblie în grup, cu aproape 15 studenţi de la jurnalism, de la o universitate din 
apropiere, se ţine la casă în fiecare săptămână. 

Acum a fost formată o grupă din cei care participă la adunările de acasă şi au început adunarea 
de serviciu şi şcoala teocratică de serviciu. Lipsa cărţilor necesare în japoneză este un obstacol, dar 
dificila limbă japoneză este marele handicap. Deşi limba de aici este diferită de cea vorbită de cei doi 
misionari japonezi ai noştri din Hawaii, totuşi prin mult studiu şi binecuvântarea Domnului adunările 
sunt conduse acum de ei în japoneză. Ceilalţi doi misionari se zbat străduindu-se să înveţe japoneza, 
în acelaşi timp având multe adunări şi studii prin traducători cu bunăvoinţă, precum şi cu profesori 
japonezi, studenţi de la universitate şi alţii care vorbesc ceva engleză. 
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Cu cele două grupe noi şi sosirea actuală a altor trei misionari vorbitori de limbă japoneză din 
Hawaii, se speră la o mărturie mai extinsă şi prin harul Domnului să fie găsite multe persoane cu 
bunăvoinţă. 
 

Mexic 
 

Puterea lui Iehova este aşa de mare şi spiritul Său este atât de bogat, încât nu contează unde 
sunt servii Lui pe pământ, ca El să poată revărsa binecuvântări peste ei. Domnul Îşi face întotdeauna 
partea dacă servii Lui sunt doritori să şi-o facă pe-a lor. În Mexic fraţii n-au luat-o mai uşor, ci şi-au 
făcut partea în lucrarea de mărturie, având astfel parte şi de binecuvântări şi au învins orice dificultate 
pe măsură ce aceasta a apărut. Ei au avut parte şi de probleme, care sunt asemănătoare în majoritatea 
privinţelor cu cele ale altor martori  ai lui Iehova din diferite ţări, deşi problemele diferă în unele 
privinţe, din cauza obiceiurilor şi a manierelor oamenilor. Una dintre cele mai mari dificultăţi este că 
publicul mexican în general n-a avut mult din educaţia primară, prin urmare când oamenii aud 
adevărul şi se apucă de predicarea Împărăţiei, aceasta înseamnă instruire suplimentară din partea 
organizaţiei Domnului, astfel încât să-i echipeze pentru orice lucrare bună. Cu toate acestea, prin 
răbdarea fraţilor care îşi servesc colaboratorii, în Mexic s-a realizat o minunată lucrare şi predicarea 
Cuvântului continuă la o scară mai mare decât oricând înainte. Servul de filială ne dă un rezumat 
interesant despre ceea ce s-a făcut în Mexic în decursul celor douăsprezece luni trecute.  

Cea mai mare acţiune a noastră din an a fost înfiinţarea de clase de citit în grupele din toată 
ţara. Va lua câţiva ani să vedem rezultatele complete ale acestei lucrări. În unele grupe va fi necesar 
să păstrăm aceste clase, din pricina persoanelor analfabete care se alătură rândurilor din serviciul lui 
Iehova. Într-un număr de grupe s-a renunţat la clasele de citit, deoarece toţi vestitorii analfabeţi au 
învăţat să citească şi să scrie. Un serv de grupă a scris că ‘atunci când aceşti fraţi s-au înscris în clasă 
ei ştiau puţine despre citit şi scris, dar cu ajutorul primit la clasă, nu mai sunt analfabeţi’. Apoi el 
întreabă ce să facă, deoarece ei au terminat studierea manualului lor de citit şi de scris şi nu mai era 
nici un vestitor analfabet în grupă. Lor li s-a răspuns să continue să înveţe, să studieze publicaţiile 
Societăţii şi Biblia şi să ia parte activă la activităţile locale ale grupei. Este o adevărată bucurie să 
primeşti astfel de scrisori de la grupe, arătând progresul lor. 

Într-o altă grupă, inspectorul educaţiei din regiune a fost aşa de impresionat de lucrarea 
Societăţii noastre în învăţarea oamenilor să citească şi să scrie, încât a întrebat un pionier special, care 
este serv de grupă şi profesor în grupa locală, dacă ar vrea să conducă un centru sau o şcoală de 
educaţie a guvernului din acelaşi oraş. Ei s-au oferit să-l plătească pentru munca sa. Aceşti inspectori 
regionali se miră că noi îi învăţăm pe oameni cum să citească şi să scrie şi totuşi nu primim nici 
măcar un penny de la guvern pentru o astfel de muncă. 

Mai este multă lucrare de mărturie ce trebuie făcută în această naţiune, în special în partea de 
sud-est. În acea zonă se află un stat şi un teritoriu, Yucatan şi Quitana Roo, care n-au nici măcar un 
vestitor în ele, după câte ştim. De fapt, potrivit arhivelor noastre, teritoriul n-a fost lucrat niciodată de 
nimeni. Societatea ne-a acordat permisiunea să înscriem şase noi pionieri speciali şi speranţa noastră 
este că aceşti pionieri vor putea să ducă mesajul Împărăţiei în aceste locuri izolate şi să înfiinţeze 
grupe în ele. 

Mare parte din necazul nostru până în timpul prezent este cauzat de preoţii locali din oraşele 
mici unde deţin multă influenţă asupra enoriilor lor, şi câteodată şi asupra autorităţilor. Ei îi 
avertizează mereu pe oameni să nu ia literatura noastră şi îi aţâţă la violenţă. De obicei îşi fac 
mizerabila lucrare aţâţând persoane inocente să le facă rău altora, şi catolicii, crezând că Îi fac o 
favoare lui Dumnezeu, ascultă orbeşte de aceşti preoţi fanatici, făcând rău altor oameni. 

Aşa a fost întâmplarea din noiembrie trecut, când un martor al lui Iehova a fost omorât cu o .. 
de un catolic fanatic sub influenţa preotului local. Acest frate îşi hrănea boii afară când a fost atacat. 
Lângă trupul lui se găseau cartea lui „Împărăţia” şi Turnul de veghere, pe care probabil le citea când 
a fost atacat. Oficialii n-au făcut nimic. Servul grupei locale, scriindu-ne despre această chestiune, 
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zice: „Preotul roman din oraş şi enoriaşii din Epatlan au aţâţat împotriva fratelui nostru mort o gloată 
din oraşul lui natal Ayotla. Mai înainte el fusese întemniţat. Atunci ei i-au luat literatura şi acelaşi 
preot roman i-a ars Biblia. Acum ei şi-au consumat ura faţă de el în ziua de 6. Chiar de la începutul 
persecutării lui duşmanii lui au încercat să-i ia viaţa şi în cele din urmă l-au ucis”. 

Vestitorul mexican în general nu este deosebit de îngrijorat de condiţiile dificile de viaţă, lipsa 
transportului şi de alte lucruri pe care oamenii le consideră necesare. Recent, la un congres ţinut în 
Minatitlan, Veracruz, s-a văzut un real exemplu de acest fel. Servul de district zice: „Acest circuit are 
grupe în el care se găsesc la peste 300 mile depărtare. Printre acestea sunt cele din statul Tobasco, 
care, în afară de faptul că se află la distanţă, are fraţi care sunt foarte săraci, şi din această cauză 
majoritatea lor nu participă niciodată la adunări. De data aceasta ei i-au surprins pe fraţi, precum şi pe 
oamenii din lume, când, 20 din ei, 18 bărbaţi şi 2 femei, din grupe diferite, au început o călătorie 
dificilă de peste 200 de mile, pe picioare, parcurgând acea distanţă în 15 zile consecutive”. Toţi 
laolaltă au petrecut aproape 35 de zile mergând pe picioare încolo şi-ncoace şi participând la adunare. 

Acesta este spiritul martorilor lui Iehova din Mexic şi nimic nu pare să-l înăbuşe. Noi suntem 
hotărâţi să ne facem partea în lucrarea de predicare şi, prin harul Domnului, viitorul nostru an de 
serviciu va fi unul şi mai bun. 
 

Olanda 
 

Atunci când servii lui Iehova depun efort să extindă închinarea adevărată în interiorul 
graniţelor vreunei ţări, noi constatăm că afirmaţia este adevărată: „Binecuvântarea lui Iehova 
îmbogăţeşte”. În decursul anului de serviciu trecut în Olanda fraţii au atins şapte noi recorduri în 
numărul de vestitori. Cel mai mare record a venit în luna august, când ei au avut 5.130 de servi ce 
predicau Cuvântul. Când cineva devine martor al lui Dumnezeu, perspectivele sale în ce priveşte 
lucrarea ce trebuie făcută se schimbă, se extind. El nu-şi mai priveşte doar propria grupă micuţă, ci 
din pricina lucrării pe circuit, a activităţii de studiu din Biblie şi a efectuării de vizite ulterioare, el 
apreciază că organizaţia Domnului cuprinde un domeniu vast. Martorii lui Iehova din Olanda nu se 
interesează numai de afacerile lor locale, ci de întregul circuit, de întreaga ţară, de întregul pământ. Ei 
sunt parte a unui singur corp de oameni care funcţionează armonios sub Capul lor Isus Cristos, toţi 
promovând închinarea adevărată a Celui prea Înalt. Servul de filială din Olanda ne oferă un raport 
foarte interesant despre ceea ce au făcut fraţii în cele douăsprezece luni trecute şi despre bucuria lor în 
serviciu. 

Campania de adunări publice serveşte un scop foarte bun, contactând multe persoane cu 
bunăvoinţă, precum şi ajutându-i pe fraţi să rămână ocupaţi în serviciul Domnului şi să-i ajute pe cei 
noi să devină vestitori capabili. Această filială de serviciu a fost .. foarte bine de fraţi. Multele piedici 
pe calea lipsei de mijloace băneşti, lipsa sălilor din pricina prejudecăţii sau a preţurilor exagerat de 
mari au fost depăşite cu ajutorul Domnului. În afară de asta, biroul i-a încurajat pe fraţi să dea o 
atenţie specială adunărilor în aer liber, deoarece acestea au fost oarecum neglijate în ultimii ani; de 
asemenea, s-a atras atenţia asupra faptului că lecturile puteau fi anunţate chiar şi fără material de 
înştiinţare tipărit dacă era lipsă de mijloace băneşti. Regele nostru a predicat în acel mod acum 
nouăsprezece secole. Curând au venit rapoarte din diferite părţi ale ţării care vorbeau de 
binecuvântările şi bucuriile gustate. Grupe mici din teritoriul rural care oferiseră lecturi publice din 
timp în timp cu un public din 1 sau 2 persoane, sau câteodată fără nici una, raportează acum un număr 
de participanţi de aproape 100 în sate. Când luăm în considerare şi faptul că multe lecturi publice sunt 
expuse acum la locurile de adunare ale grupei la studiul de carte, nu este greu de explicat creşterea cu 
58 de procente la numărul total de lecturi publice oferite. 

Faptul că încă există teritorii în toate provinciile ţării unde mesajul Împărăţiei n-a fost predicat 
şi grupe cărora le lipsesc servi capabili care să se îngrijească de turmă a influenţat biroul să încurajeze 
vestitorii şi servii din grupă care nu puteau să devină servi cu timp integral să dea atenţie invitaţiei de 
a predica, care a venit din aceste teritorii. Cum aşa? Mutându-se în aceste teritorii izolate sau în aceste 
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grupe cu vestitori insuficienţi şi rezumându-şi lucrarea de predicare acolo. Aceasta deschidea calea şi 
pentru pionieri să accepte numiri pentru aceste teritorii şi să fie găzduiţi la aceşti fraţi. Din pricina 
lipsei de locuinţe acesta este singurul mod să se instaleze în aceste zone izolate şi să se înfiinţeze 
grupe noi. 

Inspiraţi de exemplul credinciosului Avraam din vechime, care n-a fost legat de un anumit loc 
sau de anumiţi prieteni şi care a mers într-o altă ţară, în ascultare de porunca Domnului, câţiva 
vestitori şi servi au dat atenţie invitaţiei. Printre ei a fost un pionier căsătorit care a mers împreună cu 
familia într-un oraş romano catolic vechi de secole. Servul de grupă de acolo, care era pionier, şi care 
făcuse o bună lucrare dezvoltând o grupă bine-întemeiată, a fost chemat pentru lucrarea de serv de 
circuit. Cu un an în urmă acest frate a început să lucreze în cooperare cu micuţa grupă de aproape 20 
de vestitori şi ajutat de trei din copiii lui care sunt şi ei pionieri. Ei au dat un exemplu bun printr-o 
lucrare zeloasă şi o răbdare credincioasă sub greutăţi şi când au sosit rapoartele lor, ele nu cuprindeau 
plângeri din cauza greutăţilor, ci experienţe fericite în legătură cu expansiunea. La încheierea anului 
de serviciu grupa raporta 56 de vestitori, aceasta însemnând o creştere cu aproape 180 procente într-
un singur an. Într-adevăr o încurajare pentru toţi care iubesc pe Domnul şi lucrarea Sa să-şi petreacă 
timpul în mod înţelept, să facă planuri pentru a-şi extinde serviciul şi să fie dispuşi spre expansiune. 

Congresul de district din Rotterdam de pe „Stadionul Feyenoord”, 1-3 iulie, a fost un 
eveniment decisiv în istoria închinării adevărate din această ţară şi a ajutat pe poporul Domnului să 
‘laude pe Iehova în continuare din ce în ce mai mult’. Toţi fraţii din întreaga ţară s-au putut aduna în 
mod convenabil în acest singur loc central şi în unitate au pus o mare mărturie oamenilor din 
Rotterdam. Mai multă atenţie decât oricând înainte s-a dat anunţării lecturii publice „Este mai târziu 
decât credeţi voi!” Congresul în sine a fost cel mai bun de până atunci, nu numai în ce priveşte 
organizarea, ci şi programul prezentat şi acesta ne-a adus punerea în circulaţie a publicaţiei Carte de 
cântări pentru serviciul Împărăţiei în olandeză. Fraţii au fost foarte entuziaşti de congres, ceea ce a 
fost arătat prin două recorduri noi de mai mult de 5.000 vestitori. 

Anul trecut n-a fost numai unul ocupat în activităţile serviciului de teren. De multe ori a fost 
necesar să se ridice în apărarea evangheliei şi a libertăţii de închinare. Aceasta nu se întâmplă pentru 
că duşmanul luptă mai tare, ci pentru că fraţii vorbesc mai deschis pentru a se folosi de drepturile 
garantate de constituţia democratică a acestei ţări, dar nerecunoscute de autorităţile inferioare. Cu 
ajutorul legilor lui Dumnezeu şi a acestor legi ei luptă bătălia lor pentru libertatea de închinare, o 
luptă cinstită şi deschisă. Cu adevărat naziştii s-au dus, dar aşa cum este scris în sfânta Biblie a lui 
Dumnezeu, întotdeauna există persoane care ‘pun la cale răul prin lege’ (Ps. 94 :20). Un astfel de rău 
este pus la cale dacă şi atunci când cei aflaţi la putere aplică la martorii lui Iehova legile făcute pentru 
alte scopuri, pentru a le pune piedici în lucrarea lor de mărturie. 

Un proces interesant .. umblatul cu pancarte pentru a anunţa o lectură publică din Biblie în 
timpul unui congres de circuit bianual ţinută în Eindhoven, precum şi în oraşul din provincia romano 
catolică din Noord-Brabant. În acest oraş oficialii au arătat mereu prejudecată împotriva lucrării 
martorilor lui Iehova. După ce am trecut peste multe obstacole, în cele in urmă am avut succes să 
organizăm un congres de circuit care s-a ţinut într-un cort aşezat pe un teren particular. Aproape 100 
de fraţi au ieşit să anunţe lectura publică  „Singura lumină” cu pancarte, fără să fi cerut autorizaţie de 
la poliţie. De la aproape 80 de fraţi au fost confiscate pancartele şi aproape 60 de fraţi au fost arestaţi. 
Deoarece acţiunea poliţiei în acest oraş este o violare flagrantă a constituţiei, am alcătuit un 
comunicat de presă şi l-am trimis Agenţiei generale de presă din Olanda pentru a fi transmis 
serviciului ei de ştiri de la radio şi pentru a fi prezentat la toate ziarele din ţară. În felul acesta toată 
ţara a auzit de lupta noastră pentru libertatea de închinare şi a fost stârnit interesul multor persoane 
sincere. O gazetă care este distribuită în toată ţara a făcut comentarii despre această întâmplare, 
zicând: „Va fi din nou un proces la tribunal ce implică articolul 7 din Constituţie. În Eindhoven 
poliţia i-a arestat pe martorii lui Iehova care distribuiau pliante şi purtau pancarte cu sloganuri. … 
Pentru acest mod de înştiinţare ei nu ceruseră autorizaţie de la primar, aşa cum se cere de 
regulamentele locale ale poliţiei. Cu toate acestea, Constituţia noastră declară că nimeni nu are voie 
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de autorizaţie precedentă pentru a-şi exprima punctele de vedere prin intermediul presei. Aşa că 
oricui îi este permis nu numai să tipărească orice doreşte, ci poate să şi distribuie ce a tipărit. În 
interesul ordinii publice sau a traficului municipalitatea are dreptul să limiteze distribuirea. … Cu 
toate acestea, până în timpul prezent orice ordonanţă municipală care face distribuirea de chestiuni 
tipărite complet dependentă de o autorizaţie din partea primarului a fost întotdeauna declarată a fi 
contrară  constituţiei şi lipsită de valabilitate prin Hoge Raad [Curtea Supremă] şi noi credem că acest 
fapt este corect” (Het Vrije Volk din 29 august, 1949). Împreună cu noi sunt mulţi oameni iubitori de 
dreptate care aşteaptă cu nerăbdare rezultatul acestui proces. 

Bineînţeles, există şi procese la tribunal care sunt hotărâte în favoarea noastră; dar orice s-ar 
putea întâmpla şi orice hotărâri vor fi luate de oamenii acestei lumi, martorilor lui Iehova din această 
ţară nu le vor slăbi mâinile, prin harul Domnului. Când trebuie să sufere din pricina ascultării lor de 
legile superioare ale Dumnezeului Cel Atotputernic, ei nu vor suferi ca hoţi sau răufăcători, ci în 
calitate de creştini care doresc să facă bine aproapelui lor, aducându-le mesajul de speranţă şi viaţă. 
 

Newfoundland 
 

David spunea cu aproape trei mii de ani în urmă: „Eu … te voi lăuda în continuare din ce în ce 
mai mult”. El nu este singurul care a făcut această rezoluţie solemnă în inima sa, căci astăzi de pe 
buzele a mii de persoane iese aceeaşi declaraţie. Chiar de pe insula extrem de nordică Newfoundland 
a fost luată această hotărâre de martorii lui Iehova. Cu secole mai târziu o nouă generaţie din cursul 
timpului oferă acum dovada seriozităţii ei faţă de Dumnezeu în această hotărâre. Atenţia noastră este 
îndreptată acum spre o insulă care îşi scoate în afară ţărmurile stâncoase prin valurile aspre şi 
zbuciumate ale oceanului Atlantic. În ce priveşte mărimea, este a zecea dintre cele mai mari insule 
din lume. Anul acesta, prin alegerea poporului, teritoriul, care se află la aproape 60 de mile la est de 
Canada, a devenit a zecea provincie din acel domeniu. Biroul de filială care a fost înfiinţat în 
Newfounland cu câţiva ani în urmă încă se îngrijeşte de lucrare în general şi servul de filială ne oferă 
o bună imagine despre ce s-a făcut în decursul anului trecut şi despre câteva din dificultăţile 
întâmpinate în îngheţatele regiuni nordice. 

Avea să fie un nou record de vestitori în Newfoundland anul acesta? Recordul nostru de anul 
trecut de 154 părea oarecum mare şi nu mai fusese atins până atunci. Puteam noi să-l depăşim în 
timpul anului 1949? Deoarece aprilie era luna pentru activitatea specială a memorialului din week-
end a fost oportunitatea noastră să răspundem la această întrebare. Fiecare din cele douăsprezece 
grupe din Newfoundland a fost încurajată să depună un efort special pentru a ajuta pe fiecare 
persoană asociată să ia parte la predicare în aprilie. Cincisprezece servi cu timp integral s-au angajat 
să-i ajute. Rezultatul a fost un nou record de 191 vestitori. Servul de circuit servea două grupe de la 
nord în timpul Memorialului şi despre activităţile sale în servirea fraţilor săi acolo el scrie: 

Linţoliul frigului iernii se aşternea din nou pe la începutul primăverii, în timp ce bucuria 
anotimpului Memorialului îi făcuse pe fraţii noştri din nord să se avânte în activitatea pentru lumea 
nouă. Cu greu ne puteam stăpâni în timp ce rapoartele curgeau. Un nou record fără precedent de 
vestitori a înfrumuseţat eforturile din nord. Formând o puternică avangardă pentru această trupă de 
soldaţi ai Împărăţiei erau servii grupei din Sud, care îşi luaseră literatură şi îşi asumaseră 
responsabilitate şi împreună cu servul de circuit au făcut o plimbare de vestire până la ţărm. Mersul a 
fost greoi prin mlaştini, stânci de pe litoral şi nisip şi vântul bătea dinspre mare, acolo unde aisberg-
urile albite împodobeau precum crinii peisajul marin, dar ziua noastră era binecuvântată. Am cuprins 
trei aşezări şi seara un om ne-a oferit modesta lui bucătărie pentru o lectură din Biblie la care au venit 
31 de persoane. La miezul nopţii cinci dintre noi au început să facă drumul înapoi de-a lungul 
ţărmului singuratic, dar eram fericiţi pentru că ne târam picioarele înapoi printr-o mlaştină adâncă 
până la gleznă. În ziua aceea am mers pe jos 18 mile pe ţărmul greoi, dar fraţii erau însufleţiţi de un 
impuls de înălţare spirituală după izolarea din timpul iernii. 
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În seara Memorialului adunarea noastră a fost cea mai bună pe care am avut-o vreodată; toată 
lumea a înţeles ce înseamnă să celebrezi acest eveniment aranjat din cer şi a fost plăcut să ne adunăm 
aici în nord, în timp ce oceanul vuia şi luna pascală atârna în eclipsă perfectă. 

Acum sunt treisprezece grupe în Newfoundland, una nouă fiind organizată în timpul anului. 
Cu toate acestea, oferirea de laudă din ce în ce mai mult nu se limitează numai în aceste treisprezece 
locuri. Unii au primit adevărul numai din citirea cărţilor şi chiar dacă sunt izolaţi ei observă 
privilegiul lor de a transmite mai departe vestea bună pe care au aflat-o. Un astfel de vestitor, care a 
găsit de lucru pentru un timp într-o tabără de lemn pentru celuloză ne-a scris: „Toată săptămâna 
lucram în pădure şi apoi, duminicile, citeam din Biblie la oamenii din tabără. În felul acesta luna 
trecută am prezentat treizeci de ore şi aproape toată lumea cerea cărţi”. 

Pentru a ajunge la câteva din aceste persoane cu bunăvoinţă, ce trăiesc în aşezările izolate de-a 
lungul coastei, Societatea are în subordine o casă misionară plutitoare. Aceasta este minunata 
ambarcaţiune cu motor „Speranţa”, echipată cu un bun sistem cu megafoane pentru a ajuta la punerea 
lecturilor publice chiar din apă, aşa cum s-a făcut în timpul lui Isus. Unul din fraţii de la Gilead ce 
lucrează pe vas scrie astfel din experienţele lor: 

În timp ce oceanul spumegă şi clerul fierbe de mânie ‘Speranţa’ continuă să-şi ducă mai 
departe lupta ameninţătoare de pe coastă. Ea a devenit acum foarte cunoscută pentru oameni. De-a 
lungul sezonului trecut am descoperit că locurile în care am avut cea mai puternică împotrivire 
sezonul trecut sunt acum cele mai bune locuri de vizitat pentru noi. În oraşul unde anul trecut preotul 
protestant i-a obligat pe oameni să ne returneze Bibliile şi cărţile, avem întreaga populaţie a oraşului 
ca prieteni ai noştri şi cu mulţi dintre ei au început studii. Ni s-a raportat că un păstor religios 
îngrijorat le-a spus enoriaşilor lui în biserică, într-o duminică dimineaţa, că niciodată înainte n-a fost 
aşa de supărat în inima sa, ca atunci când a văzut sosind în port ‘Speranţa’. ‘Aducându-i la mâhnire’. 

Rezultatele lucrării ‘Speranţei’ încep să arate acum ca o mulţime de persoane ce încep să le 
vorbească altora despre aceste adevăruri, nu într-un mod organizat, este adevărat, deoarece locuitorul 
ţării Newfoundland nu pune preţ pe organizare. Atunci când nu lucrează în păduri, nu este la pescuit 
sau în grădină, el doar stă cu pipa în gură pe marginea debarcaderului şi spune poveşti; şi multe din 
poveşti sunt despre ‘lucrarea ciudată’ a ‘Speranţei’ de pe aceste coaste. Acum s-au început multe 
studii acasă la persoanele interesate şi noi avem un grafic cu ajutorul căruia vizităm acelaşi oraş 
aproape la fiecare zece zile şi continuăm studiile în acest oraş înainte să ne mutăm în următorul. Este 
ca şi cum am avea un oraş mare şi fiecare micuţă aşezare ar fi altă stradă ce trebuie lucrată, aşadar 
‘Speranţa’ se plimbă prin tot oraşul şi nu există semnale de oprire. Ea merge înainte! Dumnezeul 
nostru a fost foarte aproape de ‘Speranţa’ pentru a o proteja şi binecuvânta şi noi suntem 
recunoscători pentru grija şi binecuvântarea Sa. 

Aici în Newfoundland noi suntem mai îngrijoraţi de teritoriul nostru şi pe măsură ce vedem 
mulţimea de aşezări micuţe la care încă nu s-a ajuns cu mesajul prezenţei despre împărăţia întemeiată 
a lui Cristos, realizăm că lucrarea noastră cu din ce în ce mai multă laudă este departe de a fi 
încheiată. 
 

Noua Zeelandă 
 

Isus Cristos le-a spus discipolilor Lui să ‘meargă şi să facă discipoli dintre toţi păgânii şi să-i 
boteze în numele Tatălui, al Fiului şi al spiritului sfânt’ şi să-i înveţe să observe toate poruncile pe 
care îi învăţase El. Este un lucru interesant de observat în raportul din Noua Zeelandă că în medie au 
fost cu 90 de vestitori mai mult pe teren în fiecare lună, de-a lungul anului, şi raportul lor anual pentru 
botez arată 88. Din aceasta se pare că cei care au apucat privilegiile serviciului apreciază şi 
necesitatea îndeplinirii celeilalte cerinţe, a simbolizării consacrării lor faţă de Dumnezeu. Martorii lui 
Iehova din Noua Zeelandă ţinteau la 1.000 de vestitori care să se alăture în cântarea laudelor Celui 
Prea Înalt şi ei au fost plini de succes în atingerea acestei ţinte, cu extraordinarul total de 1.131 
vestitori pentru luna august. Fără îndoială aceşti vestitori noi vor fi bine instruiţi în activitatea de 
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serviciu şi curând îşi vor exprima hotărârea de a-şi consacra viaţa lui Dumnezeu şi de a simboliza 
aceasta prin botez public. Servul de filială din Noua Zeelandă ne oferă în raportul lui anual o relatare 
foarte interesantă despre întâmplările din această ţară. 

Creşterea în rândurile pionierilor se ridică la 38 procente, deşi încă n-am ajuns la totalul dorit 
ce echivalează cu 10 procente din toţi vestitorii. Pionierii care se află de mult timp în serviciu nu şi-ar 
schimba statutul legal pentru nimic. Aceştia adoră să laude pe Iehova zilnic cu buzele lor, ştiind că 
bunătatea Sa iubitoare este mai bună decât viaţa. De asemenea, noi pionieri intră în serviciu cu zel, şi 
realizează că pentru a continua să experimenteze bucuriile pionieratului trebuie să fi silitor, să rabzi 
greutăţile ca un bun soldat al lui Isus Cristos. Prin credincioşii pionieri s-a realizat o mare lucrare, nu 
numai prin căutarea „altor oi”, ci şi ajutând multe grupe să-şi intensifice activitatea. Bucuria acestor 
pionieri este molipsitoare, extinzându-se la toţi care sunt privilegiaţi să fie asociaţi cu ei în serviciul 
Împărăţiei. 

O tânără soră pionieră scrie: „Cu siguranţă nu mi-ar fi plăcut să pierd privilegiile serviciului 
de astăzi”. Ea povesteşte despre binecuvântările primite în noul ei teritoriu. Într-o zi, în timp ce se 
întorcea acasă într-un autobuz aglomerat, din mărturia stradală, ea a stat jos lângă o fată maori în 
poala căreia stăteau un set de broşuri şi pe care, .., le primise de la un prieten. N-a durat mult să 
aranjeze un nou studiu. Unei alte doamne, care avea deja câteva publicaţii, i s-a arătat cum să studieze 
şi curând a fost dezvoltat un bun studiu din Biblie. Această doamnă simte că nu întâmplarea fost cea 
care i-a adus pe martorii lui Iehova la ea acasă pentru a o ajuta să înţeleagă Biblia. 

Mult din teritoriul urban din Noua Zeelandă primeşte o foarte bună mărturie. Cu toate acestea, 
există încă zone rurale care trebuie să primească o acoperire completă cu mesajul Împărăţiei. Unii 
vestitori credincioşi şi-au uzat maşinile călătorind peste teritorii extinse, hrănind pe „alte oi” ale 
Domnului din teritoriul populat ici şi acolo. Aceasta, în ciuda benzinei raţionalizate, costă de trei ori 
mai mult decât suma pe care o plăteşti în America. Maşinile noi sunt scumpe şi greu de obţinut din 
pricina controalelor la import impuse de guvern. Cu toate acestea, în pofida multelor obstacole, noi 
aşteptăm cu nerăbdare şi încredere timpul, în curând, când mesajul Împărăţiei va fi cunoscut în orice 
colţ izolat din această ţară. 

De mare folos pentru terenul din Noua Zelandă în decursul celor doi ani trecuţi a fost prezenţa 
printre noi a patru absolvenţi de la Gilead. Este sigur că dacă aici ar fi trimişi alţi fraţi capabili cu 
instruire la Gilead, pentru a acţiona ca pionieri speciali, lucrării din Noua Zeelanda i s-ar da un impuls 
suplimentar. Noi ne bucurăm că deja din această ţară câţiva fraţi au devenit absolvenţi ai Gileadului şi 
ne face mare plăcere că s-au făcut aranjamente ca alţii din Noua Zeelandă să intre în şcoală în prima 
clasă din 1950. 

De la sosirea sa aici de la Gilead, un serv de circuit a studiat limba maori şi acum poate să 
expună cuvântări improvizate în acea limbă. De asemenea, el a fost de mare ajutor în traducerea mai 
repede a cărţii „Să fie Dumnezeu adevărat” în limba maori. O soră pionieră, prezentă la o lectură în 
maori, deşi nu înţelegea nici un cuvânt, povesteşte despre emoţia pe care a experimentat-o privind 
auditoriul înţelegător maori, în timp ce fratele nostru de la Gilead gesticula şi „vorbea în limbi”. 

Perspectivele sunt foarte bune pentru o creştere mai mare printre rasa maori. Aceşti oameni 
simpatici sprijină bine adunările publice şi servul nostru de circuit american-maori, fratele Hamuera 
Peteri, nu pierde nici o oportunitate să le vorbească în propria lor limbă. În decursul anului au fost 
oferite douăzeci de cuvântări publice în maori cu un număr total de participanţi de 470, dintre care 
majoritatea erau străini. Înainte să înceapă cuvântarea şi în armonie cu obiceiul maori, unul din 
bătrânii satului spune mai întâi bun venit vorbitorului şi vizitatorilor din alte sate. La sfârşit oamenii 
nu pleacă imediat, ci rămân să discute cuvântarea. Poate unul sau doi vor oferi o cuvântare 
improvizată, fiecare exprimându-şi punctele de vedere despre problemele ridicate de vorbitor. Unul s-
ar putea să fie complet de acord cu ce s-a spus. Altul poate că exprimă dezaprobare şi ridică întrebări. 
Apoi vorbitorul are ultimul cuvânt, clarificând punctele ce necesită explicaţie suplimentară. Astfel de 
discuţii, toate conduse în limba maori, durează adesea mult timp după încheierea adunării publice, 
împrejurare care arată că maoriţii dau dovadă de o minte mai curioasă decât mulţi europeni. 
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Un preot prezbiterian maorit a fost prezent la două adunări publice. După prima cuvântare el a 
arătat un bun interes şi a pus multe întrebări. La cea de-a doua cuvântare el n-a avut de pus întrebări, 
deoarece ‘totul era dovedit din Biblie şi nu putea să contrazică acest lucru’. 

Terenul în Noua Zeelandă este copt şi este datoria tuturor celor din poporul lui Iehova să 
lucreze cu sârguinţă în lucrarea de mărturie, câtă vreme încă mai este ziuă. 
 

Nicaragua 
 

Martorii lui Iehova din călduroasa ţară din America Centrală, Nicaragua, anunţă veştile 
Împărăţiei. Ei, împreună cu toţi colaboratorii lor din lumea întreagă, doresc să fie ascultători de 
îndemnul psalmistului: „Scoateţi un sunet vesel pentru Dumnezeu, voi toate ţările!” Biserica catolică 
revendică 95 % din toţi locuitorii ţării Nicaragua ca şi copii ai ei. Poate că ea a răspândit aceasta, dar 
aceşti copii maturi nu mai cred doctrine, şi ei n-ar putea începe vreodată să explice ce învaţă biserica 
catolică. Ei sunt catolici numai cu numele. Numai pentru că părinţii lor au fost catolici şi ei spun că 
sunt catolici. Acum a venit ziua pentru a deschide ochii acestor oameni şi martorii lui Iehova din 
Nicaragua încearcă să facă tocmai acest lucru. Unii ochi au fost luminaţi, deoarece ei au avut o 
creştere cu 89 procente în numărul de predicatori care, prin harul Domnului, sunt hotărâţi să laude pe 
Domnul în continuare din ce în ce mai mult. Servul de filială ne oferă câteva din trăsăturile esenţiale 
despre ceea ce are loc în această ţară călduroasă din America Centrală. 

S-a manifestat puţină împotrivire făţişă faţă de mesaj, dar adunările publice continue şi 
lucrarea de serviciu din ce în ce mai mare i-au pus pe religionişti în gardă. Enoriaşii pun prea multe 
întrebări. „Treimea” a devenit chestiunea deschisă pentru toţi din organizaţiile religioase, protestante 
şi catolice, aliniaţi în apărarea doctrinei lor favorite. Fiind singurii care se opun „treimii” şi care îi pot 
demonstra falsitatea, martorii lui Iehova au devenit centrul discuţiei la amvoanele religioase. Lucrarea 
noastră este mereu amintită şi condamnată de predicatori, care, bineînţeles, tinde să-i trezească pe 
oameni la realitatea ca ei să înceapă să-şi studieze Bibliile pentru ei înşişi. Un predicator evanghelist 
dedică lunar spaţiu în revista sa unei învinuiri critice a explicaţiei „treimii”, publicată în „Adevărul vă 
va face liberi”, care încearcă s-o dovedească falsă prin argumente care sunt amuzante şi ridicole. Până 
în urmă cu câteva luni patru texte din Biblie, preferate de religionişti, folosite în sprijinirea doctrinei, 
se dovedeau o bună bază pentru argument; dar de la apariţia şi punerea în circulaţie a cărţii „Să fie 
Dumnezeu adevărat” îndreptarea atenţiei de către ei la aceste texte numai deschide calea pentru 
plasarea acestei excelente expuneri într-o formă care este uşor de înţeles şi raţională, atât de diferită 
de lungul şi complicatul argument religios, care se încheie cu recunoaşterea seacă „aceasta este o 
taină”. 

Din pricina lungimii neobişnuite a oraşului capitală unde se află în funcţiune cea mai mare 
grupă, în decursul anului au fost făcute acolo două unităţi. Cea mai mare problemă cu care se 
confrunta grupa era participarea la adunările grupei, care scăzuse cu 30 procente din numărul total 
lunar de vestitori. Dar imediat după organizarea noii unităţi participarea s-a dublat şi numărul de 
vestitori a început să urce, precum şi cel al studiilor din Biblie şi al altor aspecte ale serviciului. 

Adunările publice au fost foarte mult binecuvântate. În ciuda personalului redus printre 
misionari, timp de multe luni, numărul adunărilor publice a crescut cu 65 procente faţă de cel de anul 
trecut. Indiferent dacă au fost conduse în case particulare, curţi interioare, curţi în spatele casei, 
parcuri, sau în teatre închiriate, întotdeauna a existat acolo ca să asculte un număr frumuşel de feţe 
noi. Persoanele cu bunăvoinţă care îşi deschid casele pentru adunări nu pot oferi întotdeauna confort 
şi săli spaţioase pentru participanţi, dar aceste adunări au părut să fie cele mai de succes. Vecinii îşi 
trimit scaunele şi cutiile şi într-un fel sau altul, întotdeauna toată lumea găseşte loc să stea jos. În 
multe case, şi chiar în teatrele închiriate, aleargă porci şi guiţăie prin mulţime, mârâie câini şi cântă 
cocoşi, dar aceste întreruperi par să nu ofenseze pe nimeni şi oricum mesajul merge înainte. 

Biserica catolică a descurajat cititul şi învăţatul aşa de multe secole, încât analfabetismul este 
foarte răspândit printre oamenii săraci, mai ales în oraşele periferice. O pionieră specială, raportând 
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progresul ei, scrie că mulţi oameni sunt foarte surprinşi atunci când li se sugerează să studieze. Mulţi 
îşi acceptă analfabetismul ca pe un obstacol de neînvins în viaţa lor şi se mulţumesc să-i lase pe alţii 
să gândească pentru ei. Cu toate acestea, alţii stau jos şi ascultă când sunt conduse studii din Biblie şi 
fac mai bune comentarii decât cei care cercetează răspunsul scris. Ea mai scrie: „Aproape jumătate 
din populaţia aflată în sarcina mea trăieşte în ferme mici împrăştiate pe dealuri şi între munţi, pe 
poteci spre care se poate călători numai cu calul. La început am fost foarte îngrijorată de aceşti 
oameni, întrebând cum aveau ei să primească mesajul Împărăţiei înainte de Armaghedon. Atunci când 
am început vizitele ulterioare la aşezările mele de lângă oraş, am constatat că aproape jumătate dintre 
cei care primiseră cărţi îşi dăduseră, împrumutaseră sau îşi vânduseră cărţile la rudele şi prietenii lor 
ce trăiau la ţară, care, la rândul lor, le-au dus înapoi pe dealuri şi au explicat ce ştiau din adevăr acelor 
persoane izolate. Este raportat că unul chiar le arăta cum îmi conduc studiile din Biblie. Mulţi care 
sunt folosiţi să ducă mesajul lui Iehova sunt cunoscuţi numai de el”. 

Un adventist care era familiarizat cu multe din Biblie a început să studieze cu un vestitor. 
După ce a studiat aproape două luni şi-a părăsit biserica şi a început să participe cu credincioşie la 
adunările de la Sala Împărăţiei. Unul câte unul, familia lui, ce era alcătuită din mai mulţi fii şi fiice, 
gineri şi nurori, adulţi, toţi au devenit interesaţi şi numărul de participanţi la studiul său s-a ridicat la 
14. Acum, numai după un scurt timp, câţiva dintre aceştia sunt vestitori ai Împărăţiei.  

Un an foarte binecuvântat este în urma noastră şi aşteptăm mult mai multe binecuvântări în 
anul care este înainte. Nu există limită pentru posibilităţile de expansiune şi cu ajutorul noului 
misionar şi mai mulţi promişi, sperăm să explorăm multe terenuri noi. 
 

Nigeria 
 

Poporul lui Iehova din ţările tropicale ale Africii de Vest îşi face parte în a da din ce în ce mai 
multă laudă lui Iehova, Marele Dumnezeu al Universului. O minunată lucrare s-a realizat printre 
tineri şi bătrâni, deopotrivă, învăţându-i adevărul. Oamenii tineri şi-au luat poziţia în egală măsură cu 
cei în vârstă, chiar în şcolile din ţară, unde peste copii a venit oarecare persecuţie, deoarece erau 
martori ai lui Iehova. Aceste experienţe n-au potolit zelul părinţilor, nici al copiilor, aşa că astăzi 
biroul de filială din Nigeria serveşte bine miile de martori ai lui Iehova de pe tot cuprinsul acelui 
teritoriu. Fraţii tipăresc acum Turnul de veghere în limbile yoruba şi ibo şi când timpul va permite .. 
să tipărească şi în alte limbi. Raportul servului de filială oferă câteva din experienţele foarte 
neobişnuite de care se bucură misionarii în Africa. 
Din punct de vedere politic această ţară întinsă este împărţită în trei regiuni: provinciile din nord, în 
mare parte mahomedane şi păgâne, cufundate în ignoranţă şi analfabetism; provinciile de vest şi de 
est, unde mesajul a prosperat şi s-a extins în toate direcţiile. Au fost adăugate trei circuite şi 55 de 
grupe noi, făcând cu totul 20 de circuite şi 304 grupe. Aprecierea crescută a privilegiilor Împărăţiei a 
adus noul record de vestitori de 268, în comparaţie cu 149 de anul trecut. Mare parte din creştere 
poate fi atribuită excelentei lucrări a servilor de circuit. 

Lucrarea de vizite ulterioare şi de studii din Biblie, pentru mult timp cu importante puncte 
slabe, a arătat o îmbunătăţire considerabilă ca rezultat al eforturilor conştiincioase ale servilor de 
circuit şi ale instrucţiunilor şi îndemnurilor repetate de la adunări şi prin intermediul Informatorului. 
O experienţă vrednică de reţinut arată rezultatele minunate care pot veni de pe urma efortului 
credincios al vizitei ulterioare: Un pionier a găsit interes într-un district foarte îndepărtat şi în cele din 
urmă a putut să facă o vizită ulterioară. La prima sa vizită ulterioară a avut trei persoane prezente. 
După un studiu el a scris o scrisoare căpeteniei satului, conturând natura şi scopul lucrării. Căpetenia 
a citit această scrisoare sătenilor adunaţi şi la următoarea vizită ulterioară erau prezente nouă 
persoane. După o a doua scrisoare numărul de participanţi a crescut la treisprezece săptămâna 
viitoare. De data aceasta el a rămas patru zile şi i-a luat pe cei interesaţi pe teren cu el. După destul de 
puţin timp, nouă au fost botezaţi şi până în prezent nu mai puţin de 43 de persoane au raportat 
serviciu pe teren. Totul rezultat al unei vizite ulterioare! 
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Congresele de circuit s-au ţinut în toată ţara, de două ori pe an, oriunde era posibil, dar în 
majoritatea cazurilor, numai o dată, din cauza distanţelor uriaşe care trebuiau să fie parcurse, în afară 
de faptul că ambii servi de district lucrează şi la biroul de filială şi acolo au multe datorii de care să se 
ocupe. S-au ţinut trei congrese de district, ce au servit grupuri de limbi diferite din provinciile de est 
şi de vest. Niciodată nu se poate obţine o sală pentru congrese aşa de mari; aşa că, pentru a depăşi 
dificultatea, fraţii construiesc pavilioane uriaşe de bambus, frunze de palmier şi rogojini băştinaşe. 
Ele sunt mult mai bune decât sălile, căci sunt răcoroase şi spaţioase şi minunat de potrivite pentru 
scop. În unele părţi fraţii au devenit de-a dreptul experţi în construirea de pavilioane. 

Servind toate aceste congrese cei doi servi de district au călătorit peste 15.000 de mile, în 
mare parte cu maşina. Printre multele lor experienţe fericite se evidenţiază în special două. La un 
congres s-a făcut o vizită lui Oba, sau regele băştinaş al oraşului, care a participat la lectura publică 
din stat. El este un om educat şi împărtăşeşte creştinismul. După ce lectura s-a încheiat,el l-a întrebat 
pe servul de district dacă putea spune câteva cuvinte auditoriului, supuşii lui. El şi-a exprimat 
aprecierea faţă de lectură şi a menţionat dorinţa tuturor oamenilor după libertate. Apoi, ţinând sus 
cartea „Adevărul vă va face liberi” pe care o obţinuse mai înainte, el a recomandat-o public supuşilor 
săi. Aceasta a cauzat oarecare senzaţie şi congresul şi lectura au fost subiectul de discuţie al oraşului 
ziua următoare. Iată că propriul lor conducător le recomanda adevărul. 

Într-un alt caz congresul s-a ţinut într-un oraş unde este multă închinare la idoli de toate 
felurile, şi până atunci nici o grupă de martori ai lui Iehova. Câţiva oameni cu bunăvoinţă şi-au 
exprimat dorinţa să fie botezaţi şi au cerut, de asemenea, să li se facă o vizită la ei acasă, pentru a 
curăţa idolii. Operaţia s-a făcut dimineaţa următoare, idolii fiind adunaţi într-o grămadă, zdrobiţi în 
bucăţi şi aruncaţi în flăcări, în mijlocul strigătelor de bucurie ale foştilor lor închinători. S-a început o 
adunare în acel oraş şi numai două luni după aceea a fost formată o grupă care până acum a raportat 
un record de 21 vestitori. 

Una din cele mai mari dificultăţi cu care trebuie să se lupte în această ţară este analfabetismul. 
Populaţia devine mai conştientă de educaţie şi există multă dorinţă după învăţare, în special printre 
oamenii mai tineri. În mijlocul vestitorilor există oarecare analfabetism şi pentru noul an s-a organizat 
o campanie care să elimine acest lucru. Orele de citire în engleză, yoruba şi ibo vor fi ţinute în diferite 
Săli ale Împărăţiei pentru folosul fraţilor analfabeţi, iar lecţiile în aceste limbi au fost pregătite şi 
tipărite la presa noastră. Concentrându-se asupra instruirii, aceşti fraţi vor fi găsiţi curând conducând 
studii, şi astfel privilegiile lor de serviciu se vor mări, în loc să se limiteze la mărturia orală. 
Există câteva experienţe care pot oferi cuiva o satisfacţie mai mare decât a fi capabil să informezi o 
persoană cufundată în ignoranţă şi superstiţie despre abilitatea înţelegerii şi de a pune stăpânire pe 
adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu şi de a veghea ca mintea lui să fie deschisă spre viziunea lumii 
noi. Fără îndoială sunt mult mai multe „alte oi” ce vor mai fi adunate din milioanele Nigeriei şi, prin 
harul lui Iehova, noi vom continua să extindem închinarea adevărată „din ce în ce mai mult”, până 
când ultima dintre aceste „alte oi” va fi strânsă în singura turmă mare sub Păstorul Cel Bun. 
 

Dahomey 
 

Fraţii din Dahomey au continuat lucrarea Împărăţiei de-a lungul anului, în ciuda dificultăţilor. 
Au trebuit să fie îndreptate anumite chestiuni cu guvernul, înainte ca adevărata libertate de închinare 
să poată fi dusă mai departe în acest teritoriu de martorii lui Iehova. Cei care sunt acum acolo 
continuă să studieze adevărul şi să le vorbească celor cu care au oportunitatea. A existat o creştere 
remarcabilă în activitatea de vizite ulterioare, de la 334 anul trecut, la 3.459 vizite ulterioare făcute în 
decursul anului de serviciu 1949. Acelaşi lucru este adevărat şi în ce priveşte studiile din Biblie la 
domiciliu. Creşterea a fost de la 23 la 80. Lucrarea în Dahomey este condusă de servul de filială din 
Nigeria şi aici sunt precizate câteva puncte interesante. 

În mai 1948 s-a făcut mai întâi o cerere guvernatorului pentru a avea lucrarea autorizată 
oficial şi Societatea să fie înregistrată în ţară. Apoi a urmat o lungă întârziere şi pentru a încerca să 
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urgentăm chestiunea, au avut loc întrevederi în prima parte a anului prezent. Atunci s-a aflat că 
întreaga chestiune fusese deferită înaltului comisar din Dakar şi hotărârea sta în puterea lui. În cele 
din urmă a fost primită o scrisoare de la biroul înaltului comisar ce refuza să acorde autorizaţia 
solicitată. 

În timpul anului a fost posibil să ţinem două congrese de circuit, unul în Porto Novo şi unul în 
Cotonou. Acestea au fost ţinute înainte să vină această hotărâre şi au fost permise de către autorităţile 
poliţiei. Primul, de la Porto Novo, s-a ţinut la începutul anului şi a făcut multe pentru a-i organiza pe 
fraţi pe o temelie solidă. 

Cel de-al doilea congres, de la Cotonou, a fost, de asemenea, plin de succes şi pentru acesta 
poliţia a emis o scrisoare cu autoritate prin care, deşi ne reamintea că lucrarea încă nu era autorizată, 
ei îşi exprimau bunăvoinţa să facă o excepţie şi să permită congresul. Aceasta dovedeşte că nu poliţia 
sau guvernul sunt împotriva lucrării noastre, ci mai degrabă biserica catolică este cea care face 
presiune din spate. Şi aici oamenii şi-au arătat setea după adevăr şi literatura s-a dus tot aşa repede 
cum am putut-o plasa. Lectura publică urma să se ţină în cinematograful local şi s-a făcut o bună 
înştiinţare. 

Chiar înainte să fi fost înmânată hotărârea înaltului comisar, guvernul a început să exercite 
presiune împotriva fraţilor şi au avut loc câteva arestări în Porto Novo şi Cotonou. Fraţii au fost ţinuţi 
în arest câteva zile şi apoi au fost eliberaţi, după un puternic avertisment ca ei să nu „mai înveţe sau 
să predice în acel nume”. O astfel de împotrivire le-a dat fraţilor oportunitatea să pună mărturie 
înaintea „împăraţilor şi domnilor” şi să dea socoteală de nădejdea care este în ei. În Porto Novo 
guvernul a încercat să dezbine grupa, transferându-i pe acei fraţi care erau angajaţi la stat în locuri 
departe de oraş; dar iată că din nou această mişcare a ratat. Nouă ni se aminteşte relatarea despre 
apostoli că „cei care au fost împrăştiaţi în diferite direcţii s-au dus peste tot predicând cuvântul”. O 
astfel de mişcare, în loc să împiedice lucrarea, nu face decât să-i extindă orizontul. 

Se speră ca la timpul potrivit să se poată face ceva pentru a permite libertatea de închinare în 
această ţară. 
 

Camerun 
 

Biroul din Lagos continuă să se îngrijească de lucrarea din Camerun până la timpul când vom 
putea să avem câţiva fraţi de la Gilead intraţi în ţară, ca să se ocupe de interesul de acolo. Sunt 114 
vestitori cu caracter regulat în ţară şi în timpul anului a fost atins recordul de 210 vestitori, A existat o 
creştere cu 54 de procente faţă de media anului trecut. Câteva puncte de interes, care au fost trimise 
de servul de filială pentru Nigeria, arată problemele cu care se confruntă fraţii noştri. 

Lucrarea din Camerun este acum bine stabilită şi sunt treisprezece grupe organizate şi cel 
puţin între 200 şi 300 de fraţi. Există mult interes în această ţară şi, ca şi în alte teritorii, oamenilor cu 
bunăvoinţă le e silă de hrana lipsită de valoare cu care au fost hrăniţi de cler. 

La începutul anului de serviciu s-a făcut o vizită la Douala de către filiala Nigeria, cu scopul 
de a ţine un congres de circuit şi de a avea întrevederi cu autorităţile cu privire la stabilirea lucrării pe 
o bază potrivită cu autorizaţia guvernului. Întrevederea avută cu conducătorul unei surete a arătat nu 
existau împotriviri reale din partea guvernului, ci chestiunea era supusă hotărârii înaltului comisar din 
Yaounde. 

Congresul de circuit ţinut în Douala cu acea ocazie a fost un mare succes şi a servit să 
întărească şi să încurajeze fraţii. Poate că adunările publice nu se ţin până când nu se obţine 
autorizaţie, dar sesiunile congresului au fost ţinute, deoarece acestea erau considerate a fi particulare. 
A fost oferită şi o lectură şi deşi n-a putut fi anunţată ca lectură publică, celor cu bunăvoinţă le-au fost 
oferite invitaţii personale. Aproximativ 200 de fraţi au fost prezenţi pentru acest congres. 

Fraţii nu au greutăţi să-şi ţină studiile şi se pare că acestea nu sunt împiedicate. În Douala ei 
îşi au propria Sală a Împărăţiei şi acolo se adună cu regularitate pentru a studia La Tour de Garde 
(Turnul de veghere). Alte lucruri necesare le sunt furnizate pentru a-i ajuta în studiile şi serviciul lor. 
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În februarie doi fraţi de la Gilead au sosit în Lagos în drum spre numirea lor în Douala. 
Intrarea lor în Camerun depinde de hotărârea înaltului comisar şi ei trebuie să rămână în Nigeria, 
aşteptând rezultatul final al negocierilor. Fraţii din Camerun aşteaptă cu nerăbdare să-i aibă împreună 
cu ei pe aceşti fraţi, deoarece prezenţa lor va fi un mare imbold pentru lucrare. 
  

Togo 
 

În ultima parte a anului de serviciu unul din fraţii din Dahomey, un pionier, a mers să lucreze 
în Lome. Acesta este oraşul capitală al Togoland-ului Francez. El a avut un foarte bun succes în timp 
ce s-a aflat acolo, plasând 373 cărţi şi broşuri. El a făcut 117 vizite ulterioare şi a condus 12 studii. El 
a putut rămâne în ţară numai trei luni şi apoi a trebuit să plece până la timpul când autorităţile vor 
permite ca lucrarea martorilor lui Iehova să fie continuată. Se speră că în viitorul apropiat vom putea 
să începem din nou lucrarea, deoarece există un bun interes în ţară. 
 

Rodesia de Nord 
 

Cu o fermă hotărâre personală fraţii noştri din Rodesia de Nord au spus: „Nu neglija darul 
care este în tine … ca progresul tău să poată fi evident pentru toţi”. Cei care au venit la cunoştinţa 
adevărului sunt foarte nerăbdători să predice adevărul şi mulţi au trebuit să fie reţinuţi să facă aşa din 
pricina lipsei lor de cunoştinţă. Campania de educaţie care a început acolo cu puţin timp în urmă 
progresează foarte bine. Sunt 1.497 de fraţi care acţionează ca profesori şi s-a raportat că în decursul 
anului peste 1.500 persoane au învăţat să citească. Aşa că s-a făcut un bun progres în această privinţă. 
Cu toate acestea, guvernul n-a văzut potrivit să se pună în circulaţie multă din literatura Societăţii 
pentru distribuire generală. S-a pus interdicţie pe „Să fie Dumnezeu adevărat”, dar noi aveam 
speranţe că aceasta va fi ridicată. Cu toate acestea, a venit o hotărâre judecătorească potrivit căreia ei 
nu vor ridica interdicţia de peste acea publicaţie, nici de pe cartea „Adevărul vă va face liberi”. De ce, 
este greu de înţeles. Comitetul guvernamental a ridicat interdicţia, însă pe revista Turnul de veghere, 
interdicţie ce dura de 14 ani. În ciuda obstacolelor s-a făcut un progres excelent printre oamenii din 
Africa şi servul de filială din Rodesia de Nord ne trimite câteva rapoarte foarte interesante. 

Atracţia principală a anului a fost succesul congreselor de district, „Acolo unde merg 
seminţiile … să aducă mulţumiri numelui Domnului”. Să participi la unul este o experienţă de neuitat, 
mai ales când este ţinut în ‘tufiş’. Ziua începe aproape înainte de revărsatul zorilor cu glasurile 
melodioase ale bărbaţilor şi femeilor râzând, cântând şi făcând ce este mai bun din .. improvizată şi .. 
punând la cale aranjamente. Pregătirea pentru mărturia din satele sau aşezările din apropiere şi seara 
discuţii înaintea unui foc uriaş, care este întremat din ce în ce mai mult până când strălucirea lui face 
inutile luminile; şi mai târziu, când îşi face apariţia răcoarea înviorătoare a nopţii, apare ţipătul 
păsărilor şi urletul întâmplător al unei fiare sălbatice înainte ca, în cele din urmă, să se instaleze 
bivuacul, cu cenuşa fierbinte pe moarte încălzind trupurile insuficient îmbrăcate ale celor care, în cea 
mai mare parte, au venit de la mile depărtare cu bagaje purtate de femei. 

Congresul de district s-a ţinut la Nkana, cel mai mare oraş din teritoriu, şi au fost prezente 
aproape 5.000 de persoane. Lectura publică a avut o participare de aproximativ 7.500 persoane şi n-a 
fost deloc afectată de .. a prefectului papal, ce a făcut paradă prin oraş sub un umbrar cu „armata”, 
condus de .. şi urmat de poliţia catolică, câţiva europeni şi aproximativ 1.500 de africani. Câteva 
persoane au fost auzite spunând aproape de locul congresului: „De mult timp ne batem joc de aceşti 
oameni şi ei tot vin şi numărul lor creşte. Ce adunare au avut ei în această după amiază şi uitaţi-vă la 
numărul de biciclete pe care le au printre ei!” Da, martorii lui Iehova au şi ei nevoie de biciclete, 
deoarece distanţele dintre sate sunt mari şi deşi poate să-ţi ia un an să cumperi maşină, cu economisiri 
riguroase, ea ajută în lucrarea de serviciu. 
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Administratorul bisericii metodiste şi un preot anglican au editat un atac sarcastic la adresa 
Societăţii într-un pamflet pentru africani, „John Christian se uită la Turnul de Veghere”. În acesta ni 
se spune că martorii lui Iehova nu oferă nici o speranţă de cer pentru femei; că în realitate Societatea 
nu promite nimănui viaţă veşnică; că religia noastră este o „religie a urii” şi că „nu mulţi bărbaţi şi 
femei inteligente, fie albi, fie negri, urmează Turnul de Veghere”. Când administratorul a fost vizitat 
şi i s-a arătat că „nu sunt chemaţi mulţi înţelepţi după carne, nici mulţi puternici, nici mulţi nobili” el 
a avut puţine de spus despre chestiune. Ignoranţa lui cu privire la învăţăturile noastre era proverbială, 
dar motivaţia sa pentru ce scrisese era clară. El a spus: „Noi (clerul) trebuie să facem ceva pentru a ne 
apăra”. Da; acel tip de apărare înseamnă nimic mai mult decât ruinarea lor. Când a fost întrebat de ce 
atât de mulţi îi părăsesc biserica pentru a se asocia cu martorii lui Iehova, dacă noi nu le oferim viaţă 
veşnică, el iarăşi n-a avut nimic de spus. „John Christian”, despre care scriu ei, este omul pe care 
speră să-l amăgească; realitatea este că el este repede trezit la realitate. 

De ani de zile secţiunea de nord-est a teritoriului a fost predominant catolică, dar acum, la 
câteva mile de scaunul episcopului se află o grupă activă în dezvoltare, de ordinul sutelor, alcătuită 
aproape în întregime din foşti catolici, condusă de un poliţist local şi sprijinită de clericii guvernului. 
Părinţii Albi au hotărât acum să vină la grupă pentru a se „lupta” cu martorii lui Iehova (să-şi 
folosească propriul cuvânt). Această lupta va continua şi putem fi siguri că va fi folosită orice armă 
din arsenalul scârbos al Ierarhiei pentru a se opune răspândirii mesajului Împărăţiei, până când 
chestiunea finală va fi rezolvată de Însuşi Dumnezeu. 

Servul de district raportează: În districtul Kawambwa, după ce a fost expusă cuvântarea 
publică, la care au participat 2.581 persoane, un număr de diaconi, bătrâni şi preoţi, incluzând 
învăţători ai misiunii locale, au participat la adunare şi i-au cerut vorbitorului să vină acasă la 
diaconul din .. ca să repete această lectură s-o audă şi alţii şi să dea posibilitatea ca întrebările să 
primească răspuns. Invitaţia a fost acceptată şi 43 de persoane interesate, toţi membrii ai bisericii, au 
participat şi după aceea li s-a dat literatură gratuit. Întrebările au primit răspunsuri mulţumitoare şi 
oamenii au cerut ca acolo să fie condus un studiu săptămânal. 

Lucrarea europeană s-a făcut constant dacă progresul încet şi fraţii de la Gilead au muncit 
extrem de silitor. Lipsa oportunităţii de a obţine săli pentru lecturile publice i-a forţat să folosească 
doar casele celor interesaţi, dar Domnul le-a binecuvântat lucrarea de lecturi şi un frate raportează: 
„După prima sau a doua, când au participat puţin mai mult de zece persoane, cei interesaţi au început 
să le vorbească la prieteni. Majoritatea celor care participă la studiile din Biblie, auzind cât de mult 
apreciaseră alţii cuvântările până acum, au hotărât să vină, aşa că ultima cuvântare din seriile prezente 
a avut o participare de 35 persoane. După una din aceste cuvântări un cuplu tânăr, care fuseseră mai 
înainte doar la trei studii din Biblie la domiciliu, au hotărât că acesta era adevărul. Ei au început 
imediat să le pună mărturie prietenilor lor, mărturisind fără ruşine că şi ei sunt acum martori ai lui 
Iehova. 
 

Congoul Belgian 
 

Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu nu este un lucru uşor nicăieri în lume. Cineva ar crede că 
în Africa, în special în Congoul Belgian, dacă o persoană ar vorbi despre Cuvântul lui Dumnezeu, 
conducătorii ţării ar fi bucuroşi. Dar nu este aşa. Biblia pare să fie o carte interzisă în acel teritoriu, 
deoarece puterile din spatele guvernului Congoului Belgian n-o să permită oamenilor cugetători să 
citească ce vor ei să citească, mai ales dacă aceasta are de-a face cu Cuvântul Domnului. Servul de 
filială din Rodesia de Nord ne oferă următorul raport interesant. 

Anul trecut a fost cel mai dificil dintre toţi şi pentru fraţii care au trăit în Congoul Belgian 
aceasta înseamnă mult. În prima parte a anului de serviciu n-au fost primite deloc cărţi şi scrisori spre 
teritoriu şi mijloacele de comunicare au fost aproape întrerupte. Apoi, pe 12 ianuarie, guvernatorul 
general a interzis Societatea şi a stabilit condamnarea la două luni închisoare şi o amendă de 2.000 de 
franci pentru toţi care se adunau cu membrii Societăţii, îi susţineau în vreun fel, sau erau membrii ai 
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acesteia. Această hotărâre a fost primită cu plăcere de presa catolică. A urmat arest după arest. Liste 
luate cu un an înainte de la un fost serv de grupă din Elisabethville au fost folosite ca mijloace de a 
lua urma la sute de asociaţi cu Societatea şi ei împreună cu soţiile lor au fost arestaţi. După ce şi-au 
ispăşit condamnările, africanii din Rodesia de Nord au fost deportaţi, dar tovarăşii băştinaşi din 
Congo au fost în multe cazuri trimişi la Kasaji, un lagăr de concentrare la 280 de mile de 
Elisabethville, unde se mai află o parte încă. Unora din fraţii deportaţi li s-a dat minim de hrană şi au 
fost siliţi să meargă pe jos ultimele 18 mile de la Sakania la graniţa Rodesiei de Nord. 

Poliţia secretă s-a înmulţit recent şi prezenţa Bibliei este suficientă ca un om să fie suspectat 
că este martor al lui Iehova. 

Tocmai s-au primit veşti că două surori europene din districtul Elisabethville au fost 
condamnate la 45 de zile închisoare, suspendată pentru trei ani, cu condiţia de comportament bun 
(ceea ce înseamnă, bineînţeles, fără să lucreze pentru Domnul), pentru că au fost în posesia Turnului 
de veghere şi au pus mărturie. Ele se confruntă zilnic cu perspectiva deportării. Alţii cu mai puţin 
curaj s-au oprit în progresul lor spiritual. Guvernul Congoului Belgian nu este aşa de pretenţios în 
păstrarea ţării în siguranţă pentru democraţie, cum este pentru catolicism, şi un editor de ziar care a 
îndrăznit să-l critice a fost deportat. 
 

Teritoriul Tanganika 
 

Această imensă ţară cu un teritoriu de 360.000 mile pătrate este sub supravegherea filialei din 
Rodesia de Nord. Societatea le dă puţinilor fraţi din acest teritoriu cât de multă atenţie este posibil. Se 
speră ca în decursul anului 1950 fraţii să poată deveni mai bine organizaţi, şi să putem fi capabili să-i 
aprovizionăm cu o publicaţie în propria lor limbă. Servul de filială raportează următoarele: 

Principala dificultate care a trebuit să fie înfruntată este cea a limbii şi a literaturii. Limbile 
cibemba şi cinamanga de la graniţele Rodesiei de nord nu sunt înţelese şi noi n-avem literatură în 
swahili, care este limbajul comun al întregului teritoriu. Aceasta se pregăteşte acum şi este necesară 
doar verificarea finală înainte să fie disponibilă prima broşură tipărită. Media anuală de 24,1 ore pe 
lună dă dovada zelului vestitorilor care, în majoritate, sunt foarte săraci, deşi curaţi şi harnici.  

Până acum atitudinea guvernului a fost prietenoasă şi exceptând confiscarea unei cărţi 
interzise, oficialii i-au lăsat pe martori să meargă liberi şi i-au încurajat să transmită mesajul într-un 
mod bun şi potrivit. 

Servul de circuit îşi împarte timpul între acest teritoriu şi Rodesia de Nord şi el povesteşte 
cum într-o dimineaţă, când a ieşit pe teren, a găsit mulţi oameni ce mergeau să ia parte la slujba lor de 
duminică dimineaţa. Bătuse primul clopot, dar nu şi al doilea, care arăta începerea slujbei. Servul i-a 
cerut proprietarului unde venise în vizită să conducă studiul să-l lase să conducă studiul înaintea 
slujbei, dar el a refuzat, deoarece era prezent preotul. Dar preotul a zis: „Lasă-l pe acest om să facă 
lucrul pentru care a venit” şi i-a chemat pe toţi membrii bisericii lui să participe la studiul din Biblie 
din cartea Copii. Când studiul s-a terminat preotul i-a mulţumit servului pentru mesajul cel bun pe 
care-l primise şi a strigat cu glas tare la enoriaşii lui să le spună că nu va mai fi tras un al doilea clopot 
pentru slujba lor, deoarece n-avea nimic de adăugat la ceea ce auzise în acea dimineaţă. „Bagă 
clopotul înapoi în cameră”, a zis el, „şi să ne întoarcem fiecare la casa lui!” 
 

Norvegia 
 

În această ţară a fiordurilor, a munţilor colţuroşi şi a minunatelor văi şi terenuri ce fac 
călătoria dificilă, mesajul Împărăţiei merge înainte. Cuvântul lui Dumnezeu n-a trebuit să fie predicat 
numai în oraşe şi cartiere, ci întocmai cum lui Isus i-a trebuit timp să-i vorbească femeii samaritene 
de la fântână şi oamenilor de pe marginea drumului şi să ţină studii în case particulare, tot la fel 
martorii lui Iehova din Norvegia au căutat să ducă mesajul Împărăţiei în colţurile izolate ale văilor şi 
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ale munţilor. Învingând dificultăţi extraordinare vestitorii şi-au mărit rândurile cu 23,6 procente, iar 
acum au atins un record în numărul de vestitori de 1.346. Vă veţi bucura de raportul servului de 
filială, pe măsură ce acesta relatează experienţele fraţilor care au mers înainte până la capătul 
drumului – care au călătorit până la ultimele case din munţi şi din văi pentru a predica vestea bună. 

Într-una din minunatele noastre văi caracteristice interesul se concentra pe doi martori ai lui 
Iehova ce călătoreau atunci în lungul şi-n latul ei cu bicicletele sau pe picioare. Aceşti bărbaţi îi 
vizitau pe toţi oamenii din vale cu literatură din Biblie. Unii au fost interesaţi şi amabili şi alţii se 
opuneau vizitelor acestor bărbaţi la casele lor. 

Într-un club de femei conversaţia şi discuţia se concentra pe cei doi martori, lucrarea şi 
literatura lor. Cineva, susţinut de majoritatea celor prezenţi, a făcut observaţia că literatura martorilor 
lui Iehova cuprindea profetizări false. O profesoară, luând poziţie în sprijinirea martorilor, a întrebat 
dacă aceste femei citiseră vreuna din publicaţii. Nu, nu citiseră. Păi, atunci cum puteau să ştie ele 
dacă aceasta conţinea profetizări false dacă nu citiseră. Profesoara a continuat că obţinuse cartea 
„Adevărul vă va face liberi”, o citise cu atenţie şi nu găsise acolo nici măcar un lucru care să nu fie în 
armonie cu Biblia. Acest punct al argumentului a fost întrerupt pentru a prelua argumentul potrivit 
căruia aceşti oameni, în mod sigur nu puteau fi buni din punct de vedere moral, când călătoreau prin 
împrejurimi, vizitând soţiile fermierilor etc. Din nou profesoara a protestat şi de data aceasta au 
susţinut-o şi alţii din auditoriu. Aceste lucruri au fost relatate unui martor în timp ce făcea o vizită 
ulterioară pentru a creşte interesul şi înţelegerea profesoarei din publicaţiile pe care le obţinuse. Cât 
de asemănător a fost învinuită calea Domnului nostru! 

În timpul lunilor de vară, când vremea era caldă, aceşti fraţi începeau dimineaţa devreme şi 
lucrau fără ezitare toată ziua, mergând tot mai departe de locul de unde începuseră iniţial. Adesea 
zăreau ferme aşezate departe sus pe versantul muntelui, spre care trebuiau să se caţere pe picioare, 
lăsându-şi bicicletele pe marginea drumului, deoarece colina era prea abruptă pentru a merge cu 
bicicleta. Când li se făcea foame încercau să plaseze literatură pe mâncare. Noaptea, dacă nu era 
disponibil nici un pat, aşa cum se întâmpla adesea, ei se opreau pe drum şi îşi desfăceau patul, care în 
acest caz era un foarte mare sac de hârtie. Ei dormeau în acesta pe ramuri de conifere, ce ţinea de cald 
toată noaptea. 

Dintr-o asemenea vale departe spre nord, lângă oraşul Trondheim, un pionier raportează multe 
experienţe interesante. Când vizitează o locuinţă de fermier în jurul prânzului sau seara, de obicei el îl 
găseşte pe fermier, familia lui şi pe servitorii lui stând în jurul mesei, fiecare cu câte o gazetă sau o 
carte în faţă. Ei aruncă o scurtă privire peste partea de sus a ceea ce citesc atunci când el este invitat 
să intre după ce bate la uşă. Apoi, pe măsură ce el începe să le vorbească despre scopul vizitei lui, ei 
se lasă puţin mai jos în scaun, în spatele obiectului pe care-l citesc, fără să spună un cuvânt. Este 
inutil să continui să le vorbeşti cu mintea lor ocupată. Aşa că el nu le mai vorbeşte şi se uită prin 
cameră, poate zăreşte pe podea vreo pisică, vreun câine sau copilul familiei. Atunci el îşi îndreaptă 
atenţia spre pisică, câine sau copil. Scărpinând sau mângâind căţelul sau pisica el le vorbeşte despre o 
pisică sau un câine pe care l-a avut cândva, sau despre care ştia. Dacă este un copil, el îl ia de jos şi îl 
pune pe genunchi. În felul acesta, mai devreme sau mai târziu, el reţine atenţia membrilor familiei 
unul după altul, atrăgându-i poate într-o conversaţie despre câine, pisică sau copil. Astfel el îi face să 
se intereseze de ce face el şi curând el este în relaţii amicale cu ei. După această scurtă introducere 
improvizată din partea sa, el conduce conversaţia la subiectul Bibliei şi a literaturii. Ar fi inutil să 
încerce să-i grăbească de la ce făceau ei la ce avea el să le spună. El trebuie doar să-şi facă timp să 
facă o introducere potrivită la subiectul său. 

Ţara este în special muntoasă cu multe fiorduri şi văi înguste, lungi sau scurte, ce se 
răspândesc în interior. În aceste văi şi de-a lungul fiordurilor se găsesc sate mici şi case împrăştiate 
ale pescarilor cu ferme mici. Fânul pentru hrănirea vacilor şi cartofii sunt singurele recolte culese. 

Fraţii şi cei interesaţi sunt răspândiţi prin aceste văi şi fiorduri. Adesea este greu să se 
întâlnească laolaltă pentru adunări regulate sau să facă vizite ulterioare regulate într-un fiord 
scormonit de furtună ce separă grupele cu pricina. Dar în pofida acestor multe greutăţi şi obstacole 
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lucrarea merge înainte în mod admirabil. În anul trecut numărul vestitorilor din aceste trei secţiuni 
nordice a crescut cu 52 de procente, de la o medie de 75 vestitori ce raportau în 1948, la 114 în acest 
an.  
Gândiţi-vă numai ce mare interes, şi în acelaşi timp la problema cu care se confruntă vestitorii ca să 
găsească suficient teritoriu să lucreze, de exemplu într-un mic sat cu 25 de familii sunt 9 vestitori. 
Când servul de circuit a fost acolo în prima parte a primăverii, 55 persoane au venit să asculte 
cuvântarea lui publică. După ce a plecat, mulţi oameni din sat îl întrebau pe servul de grupă când se 
va întoarce „acel Jenssen”, căci le plăcuse să asculte ce avusese el de spus. 

Acest sat şi vestitorii împărăţiei din el este izolat de cel mai aproape teritoriu de munţi şi 
fiorduri. Este necesară o călătorie de mai mult de o oră cu barca, adesea  peste ape furtunoase, pentru 
a ajunge la oamenii cărora le poate fi predicată evanghelia. Dar în ciuda mărilor furtunoase din iarna 
întunecată vestitorii răspândesc mesajul Împărăţiei şi găsesc mult interes. Efectuarea de vizite 
ulterioare cu regularitate este dificilă, dar ele sunt făcute cât de des şi regulat pot fi făcute. 

Congresul de district din Fredrikstad a fost atracţia adunărilor anul acesta. Aici am avut o sală 
situată pe vârful unui mic deal din centrul oraşului. Era un spaţiu larg deschis pe cele două părţi ale 
sălii. Soarele a strălucit călduros pe un cer fără nori în toate cele trei zile. Difuzoarele au fost instalate 
afară, astfel încât fraţii, precum şi oamenii ce locuiesc aproape de sală, (care au fost foarte amabili), 
au putut să asculte toate cuvântările înăuntru sau afară. 

La congresele noastre am pus în circulaţie broşura cu întrebări pentru „Adevărul vă va face 
liberi”, broşura Bucuria tuturor popoarelor, Carte de Cântări pentru serviciul Împărăţiei, Sfat de 
organizare teocratică pentru martorii lui Iehova şi traducerea daneză a cărţii „Echipat pentru orice 
lucrare bună”. Toate aceste publicaţii servesc să ne ajute în continuare în lucrarea noastră a 
serviciului Împărăţiei. Cartea „Echipat” am început s-o studiem toate grupele în iulie şi deja este un 
mare ajutor în echiparea noastră pentru un serviciu mai bun pentru lauda lui Iehova. Fraţii au arătat 
un real interes şi în recapitulările scrise.  
 

Nyasaland 
 

Lucrarea merge cu adevărat înainte în ţara Nyasaland din inima Africii. Doi absolvenţi de la 
Gilead au sosit acolo în timpul anului, pentru a ajuta să se îngrijească de lucrare la birou şi să 
servească populaţia europeană, şi să ajute la organizare în general printre fraţii băştinaşi. Pe măsură 
ce cineva priveşte înapoi la realizările anului, cu adevărat se poate spune că martorii lui Iehova din 
Nyasaland au urmat sfatul din textul anual: „Eu … Te voi lăuda în continuare din ce în ce mai mult”. 
Creşterea cu 39 de procente a adus numărul mediu de vestitori din această ţară la 6.833, cu recordul 
fără precedent de 7.744 vestitori. Fraţii au avut câteva experienţe minunate, alături de greutăţile lui, 
dar Iehova a călăuzit şi a condus totul spre lauda Sa. Servul de filială ne oferă următorul rezumat 
interesant despre ce s-a întâmplat acolo în timpul anului. 

Un pionier scrie, povestind cum câţiva indivizi au încercat să nu-l lase pe el şi alţi vestitori în 
satul Cidothe. „Vă spunem, băieţi de la Societate, că nu vrem să vă vedem venind în satul Cidothe şi 
să vestiţi. Dacă o să continuaţi să faceţi aşa o să fiţi bătuţi cumplit”. Pionierul a adus cu sine pe 
căpetenia satului şi i-a arătat avertismentul, dar, evident lui i-a fost teamă să ancheteze situaţia. Fraţii 
au apelat la şeful cel mare, care i-a adunat pe oamenii din satul Cidothe şi pe căpetenie în curtea sa. 
Martorilor lui Iehova li s-a cerut să dea o declaraţie; ceea ce au făcut, spre interesul celor câteva sute 
de oameni care se adunaseră acolo. Când căpeteniei satului i s-a dat oportunitatea să-şi spună 
cuvântul, la început a tăgăduit că ar fi văzut vreodată avertismentul şi apoi a declarat că n-a vrut ca 
martorii lui Iehova să lucreze în satul lui, deoarece avea „altă şcoală acolo”. Atunci un preot african s-
a ridicat, ţipând că „aceşti băieţi sunt foarte răi”, deoarece când intră în sat le spun oamenilor că 
„biserica mea este o băcănie”! (Râsete din partea celor adunaţi). Fraţii au oferit dovada că nu-l cunosc 
pe preot şi că acesta vorbeşte orice în afară de adevăr. Şeful s-a adresat apoi el însuşi căpeteniei 
satului şi oamenilor, explicându-le cum îşi duc martorii lui Iehova lucrarea mai departe şi că el are de 
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gând să-i vadă că au libertatea pe care o merită pentru a continua. El a încheiat zicând că avea de 
gând să fie atent şi că dacă unul din martorii lui Iehova va fi bătut o va aresta imediat pe căpetenia 
satului. Aceasta le-a luat apa de la moară, căci ei tocmai aşteptau să vadă că şeful stă de partea lor 
împotriva martorilor lui Iehova. 

Congresele de district servite de servul de filială, ce au început săptămâna trecută în luna mai, 
sus în provincia de nord, au avut un număr foarte bun de participanţi şi s-au dovedit într-adevăr 
benefice. Pentru fraţii din provinciile de nord şi centrale a fost prima vizită de către un frate european 
din 1941. Sus în îndepărtatul nord lucrarea face progres, deşi poate lent. Cel puţin a fost pusă o bună 
temelie şi dacă fraţii continuă cu răbdare, consacrându-se serviciului disponibil, cu siguranţă vor 
vedea venind la timpul potrivit o creştere excelentă. 

Crezurile păgâne amestecate cu născocirile fade ale creştinătăţii şi obiceiurile aproape 
prosteşti ale bărbaţilor care îşi lasă femeile să facă cea mai mare parte din munca grea, par să aducă o 
atitudine de indiferenţă sau apatie care necesită multă răbdare din partea fraţilor pentru a o dărâma. 
Căldura puternică de pe ţărmurile Lacului Nyasa, care uneori pârjoleşte recoltele oamenilor, şi apoi 
ploile care inundă, care se revarsă ca să înece câmpiile de cereale aflate în creştere şi să distrugă 
singura şi unica stradă principală, toate fac împrejurările foarte neplăcute pentru nefericiţii locuitori 
de lângă lac. 

Pionierii sunt ocupaţi acum pentru prima dată printre satele de sus din nord şi lucrarea lor 
aduce deja roade bune. Sperăm să vedem destul de mulţi intrând în curând pe teren. Ei ajută să se 
completeze golurile lăsate în grupe de acei fraţi care părăsesc ţara să-şi caute de lucru în afara 
Protectoratului. În destul de multe grupe sunt doar doi sau trei fraţi capabili, cu surori ce alcătuiesc 
restul vestitorilor, dintre care majoritatea sunt analfabeţi. Cu toate acestea, se ia măsuri împotriva 
analfabetismului şi vestitorii se echipează mai bine pentru însărcinarea disponibilă. În timp ce ne 
aflam sus în nord am alergat câţiva leoparzi pe străzi şi am pus pe fugă .. şi apoi am fost urmăriţi de o 
leoaică pe când ne grăbeam pe drum în mijlocul unei păduri, seara târziu. Ea a desfăcut tufişul care se 
afla la vreo 30 de yarzi în faţa maşinii, s-a dus tiptil pe partea opusă a străzii, şi-a întors capul spre 
maşină şi s-a repezit spre ea într-o fugă ghemuită, fără cea mai mică urmă de teamă sau de ezitare. 
Dramă în sălbăticiile Africii! Cei treizeci de yarzi au scăzut rapid la câteva picioare şi în timp ce fiara 
ieşea din focarul luminilor s-a depărtat brusc de maşină şi era la aproape două picioare distanţă cu o 
labă ridicată când noi am fugit. Nu ne-am oprit să-i cerem adresa! Anul trecut, pe acelaşi drum, vreo 
25 de africani fuseseră ucişi de lei care uneori umblă prin tufişuri cu îngâmfare câte cincisprezece. 

În provinciile centrale şi de sud mesajul Împărăţiei este cunoscut pe o suprafaţă foarte mare şi 
lucrarea merge înainte în mod constant. Din aceste două provincii a venit mult din creşterea pentru 
acest an şi aici mesajul este dus cu rapiditate din ce în ce mai departe pe teren, în satele unde s-a făcut 
puţină lucrare de mărturie. Cu o ocazie o căpetenie şi oamenii lui au fost aşa de încântaţi de mesajul 
despre lumea nouă că le-au dat vestitorilor un ied şi le-au cerut să mai vină şi să le spună mai multe 
despre lumea nouă a lui Iehova. 

Sediile filialei noastre sunt puţin aglomerate şi va trebui să ne mutăm în sedii mai spaţioase 
cât mai repede posibil, pentru a ne adapta creşterii în dezvoltare continuă ce este dată lucrării din 
această ţară. Este bucuria noastră şi suntem încântaţi să-L servim pe Iehova în această parte a viei, 
lucrând umăr la umăr unii cu alţii şi aşteptând cu nerăbdare punctul culminant de la Armaghedon. 
 

Africa Portugheză de Est 
 

Lucrarea a rămas în urmă aici din pricina întemniţării de către guvern a fraţilor care luau 
conducerea în predicarea evangheliei şi în ajutarea grupelor de martori ai lui Iehova să continue 
lucrarea cea bună de proclamare a mesajului că împărăţia cerului este aproape. În ciuda acestei 
acţiuni din partea guvernului în oprirea lucrării bune, încă există 318 vestitori ce cântă laudele Celui 
Prea Înalt. Sperăm cu sinceritate că se poate face ceva pentru a arăta guvernului că lucrarea martorilor 
lui Iehova nu este primejdioasă şi nici politică, dar atâta timp cât există puternica influenţă catolică 
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trebuie să ne aşteptăm la un tratament de inchiziţie al martorilor lui Iehova. Servul de filială din 
Nyasaland face un raport despre ce s-a întâmplat în Africa Portugheză de Est. 

Încheierea anului de serviciu trecut ne-a găsit pregătind un grup de lucrători cu timp integral 
în această ţară, pentru a ajuta sutele de vestitori din grupă şi persoanele cu bunăvoinţă în cunoştinţa 
adevărului şi în depăşirea analfabetismului. Mult progres s-a făcut de către acest mic grup de fraţi 
credincioşi până când oficialii guvernului romano catolic au sechestrat mai întâi pe servul de circuit, 
apoi pe doi pionieri şi pe unul din puţinii servi de grupă cu adevărat capabili. Aceasta s-a întâmplat în 
prima parte a lui noiembrie, 1948, şi, la timpul scrierii acestui raport aceşti fraţi se află încă sub 
restricţii, fără să fie adusă împotriva lor nici o acuzare. În timpul acestei perioade de detenţie sau 
întemniţare ei au fost bătuţi cu .., înjuraţi, loviţi cu pumnul şi lăsaţi fără hrană sau apă în închisoare, 
în încercarea de a-i face să renunţe la credinţa lor în Iehova şi împărăţia Sa. 

Cei trei lucrători cu timp integral serveau vreo 30 de grupe; aşa că acum lipsa acestui ajutor a 
ţinut în loc, dar n-a oprit, lucrarea de mărturie a Împărăţiei. Domnul Îşi are credincioşii Lui printre 
fraţii rămaşi şi ei nu se tem de duşman, chiar de poliţiştii băştinaşi staţionaţi în sate pentru a opri 
adunările publice. Cu siguranţă va veni timpul când va fi din nou deschisă calea şi răsplata pentru 
credincioşie va fi partea binecuvântată a celor care vor răbda pentru a vedea acei zori de ziuă. 

Pretutindeni în Mozambic lucrarea înaintează încet, dar constant, şi oamenii cu bunăvoinţă se 
bucură să li se aducă lumina. Unii dintre fraţi au părăsit teritoriul pentru a se stabili peste graniţă în 
Protectoratul Nyasaland, unde găsesc oportunităţi mai mari să participe în lucrare. Din ce în ce mai 
mulţi oameni ce trăiesc în satele de la graniţa cu Nyasaland vin în contact cu vestitorii Împărăţiei din 
Nyasaland, rezultând într-un număr tot mai mare de persoane interesate; dar întotdeauna există teama 
de om pentru a descuraja activitatea ca martori ai lui Iehova. Totuşi, deoarece cunoştinţa despre 
Iehova şi scopurile Sale cresc, aceasta aduce astfel încrederea şi asigurarea susţinerii Lui, făcându-i 
capabili pe cei cu bunăvoinţă să ia o cale de acţiune înţeleaptă în viaţă, cu feţele întoarse spre acea 
veşnică Împărăţie a Dreptăţii. 
 

Panama 
 

De mai mulţi ani trecuţi un număr de absolvenţi de la Gilead lucrează în repartizarea lor 
străină din Panama şi Canal Zone. Acum sunt 16 misionari în ţară făcând o excelentă lucrare. 
Activitatea lor, împreună cu cea a vestitorilor din grupă şi a pionierilor locali, a avut ca rezultat o 
remarcabilă creştere în numărul de martori pentru Domnul în decursul anului de serviciu 1949. 
Creşterea cu 67 de procente în numărul de martori a adus multă bucurie în inima lor. Remarcabile în 
realizările lor sunt vizitele ulterioare şi studiile din Biblie ţinute de toţi vestitorii şi aceasta, împreună 
cu cealaltă activitate conturată în broşura Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, a 
adus rezultate minunate. Vestitorii ajung acum din principalele oraşe în teritoriile izolate şi câteva din 
experienţele lor sunt raportate de servul de filială. 

Noi avem un vestitor izolat care trăieşte jos pe coasta din Colon, de partea Atlanticului, şi în 
prima poarte a anului servul de filială şi un alt frate au coborât să-l viziteze şi să organizeze o grupă, 
dacă era posibil. Ei au avut o călătorie destul de aventuroasă. Iată raportul lor: „Am plecat spre Colon 
într-o micuţă barcă cu motor cu care se face plimbare de regulă, oprind la toate aşezările de-a lungul 
drumului. Era aproape întuneric când am ajuns la Santa Isabel, care este alcătuită din câteva colibe de 
bambus împrăştiate. N-aveam nici o idee unde să-l găsim pe fratele pe care venisem să-l vedem, dar 
când am întrebat de un tânăr coleg, el a întrebat imediat dacă eram martori şi când i-am spus că eram, 
a pus mâna pe genţile noastre şi ne-a spus să-l urmăm. El ne-a luat la casa unui bătrân câteva minute, 
şi a chemat şi le-a vorbit în şoaptă la 17 dintre vecinii lui care erau interesaţi. Aceştia au ascultat 
câteva ore în timp ce noi discutam despre lucrare, scopul şi progresul ei şi de binecuvântările ce vor fi 
câştigate. 

Ziua următoare trei din ei au pornit împreună cu noi să-l găsim pe frate. Am călătorit de-a 
lungul coastei într-o barcă băştinaşă scobită într-un trunchi de copac numită cayuco. Când am ajuns la 
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capătul rutei ei ne-am dus la reciful de corali care pleacă de la linia ţărmului şi am mers câteva mile. 
La timpul potrivit l-am găsit pe frate şi am petrecut cu el un timp considerabil, discutând despre 
lucrare şi posibilitatea de a forma o grupă acolo. Apoi am schimbat direcţia spre Santa Isabel, unde 
făcusem planuri pentru o cuvântare publică în acea seară. 

Am găsit o barcă mică care se îndrepta într-acolo, aşa că am luat-o. Când făcusem aproape 
jumătate din drum, cârmaciul a hotărât că nu putea să ajungă la destinaţie înainte de întuneric, aşa că 
a hotărât să .. pentru acea noapte. Nu ne-a rămas nimic de făcut decât să ne dăm jos şi să mergem pe 
jos, ceea ce am şi făcut. Dar ce plimbare! Distanţa era doar de trei mile, dar pe parcursul ei ne-am 
făcut cu greu drum prin patru mlaştini şi ne-am împotmolit. Prima a fost cea mai rea. Nu era nimic 
mai mult decât o grămadă de noroi fără fund şi mâl amestecat cu rădăcini. De fiecare dată când 
puneai jos un picior te întrebai dacă o să atingi vreo rădăcină sau te scufundai; uneori ne afundam 
până la şold înainte ca degetele noastre de la picioare să atingă o rădăcină. Ne agăţam de ea şi 
rămâneam în acea stare pentru scumpa viaţă în timp ce trăgeam cu putere celălalt picior din mocirlă şi 
făceam un alt pas. Aceasta a durat aproape cincizeci de yarzi. Celelalte mlaştini n-au fost aşa rele şi 
apăsând drept înainte am reuşit să ne întoarcem în oraş la timp pentru lectură.  

Am avut 25 de participanţi în acea seară şi după cuvântare timpul a fost petrecut discutând 
necesitatea studiului şi a serviciului, şi i-am instruit în metoda potrivită de a conduce studii din 
Biblie”. 
Întreaga noastră linie de coastă are foarte mult nevoie să fie lucrată. De la graniţa cu Costa Rica până 
la graniţa cu Columbia se întinde un arc de colibe şi aşezări la care se poate ajunge numai cu barca. 
Sperăm că în curând Domnul ne va binecuvânta eforturile să obţinem o barcă cu care să lucrăm 
această secţiune a teritoriului nostru. 

În ultima parte a lui august patru absolvenţi de la Gilead şi un pionier băştinaş au petrecut o 
săptămână din vacanţa lor în inima oraşului David, unde fusese organizată o grupă cu mai mulţi ani în 
urmă de un grup de fraţi de la Gilead, care fuseseră repartizaţi acolo. Doi din absolvenţii de la Gilead 
care au mers erau surori şi era pentru prima dată când vreunul din fraţi sau din persoanele cu 
bunăvoinţă din oraşul David avuseseră vreodată oportunitatea să lucreze împreună cu o soră de la 
adevăr. Aceasta a ajutat să le trezească aprecierea că aceasta nu este o „organizaţie a fraţilor”. De 
asemenea, ei nu întâlniseră niciodată înainte un pionier băştinaş; aşa că prezenţa acestui frate i-a 
ajutat să realizeze că aceasta este mai mult decât doar o instituţie americană. Rezultatele au fost 
mulţumitoare. 

În decursul săptămânii trei femei cu bunăvoinţă au ieşit în serviciu pentru prima dată, însoţind 
surorile de la Gilead în lucrarea din uşă în uşă. Ele s-au bucurat aşa de mult de aceasta, încât în acea 
seară, după adunarea de serviciu, au făcut aranjamente între ele să continue după plecarea 
absolvenţilor de la Gilead. 

De curând servul de filială şi un alt frate au făcut o călătorie în interior şi au lucrat mai multe 
oraşe mici. Ei au petrecut aproape zece zile, în timpul cărora au plasat mai mult de 250 cărţi legate şi 
sute de broşuri. Acest teren este într-adevăr copt pentru seceriş şi sperăm să putem trimite câţiva 
pionieri acolo pentru a lucra în timpul anului viitor. 
 

Paraguay 
 

Încă de la înfiinţarea ţării Paraguay oamenii au dus o luptă cumplită pentru a exista. Preoţii 
iezuiţi care au sosit acolo cu mulţi ani în urmă, împreună cu asupritoarele lor practici religioase, i-au 
condus pe oameni cu o mână de fier. Aşa de cruzi au fost iezuiţii încât, în cele din urmă, oamenii i-au 
scos din ţară cu forţa. Cu toate acestea, războaiele cu ţările învecinate, împreună cu nenorocirile şi 
necazul omului de rând din Paraguay, le-au adus oamenilor puţină mângâiere în general. Revoluţiile 
sunt destul de frecvente din pricina setei de putere a câtorva şi a dorinţei lor de a stăpâni peste mulţi. 

Sunt atât de multe de făcut în Paraguay în modul de predicare al Cuvântului lui Dumnezeu şi 
de a aduce oamenilor mângâierea de care au nevoie, însă un mic grup de martori ai lui Iehova a 
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început să aducă această mângâiere oamenilor din această ţară. S-a făcut un bun progres în decursul 
anului trecut şi servul de filială, care trăieşte în Asuncion împreună cu alţi absolvenţi de la Gilead, ne 
oferă un raport interesant. 

Mulţi factori au contribuit la aceste înaintări în activitatea teocratică din ţară, dintre care cel 
mai remarcabil a fost vizita preşedintelui Societăţii, fratele Knorr, şi a secretarului şi însoţitorului său 
de călătorie, fratele Henschel. Cu câteva zile înainte de vizita programată a preşedintelui Societăţii, a 
sosit în ţară un grup de alţi patru absolvenţi de la Şcoala de Biblie de la Gilead a Watchtower, pentru 
a-şi începe datoriile misionare în Asuncion. Sosirea acestor patru absolvenţi a ridicat numărul total de 
misionari la şapte pentru ţară. Sfatul fratelui Knorr a fost foarte mult apreciat de fraţii din Paraguay şi 
ei au ştiut că lucrarea lor de predicare  a evangheliei tocmai începea. Fratele Knorr a arătat clar că 
oamenii trebuie să fie contactaţi, să li se predice, să fie învăţaţi din Biblie şi ajutaţi să se asocieze cu 
organizaţia văzută a lui Dumnezeu ca singurul mijloc de salvare şi viaţă. 

La puţin timp după ce s-a încheiat adunarea, servul de circuit a început să viziteze puţinele 
grupe şi persoane cu bunăvoinţă răspândiţi în interiorul ţării, să-i ajute să devină mai bine organizaţi 
pentru lucrarea ce era înaintea lor. Vizita sa în grupe a avut ca rezultat organizarea unei noi grupe şi 
intrarea, pentru prima dată, în serviciul de pionier a unei surori în vârstă. Această vârstnică soră, deşi 
trecută de 60 de ani, .. în fiecare lună; şi pentru că ea vorbeşte limba ei maternă, guarani, este un 
ajutor pentru oamenii vorbitori de limbă guarani din teritoriul ei. 

Dar lucrarea Împărăţiei din Paraguay n-a fost fără împotrivire. Martorii lui Iehova continuă un 
considerabil program educaţional din Biblie şi acesta nu este pe placul bisericii catolice din Paraguay. 
Aşa că ei încep o campanie de ..  pentru a defăima lucrarea martorilor lui Iehova în ochii oamenilor. 
Enoriilor preoţilor catolici li s-a spus să nu stea de vorbă cu los testigos de Iehova (martorii  lui 
Iehova) şi să nu le citească literatura. Recent, unul din misionari făcea o vizită ulterioară unei 
persoane al cărui nume îl primise de la biroul de filială şi când fratele a sosit la casa cu vizita 
ulterioară era acolo un preot catolic nord american. Preotul i-a vorbit fratelui în engleză şi a rezultat o 
conversaţie în care au fost discutate doctrinele bisericii catolice. În timpul conversaţiei preotul i-a 
spus fratelui că motivul pentru care în Paraguay se aflau preoţi nord americani era să pună piedici 
activităţii martorilor lui Iehova. Ei recunosc chiar cu propria gură că nu doresc ca oamenii să afle 
adevărul. 

O altă întâmplare care a avut loc în timp ce servul de circuit vizita o grupă din interior arată la 
ce metode se înjoseşte ierarhia pentru a-i împiedica pe oameni să audă adevărul. În timp ce servul de 
circuit vizita o grupă mică, din Yuty, s-au făcut aranjamente să se ţină o lectură publică din Biblie 
într-un mic parc din centrul satului. Acest parc era amplasat peste stradă de biserica catolică. În 
timpul celor câteva zile înaintea lecturii oamenii din Yuty şi din împrejurimi au fost invitaţi să 
participe la cuvântare. Dar aceasta n-a fost pe placul preotului local. El a început să meargă prin 
teritoriul din împrejurimi cerându-le oamenilor să oprească lectura din Biblie care urma să se ţină în 
sat. Oamenilor li s-a spus că martorii intenţionau să le închisă biserica şi să le răpească religia. Aşa că 
n-a fost ciudat că atunci, cu câteva minute înainte să înceapă cuvântarea, o gloată mare de aproape 
2.000 de oameni s-a adunat în faţa bisericii catolice. La semnalul unui grup mic de opt fraţi, gloata a 
început să strige şi să urle, „Afară cu protestanţii! Afară cu protestanţii!”, într-o manieră tipic 
demonizată. Pe cealaltă parte a străzii se adunaseră aproape 300 de persoane care doreau să asculte 
cuvântarea, dar le era teamă să traverseze spre parc din pricina gloatei. Gloata a devenit mai violentă 
în ameninţările ei şi în cele din urmă a trebuit ca poliţia locală să intervină. Ei au pus o mitralieră 
mare înaintea gloatei şi le-a spus celor din ea că dacă traversau linia atunci vor trage cu mitraliera în 
mulţime. Aceasta i-a oprit pe cei din gloată şi fraţii au putut să plece în siguranţă din parc. 

Dar fraţii anunţaseră cuvântarea toată săptămâna şi erau hotărâţi să ofere o cuvântare pentru 
folosul celor care doreau să audă. Ei au mers mai departe la casa unui frate local şi cuvântarea a fost 
expusă. Când fratele şi-a încheiat discursul, iată, se adunase un alt grup de persoane, care de 
asemenea dorea să asculte cuvântarea, aşa că fratele a trebuit să-şi expună cuvântarea a doua oară 
pentru acest nou auditoriu. Ca rezultat al eforturilor preotului de a opri lectura a fost pusă o mai mare 
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mărturie şi acum mult mai mulţi oameni din acest mic sat îşi au ochii deschişi referitor la cine sunt 
adevăraţii asupritori ai oamenilor şi ei ştiu că martorii lui Iehova sunt prietenii oamenilor.  
 

Peru 
 

Micul grup de misionari din Lima, Peru, s-a făcut simţit prin lucrarea bună pe care o fac în 
această ţară. Asemenea martorilor lui Iehova de pretutindeni ei fac această exclamaţie la încheierea 
anului: „Tu încununezi anul cu bunătatea Ta; şi căile Tale revarsă rodnicie”. Pentru ei a fost un an 
bun de a lăuda pe Iehova din ce în ce mai mult. În această ţară, cu o populaţie de şapte milioane de 
locuitori răspândită pe o suprafaţă mare, cu siguranţă este nevoie de mai mulţi vestitori cu timp 
integral. În prezent trei fraţi locali au intrat în serviciul de pionieri, dar, ca în atât de multe locuri, este 
auzită chemarea: „Veniţi aici şi ajutaţi-ne!” Societatea intenţionează să trimită în Peru alţi 21 de 
absolvenţi de la Gilead pentru a-i ajuta pe fraţi în lucrarea de expansiune pe care ei sunt nerăbdători s-
o facă în anul 1950. Sservul de filială trimite un raport foarte încurajator şi cititorul poate constata cu 
uşurinţă că fraţii de acolo doresc să ajute repede pe oricine este posibil să câştige o cunoştinţă despre 
adevăr.  

Pe măsură ce anul de serviciu a început noi aşteptam cu nerăbdare multe binecuvântări. Noi n-
am fost dezamăgiţi. Ştiam că mai mulţi absolvenţi de la Gilead aveau să fie cu noi şi ei au sosit în 
decembrie. S-a zvonit că preşedintele Societăţii avea să viziteze Peru. A venit vremea când am primit 
vestea oficială că ştirile „radio şanţului” erau corecte. Scrisoarea de călătorie arăta că preşedintele şi 
însoţitorul lui vor fi cu noi pe parcursul a două week-enduri. Încântarea familiei de la casa misionară 
nu cunoştea margini şi socotirea zilelor a devenit obicei la masă. 

Între timp era lucrare de făcut şi pe măsură ce lunile treceau am devenit mai ocupaţi. Când s-a 
încheiat anul de serviciu 1948 aveam 47 de vestitori. Prima lună a noului an de serviciu arăta 54 de 
vestitori. Luna cu vizita preşedintelui a văzut un salt la 67 de vestitori şi odată cu încheierea anului de 
serviciu, un grandios total de 95 de vestitori lua parte într-o oarecare măsură în lucrarea din uşă în 
uşă. Bineînţeles că atracţia anului a fost luna martie, şi congresul pentru care s-au făcut aranjamente, 
în timpul vizitelor fraţilor Knorr şi Henschel. Cuvântările publice „Este mai târziu decât credeţi voi!” 
expuse în engleză de fratele Knorr şi ziua următoare în spaniolă de unul din absolvenţii de la Gilead, 
au atras un număr total de participanţi de 224. Tot atunci a avut loc punerea în circulaţie a broşurii 
Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, în engleză. Toate sesiunile congresului s-au 
ţinut în Salon del Reino (Sala Împărăţiei), de la casa misionară, care are o capacitate de 250 de 
scaune. Congresul şi vizita reprezentanţilor Societăţii au cauzat un adevărat impuls lucrării, aşa cum 
se poate observa din creşterea constantă în numărul de vestitori din lunile care au urmat. Fraţii 
auziseră conturat în cuvântări că martorii lui Iehova sunt la fel pretutindeni, un popor silitor. Scopul 
real al vizitei a devenit cunoscut atunci când fratele Knorr a anunţat formarea unei filiale care să se 
îngrijească de lucrarea din ce în ce mai mare şi că mai mulţi absolvenţi de la Gilead urmau să fie 
repartizaţi în alte oraşe pentru a ţine pasul cu extinderea intereselor Împărăţiei. 

Lucrarea servilor Domnului a făcut ca numele lui Iehova să devină cunoscut şi ca literatura 
Societăţii să fie dusă peste tot în această republică. Într-o duminică, cu puţin timp înainte de studiul 
din La Atalaya, un băştinaş din pueblo din interior a venit să întrebe mai multe de lucrarea Societăţii. 
El făcuse rost de nişte literatură şi distribuise ceva din ea. Aşa s-a întâmplat că deşi necunoscut nouă, 
aici se dezvoltase un grup din adevăr. Acest grup dorea mai multă informaţie. S-au dat explicaţii şi s-
au făcut aranjamente să se trimită literatură acestor interesate persoane cu bunăvoinţă. Servul de 
circuit va vizita acest sat, care este aproape la o vizită de trei zile de Lima, fiind aşezat între 
Cordillera Negra şi Cordillera Blanca. Cu siguranţă noi vedem aici cum se îngrijeşte spiritul lui 
Iehova de „alte oi”, chiar atunci când existenţa lor ne este necunoscută, făcând ca de ei să se 
îngrijească partea văzută a organizaţiei. 

Scrisorile ce ajung la birou arată, de asemenea, dorinţa după cunoştinţa adevărată care duce la 
viaţă. O persoană interesată scrie, după cum urmează: „Cu ceva timp în urmă am avut o vizită foarte 
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plăcută din partea unuia din lucrătorii voştri, care mi-a lăsat cartea ‘Sea Dios Veraz’ (Să fie 
Dumnezeu adevărat). Am citit cartea în clipele mele libere şi sunt foarte mişcat de conţinut, aşa că am 
hotărât să comunic cu voi ca să fiu servit cu lecţii din Biblie acasă la mine. Mi-ar plăcea să am toată 
literatura voastră. Îmi iau libertatea să vă scriu în felul acesta ca răspuns la invitaţia voastră amabilă 
din carte, având mare încredere în rezultat”. Altul scrie: „Vă rog să mă informaţi cum pot obţine un 
exemplar al cărţii ‘La verdad os hara libres’ (Adevărul vă va face liberi). În acelaşi timp daţi-mi voie 
să vă transmit sincerele mele felicitări pentru succesul pe care l-a avut cartea ‘El reino se ha 
acercado’ (Împărăţia este aproape). Niciodată n-am citit o astfel de literatură interesantă şi 
instructivă”. Aceste persoane au fost contactate cu rezultate excelente. 

Absolvenţii de la Gilead au făcut un progres excelent punându-se la punct cu limba şi 
acomodându-se condiţiilor de climă. E nevoie de rezistenţă în lucrare în ţările străine şi pe măsură ce 
apar probleme noi ne strângem şi le aplanăm. Una din necesităţile observate a fost cea de a începe 
campania de adunări publice. În mai bine de doi ani de folosire a limbii fraţii au simţit ca o provocare 
cuvântările de o oră, în special după cuvântările de o jumătate de oră din timpul congresului. Pe 
măsură ce anul se încheie au fost ţinute două cuvântări publice. Peruvienilor le place acest aspect al 
lucrării, aşa cum se poate observa din faptul că în cazul studiului din Turnul de veghere n-am depăşit 
80 de participanţi, în timp ce la cuvântările publice am avut 120 de participanţi. S-a făcut menţiunea 
că în luna septembrie vom avea o serie de opt cuvântări. Intenţionăm să facem din aceasta trăsătura 
caracteristică a noului nostru an de serviciu. Participarea la aceste adunări, şi la drept vorbind toate 
adunările grupei, au mari posibilităţi când te gândeşti că numai în oraşul Lima, la studiile din Biblie la 
domiciliu, participă în fiecare săptămână mai mult de 500 de persoane. 
 

Republica Filipine 
 

Teritoriul Republicii Filipine este alcătuit din multe insule şi biroul de filială încearcă, după 
cea mai bună abilitate a sa, să pătrundă în cele din urmă în toate insulele, astfel ca lui Iehova să-I fie 
oferită din ce în ce mai multă laudă, în armonie cu porunca Lui de a „propovădui Cuvântul”. S-a 
realizat un progres excelent în decursul anului trecut, s-au făcut vizite ulterioare în număr de 116.709, 
şi au fost conduse cu regularitate multe studii din Biblie. Acum sunt 315 grupe răspândite pe tot 
cuprinsul acestor insule şi teritoriul este împărăţit în 14 circuite. Servul de filială ne oferă câteva 
experienţe foarte interesante ale fraţilor, unde lucrarea Domnului merge înainte în mod paşnic în 
această republică democratică. 

Publicaţia bilunară Turnul de veghere, în principalele dialecte, a contribuit în mare măsură la 
această creştere în numărul de studii din Biblie la casele oamenilor şi la creşterea ulterioară în 
numărul de vestitori. Pe lângă cele trei dialecte raportate anul trecut noi edităm acum Turnul de 
veghere în formă şapirografiată în Cebu-Visayan şi Pangasinan. Abonamentele în dialectul nostru 
pentru Turnul de veghere au crescut de la 1.258 la 3.334 în timpul anului. În locurile în care vestitorii 
Împărăţiei au puţine publicaţii în dialectul lor propriu ei folosesc Turnul de veghere cu un bun 
rezultat în studiile lor din Biblie la domiciliu. 
În timpul anului şi-au făcut apariţia traduceri în Hocano a altor două broşuri ale Societăţii. Acestea au 
fost primite cu recunoştinţă de fraţii Hocano, care le folosesc cu un bun succes în mărirea numărului 
de studii din Biblie în teritoriul lor. 

Analfabetismul şi numărul mare de dialecte (87) vorbite în Filipine reprezintă unele din 
obstacolele majore ce trebuie să fie depăşite în lucrarea de expansiune. Câţiva fraţi au depus eforturi 
minunate pentru a înfrunta această provocare, folosindu-şi educaţia pentru a-i învăţa pe alţii să scrie şi 
să citească în principala limbă, care este engleza. Un pionier învaţă un grup de aproape 200 de 
analfabeţi de anul trecut. Opt dintre studenţii care au învăţat repede învaţă acum grupuri mai mici în 
opt case diferite unde sunt conduse studii din Biblie. Mult mai mulţi fraţi sunt calificaţi să înveţe să 
citească şi să scrie şi sperăm că aceştia îşi vor vedea privilegiul în timpul anului viitor. 
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Nu contează dacă sunt analfabeţi sau bine şcoliţi, fraţilor le place să se adune la adunări. Ei 
îndură multe greutăţi pentru a participa, dar acestea nu le înăbuşe deloc entuziasmul. Toată lumea ia 
parte la înştiinţare, de la cei foarte tineri la cei foarte în vârstă. Rezultatele sunt foarte mulţumitoare. 
Participarea totală la adunările publice pentru cea de-a doua serie a congreselor pe circuit din Filipine, 
de anul trecut, a fost de 17.204. Aceasta înseamnă că pentru fiecare vestitor din auditoriu a fost o 
medie de doi străini. Aceasta este într-adevăr o medie minunată şi arată că perspectivele pentru 
viitoarea expansiune sunt excelente. 

O soră pionieră a avut o experienţă ce merită să fie raportată. Această soră îşi împrumutase 
Biblia unei persoane cu bunăvoinţă din teritoriul ei din provincia Isabela. Preotul paroh local a vizitat 
persoana cu bunăvoinţă. Văzând Biblia în casă a luat-o şi a ars-o. Când a aflat sora despre aceasta a 
fost indignată şi a raportat chestiunea poliţiei. Poliţia a făcut cercetări şi a constatat că raportul era 
adevărat. Ca urmare, preotului i s-a cerut să comande o Biblie nouă pentru soră. El a comandat Biblia 
de la biroul nostru şi a plătit pentru ea. Biblia i-a fost trimisă prin poştă şi el, la rândul său, a dat-o 
surorii. Aşa s-a încheiat primul nostru incident de ardere a Bibliei din Filipine. 

O altă încercare de a suprima mesajul Împărăţiei a fost făcută de preotul paroh din Altavas, 
Capiz. Servul de filială fusese programat să expună o lectură publică acolo pe 22 mai. Locul pentru 
lectură era auditoriul public local care se află doar la câţiva metri de biserica catolică. Pe această 
biserică preotul instalase un difuzor. Cu câteva minute înainte să înceapă lectura, difuzorul de pe 
biserică a început să urle înregistrări din „Ave Maria!”, „Tatăl nostru” şi alte cântece religioase. 
Aceasta a continuat pe tot parcursul lecturii. Auditoriul de 500 de persoane şi un grup de oameni din 
faţa bisericii nu puteau să asculte lectura din pricina zgomotului de la difuzor. Dar câţiva oameni au 
scris Presei Libere din Filipine şi oficialilor guvernului despre chestiune, protestând împotriva acestei 
încălcări a dreptului lor de a asculta o lectură publică. Multă discuţie a fost publicată în Presa Liberă, 
unii protestând şi alţii fiind de acord cu acţiunea preotului. Întreaga naţiune a auzit despre chestiune. 
Mult mai mult interes a apărut în Altavas şi grupa de acolo a crescut.  

Privind înapoi la activitatea de anul trecut putem spune că n-au fost incidente spectaculoase, ci 
o creştere constantă pe toate fronturile şi în toate aspectele activităţii Împărăţiei. Perspectivele pentru 
expansiunea viitoare a închinării lui Iehova par foarte luminoase şi noi ne bucurăm să servim aici, 
lucrând umăr la umăr cu tine şi cu toţi fraţii de pe întreg pământul. 
 

Polonia 
 

Martorii lui Iehova nu se vor odihni până când nu vor predica această evanghelie a Împărăţiei 
în orice orăşel, oraş şi sat, şi până când nu va mai fi lăsat nici unul care să asculte. Acesta este moto-
ul pe care l-au răspândit ei prin toată ţara la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Astăzi ei sunt 
mult mai aproape de acest ţel fixat al lor, dar realizarea acestui ţel nu este fără încercare, mare durere 
şi fără persecutarea poporului Domnului. Ei şi-au crescut numărul record de vestitori de la 10.385 la 
14.510 în decursul unui an. Fraţii noştri din Polonia simt că „pământul va fi plin de cunoştinţa gloriei 
Domnului” şi ei încearcă să ofere tuturor oamenilor din Polonia oportunitatea să audă mesajul înainte 
de bătălia finală a Armaghedonului. Servul de filială ne dă un raport despre dificultăţile lor în 
realizarea acestei lucrări. Este arătată aici o experienţă, care este tipică multora. 

Lupta noastră este grea; poporul lui Dumnezeu de aici este bătut şi batjocorit în decursul 
activităţii lor de serviciu pe teren. Aceasta se întâmplă nu numai în lucrarea noastră de mărturie din 
casă în casă, ci şi la adunările şi congresele noastre pe circuit. În pofida tuturor acestor greutăţi, fraţii 
noştri continuă să vină la congresele pe circuit şi sunt foarte încurajaţi pentru că sunt acolo. Uneori 
adunările noastre iau o formă foarte dramatică. S-a întâmplat în satul Alojzow, districtul Chelm, lângă 
Lublin, în partea de est a ţării, când noi urma să avem congresul nostru din 13-15 mai, 1949. Ca de 
obicei am înştiinţat autorităţile despre congresul nostru, iar prima zi şi aproape în întregime şi cea de-
a doua au trecut fără incidente. Dar în seara celei de-a doua zile au apărut doi poliţişti şi au spus că 
adunarea era interzisă şi i-au cerut prezentatorului să-i scoată afară pe toţi participanţii. Prezentatorul 



 118 

a arătat că aveau încuviinţare pentru congres şi că ei aveau de gând să continue. Polonia este o ţară 
democratică şi oamenilor le este îngăduită libertatea de închinare. Atunci fraţii au început să cânte, 
deşi poliţiştii l-au îndepărtat pe liderul orchestrei. Programul a continuat, dar poliţiştii au sunat la 
postul lor şi au raportat ofiţerilor lor superiori. Două ore mai târziu au apărut autocamioane mari cu 
mai mulţi poliţişti înarmaţi cu pistoale automate, având intenţia să disperseze adunarea, dar nu li se 
dăduse nici un motiv pentru închiderea adunărilor, deoarece totul era în ordine. Fraţii au spus acestei 
mulţimi mari de poliţişti că ei intenţionau să-şi încheie programul înainte să plece acasă, şi aşa au 
făcut. 

Miliţia a chemat pompierii, sperând ca aceştia să ajungă acolo la timp pentru a opri adunarea 
şi a-i ajuta. Când fraţii .. să plece acasă, poliţia a făcut un puternic zid de oameni înarmaţi în jurul 
fraţilor, i-a verificat pe fiecare, încercând să-i găsească pe servi şi pe cei care făcuseră aranjamentele 
pentru congres. Aceştia au fost luaţi la închisoare. Duminică fraţii s-au adunat din nou fără servi, şi 
din mijlocul lor s-a ridicat în picioare unul şi a expus cuvântarea de botez. Mulţi au fost botezaţi. S-au 
făcut aranjamente să iasă în serviciu pe teren mulţi, ceea ce a uimit publicul, căci ei auziseră că 
adunarea fusese oprită şi că toţi martorii lui Iehova fuseseră trimişi acasă de poliţie. Aceasta a stârnit 
un mare interes şi după amiază s-au adunat mai mult de 1.000 de persoane, majoritatea din ei catolici, 
pentru a asculta lectura. Cu siguranţă aceasta a cauzat mare tulburare în poliţie şi ei au venit să-i 
aresteze pe vorbitori. Ei i-au luat unul după altul, dar imediat ce ei îl arestau pe unul, altă persoană 
venea la platformă şi continua cuvântarea. În cele din urmă numărul a crescut la 27 de fraţi care au 
expus cuvântări şi care au acţionat ca prezentatori, dar aceasta nu i-a descurajat deloc pe cei care au 
venit la congres. Ei au primit lucrurile pe care veniseră să le asculte; aşa că atunci când a venit timpul 
să meargă acasă, duminică seara, ei au plecat în pace, bucurându-se în Domnul că avuseseră 
oportunitatea de a lua parte la mărturie şi de a participa la congres. Mai târziu toţi fraţii au fost 
eliberaţi din închisoare. 

Este foarte evident că Acţiunea catolică se află în spatele tuturor acestor tulburări împotriva 
martorilor lui Iehova, dar martorii lui Iehova încearcă să ducă mai departe vestea bună în mod paşnic. 
Nemulţumiţi de încercarea de a opri adunările poporului Domnului, catolicii au mers până acolo în 
presa lor încât au spus că 500 de martori ai lui Iehova din Polonia au fost întorşi la credinţa catolică 
de „Miracolul Madonei” dintr-una din bisericile catolice din Lublin. Evident, teoria lor este că dacă ei 
nu-i pot opri pe martorii lui Iehova prin acţiunea gloatei şi prin întrebuinţarea poliţiei locale ca să 
oprească adunările, atunci lucrul ce trebuie făcut este să-şi folosească mijloacele de propagandă 
pentru a oferi declaraţii false ca cea de mai sus. Cu toate acestea, nici una din aceste afirmaţii nu este 
adevărată, şi nici unul din martorii lui Iehova nu s-au întors la organizaţia catolică. În schimb, 
raportul arată că alţi 4.000 de polonezi s-au asociat cu organizaţia Domnului şi Îl laudă din ce în ce 
mai mult. 
 

Puerto Rico 
 

Pe parcursul întregului an de serviciu martorii lui Iehova din Puerto Rico şi-au avut cupa 
binecuvântării fie plină până la refuz, fie.. Cu reală bucurie ei au observat cum micul lor grup de 
vestitori a crescut de la 164, la începutul anului, la 263, la sfârşitul acestuia. A fost un adevărat an 
pentru expansiune în Puerto Rico, căci activitatea de predicare s-a răspândit de-a lungul coastei şi pe 
dealuri, până acum fiind şapte oraşe mari şi orăşele cu organizaţii de grupă. Lucrarea de adunări 
publice s-a început în parcuri şi case particulare. Deşi este plăcut ca fraţii să privească înapoi şi să 
treacă în revistă lucrurile realizate prin spiritul lui Iehova, noi constatăm că acelaşi lucru este adevărat 
şi în Puerto Rico aşa cum este în întreaga lume, anume că ochii şi inima tuturor vestitorilor Împărăţiei 
aşteaptă cu nerăbdare anul de serviciu 1950. Servul de filială din Puerto Rico ne oferă câteva 
experienţe foarte interesante, toate arătând un progres excelent. 

Din prima lună a început să se manifeste Bunătatea Sa. Acea lună, septembrie, a adus o 
binecuvântare specială grupei noastre din capitală, din San Juan. De peste un an locul de adunare al 
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grupei era o cameră lungă la etajul proprietăţii filialei. Prea mică, şi prin urmare călduroasă neplăcut, 
eram siguri că acesta era unul din motivele principale pentru progresul lent şi pentru participarea 
săracă la adunări. Dar ce să facem? 100$ şi 150$ erau chiriile lunare cerute pentru locuri potrivite 
situate central. După luni de căutare, când pierdusem ocazia de a închiria un loc cu 45$, ajunsesem la 
disperare. Apoi, o lună mai târziu, acelaşi loc a devenit iar liber. Am căutat uşa proprietarului şi am 
reînnoit eforturile. Atitudinea nepăsătoare s-a schimbat deodată, două zile mai târziu, şi ne-am găsit 
cu un contract de închiriere pe un an cu libertatea de a alege altul. Locul, un depozit vechi şi foarte 
murdar, a experimentat curând o schimbare aproape magică sub acţiunea mâinilor harnice ale 
entuziaştilor vestitori şi a fost transformat într-o foarte atrăgătoare Sală a Împărăţiei. Exact în centrul 
oraşului, între cele două linii principale de transport, acesta era locul ideal. A fost aceasta o 
binecuvântare a lui Iehova? Noi spunem da! Şi aşa spun şi rezultatele. Participarea la adunări s-a 
dublat, grupa a crescut de la 55 de vestitori în septembrie, 1948, la 92 în august 1949. Recunoştinţă 
faţă de Iehova a fost în inima noastră atunci când am văzut-o plină cu 150 de persoane la Memorial; 
cu un an înainte participaseră doar 71. Şi ce este cel mai minunat, proprietarul spune acum că putem 
sta acolo 10 ani în ceea ce-l priveşte. 

Autorizaţia ta de a închiria un nou echipament de sunet a adus bucurii suplimentare. La fel de 
energici precum un tânăr cu un briceag nou, am început să organizăm din ce în ce mai multe adunări 
în aer liber în din ce în ce mai multe locuri de pe tot cuprinsul insulei. Cifrele arată cu şaizeci şi şase 
procente mai mult decât anul trecut, căci în loc de numai 82 lecturi în 1948, noi am prezentat în anul 
de serviciu 1949 un total de 136. Un mare procent din cei care vestesc acum şi-au avut interesul trezit 
pentru prima dată prin aceste cuvântări în pieţe publice. 

Mai târziu în timpul anului grupele din San Juan şi Ponce au început să încerce lecturi în case 
şi în locurile de adunare ale grupei pentru studiu de carte. Acolo unde participau de obicei 11 sau 12 
la studii, 48 sau 50 s-au întors frecvent să asculte cuvântările. Din ce în ce mai multe din aceste 
lecturi din Biblie la domiciliu sunt un lucru sigur pentru viitor. 

Pe parcursul anului au debarcat pe ţărmurile noastre 13 noi absolvenţi de la Gilead şi de atunci 
încoace se dezlănţuie lupte cumplite, pe măsură ce are loc lupta pentru cucerirea Castellano. 
„Castellano” este numele dat limbii spaniole, iar 12 din aceşti 13 noi fraţi de la Gilead studiaseră 
franceza. Aşa că aici, la filială, dimineaţa devreme cursurile în spaniolă sunt o parte regulată a 
programului zilei pentru ultimele cinci luni, pe măsură ce noii absolvenţi încep sarcina grea de a 
învăţa o limbă nouă. 

De mult timp rândurile noastre de pionieri generali erau foarte subţiri şi ne întrebam când 
aveau să crească. Apoi, la sfârşitul anului calendaristic, trei tineri care aflaseră adevărul în timp ce 
serveau în armată au fost scutiţi de serviciul militar şi în câteva săptămâni toţi trei s-au înscris ca 
pionieri. Unul şi-a completat cererea doar la trei zile după ce a fost lăsat la vatră, s-a aprovizionat cu 
literatură de la filială, s-a îndreptat către oraşul lui natal Juncos, tremurând puţin în faţa perspectivei 
de a „merge singur” şi a predica adevărul oamenilor din oraşul lui natal. Timiditatea sa a dispărut 
repede şi când el a încheiat luna, 20 de zile mai târziu, raportul său arăta peste 100 de cărţi legate 
plasate. Trei luni mai târziu el a raportat 13 studii din Biblie şi 7 vestitori noi asociaţi cu el în lucrare. 
De atunci încoace numărul a crescut la 10. Dintre ceilalţi doi, unul este acum serv de grupă la o grupă 
formată de absolvenţi de la Gilead în munţi şi celălalt face o bună lucrare în oraşul său natal, pe 
coasta de sud, şi are perspectiva unei grupe acolo. Serviciul lor bucuros a fost un imbold pentru alţii 
şi de la înscrierea lor alţi 7 s-au înscris ca pionieri. În micuţa grupă din Catafio, alcătuită din aproape 
18 vestitori, vizita servului de circuit a avut ca rezultat 3 pionieri noi, care, când s-au adăugat la sora 
ce deja făcea pionierat acolo, îi face câte un pionier la fiecare 5 vestitori. 

Aşadar, de la început până la sfârşit, anul de serviciu 1949 a fost unul plin de binecuvântări 
pentru numărul din ce în ce mai mare de vestitori ai Împărăţiei de pe această micuţă insulă verde din 
Caraibe. Şi nu mai e nevoie să spunem că una din cele mai bune dintre acestea a fost vizita ta în 
timpul lunii mai. Vestitorii au apreciat foarte mult sfatul tău şi modul în care tu şi însoţitorul tău v-aţi 
amestecat cu ei şi v-aţi făcut ca unii din ei. De asemenea, cartea „Să fie Dumnezeu adevărat” în 
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spaniolă s-a dovedit un ajutor extraordinar şi noi observăm că numărul de studii din Biblie a crescut 
de la 222 la 497 în decursul anului. 
 

România 
 

Puţinele rapoarte care au ajuns de la fraţii noştri din România pot fi rezumate în cuvintele 
Domnului din Matei 24:8,9, care descriu starea lor: „Toate acestea sunt doar începutul suferinţelor. 
Atunci ei vă vor da să fiţi persecutaţi şi vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile deoarece Îmi 
purtaţi numele” (A.A.T.). Foarte puţin se poate spune prin corespondenţă despre condiţiile din ţară, 
dar fraţii noştri fac faţă multor dificultăţi serioase. Totuşi, în pofida tuturor acestor lucruri, a existat o 
creştere însemnată în numărul de vestitori ce servesc interesele Împărăţiei. Ei s-au mişcat bine în 
activitatea de vizite ulterioare şi în conducerea de studii din Biblie în casele oamenilor. Deşi a existat 
o uşoară micşorare în ore, aceasta se datorează numai faptului că lucrurile sunt făcute aşa de grele 
pentru ei de guvern ca să ajungă din loc în loc. Plasările de literatură au scăzut foarte jos, dar aceasta 
nu face nici o diferenţă pentru martorii lui Iehova. Scopul lor în viaţă este să predice Cuvântul şi fraţii 
noştri din România fac aceasta. Din rapoartele primite de la servul de filială este publicat următorul: 

Mereu biroul din Bucureşti doreşte să-şi exprime adânca recunoştinţă faţă de Iehova pentru că 
se îngrijeşte constant de hrană spirituală pentru poporul Domnului. Câteodată nu primim anumite 
numere din Turnul de veghere, dar aşteptăm, şi în cele din urmă ele vin. În felul acesta sănătatea 
spirituală a fraţilor români nu numai că este menţinută, ci şi îmbunătăţită şi ei primesc tăria necesară 
pentru a instrui oamenii cu bunăvoinţă şi a continua marea lucrare educaţională în care noi suntem 
angajaţi acum. Extraordinarul progres pe care l-am făcut în decursul anului a atras furia Diavolului şi 
în timpul ultimei luni a anului de serviciu dumnezeul acestei lumi, prin agenţii săi pământeşti, a 
încercat să submineze lucrarea ocupând sediile şi biroul filialei din Bucureşti, confiscând tot 
echipamentul din birou şi bunurile personale ale multor fraţi. Câţiva din conducerea biroului au fost 
întemniţaţi. Dar atâta timp cât fraţii noştri din România au viaţă şi suflare ei îşi vor împlini 
însărcinarea de la Iehova Dumnezeu şi vor lucra  sub conducerea liderului lor nevăzut Isus Cristos, 
Regele regilor.  
 

Rusia 
 

Foarte puţine veşti ajung din Rusia referitor la progresul lucrării martorilor lui Iehova. Cu 
toate acestea, poate fi raportat că există cel puţin 8.000 de persoane, şi probabil alte câteva mii, care 
devotează timp pentru predicarea veştilor bune ale Împărăţiei lui Dumnezeu, ca singura speranţă 
pentru lume. Aceşti oameni care caută să mângâie populaţia rusă se găsesc în mare dificultate atunci 
când guvernul află de predicarea lor. Toată lumea trebuie mai degrabă să salute statul ca salvator al 
lumii, decât pe Isus Cristos, Răscumpărătorul şi împărăţia Sa, care este singura speranţă pentru lume. 
Un număr de fraţi au fost deportaţi în Siberia, unde sunt obligaţi să lucreze în lagăre de muncă sub 
conducere rusă. Dar indiferent unde se află, ei continuă să predice vestea bună. Toţi martorii lui 
Iehova de pretutindeni vor oferi rugăciuni Domnului cu scopul ca El să-i binecuvânteze, să-i 
călăuzească şi să-i conducă pe aceşti fraţi credincioşi ca şi ei să ia parte la justificarea numelui lui 
Iehova, menţinându-şi integritatea, în ciuda timpurilor primejdioase pe care le îndură. Credinţa lor 
remarcabilă este un imbold şi o inspiraţie pentru toţi martorii lui Iehova, căci continuă cu credincioşie 
în serviciul lui Iehova. 
 

Africa de Sud 
 

Pe parcursul celor douăsprezece luni trecute cuvintele psalmistului, „Eu … Te voi lăuda în 
continuare din ce în ce mai mult” au exprimat foarte bine dorinţa şi hotărârea sincere ale martorilor 
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lui Iehova din Africa de Sud. Multe au fost binecuvântările experimentate pe teren şi mare a fost 
bucuria fraţilor când au văzut expansiunea închinării adevărate care s-a realizat în acest teritoriu. 
Rapoartele care urmează se ocupă de Uniunea Africii de Sud, Basutoland, Bechuanaland, Swaziland 
şi Sfânta Elena. Citind fragmentele din raportul servului de filială pe care le publicăm noi aici puteţi 
aprecia bucuriile şi problemele pe care le experimentează martorii lui Iehova în partea de sud a 
Africii. 

Atracţia principală a anului de serviciu trecut au fost congresele de district. Acestea s-au ţinut 
în cinci centre, anume: Pretoria, Bloemfontein, Durban, Cape Town şi Port Elizabeth. Pentru prima 
dată în istoria lucrării din această ţară s-a constatat că este necesar să se facă aranjamente pentru 
trenuri speciale. Acestea erau necesare pentru a transporta fraţii africani ce trăiesc în Witwatersrand 
spre Pretoria şi înapoi. „JW Special” pregătiseră locuri pentru 750 de persoane, dar au fost înghesuite 
cu 1.000 de pasageri în fiecare direcţie. Şi ce spectacol au oferit! Ei erau din cel puţin douăsprezece 
triburi africane diferite şi totuşi erau toţi o singură familie fericită. Practic toţi vestitorii îşi purtau 
geanta de reviste; ei aveau pliantul cu adunarea publică agăţat de îmbrăcăminte şi bineînţeles din 
toate părţile se auzeau râsete vesele şi se vedeau zâmbetele Împărăţiei. Distanţele mari au fost un alt 
obstacol ce a trebuit depăşit şi prieteni din toate părţile ţării au făcut eforturi bune pentru a participa la 
cel mai apropiat congres de ei. Câţiva, dornici să prindă cât mai multă hrană spirituală şi cât mai 
multe sfaturi posibile şi să aibă o parte mai mare în a lăuda pe Iehova în continuare din ce în ce mai 
mult, au fost prezenţi la toate cele trei congrese. Numărul record de vestitori participanţi la cele cinci 
centre a fost de 5.386. Tema „Este mai târziu decât credeţi voi!” a făcut un apel puternic la public şi 
în fiecare centru adunările publice, fie că s-au ţinut în teatre, săli sau în aer liber, au fost frecventate 
foarte bine. Vestitorii au lucrat din greu şi au cooperat bine în anunţarea acestor adunări. Un total de 
11.477 persoane au auzit cuvântarea. 

Zece procente din numărul mediu de vestitori în 1948 a fost 444. Media lunară de pioneri în 
1948 a fost de 169 şi recordul a fost de 217. Ca să ne creştem reprezentarea de pionieri cu 100 de 
procente, sigur părea ca şi cum ‘ne lăsam pradă viselor’. Totuşi încheierea anului ne găseşte cu 410 
pionieri pe listă şi această cifră nu cuprinde pe cei 37 de pionieri de vacanţă care tocmai s-au întors la 
şcoală. Multe au fost experienţele fericite ale acestor fraţi şi scrisorile lor ne reamintesc mereu cât de 
minunat face Iehova îngrijiri pentru toţi care exercită credinţă deplină în El şi care, urmând cuvântul 
Lui, devin luptători în linia întâi. 

În timpul anului s-a făcut un mare progres în activitatea de adunări publice. Nu numai că 
şcoala teocratică de serviciu scoate vorbitori mai bine instruiţi şi mai eficienţi, făcându-i astfel 
capabili pe vestitorii din grupă să aibă o parte mai mare în această avangardă a atacului nostru, dar 
servii de district şi de circuit găsesc frecvent oportunitatea să aibă mai mult decât o adunare publică în 
timpul vizitei lor în grupă. Adunările în aer liber au fost un succes extraordinar şi mulţi au luat parte 
la ele pentru prima dată. Participările sunt de obicei mult mai mari decât în săli. De exemplu, la un 
mic din Free State 16 persoane l-au auzit vorbind pe servul de circuit în primărie. La adunarea în aer 
liber din acelaşi sat au ascultat 91 de persoane şi la o a treia adunare, de asemenea în aer liber şi în 
zonă rurală, au fost 41 de participanţi. Un grup din patru vestitori din aceeaşi grupă a mers împreună 
cu servul de circuit şi soţia lui în timpul săptămânii în cinci oraşe mici din vecinătate şi la adunările în 
aer liber au avut 630 de participanţi la cele cinci adunări, în timp ce cu ocazia unei vizite anterioare, 
numărul de participanţi în săli a totalizat 100. S-a plasat multă literatură şi s-a obţinut un număr de 
abonamente la aceste adunări în aer liber. 

În ianuarie a fost publicat primul număr din Turnul de veghere în limba zulu. Aceasta a adus 
multă bucurie în inima multor fraţi africani care pot acum să se bucure de „hrană potrivită” în propria 
lor limbă. Împărtăşindu-se în fiecare săptămână din aceeaşi hrană spirituală ca fraţii lor din lumea 
întreagă, aceasta le-a crescut aprecierea unităţii şi a uniunii organizaţiei teocratice. Aceasta îi ajută, de 
asemenea, să ţină pasul cu lumina ce străluceşte acum de la templu şi s-o reflecte mai eficient către 
tovarăşii lor. S-au obţinut abonamente la Turnul de veghere în 15 limbi şi la Treziţi-vă! în 7 limbi. 
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Noile abonamente intrate în timpul anului au numărat 11.041, în comparaţie cu 7.777 de anul 
precedent.  

Încă o dată dorim să .. aprecierea noastră sinceră a sfatului şi a instrucţiunilor folositoare 
primite de la tine de-a lungul anului şi care ne-au făcut capabili să ţinem pasul cu organizaţia 
teocratică din lumea întreagă. Privind înapoi la anul trecut putem vedea multe dovezi în această ţară 
că Sionul înfloreşte acum asemenea unui câmp roditor. „Oile” nu aşteaptă totdeauna să fie contactate. 
Ele ne caută pe noi. Cei de curând interesaţi se află adesea în serviciul de teren după un studiu de 
numai câteva săptămâni. Şase noi recorduri de vestitori din timpul anului oferă dovada clară că 
„mulţimea mare” este în marş! Ei împreună cu noi doresc să laude pe Iehova „din ce în ce mai mult”. 
 

Basutoland 
 

Basutoland este o fortăreaţă din munţi. Deşi înconjurată din toate părţile de Uniunea Africii de 
Sud, aceasta nu este o parte a Uniunii. Ea este un protectorat britanic şi este condusă direct de 
guvernul britanic printr-un înalt comisar. Nu există căi de cale ferată şi nici străzi. Acesta este un stat 
băştinaş.  
Martorii lui Iehova din acea ţară sunt astfel puţini la număr. Dezavantajaţi de lipsa comunicaţiilor şi 
alte dificultăţi, cu toate acestea ei au fost activi în măsura abilităţii lor. La începutul anului de serviciu 
erau şase vestitori iar acum sunt opt, dar trei din vestitorii grupei, sau aproape 50 de procente din 
numărul total de vestitori, au devenit pionieri, cu rezultatul că în timp ce în prima lună a anului de 
serviciu ei au petrecut 72 de ore în serviciul de teren, în decursul lui august, luna finală, ei au avut 
522 de ore. În septembrie era în funcţiune un studiu din Biblie la domiciliu şi în august a fost atins un 
nou record de 27 vestitori. Aceste studii vor aduce mai mulţi vestitori la timpul potrivit. 
 

Bechuanaland 
 

Protectoratul britanic Bechuanaland se află intercalat între Africa de Sud Vest pe partea lui de 
vest şi Rodesia şi Transvaal pe partea de est. Bechuanaland acoperă un vast teritoriu de aproape 
275.000 mile pătrate. În toată această vastă ţară sunt puţin peste 2.000 de europeni şi o populaţie 
băştinaşă africană de 250.000. În esenţă aceasta este o ţară pastorală şi vitele cresc viguros pe tot 
teritoriul. Precipitaţiile sunt nesigure, prin urmare salutul băştinaş obişnuit ce înseamnă ‘mai multă 
ploaie pentru tine!’ este foarte potrivit. 

În această ţară secetoasă şi însetată au început să curgă în ultimii ani izvoarele înviorătoare ale 
adevărului şi au adus împrospătare şi bucurie în inima câtorva. Un număr de vestitori care au lucrat 
aproape de graniţa cu Rodesia de Sud câteva luni au intrat în acea ţară şi îşi trimit rapoartele la 
această filială. Cu toate acestea, în timpul anului a existat o medie anuală de 29 de vestitori ce 
raportează la Cape Town.  

Servul de circuit din Uniune i-a vizitat pe vestitorii din acea ţară cu două ocazii în timpul 
anului şi le-a dat ajutor în lucrarea de teren. Vizitele lui au fost foarte potrivite. Nici unul din fraţii din 
acea ţară n-a reuşit încă să obţină permis de la munca lor laică pentru a participa la cel mai apropiat 
congres de circuit din Uniune şi aceasta este ceva pe care ei încă îl aşteaptă cu nerăbdare. 
 

Swaziland 
 

Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial pionierii din Uniune au vizitat ţara cu mai multe 
ocazii şi au plasat literatură europenilor şi căpeteniei. Căpetenia, care înţelegea bine engleza, s-a 
bucurat să asculte înregistrările, a luat toată literatura disponibilă şi s-a abonat la ambele reviste. Mai 
târziu el şi-a exprimat aprecierea faţă de ce citise din publicaţiile Societăţii. Cu toate acestea, în 1945 
a fost pentru prima dată când am început să primim rapoarte regulate de la câţiva vestitori care au 
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mers acolo din Uniune pentru a se angaja la muncă laică. Progresul a fost lent, dar constant, şi în 
1948 era o medie lunară de 14 vestitori de grupă. Aceştia erau toţi africani băştinaşi. 

Pentru a-i ajuta pe vestitorii locali şi pentru a creşte mărturia, în februarie au fost trimişi în 
teritoriu doi pionieri africani din Uniune. Ei au început operaţiunile în Mbabane, capitala, şi erau în 
acţiune doar de câteva săptămâni când am primit o telegramă ce zicea: „Martorii lui Iehova sunt citaţi 
să apară înaintea tribunalelor, deoarece lucrarea nu este dorită în Mbabane”. S-a trimis imediat o 
telegramă urgentă poliţiei, cerând detalii despre plângere şi prin care se solicita să amâne procedurile 
pentru a putea să ne pregătim apărarea. Atunci s-a întâmplat că de timpuriu în 1941, când nebunia 
interdicţiei de cărţi era la apogeul ei, importul întregii literaturi a Societăţii a fost interzis prin 
ordonanţă, chiar dacă nici măcar un singur martor nu era rezident în ţară în acel timp. Deşi restricţii 
similare au fost îndepărtate de mult în aproape toate ţările lumii, interdicţia din Swaziland a rămas. S-
au trimis imediat delegaţii la guvern pentru a anula ordonanţa. Ni s-a cerut să supunem spre 
examinare exemplare din literatura pe care intenţionam s-o trimitem în Swaziland. S-au trimis repede 
versiunea Regele Iacob a Sfintei Biblii, Versiunea Americană Standard, Noul Testament al lui 
Wilson (Diaglott), Cartea de cântări pentru serviciul Împărăţiei şi altă literatură tipărită şi publicată 
de Societate. Atunci a urmat o considerabilă scurgere de timp pe câtă vreme se părea că literatura era 
examinată şi apoi, în loc să aflăm de la guvern, am primit o scrisoare de la poliţie ce informa că 
problema mergea înainte şi fusese trecută în registru pentru a fi rezolvată în câteva zile. Scrisoarea 
din partea guvernului a venit mai târziu şi acesta „regreta că după o cercetare potrivită nu este posibil 
să anulăm interdicţia”. Ordonanţa este încă valabilă, dar datorită faptului că acuzaţii nu aveau 
cunoştinţă de interdicţie ei au fost eliberaţi pe cauţiune. 

Cererea politicoasă din partea biroului de filială pentru o întrevedere cu comisarul rezident a 
fost refuzată pe motivul că aceasta „nu putea servi unui scop folositor”. Chestiunea n-a fost lăsată 
acolo şi s-a făcut un apel către comisarul superior care are supravegherea tuturor protectoratelor din 
vecinătatea Uniunii. Între timp martorii lui Iehova nu şi-au oprit lucrarea de predicare nici măcar 
pentru o zi. Deşi este ilegal să importe chiar şi Sfânta Biblie, dacă din întâmplare a fost tipărită şi 
publicată de Societate, ei au mers drept înainte folosindu-şi limba. A existat o mare creştere în 
numărul de vizite ulterioare, studii din Biblie la domiciliu şi adunări publice. Media lunară pe tot 
timpul anului a fost de 33 vestitori, cu un nou record în august, de 42. 
 

Sfânta Elena 
 

Puţinii vestitori de pe insula Sfânta Elena nu sunt aşa de privilegiaţi ca mulţi din fraţii lor din 
alte părţi ale pământului. Ei nu primesc vizitele servului de circuit. Ei nu au congrese de circuit în 
apropiere la care să participe. Continentul Africa de Sud se află la cinci zile distanţă şi ei nu au 
mijloace să viziteze Africa nici pentru instruire, nici să participe la adunări. Cu toate acestea, ei 
primesc revistele Turnul de veghere şi Treziţi-vă!, Informatorul şi alte ajutoare şi cu acestea, pentru a-
i întări şi călăuzi, ei continuă să lase lumina să strălucească. Strălucirea continuă a adevărului 
Împărăţiei a stârnit furia falşilor păstori. 

Recent servul de grupă vizita o casă unde conducea un studiu din Biblie la domiciliu de 
unsprezece luni când a apărut episcopul. Fiica din acea casă era grav bolnavă şi episcopul venise să 
„..” în caz că fata murea. Când l-a văzut pe servul de grupă aproape că şi-a uitat misiunea şi a 
explodat de mânie. El a refuzat să intre în casă şi a cerut ca Martorul să plece, sau el nu putea să facă 
nimic. Martorul a răspuns că el pleca dacă îi cerea proprietarul casei, dar nu la ordinele lui. Aceasta i-
a pus la încercare pe oamenii care învăţau adevărul de atâta timp şi cărora li se arătaseră erorile 
religiei. Vai! Frica de om a câştigat. Lor li s-a spus că dacă părăseau biserica nu va mai exista loc de 
înmormântare pentru ei.  
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Rodesia de Sud 
 

Vestitorii din această ţară africană cunoscută ca Rodesia de Sud îşi au problemele lor, la fel 
cum le au lăudătorii Regelui din toate părţile lumii. Totuşi, unul din marele obstacole este în 
încercarea de a duce mesajul în teritoriile care se află sub controlul companiilor de minerit şi în 
zonele cunoscute ca .. Aceste locuri sunt interzise adesea pentru martorii lui Iehova şi e nevoie de 
mult timp înainte ca unul din martorii lui Iehova să poată convinge pe administrator să le permită 
fraţilor noştri să lucreze printre oameni în timpul lor liber. Cu toate acestea, vestitorii băştinaşi merg 
înainte în oraşe, sate şi .. predicând această veste bună şi constatăm o excelentă creştere în timpul 
anului, cu 33 de procente faţă de anul precedent. Acum sunt 147 de grupe organizate pe tot cuprinsul 
acestui teritoriu şi la adunarea Memorialului din timpul anului au participat 6.267 oameni. Toate 
acestea îi fac pe vestitori să se veselească şi să fie bucuroşi pentru privilegiile de serviciu pe care le 
au, iar acum ei se grăbesc cu sârguinţă pentru o expansiune suplimentară. Servul de filială de la acest 
birou de filială de curând format ne trimite un raport despre câteva din lucrurile interesante care au 
avut loc în timpul anului. 

A fost un izvor de mare bucurie pentru noi cei din birou să vedem cum s-a extins lucrarea în 
decursul anului trecut. Spiritul lui Iehova a lucrat şi lumina Lui a pătruns chiar şi în această mică ţară 
afundată în cea mai Întunecată Africă. Multe din „alte oi”, atât cu piele albă, cât şi cu piele neagră, au 
fost găsite şi vor fi găsite aici şi Păstorul cel Bun s-a îngrijit ca strângerea lor să nu fie oprită. 

Deşi Rodesia de Sud are un procent destul de mare de europeni faţă de băştinaşii africani (sunt 
115.500 europeni, numărând 6 procente din populaţie), totuşi la începutul anului aveam doar 33 de 
vestitori europeni, sau un vestitor pentru fiecare 3.500 europeni! Aşa că atunci când Societatea ne-a 
trimis patru absolvenţi de la Gilead din Canada pentru a ajuta populaţia europeană am fost foarte 
recunoscători. Sosirea lor în februarie a fost momentul principal al anului. Noi .. şi ei au demonstrat 
adevărata iubire pentru noii lor fraţi, ajutându-i să servească pe Domnul. Parţial ca urmare a zelului 
lor şi a faptelor bune, grupa locală din Bulawayo a crescut cu 54 de procente într-o jumătate de an şi 
şi-a realizat norma de pionieri. 

Mulţi europeni nu înţeleg încă Societatea şi lucrarea ei creştină. Această neînţelegere ne-a 
cauzat câteva urme de necazuri în ţară, dar peste an n-a apărut nimic serios. Unii oficiali sunt cinstiţi 
cu noi şi trăiesc conform tradiţiei britanice de fair play  şi a toleranţei religioase, dar alţii ne împiedică 
atunci când pot. Aceasta face o chestiune riscantă ţinerea de congrese pe circuit. Rareori folosim o 
sală, ci în general este instalat un bivuac, după ce s-a obţinut autorizaţie din partea oficialului potrivit, 
de obicei cu oarecare dificultate. Fraţii construiesc un adăpost din pânză de saci sau din iarbă şi 
martorii rămân la faţa locului trei zile. O vacă sau două şi câţiva saci de mălai furnizează bufetul cu 
autoservire. Înveliţi cu câteva pături în jurul unui foc trecut fraţii băştinaşi sunt destul de fericiţi şi 
problema cazării este rezolvată! 

Aici este o experienţă care ne încurajează mai mult: „Când am avut congresul din Chikangwe, 
pe 7 aprilie, 1949, grupa a cerut managerului din campus un autocamion pentru a călători cu el. Mulţi 
oameni nu s-au aşteptat ca el să ne dea voie să folosim autocamionul său într-o călătorie de 101 mile 
pentru un scop simplu ca acesta. Dar în mod surprinzător, prin puterea Domnului, ne-a fost întins 
privilegiul şi ni s-a închiriat autocamionul pentru a merge la congresul pe circuit. Când ne-am întors 
ne-am pregătit pentru adunarea noastră de Memorial. Noi ne-am bucurat de adunare alături de doi 
prieteni europeni participanţi. Astăzi unul din aceştia este în armonie cu martorii lui Iehova. După 
aceasta am cerut permisiunea să construim o Sală a Împărăţiei şi ea ne-a fost acordată. Mai mult decât 
atât, managerul campusului ne-a dat cărămizi, un zidar şi doi muncitori ca să ne ajute să construim 
această sală. Acest lucru a fost extraordinar în ochii publicului. Pentru aceasta noi I-am mulţumit 
Domnului Iehova şi am învăţat că El poate să ajute atunci când fiecare se străduieşte să-I împlinească 
voinţa din toată inima”. 

Astfel în ceea ce-i priveşte pe martorii băştinaşi mulţi depind de atitudinea stăpânilor albi. 
Câteodată, bineînţeles, fraţii băştinaşi îşi cauzează singuri necazuri, deoarece ei înţeleg pe dos. 
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Aceasta se datorează analfabetismului lor, sau, în cel mai bun caz, educaţiei imperfecte. Aşa că s-au 
făcut eforturi pentru a încuraja lecţii de citit şi de scris în fiecare grupă, în felul acesta fraţii needucaţi 
să poată învăţa să-şi folosească propria limbă. Noi putem să-i aprovizionăm cu abecedare în cinyanja 
şi chishona (cele două limbi materne foarte mult întrebuinţate). Guvernul coloniei nu este aşa de 
dornic să abordeze problema analfabetismului cum sunt guvernele din ţări precum Mexic. De această 
problemă se ocupă în mare parte misiunile religioase care se bucură de donaţii pentru acest scop din 
partea guvernului. Aşadar educaţia nu este obligatorie şi abia dacă există vreun îndemn la … Dar 
fraţii băştinaşi au un imbold real – dorinţa de a face un serviciu mai bun lui Dumnezeu.  
 

Surinam 
 

Când există pace şi unitate între fraţi atunci aşteptăm să vedem progres. Când toţi servii lui 
Iehova sunt de acord într-o comunitate şi îşi au inima pusă ca să-şi ajute aproapele, atunci bucuria 
Domnului este exprimată prin fapte bune şi este arătată prin creştere. N-a existat nici o creştere în 
numărul de vestitori în Surinam în decursul anului de serviciu trecut şi aceasta se datorează lipsei de 
unitate printre cei care se îngrijesc de interesele Împărăţiei. În pofida acestei confuzii interne din 
organizaţia de grupă şi dintre pionieri s-a pus o bună mărturie în materie de plasare de literatură, în 
efectuarea de vizite ulterioare şi în conducerea de studii din Biblie, dar n-a existat nici o grupă 
iubitoare de pace la care să se aducă noul interes din Paramaribo. Se speră ca această stare se va 
schimba şi că anul 1950 va arăta rezultate mai bune în ce priveşte pacea şi unitatea şi în expansiunea 
lucrării Domnului. Aici sunt arătate câteva puncte de interes, aşa cum au fost raportate de fratele care 
se îngrijeşte de lucrare în Surinam şi tot el ne spune puţine despre ce se întâmplă în Guiana Franceză, 
unde există un singur vestitor de grupă. 

În această ţară cântarea ‘laudelor din ce în ce mai mult’ pentru Iehova a fost, de asemenea, 
dusă mai departe în decursul anului de serviciu trecut. Prin intermediul lecturilor publice mulţi 
oameni au ajuns să cunoască mai bine lucrarea servilor lui Iehova. Pe măsură ce anul de serviciu 
înainta, aşa s-a întâmplat şi cu campania de adunări publice din această colonie olandeză. În timpul 
ultimei luni a anului de serviciu majoritatea lecturilor ţinute vreodată într-o lună au fost oferite în trei 
locaţii în decursul fiecărei săptămâni. Aceasta a făcut ca toate să ajungă la 17 în luna august. Anul 
acesta a fost folosită în lecturile ţinute pe plantaţiile din afara oraşului limba bine cunoscută takie-
takie. S-a sperat ca prin intermediul acestui tip de lectură să fie contactaţi oameni precum hinduşi şi 
javanezi, care nu citesc olandeza. 

Bucuria de neuitat din mintea fraţilor din Surinam a fost vizita fraţilor Knorr şi Henschel la 
mijlocul lui aprilie trecut. A fost aranjată o adunare de două zile şi punctul culminat al vizitei a fost 
cuvântarea expusă de fratele Knorr, la care au participat peste 200 de persoane. În timpul ultimei 
cuvântări a preşedintelui Societăţii a fost făcut anunţul că Surinamul va fi vizitat de servul de circuit 
din Guiana Franceză, colonia vecină de la vest. Înainte să fi ştiut aceasta a fost primită o înştiinţare că 
între 3 şi 20 august servul de circuit va vizita Surinam. 

El relatează următoarea experienţă în drum spre a servi grupa din Nieuw Nickerie. Pădurile 
din Surinam se întind în jos până la marginea oceanului şi şerpuind prin junglele mlăştinoase sunt 
întunecatele râuri curgătoare, adesea adânci şi late. Multe din aceste râuri sunt legate unele de altele 
prin şanţuri sau canale săpate în timpul zilelor de sclavie. De-a lungul acestor cursuri de apă, dragi 
inimii olandezilor, şalupe de pasageri cu o capacitate de 50 de persoane oferă transport între capitală 
şi Nieuw Nickerie. Bărcile călătoresc continuu timp de 30 de ore sau mai mult, şi aici, pe bunuri şi 
mărfuri, stau pasagerii. Seara, în timp ce papagalii ce pălăvrăgesc zboară spre adăposturile lor 
favorite, fiecare caută un loc de dormit, în cea mai mare parte pe punte; şi oricine posedă un hamac îl 
pune să atârne transversal şi astfel ei se leagănă dintr-o parte într-alta odată cu unduirea uşoară a 
bărcii în mişcare. Noi am avut un contact apropiat cu diferitele naţionalităţi din Surinam. Aceşti 
prietenoşi javanezi, djukaşi, chinezi, hinduşi şi creoli sunt foarte încurajatori şi tot ce le lipsea era 
spiritul care unifică al Împărăţiei. 
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Mărturia a fost limitată, dar câţiva vorbeau puţin în limba comună (engleză); şi astfel 
evanghelia Împărăţiei a fost dusă prin împrejurimi. Printre cei care se legănau în hamacuri s-a 
dezvoltat o conversaţie şi în timp ce o femeie din India de Vest asculta adevărul a venit o întrebare 
din întunericul de la celălalt capăt al bărcii. Răspunsul se întoarce de la concetăţeanul ei. „Învăţatul 
susamachar din Georgetown”, însemnând un ‘predicator al veştii bune’. Ziua următoare în lumina 
arzătoare a soarelui de la tropice noi am stat pe partea de sus a şalupei pe scaune de răchită, pe care le 
adusese un negustor chinez pentru cheltuieli de transport. Deşi la magazinul lui este un om foarte 
ocupat, totuşi astăzi are tot timpul să pună întrebări şi să asculte răspunsuri la multe întrebări care 
uimesc pe oamenii din toate naţionalităţile. Ajungând la destinaţie micuţa barcă se leagă pe doc şi .. 
încărcătura existentă. În următoarele câteva zile are loc întotdeauna o primire plăcută pentru martorul 
aflat în vizită, în timp ce acesta merge din casă în casă şi de-a lungul străzilor cu nisip. 

În timpul şederii lui în Surinam el a dat importante instrucţiuni spirituale şi sfaturi şi a lucrat 
împreună cu fraţii, pentru a-i ajuta să devină mai eficienţi în prezentarea mesajului. 
 

Guiana Franceză 
 

Guiana Franceză este una din ţările unde adevărul a pătruns numai de curând. În decursul 
anilor anteriori câţiva pionieri au avut privilegiul să servească persoanele cu bunăvoinţă de acolo. Din 
cauza împrejurărilor, care le depăşeşte autoritatea, aceşti pionieri s-au întors în ţările lor respective şi 
lucrarea a fost dusă mai departe de un tânăr frate credincios care a învăţat adevărul de la pionieri când 
aceştia au fost acolo. Fratele care este acum acolo este originar din St. Lucia. El a aflat despre mesaj 
în timp ce locuia în această colonie franceză.  

Se speră că cel puţin un frate pionier din Surinam va putea să se întoarcă în Cayenne şi să-l 
ajute pe acest frate în organizarea noului interes care urmează să se dezvolte. Prin harul Domnului noi 
aşteptăm cu nerăbdare o mai mare expansiune în viitorul an de serviciu. 
 

Suedia 
 

Bătălia este împinsă până la porţi de martorii lui Iehova din Suedia. Ei au întâmpinat multă 
opoziţie, în special din partea clerului din biserica de stat, dar aceasta n-a întârziat progresul. A fost 
atins un nou record în numărul de vestitori la încheierea anului, anume 4.074, care au făcut progres în 
predicarea Cuvântului. În medie a existat o creştere cu 14,5 procente în rândurile martorilor lui 
Iehova. Raportul, aşa cum este oferit de servul de filială, arată ce cred şi ce spun oamenii despre 
martorii lui Iehova. 

Pe strada principală din Trosa, pe bulevardul Kungsports din Gothenburg, în casele de 
muncitori din oraşele industriale din Smaland, - pretutindeni dau năvală aceşti ‘martori ai lui Iehova’ 
şi ei oferă o lume nouă. Când am sosit în Londra în 1945 şi am întrebat cum erau condiţiile după 
război, mi s-a spus: Mulţi sunt obosiţi, hainele ne sunt rupte şi martorii lui Iehova încep să prospere. 
Când am venit la Viena chiar în vara aceasta şi am întrebat despre starea lucrurilor de acolo, ei au 
spus: ‘Oh, lucrurile încep să se însenineze. Numai dacă s-ar întoarce ruşii în ţara lor! Şi aşa că ne 
întrebăm ce se va întâmpla cu martorii lui Iehova care au început să facă acum mult zgomot’. 
Chestiunea despre aceşti ‘martori’ începe să ia proporţii mondiale. 

Cu aceste cuvinte şi-a început lectura unul din liderii religioşi din Suedia într-o luni seara, 
luna trecută în august, într-un oraş unde avusesem unul din congresele noastre de district în  timpul 
celor trei zile anterioare, care îi făcuse pe preoţii locali să le fie teribil de teamă şi să cheme ajutoare 
pentru a ne „descoperi”. 

Adunarea a avut parte de multă publicitate din pricina împotrivirii clerului (întrunirea lor 
împotriva noastră a fost anunţată cu aproape o lună înainte ca noi să anunţăm lectura „Este mai târziu 
decât credeţi voi!”), iar ziarele au scris nestingherit despre noi şi, bineînţeles, în cea mai mare parte 
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împotriva noastră. Cu toate acestea, într-o scrisoare foarte lungă adresată editorului celui mai mare 
cotidian de acolo, un gentleman a scris după cum urmează: „… În definitiv de ce noi, în calitate de 
creştini, care am dat aşa de minunat greş în aşa numitul nostru creştinism, să ne uităm de sus aşa de 
dispreţuitor şi batjocoritor la acest grup de oameni şi să vorbim aşa de defavorabil la adresa lor, 
oameni care încearcă, după cea mai bună abilitate a lor, să se conformeze şi să trăiască potrivit 
exemplului dat de Întemeietorul Creştinismului şi poruncii Sale de iubire? De ce, în această lume 
învinsă, să căutăm noi în lung şi-n lat vină şi lipsuri la cei care au stat cu totul de o parte să lupte 
prosteşte? Ei nu şi-au permis să fie atraşi în construirea de imperii luând parte la război. În schimb, ei 
au citit Biblia noastră şi au încercat să interpreteze evenimentele mondiale în lumina profeţiei. Îmi 
aduc aminte când eram tânăr cum discutau oamenii cu înflăcărare de cărţile lor în care preziceau, 
bazat pe Biblie, cu mulţi ani înainte, că în toamna anului 1914 va izbucni războiul şi cum vor creşte 
după aceea dificultăţile din ce în ce mai mult asupra oamenilor şi naţiunilor. … Să ne abţinem să-i 
luăm în bătaie de joc pe aceşti oameni care nu-şi permit să .. care au fost călcaţi în picioare, în 
contradicţie directă cu învăţăturile lui Cristos!” 
Deşi puţin după cel de-al doilea Război Mondial majoritatea oamenilor erau înclinaţi să ne refuze 
mesajul, acum când dificultăţile în pacea ce oferă siguranţă şi prosperitate au devenit mai evidente şi 
mai dezamăgitoare pentru oamenii din această ţară, unde ei, ca să zicem aşa, s-au …, mai mult sau 
mai puţin, în ape stătătoare, din pricină că naţiunea a fost ferită de război, există o schimbare de 
atitudine din ce în ce mai mare ce este observată şi oamenii încep să-şi ţină ochii deschişi spre ceea ce 
vrea într-adevăr să spună mesajul nostru. 

Din aproape fiecare grupă servii de circuit raportează că există mai mult interes pe teren decât 
se pot îngriji vestitorii locali, în special în teritoriile de la periferie şi cele rurale. În această ţară, cu 
distanţele ei mari şi cu zone populate ici şi acolo, este o problemă constantă să te îngrijeşti în mod 
potrivit de acest interes, cu vizite ulterioare şi studii din Biblie la domiciliu. Rândurile noastre de 
pionieri au crescut de la 118 (media lunară), anul trecut, la 170, dar majoritatea noilor veniţi au 
datorii care necesită ca ei să lucreze în oraşele lor natale, deci mulţi, mulţi care necesită ajutor au 
trebuit să rămână neluaţi în seamă, ca să zicem aşa. Cu toate acestea, avem încredere şi ne rugăm ca 
Iehova să ridice mai mulţi vestitori „mobili” cu timp integral pentru a ajuta în această privinţă. 

Că preoţii sunt adesea foarte neglijenţi faţă de datoriile lor când ajung să angajeze persoane 
care pun întrebări în conversaţie şi să-şi apere crezurile s-a observat mai ales în cazurile în care 
martorii lui Iehova au trebuit să petreacă perioade de timp în închisoare, din pricina refuzului de a li 
se acorda scutire de la serviciu militar în calitate de servi. Într-un astfel de caz, un serv de circuit care 
îşi ispăşea sentinţa, a cerut permisiunea să pună întrebări preotului militar, după ce acesta îşi expusese 
predica, permisiune ce i-a fost acordată. Dar imediat ce preotul a aflat cine era fratele nostru, el s-a 
grăbit imediat să plece „din pricina unei alte întrevederi”. Cu toate acestea, băieţii care se strânseseră 
să asculte au continuat să pună întrebări fratelui nostru şi la sfârşit s-a cerut permisiunea, şi s-a 
acordat, pentru a aranja o lectură, la care au participat aproape 80 de procente din „deţinuţi”, precum 
şi câţiva gardieni. A fost arătat mult interes şi când a fost planificată o a doua lectură, dar nu s-a putut 
ţine în auditoriul public, băieţii s-au oferit voluntar să aranjeze bănci în sala de gimnastică. După 
lecturi au fost discuţii foarte interesante şi câţiva au trecut de partea adevărului şi l-au apărat 
împotriva adversarilor. 

Vorbind de faptul că fraţii au fost întemniţaţi, trebuie să mai menţionez că în ultima vreme a 
început să se dezvolte un punct de vedere printre public împotriva acestui mod de a trata băieţi care în 
realitate n-au făcut nici un rău şi care şi-au arătat bunăvoinţa să suporte greutăţi din pricina 
convingerilor lor conştiincioase. Unele ziare şi-au făcut debutul cu editoriale în interesul libertăţii de 
conştiinţă, nu numai prin litera legii, ci şi prin realitate, şi câţiva autori şi-au exprimat admiraţia 
pentru curajul şi rezistenţa manifestate de aceşti băieţi. 
 

Elveţia 
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Cuvintele rostite în zilele lui Neemia se aplică şi poporului lui Dumnezeu din aceste zile din 
urmă: „Bucuria lui Iehova este tăria voastră”. Marea plăcere pe care o au martorii lui Iehova în 
servirea Dumnezeului cel Prea Înalt din Univers este cu siguranţă tăria lor şi acest lucru a fost arătat 
de vestitorii Împărăţiei din Elveţia. Ei au avut multe încercări şi greutăţi în timpul anului, dar au 
luptat curajos pentru libertatea de exprimare şi libertatea de închinare a Celui Prea Înalt. În afară de 
faptul că se îngrijeşte de lucrarea de serviciu pe teren, biroul din Berna are o tipografie, a doua ca 
mărime, folosită de Societate. În decursul anului de serviciu 1949 tipografia din Berna a produs 
2.714.428 cărţi, broşuri şi reviste. Aceasta a fost o creştere cu 270.696 bucăţi de literatură tipărită faţă 
de numărul din anul precedent. În afară de acestea, la tipografie s-au produs 3.062.563 bucăţi de 
material de înştiinţare şi provizii diverse. Toate acestea au ajutat în mare măsură la predicarea 
evangheliei în Elveţia şi alte ţări din apropiere. Raportul de serviciu pe teren, aşa cum este supus spre 
examinare de servul de filială, este foarte interesant şi toţi cititorii se vor bucura de el. 

Expansiunea a fost tema închinătorilor adevăraţi ai lui Iehova din această ţară, pe măsură ce ei 
s-au hotărât să „laude din ce în ce mai mult”. Lui Iehova şi actualului Său Rege domnitor le aparţin 
mulţumirile noastre sincere. Prin spiritul Său ce lucrează prin organizaţia Lui, vestitorii au primit 
imbolduri şi instrucţiuni aşa de esenţiale pentru bunăstare veşnică. Noi trebuie să ne exprimăm 
aprecierea pentru minunata îngrijire Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova, care se 
dovedeşte un ajutor aşa de practic în serviciul zilnic. Pusă în circulaţie în germană în luna aprilie, 
curând o vom avea în franceză. Tot acest ajutor eficient a produs rezultate încurajatoare în serviciul 
de teren şi în organizarea internă a lucrării. 

Pionierii experimentează multă bucurie în serviciul Împărăţiei, aşa cum arată această scrisoare 
de la un cuplu căsătorit: „Nici o viaţă nu este mai plină de însemnătate decât cea a unui pionier; 
nimeni nu este mai bogat decât cel care poate împărţi adevărurile divine; nici o lucrare nu este mai 
mulţumitoare decât serviciul. Marea noastră dorinţă este ca toţi cei care s-au consacrat Domnului să 
se încreadă în cuvântul Lui şi să guste din bunătatea Sa. Ce fericiţi vor fi cu adevărat toţi!” 

Activitatea crescută de vestitor a adus o împotrivire din ce în ce mai mare şi a ţinut ocupat 
biroul juridic. Noi am deschis anul cu 14 fraţi cu procese aşteptând o hotărâre, pentru comerţ 
ambulant, colectare de bani, tulburare a liniştii de duminică. În timpul anului au fost tratate rapoarte 
împotriva a 81 de fraţi pentru ofense asemănătoare precum: ‘propagandă comunistă’, ‘atacarea 
religiei catolice’, au fost acţiuni ale gloatelor şi mai ales referitor la mărturia stradală a evangheliei. În 
decursul anului s-au rezolvat acţiuni împotriva a 74 de fraţi fie prin acţiunea noastră la .. şi la oficialii 
de la poliţie, fie prin intermediul hotărârilor judecătoreşti. 

Cele două chestiuni foarte serioase au fost mărturia stradală şi ‘comerţul ambulant fără 
autorizaţie’. Am avut trei procese la tribunal pentru patru fraţi, dintre care doi au fost acuzaţi că fac 
comerţ ambulant şi doi pentru lucrare stradală cu reviste. Primul proces a fost acolo unde un pionier 
fusese amendat pentru comerţ ambulant. În această ţară atunci când un poliţist face un raport despre 
un vestitor, superiorii lui pot da o amendă. Procesul a fost audiat de tribunalul din cantonul St. Gall, 
pe 23 martie, 1949, când judecătorul l-a achitat pe frate cu 25$ cheltuieli, zicând: „… În orice caz 
scopul de a obţine profit, scop ce este caracteristic comerţului ambulant, lipseşte. … Trecând în 
revistă toate faptele se poate observa că acuzatul, fără intenţie să realizeze profit, mai mult cu 
sacrificiu personal şi financiar, s-a străduit pentru proclamarea evangheliei şi că plasarea de cărţi şi 
broşuri serveşte doar acestui ţel ideal”. Această hotărâre a fost un precedent folositor. 

Principala opoziţie a poliţiei faţă de lucrare a fost în cantonul Vaud din Elveţia franceză, unde 
anul trecut, tribunalul superior al cantonului a aprobat condamnarea unui pionier pentru ‘comerţ 
ambulant fără autorizaţie’. În septembrie 1948 a fost emisă o directivă de la sediul central al 
cantonului către toate autorităţile de poliţie ce se referea la această hotărâre nefavorabilă împotriva 
martorilor lui Iehova.  

În ultima zi a anului, 31 august 1949, tribunalul a avut de rezolvat chestiunea dacă avea sau nu 
curajul să refuze să urmeze precedentul tribunalului său superior, care anul trecut renunţase la 
condamnare sub aceeaşi lege şi aceeaşi acuzaţie. Avocatul Societăţii, angajat special pentru acest 
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proces, a oferit o puternică şi curajoasă apărare solicitând curţii să nu ţină seama de fosta hotărâre 
nefavorabilă şi să dea o hotărâre în apărarea libertăţii de închinare şi a drepturilor din Constituţie. 
Pronunţând achitarea, hotărârea curţii a spus în termeni apăsaţi: „ … Activitatea celui acuzat nu pare 
să ţină de prevederea legii (comerţului ambulant). Legea referitoare la activitate comercială urmăreşte 
de fapt, aşa cum este arătat de numele ei, activităţile ce au o formă comercială, al cărui scop este să 
aducă autorului ei câştig. Scopul real al celui acuzat n-a fost să obţină bani, ci doar să-şi răspândească 
opiniile religioase prin intermediul literaturii potrivite. Din aceste motive nu este posibil să comparăm 
activitatea sa cu comerţul ambulant fără să violăm libertatea credinţei şi a cultelor. Acuzatul trebuie 
să fie eliberat de urmărire penală”. 
 

Tailanda 
 

Numai încercând şi înaintând lucrurile pot fi realizate. Martorii lui Iehova din Tailanda depun 
efort şi culeg rezultate bune. Ei au avut o creştere cu 29 de procente în numărul de vestitori faţă de cel 
din anul anterior. Recordul pentru 1949 a fost atins în august, când 92 de individuali diferiţi şi-au 
făcut apariţia cântând laudele Celui prea Înalt. Societatea încearcă să ajute organizarea în Tailanda, 
trimiţând mereu acolo studenţi de la Gilead. Unii sunt acum .. pentru a-i ajuta pe cei deja aflaţi în ţară. 
Servul de filială ne spune în scurtul său raport despre aprecierea pe care o au fraţii pentru adevăr şi 
despre lucrarea pe care o fac ei. 

Noi am trecut prin an netulburaţi de împotrivire sau persecuţie şi sub aceste condiţii paşnice 
lucrarea a făcut un progres constant. Câştigurile noastre nu sunt la fel de mari ca anul trecut, pe de 
altă parte însă, suntem mai solid organizaţi şi de ce avem nevoie acum este educaţia teocratică 
intensificată a vestitorilor noştri, astfel încât să-i facă mai capabili să mânuiască „sabia spiritului”. 

Vrednic de menţionat este faptul că doi pionieri noi au intrat în rânduri. Unul, o tânără 
chinezoaică, odinioară creştin nominal, a devenit familiară cu adevărul acum câteva luni şi recent a 
început serviciul cu timp integral. Deşi a fost jefuită de bunurile ei în gară, în ziua când a început să 
facă pionierat, ea nu s-a întors înapoi, iar acum face o minunată lucrare printre chinezi. 

Celălalt vestitor, un tânăr siamez, odinioară budist, a intrat în rândurile pionierilor de vacanţă 
după ce a studiat adevărul aproape şase luni şi face o lucrare foarte folositoare de hrănire a oamenilor, 
atât prin mărturia din uşă în uşă, cât şi prin studiile din Biblie la domiciliu. Nu este uşor şi ceva 
obişnuit ca un budist să vină la adevăr şi este încurajator să vezi rezultatele ce vin din această direcţie. 

Acum în rândurile grupei se află un fost catolic care a avut multă împotrivire din partea 
preoţilor care, atunci când au aflat că el primise cartea „Să fie Dumnezeu adevărat”, s-au temut că lui 
i s-ar putea deschide ochii. El a dat cartea cu împrumut preotului, pentru a-i oferi oportunitatea să 
dovedească ce era greşit în învăţăturile conţinute în ea. După trei săptămâni preotul a zis că nu avea 
timp; aşa că i s-au mai dat două săptămâni. Când tânărul a venit să-l vadă din nou pe preot el a spus 
că arsese cartea, aşa că acest fost catolic a putut să vadă clar că pastorii lui erau păstori falşi şi, în 
ciuda împotrivirii şi din partea familiei, el este acum vestitor. 

Noi ne începem activitatea din noul an cu anticiparea de multe experienţe fericite. Noi 
aşteptăm cu nerăbdare prima noastră carte în siameză „Să fie Dumnezeu adevărat”, care, fără 
îndoială, se va dovedi o puternică armă în învingerea superstiţiei religioase pe care o întâlneşti la 
fiecare pas în această ţară. Între timp continuăm studiile din Biblie la domiciliu din Lumea de apoi şi 
Bucuria tuturor popoarelor, în siameză, pentru care am pregătit broşurile cu întrebări pentru studiu. 
Este tradusă broşura Sfat de organizare teocratică pentru martorii lui Iehova şi aceasta va îmbunătăţi 
în mare măsură organizarea şi unitatea fraţilor. Şcoala teocratică de serviciu se dovedeşte foarte 
eficientă în instruirea vestitorilor pentru a fi servi mai buni şi numărul celor înscrişi creşte. 

Încă rămâne de făcut o mare cantitate de lucrare. Din cele 71 de oraşe mari şi orăşele din 
Tailanda, 21 sunt cu o populaţie de 300.000 până la 500.000 şi peste, şi numai în două din aceste 
oraşe sunt acolo grupe organizate, iar în celelalte nouăsprezece nu s-a pus mărturie de mulţi ani. 
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Aşadar noi aşteptăm cu nerăbdare tot ajutorul pe care-l pot da cei patru absolvenţi de la Gilead care 
vor veni. 
Ceea ce am fost capabili să realizăm a fost posibil numai prin cooperarea şi ajutorul constant al 
biroului din Brooklyn, pentru care dorim să ne exprimăm mulţumirile şi aprecierile noastre sincere. 
Noi am apreciat foarte mult şi hrana spirituală ce a venit prin intermediul Turnului de veghere, care a 
fost o încurajare constantă pentru noi. Aşteptăm cu nerăbdare marele eveniment din 1950, congresul 
internaţional de la New York, şi sperăm că Tailanda va fi reprezentată. 
 

Uruguay 
 

Absolvenţii de la Gilead care sunt acum activi în Uruguay au în minte ce a spus Pavel: „Căci 
voi vă aduceţi aminte, fraţilor, munca şi truda noastră; noi am lucrat zi şi noapte ca să nu fim o povară 
pentru nici unul din voi, în timp ce vă predicam evanghelia lui Dumnezeu” (1Tes. 2:9, V.R.S.). 
Misionarii nu încearcă să pună o sarcină pe oamenii obişnuiţi aşa cum fac preoţii în aşa de multe ţări. 
Nu, ei au înaintat să predice Cuvântul lui Dumnezeu şi să mângâie pe cei care plâng şi ei vor face 
aceasta zi şi noapte în interesul oamenilor cu bunăvoinţă. În această micuţă ţară din America de sud, 
Uruguay, un număr de absolvenţi de la Gilead înfruntă multe obstacole ridicate de atei, protestanţi şi 
catolici, însă ei se bucură de marele lor privilegiu. Poporul Domnului de pretutindeni se bucură, de 
asemenea, împreună cu martorii lui Iehova din Uruguay şi sunt bucuroşi să afle de creşterea cu 22 de 
procente din această ţară. Servul de filială expune câteva puncte interesante în raportul său anual. 

Când merg din uşă în uşă absolvenţii de la Gilead aud mereu: „Nu l-am văzut niciodată pe 
Dumnezeu, nu-i aşa? Cred în ceea ce văd, pe Dumnezeu nu-l văd, aşa că nu cred în El. Nu aveţi 
altceva nou? Dumnezeu este învechit.” Da, sunt o mulţime de atei, dar sunt şi o mulţime de catolici. 
Iezuiţii încă deţin putere şi îşi instruiesc turmele ca nici măcar să nu stea de vorbă cu martorii şi nici 
măcar să nu primească literatură gratuit de la protestanţi. Din acest motiv plasările de literatură sunt 
reduse. 

Puţinii protestanţi care se află aici sunt păziţi, de asemenea, de pastorii lor, cărora nu le place 
deloc ideea că misionarii de la Gilead vizitează Uruguayul. Cineva a arătat ce gândeşte, zicând: „De 
ce veniţi aici, martorilor, să vă semănaţi neghina? Voi distrugeţi puţinul grâu pe care noi l-am plantat 
şi l-am udat”. De exemplu, chiar de curând, patru stâlpi de nădejde dintr-o sectă i-au permis unui 
pionier special să-şi folosească Biblia pentru a descoperi doctrine precum iad, suflet şi treime. Când 
pastorul a simţit aceste vizite ulterioare a explodat şi a cerut ca această familie să-i dea afară pe 
martori şi să nu ezite să folosească bâta pe ei. Dar stăpânul casei, luminat acum de adevărul 
Împărăţiei, a răspuns altfel. El a dat afară pe cineva din casa lui; nu pe martor, ci pe predicatorul 
despre focul iadului, iar el s-a retras din sectă împreună cu ceilalţi trei. După ce stâlpii s-au dus, 
întreaga sectă s-a destrămat. Acum casa acestui om este o Sală a Împărăţiei cu 37 de vestitori. 

Într-un alt orăşel pastorul .. când a aflat că membrii lui au permis martorilor lui Iehova să le 
folosească sala de adunare pentru o specială adunare publică de week-end.  

Dar chiar dacă protestanţii sunt cei mai uşor de abordat, datorită bazei comune, Biblia, totuşi 
adevărata creştere în numărul de vestitori vine din rândul catolicilor. Ei pun la inimă adevărul cu mai 
mult entuziasm. De exemplu, cineva, care cu mai puţin de un an în urmă purta chipuri în procesiunile 
catolice, după ce a studiat puţin a spart chipurile şi şi-a abandonat icoanele sfinte. Acum el şi soţia lui  
împreună cu cei trei copii ai săi, pe care i-a retras recent de la şcoala catolică, poartă pancarte reclamă 
ce anunţă împărăţia lui Iehova. 

O adunare în interior furnizează un cadru foarte pitoresc cu culoare locală. În loc să aştepţi la 
rând în bufetul cu autoservire la ora 7:30, pentru micul dejun, fraţii se trezesc la ora 5:30, aşezându-se 
turceşte în jurul unui foc într-un şopron mare, bându-şi .. Numai conturul înfăţişării li se poate vedea 
din pricina fumului gros şi a obscurităţii de dimineaţă, care fac neclară lumina, o strălucire orbitoare 
de la focul aprins şi a vechii lămpi cu gaz lampant ce de-abia luminează. 
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Prânzul este pregătit şi servit în acelaşi şopron întunecat. O oală mare de fier este pusă pe foc, 
în care sunt amestecate bucăţi mari de dovlecel, cartofi dulci, orez şi carne. Toţi sunt mulţumiţi de 
mâncare şi au o bună dispoziţie minunată. 
Seara toţi bărbaţii aştern paie pe podeaua de pământ din casă şi femeile fac acelaşi lucru în alta, cu 
copiii amestecaţi, economisind astfel timp, petrecut de obicei în căutarea de camere. Fiecare are mai 
mult timp liber la aceste adunări şi împreună cu mai puţine sarcini vin ore suplimentare pentru 
serviciu. 
Să lucrezi cu bărcile pe râul Plate aduce experienţe binecuvântate. Doi absolvenţi de la Gilead s-au 
căţărat pe marginile unei ambarcaţiuni de cereale în drum spre Paraguay şi au lăsat reviste bucătarului 
de pe această ambarcaţiune. Imaginaţi-vă bucuria lor, un an mai târziu, când au auzit că cinci din 
echipajul de opt oameni participă la studii şi două din soţiile lor sunt vestitoare în Argentina, toate de 
pe urma revistelor lăsate bucătarului. Lucrarea a progresat în mod continuu din 1945, odată cu prima 
vizită a preşedintelui Societăţii, şi mai mult, de la recenta vizită înviorătoare din martie, 1949. 
Creşterea cu 22 de procente, deşi nu la fel de mare ca în unii ani, este minunată, având în vedere 
absolvenţii de la Gilead repartizaţi aici, care cunosc problemele. 
 

Venezuela 
 

„Te alabare mas y mas” (Te voi lăuda din ce în ce mai mult) înseamnă acelaşi lucru fie în 
spaniolă, fie în engleză, sau în oricare alta din numeroasele limbi şi dialecte ale lumii. Să dea din ce 
în ce mai multă laudă lui Iehova Dumnezeu este în mintea martorilor lui Iehova din Venezuela. Ei 
apreciază bogata binecuvântare pe care le-a dat-o Domnul în activitatea lor de expansiune. 
Venezuela, la fel ca ţările ei surori din America de Sud, are câte o revoluţie la fiecare câţiva ani şi 
felul de guvernare se schimbă frecvent. În decursul acestui an de serviciu a avut loc o revoluţie, dar 
aceasta nu i-a afectat pe vestitorii Împărăţiei. Ei au mers drept înainte predicând Cuvântul lui 
Dumnezeu şi s-au bucurat de o creştere cu 78 de procente în numărul de vestitori. Oricine poate 
observa foarte uşor motivul pentru aceasta citind câteva fragmente din raportul servului de filială. 
Fraţii nu se tem să se trezească devreme şi să lucreze până târziu. 

Lucrarea stradală a arătat rezultate bune în Maracaibo, şi unii vestitori merg pe stradă 
dimineaţa devreme când piaţa este plină de viaţă cu oameni ce fac cumpărături pentru necesităţile lor 
zilnice. Aici sunt câteva experienţe relatate de absolvenţii de la Gilead ce lucrează în acest loc 
călduros. 

Biserica romano catolică a invitat 5.000 de oameni să se întâlnească în Piaţă pentru 
împărtăşanie cu ocazia aşa zisei Sfinte Marţi înainte de Paşti. Doi din noi s-au gândit că şi noi ar 
trebui să fim prin preajmă, dar pentru lucrarea stradală a Împărăţiei, aşa că am ieşit afară optimişti şi 
devreme, la ora 6 a.m. Eforturile noastre au fost răsplătite foarte mult, deoarece am plasat 120 de 
broşuri în scurt timp. Din pricina activităţii noastre mari de aici din piaţă am mai aflat că dimineaţa 
devreme era cel mai bun timp pentru lucrare stradală; aşa că am făcut o datorie regulată din a fi la 
colţuri nu mai târziu de ora 7 a.m. Într-o dimineaţă devreme trei din noi au plasat 14 cărţi şi 50 de 
broşuri, în afară de toate revistele pe care le avea la îndemâna. Am întâlnit zeci şi zeci de persoane 
deportate din Europa, precum şi alţi oameni din lumea întreagă, care se opreau şi puneau întrebări 
despre mesaj, sau ne spuneau că erau familiarizaţi cu el din propria lor ţară. 

Într-o zi, în timp ce stăteam pe ţărmul mării oferind broşuri, un supraveghetor de pe doc a luat 
o broşură, s-a uitat pe ea şi apoi a zis că mă va ajuta să le plasez. El s-a uitat câteva minute să vadă 
cum făceam eu, apoi a început să lucreze şi a oferit broşuri la toţi oamenii în timp ce aceştia treceau 
prin apropiere. El a fost aşa de încântat că plasase mai multe broşuri pentru mine. 

De asemenea, avem multă împotrivire pe stradă. De îndată ce stăm în picioare la un anumit 
colţ de stradă, un bărbat iese dintr-unul din magazine cu un pumn de pliante adresate catolicilor, care-
i avertizează să nu ne citească literatura. Acest bileţel înşiră fiecare exemplar de literatură pe care noi 
îl avem de oferit. Bărbatul stă în picioare exact în faţa noastră şi îşi înmână foile volante cât de repede 
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poate. Într-o zi o femeie s-a oprit, şi-a scris numele pe spatele acestui bileţel şi mi-a cerut să trec pe la 
ea, deoarece era interesată de lucrarea noastră. 

O altă experienţă din Maracaibo este după cum urmează: Am început un studiu din Biblie cu o 
senora în ultima zi a lui martie şi am studiat cu ea numai de trei ori, şi apoi i-am pierdut urma toată 
luna aprilie. Ea nu mi-a dat nici o explicaţie că avea să plece din oraş. Am făcut trei drumuri, dar de 
fiecare dată n-a fost acasă. M-am întrebat dacă să mă mai întorc sau nu. Dar n-o puteam uita; aşa că 
după câteva săptămâni am hotărât să mă întorc din nou. De data aceasta ea era acasă şi era foarte 
fericită să mă vadă, şi am reluat studiul. După o lună am venit pentru studiul obişnuit şi am zis: ‘Bună 
ziua, prietena mea’. Ea a răspuns: ‘Acum sunt mai mult decât prietena ta. Sunt sora ta, deoarece vreau 
să fiu un martor al lui Iehova. Mi-ar plăcea să ies cu tine mâine, pot?’ Vă puteţi imagina surpriza şi 
plăcerea pe care le-am experimentat. După cea de-a treia ieşire afară ea mi-a spus că ar vrea să aibă 
propriul ei teritoriu şi cărţi. Acum ea se ţine foarte bine. Mulţumiri să-I fie aduse lui Iehova 
Dumnezeu că am stăruit să mă întorc la această uşă până când am găsit-o acasă”. 

Grupa din Caracas a avut o creştere cu 132 de procente în numărul de vestitori, deoarece ei au 
crescut de la 32 la 74. O creştere extraordinară a fost arătată în toate aspectele serviciului Împărăţiei, 
căci orele au crescut de la 400 pe lună la 911, în timp ce vizitele ulterioare au făcut un salt de la 100 
pe lună la recordul de 370. Un alt punct este că studiile din Biblie au crescut de la 10 la 45. Pionierii 
şi vestitorii conduc peste 100 de studii în fiecare săptămână în Caracas. Aceasta înseamnă mai mulţi 
vestitori în scurt timp, deoarece lucrarea de studiere din Biblie este ceea ce-i echipează pe oamenii cu 
bunăvoinţă ca ei să fie capabili să laude pe Domnul din ce în ce mai mult. 
 

Iugoslavia 
 

Este cu adevărat uimitor cum continuă adevărul să se răspândească şi să ajungă până la 
marginile pământului. Cititorii Cărţii anuale îşi vor aminti că cel care a fost serv de filială pentru 
Iugoslavia timp de mulţi ani a fost condamnat la moarte şi apoi, mai târziu, prin acţiunea bună a 
fraţilor din lumea întreagă care au telegrafiat oficialilor din Iugoslavia, sentinţa a fost schimbată la 
închisoare pe termen îndelungat. Deşi oamenii pot fi ucişi pentru poziţia lor pentru adevăr sau închişi 
pe viaţă, totuşi cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat niciodată. Când sămânţa este semănată, ea va 
încolţi; când este udată, se va dezvolta şi va da roade. Iehova Dumnezeu a dat o creştere în 
Iugoslavia. 

Din informaţia primită se cunoaşte că în decursul anului trecut 460 de martori ai lui Iehova au 
mers înainte în predicarea evangheliei Împărăţiei. Raportul pentru anul precedent, 1948, ce a fost de 
asemenea primit, care arăta că acolo erau 395 de vestitori ai veştii bune, arată o remarcabilă creştere 
în decursul acestui an, chiar sub domnia severă a guvernului totalitar. Aceşti fraţi n-au literatură să 
distribuie, dar au mesajul adevărului în mintea şi inima lor şi au devotat 14.477 ore în predicare. Ei au 
făcut multe vizite oamenilor în casele lor, în parcuri, sau oriunde părea oportun să le vorbească celor 
care doresc să ştie ceva despre Biblie. Guvernul lui Tito ar trebui să ştie până acum că pe martorii lui 
Iehova nu-i interesează politica de nici o formă, ci că singurul scop în viaţă este să aducă mângâiere şi 
mesajul încurajator din Biblie oamenilor care iubesc dreptatea. 

Cartea anuală de anul trecut n-a arătat vestitori pentru 1948, deoarece n-am avut nici un 
raport, dar fraţii au lucrat; şi ei au lucrat în 1949 şi prin harul Domnului, ei se vor grăbi în decursul 
anului 1950. Cât timp poporul Domnului încă mai are suflare, ei vor cânta laudele Celui prea Înalt. 
Lăudătorii voştri tovarăşi din Iugoslavia încă Îl laudă pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. În poziţia 
lor neînfricată pentru dreptate, deşi suferă mari încercări, nu doar din pricina adevărului, ci şi din 
pricina lipsei de mâncare şi îmbrăcăminte, cu care încercăm să-i aprovizionăm, totuşi ei sunt hotărâţi, 
prin harul lui Dumnezeu, să predice Cuvântul. 
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Bogaţi în fapte bune 
 

Sunt martorii lui Iehova bogaţi în fapte bune? Tot ce are de făcut cineva este să citească 
raportul de mai sus şi va ştii că ei au strâns o comoară valoroasă pentru ei înşişi. Este o comoară 
valoroasă în strângerea de bani, proprietăţi, bijuterii, aur sau argint? Ce vor merita aceste lucruri ca 
schimb pentru necesităţile vieţii atunci când conducătorii lumii vor devaloriza banii şi proprietăţile şi 
lucrurile pe care le posedă oamenii? Cuvântul Domnului ne spune că va veni timpul când „îşi vor 
arunca argintul pe uliţe şi aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua 
urgiei Domnului” (Ezec. 7:19). Atunci cum se întâmplă că martorii lui Iehova şi însoţitorii lor au o 
mare comoară? Este prietenia lor cu Dumnezeu şi cu omul; este devotamentul lor neegoist faţă de 
săracii acestei lumi. Ei şi-au făcut prieteni predicând Cuvântul şi aducând mângâiere celor în nevoi. 
Ce comoară valoroasă de posedat este aceasta! O astfel de comoară nu vă poate fi furată. 

Aşa cum arată raportul martorilor lui Iehova, ei au mers în sus-ul şi-n josul continentelor, al 
insulelor şi al mărilor; ei au traversat oraşe, districte şi zone rurale; au mers în mijlocul celor săraci şi 
celor bogaţi; şi în toate cazurile ei au adus mângâiere omenirii tulburate. Cei care au fost bucuroşi să 
asculte au studiat mesajul. Cu toate acestea, majoritatea din întreaga lume au refuzat cu dispreţ 
adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu i-a descurajat pe servii Domnului de pe pământ. 
Ei au continuat să predice Cuvântul şi astfel au strâns pentru ei înşişi bogăţii în cer, unde moliile şi 
rugina nu vor strica această comoară. Aceşti servi ai lui Dumnezeu au arătat prietenie mergând până 
în locuri foarte îndepărtate. Ei au arătat că au iubire pentru aproapele lor, învăţându-i cum să studieze 
Biblia, conducând clase de citire ca aceştia să înveţe mai mult în studiul lor individual. Ei i-au 
favorizat pe cei săraci ajutându-i acasă la ei; ei le-au arătat calea care duce la viaţă veşnică. 

Lumii nu-i place această activitate neegoistă şi amabilă din partea martorilor lui Iehova. 
Religioniştii şi-au arătat indignarea în multe locuri aţâţând gloate şi făcând să fie adusă împotriva lor 
persecuţie. Conducătorii n-au fost favorabili şi mulţi din aceşti servi ai Domnului au fost aruncaţi în 
închisori şi temniţe pentru a opri predicarea de către ei a Cuvântului. A adus aceasta descurajare? Ar 
lua-o martorii lui Iehova cu totul de la capăt dacă ar avea oportunitatea? Sau ar face ei lucrurile altfel? 
Ar fi ei mai mult de acord cu aranjamentele guvernamentale şi cu domnia totalitară? În nici un caz! Ei 
ştiu că au dreptate făcând voinţa Domnului şi încearcă să placă lui Dumnezeu şi să realizeze o 
înregistrare pentru El. Şi pentru a dovedi că ar lua-o din nou de la capăt, ei vor face acelaşi fel de 
lucrare în decursul anului de serviciu 1950. 

După ce au strâns comori în cer pentru ei înşişi, ei nu ajung acum să le slăbească mâinile şi să 
nu mai planteze, să ude sau să culeagă roade. Ei nu sunt ca acel om bogat care şi-a zis: „Suflete, ai 
mari bogăţii strânse pentru anii care vor veni. Acum las-o mai încet; mănâncă, bea şi distrează-te!” 
(Luca 12:19, A.A.T.). Mai degrabă ei se vor întoarce pe teren, vor planta din nou şi vor da la săraci 
ceea ce au acum. Prin studiu şi serviciu ei au strâns mult ca să poată de altora; aşa că ei nu au de gând 
să lase pământul să stea nefolositor, ci vor planta, vor uda şi vor culege din nou roade, totul spre 
onoarea şi gloria lui Iehova. Nu, nu există egoism în lucrarea martorilor lui Iehova. Nu există câştig 
personal, cu excepţia faptului că ei câştigă marea plăcere de a servi pe Dumnezeul Cel Prea Înalt şi 
binecuvântarea cu viaţă în lumea nouă. Ei urmează sfatul apostolului în care acesta zice: 
„Însărcinează-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, cu mână largă şi generoşi, strângându-şi 
pentru ei o valoroasă comoară pentru viitor, aşa încât să apuce viaţa care într-adevăr este viaţă” – 
1Tim. 6:18,19, A.A.T. 

Sutele de mii de martori ai lui Iehova vor continua cu lucrarea cea bună pe care o fac şi se vor 
bucura s-o facă. Ei vor propovădui Cuvântul lui Dumnezeu în continuare din ce în ce mai mult în 
noul an şi vor continua să strângă comori pentru ei înşişi până când bogăţiile acestei lumi vechi vor 
pieri. Ei vor ajuta pe „alte oi” care sunt strânse acum în staul sub conducerea Păstorului cel Bun şi îi 



 134 

vor învăţa, de asemenea, cum să strângă comori în cer. Ce comoară mai mare ar putea avea cineva 
decât viaţă în lumea nouă? Acesta este motivul pentru care martorii lui Iehova sunt aşa de stăruitori în 
predicarea Cuvântului ca ei să poată prinde viaţa care este într-adevăr viaţă. 

Binecuvântarea lui Iehova s-a manifestat asupra poporului Său în decursul anului de serviciu 
1949 şi pentru aceasta noi aducem laudă şi mulţumiri Dumnezeului nostru din cer. Din fiecare ţară de 
pe pământ fraţii şi-au trimis iubirea şi saluturile lor pentru colaboratorii lor din alte părţi ale lumii şi 
este o plăcere să transmit acest mesaj la toţi care Îl iubesc pe Domnul şi sunt dornici să-L servească. 
Doresc, de asemenea, să transmit iubirea şi saluturile mele la toţi colaboratorii mei şi să vă vorbesc 
despre bucuria serviciului prin care putem deveni împreună bogaţi în fapte bune. 
Servul şi colaboratorul vostru în predicarea Cuvântului 

Preşedinte 
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY 

 
 

Adunare anuală 
 
 
În conformitatea cu dispoziţiile statutului şi a hotărârilor Watch Tower Bible and Tract 

Society, o corporaţie non-profit, înfiinţată după legile Comunităţii Pennsylvania, sâmbătă, 1 
octombrie, 1949 a avut loc adunarea anuală obişnuită a membrilor corporaţiei amintite, la biroul 
înregistrat al Societăţii, situat în Wabash Building, Bulevardul Libertăţii nr. 410, Pittsburgh, nr. 22, 
Pennsylvania, la ora 10 dimineaţa. A prezidat preşedintele Societăţii N. H. Knorr şi el i-a dat cuvântul 
pentru rugăciune lui C. H. Stewart, Sr. 

Secretarul Societăţii a adus dovada că erau prezenţi 406 de membrii ai corporaţiei, fie 
personal, fie prin procură. Chestiunea pe ordinea de zi a fost alegerea a doi directori ale căror posturi 
libere rezultaseră din pricina expirării duratei lor în funcţiune. T. J. Sullivan şi Grant Suiter au fost 
realeşi pentru o perioadă de trei ani fiecare.  

Au fost făcute rapoarte de Hugo Riemer, secretar şi casier ajutor al Societăţii, şi Grant Suiter, 
secretarul şi casierul Societăţii, care a urmat după el în program făcând un raport. Preşedintele, N. H. 
Knorr, le-a vorbit apoi membrilor prezenţi şi fraţilor care au alcătuit un număr total de participanţi de 
573 persoane. Subiectul său a fost „Să fim bogaţi în fapte bune”. Întreaga adunare de afaceri a avut 
nevoie de două ore şi la sfârşit a fost făcută o propunere pentru suspendare. 

Pe 11 octombrie comitetul de directori s-a întâlnit în biroul preşedintelui din oraşul New 
York. Scopul adunării a fost alegerea funcţionarilor pentru anul următor. Adunarea s-a deschis cu 
rugăciune în timp ce L.A. Swingle a cerut binecuvântarea Domnului. Prin votul unanim din partea 
membrilor comitetului de directori, au fost aleşi următorii funcţionari: N. H. Knorr, preşedinte; F. W. 
Franz, vicepreşedinte; Grant Suiter, secretar şi casier; H. H. Riemer, secretar şi casier ajutor. Au mai 
fost discutate şi alte chestiuni de afaceri şi preşedintele a făcut un raport general despre progresul 
lucrării de pe întreg pământul în decursul anului 1949. Prin harul Domnului, toţi membrii comitetului 
de directori sunt hotărâţi să continue cu privilegiile de serviciu pe care le au şi ei se bucură să fie 
asociaţi cu martorii lui Iehova din lumea întreagă în marea lucrare de expansiune, lăudând pe Iehova 
Dumnezeu în continuare din ce în ce mai mult. 
 
 

CARTEA ANUALĂ 
 

TEXTUL ANUAL PENTRU 1950 
„Propovăduieşte cuvântul” – 2Timotei 4:2. 
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Iehova a hotărât ca „această Evanghelie a Împărăţiei să fie propovăduită în toată lumea ca 

mărturie”, şi atunci va veni sfârşitul. Propovăduirea necesită timp şi efort. Aceasta nu este ceva ce 
trebuie să fie făcut când vă convine, când aveţi timp liber, ci propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu 
ar trebui să devină vocaţia cuiva. Noi ar trebui să ne facem timp să „propovăduim cuvântul”. Pentru 
creştin aceasta trebuie să fie principala sa lucrare. Pavel, un luptător activ şi zelos pentru Domnul, 
dorea să moară pentru acest privilegiu de propovăduire a cuvântului. Din pricină că a propovăduit 
cuvântul, el a fost întemniţat. Pavel alesese cea mai importantă lucrare de pe întreg pământul şi 
aceasta era să „propovăduiască cuvântul”, să mângâie biserica şi pe cei care ascultau. 

În timp ce se afla în închisoare, el i-a scris tânărului creştin Timotei. El îşi iubea fraţii şi dorea 
să-i vadă că merg mai departe, în acelaşi mod cum făcea el. Aşadar, pentru a face pe tânărul Timotei 
să înţeleagă importanţa propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, el i-a zis: „Te însărcinez în prezenţa 
lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos, care va judeca pe cei vii şi pe cei morţi, şi prin prezenţa Sa şi a 
Împărăţiei Sale: propovăduieşte cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp” (2Tim. 4:1,2, 
R.S.V.). Pavel nu numai i-a zis lui Timotei: „Mi-ar plăcea să alegi aceeaşi lucrare pe care o fac eu”. 
Nu; Pavel l-a făcut pe Timotei să înţeleagă că el făcuse o consacrare de a face voia Domnului; el se 
declarase a fi creştin. De aceea, Pavel, în prezenţa lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos, l-a însărcinat să 
propovăduiască cuvântul. Însărcinarea n-ar fi putut fi făcută înaintea unor martori mai mari. Cu alte 
cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi a Fiului Său, care urma „să judece pe cei vii şi pe cei morţi”, a fost 
pusă asupra lui Timotei această responsabilitate. 

Astăzi aceste cuvinte ne ating pe noi cu o putere mai mare, deoarece noi nu numai acceptăm 
responsabilitatea, ca şi creştini, în prezenţa lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos, ci şi trăim în această 
zi, ziua când Isus Cristos îşi face apariţia şi îşi întemeiază Împărăţia. Împărăţia este aici; ea a fost 
născută. Isus Cristos este prezent şi îşi conduce afacerile spre punctul culminant final, ce va avea ca 
rezultat justificarea numelui şi a cuvântului lui Iehova. El este pregătit să dea o lovitură Diavolului şi 
întregii lui organizaţii în bătălia Armaghedonului, imediat ce va fi împlinită marea lucrare de 
mărturie. Căci, aşa cum spunea Isus discipolilor Săi, ‘această Evanghelie a Împărăţiei trebuie să fie 
propovăduită în toată lumea ca mărturie şi când acea mărturie sau propovăduire va fi făcută, atunci va 
veni sfârşitul’. Iehova Dumnezeu ştie când va fi acest timp sau când va fi fost dată suficientă mărturie 
până la marginile pământului, pentru ca finala lovitură distrugătoare să vină împotriva organizaţiei 
Diavolului. 

Aşadar, martorii lui Iehova sunt cu totul încredinţaţi că această lucrare trebuie să fie făcută, că 
le este tot una dacă ei sunt forţaţi sau nu să devină deportaţi, sau aruncaţi în închisori, ori duşi în 
îndepărtatele lagăre de muncă din Siberia, sau chiar ameninţaţi cu moartea înaintea plutonului de 
execuţie. Ei au încă însărcinarea înaintea lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos; şi acum însărcinarea este 
făcută în prezenţa lui Cristos, de când El şi-a luat puterea să domnească. Acesta este timpul când ei 
trebuie să „propovăduiască cuvântul”! Deşi marile organizaţii religioase ale lumii – ortodoxe greceşti, 
romano catolice şi puterile protestante – ar vrea să reducă la tăcere acest mesaj şi vor lucra mână în 
mână cu domnitorii politici pentru a-i scoate afară din oraşe, sate sau din ţară pe martorii lui Iehova, 
totuşi tot ceea ce pot face ei este să-i pună în mişcare în ilegalitate. Ei nu-i vor opri niciodată de la 
propovăduirea cuvântului! 

Tânărul Timotei trebuie să fi fost impresionat de aceste cuvinte ale lui Pavel, cu care a lucrat, 
căci el a dorit să propovăduiască cuvântul la timp şi ne la timp. Asemenea lui, martorii lui Iehova 
arată, de asemenea, în raportul de serviciu din 1949, că doresc să propovăduiască cuvântul la timp şi 
ne la timp; şi ei vor continua să facă aceasta prin harul lui Iehova. Să ne mai amintim că noi nu am 
primit aceste cuvinte de la Pavel, omul care a murit acum 1900 de ani, ci mai degrabă să apreciem că 
aceste cuvinte au fost rostite sub inspiraţia spiritului sfânt al lui Dumnezeu. Din nou, în Fapte, Petru 
arată cum a dat Iehova poruncă să propovăduim, căci este declarat: „El ne-a poruncit să propovăduim 
oamenilor şi să mărturisim” (Fapte 10:42). Ce bucurie este pentru noi să fim reprezentanţii lui Iehova 
în aceste zile din urmă! Şi, de asemenea, ce privilegiu este să putem lua parte la strângerea şi hrănirea 
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„altor oi”, astfel încât mulţimea să devină din ce în ce mai mare, an după an, şi această propovăduire 
a cuvântului să se realizeze pe o scară ce depăşeşte cu mult pe cea din orice timp înainte. Inimile 
noastre sunt pline … şi noi aducem laudă Dumnezeului Cel Prea Înalt, Iehova, pentru acest privilegiu 
binecuvântat. Prin harul Său, şi la porunca lui Iehova prin Fiul Său Isus Cristos, noi primim cu 
bucurie cinstea acordată de a „propovădui cuvântul”. 
 

Texte zilnice şi comentarii 
Comentariile care urmează textelor zilnice sunt luate din Turnul de veghere (W) din anul 

1949. 
 

Duminică, 1 ianuarie 
 Binecuvântaţi pe Iehova, voi toate oştirile Lui, voi servii Lui, care-I faceţi plăcerea – Ps. 
103:21, A.S.V. 
 

Iehova, Domnitorul Suveran al Universului, a avut întotdeauna servi pe pământ pentru a-I 
susţine cauza. Scopul Său bun trebuie să fie proclamat. Profetul Său Isaia spunea: „Voi veţi fi numiţi 
preoţi ai lui Iehova; oamenii vă vor numi servii Dumnezeului nostru” (Isa. 61:6, A.S.V.). Servii Lui 
sunt martorii Săi pentru naţiunile şi popoarele lumeşti. Ei susţin şi păstrează viu răspunsul corect la 
chestiunea supremă, Cine este Cel Suprem? Si cine va conduce Universul? Ei vestesc la toate 
naţiunile că numai Iehova este adevăratul Dumnezeu al întregului Univers, Marele Spirit, adică 
Personajul atotputernic, inteligent şi activ, nevăzut omului, dar făcut de cunoscut lui prin minunatele 
Sale lucrări vizibile de creare. Dar foarte puţini de pe pământ recunosc şi acţionează în armonie cu 
supremaţia şi suveranitatea Sa universală. Puţini realizează că „binecuvântată este naţiunea al cărei 
Dumnezeu este Iehova” – Ps. 33:12, A.S.V. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 2 ianuarie 
Iată, Domnul Iehova va veni ca cel puternic şi braţul Lui va conduce pentru El – Isa. 40:10, AS.V. 
 
  În anul 1914 A.D. Iehova a venit ca Cel Puternic şi şi-a întemeiat Împărăţia cu privire la 
Pământul nostru, „după ce propriul Său braţ a câştigat Împărăţia” (40:10, A.A.T.). Fiul Său Isus 
Cristos acţionează ca un „braţ” al tăriei pentru El. Deoarece acest Fiu s-a dovedit credincios când a 
fost în încercare ca om şi a renunţat la tot pentru Împărăţia lui Dumnezeu, Iehova l-a instalat pe tron 
la sfârşitul timpurilor Neamurilor în 1914. El trebuie să acţioneze ca un „braţ” regal al puterii pentru 
Iehova. Primul lucru pe care l-a făcut acest Braţ a fost să-i azvârle din cer jos pe pământul nostru pe 
Diavol şi îngerii lui nelegiuiţi. În 1918 Iehova şi-a trimis la templu Fiul regal pentru lucrarea de 
judecată la casa lui Dumnezeu. Prin acest Fiu, ca judecător, Iehova îi răsplăteşte pe cei care Îl servesc 
cu afecţiune, dar pe duşmanii care luptă împotriva Împărăţiei Sale îi pedepseşte. Prin El Dumnezeu îşi 
strânge „oile”. W, 15 februarie. 
 

Marţi, 3 ianuarie 
Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit. … Mă uit şi iată 
că nu este nici un om – Ier. 4:23-25. 
 
 Ţara lui Iuda a fost depopulată şaptezeci de ani, dar aceasta nu ilustrează un glob depopulat, 
haotic, fără formă, în decursul miei de ani când Satan va fi legat. Nu; ci pustiirea completă a ţării Iuda 
pentru necredincioşia iudeilor a ilustrat în mod profetic nimicirea completă ce urmează să vină peste 
copia ei modernă, organizaţia creştinătăţii. Sfârşitul acestei lumi va avea ca rezultat nimicirea nu 
numai a creştinătăţii, ci şi a întregii organizaţii vizibile a Diavolului a societăţii umane. Totuşi, 
aceasta nu va avea ca rezultat o planetă total depopulată. Cei care acum ia poziţie în sprijinirea 
suveranităţii universale a lui Iehova şi a Împărăţiei Sale prin Isus Cristos au promisiunea 
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supravieţuirii sfârşitului acestei lumi, la fel cum Noe şi familia lui au supravieţuit potopului global. 
Destinul glorios al pământului va începe numai după sfârşitul acestei lumi. W, 15 ianuarie. 
 

Miercuri, 4 ianuarie 
 Îndată ce îşi va ocupa locul pe tronul său regal, el trebuie să scrie pentru sine, într-o carte, o 
copie a acestui cod, aşa cum este aprobat de preoţii leviţi; va trebui s-o ţină la el şi s-o studieze în 
toate zilele vieţii sale – Deut. 17:18,19, A.A.T. 
 
 David a dat toate semnele că el a studiat ceea ce exista din Biblie în zilele sale, potrivit 
poruncii lui Dumnezeu. Tot la fel, Isus Cristos, după ce a fost uns cu spiritul lui Dumnezeu pentru a fi 
un Rege Veşnic, s-a aflat sub porunca şi obligaţia de a studia Biblia. Propriile Sale recunoaşteri şi 
faptele referitoare la El arată că a făcut aşa. El a învăţat cum să citească Sfintele Scripturi în textul lor 
ebraic original. Pentru că studia Sfintele Scripturi, le învăţa în public şi asculta ceea ce învăţau ele, 
iudeii religioşi l-au omorât pe Isus, Regele Mesianic. În a treia zi, Tatăl Său Iehova Dumnezeu l-a 
ridicat la viaţă nemuritoare. Ca Rege înviat, Isus a arătat în continuare loialitate faţă de Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu şi şi-a încurajat urmaşii să-l studieze. W, 1 februarie. 
 

Joi, 5 ianuarie 
 Deci, dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi – Ioan 8:36.  
 
 Nu există astăzi oameni liberi pe pământ? Ba da, există. Ei sunt o minoritate. Fiind liberi, ei 
nu au spiritul de robi ai acestei lumi care se află în robie. Deşi lumea cu poverile ei ce înrobesc îi 
înconjoară, ei nu au parte de întunericul ei mintal, de comportamentul ei slugarnic, de înclinaţiile ei 
egoiste. Ei au rupt legăturile de robie faţă de „dumnezeul acestei lumi”, Satan Diavolul, şi urmează şi 
imită pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care a murit ca martir pe un stâlp de tortură, ca devotament pentru 
cauza libertăţii. Tatăl Său ceresc, Iehova Dumnezeu, a acceptat preţioasa Lui jertfă ca preţ pentru a-i 
elibera pe toţi aceia care Îl acceptă pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu şi care, prin urmare, cred în puterea 
de eliberare a jertfei Sale. Nu există altă cale de a câştiga libertate decât prin acest Fiu al lui 
Dumnezeu. W, 15 martie. 
 

Vineri, 6 ianuarie 
 Acolo unde există un legământ este necesară moartea victimei legământului, căci legământul 
victimelor moarte este durabil, deoarece nu are nici o putere atunci când victima legământului 
trăieşte – Evrei 9:16,17, Young. 
 
   Când Isus a fost înviat a treia zi după moartea Sa şi patruzeci de zile mai târziu s-a înălţat în 
prezenţa cerească a lui Iehova Dumnezeu, El a apărut acolo cu valoarea preţioasei Sale puteri de 
viaţă. Atunci El i-a prezentat-o lui Dumnezeu pentru validarea noului legământ şi pentru 
răscumpărarea urmaşilor Săi din păcatele lor şi din pedeapsa morţii. Această prezentare a meritului 
sângelui Său lui Dumnezeu, în cer, a corespuns cu stropirea de către Moise cu sângele victimelor de 
sacrificiu pe sulul legii lui Dumnezeu. Prin urmare, când a stropit Isus din cer cu valoarea sângelui 
Său vărsat pe cei care au fost aduşi în noul legământ? Evident în ziua Cincizecimii, la zece zile după 
ce s-a înălţat la cer, căci atunci a fost revărsat spiritul sfânt peste urmaşii Lui credincioşi, ca un ajutor 
pentru ei. W, 1 martie. 
 

Sâmbătă, 7 ianuarie 
 El nu s-a purtat aşa cu nici o naţiune; … Lăudaţi pe Iehova – Ps. 147:20, A.S.V. 
 
 Când izraeliţii au acceptat legământul, Iehova le-a dat legea Lui scrisă. Ei îi aparţineau lui 
Dumnezeu, căci El îi eliberase de exterminatorii de neam, egiptenii, şi acum aveau legea Sa divină. În 
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felul acesta, Israelul a fost o naţiune teocratică. Nici o naţiune păgână, ce exista atunci sau care va 
veni, n-ar putea pretinde că este teocratică şi că îşi are structura guvernamentală şi legea de la marele 
Teocrat Iehova. Aşadar, când Israelul asculta legea naţiunii lor teocratice, chiar în privinţa închinării, 
aceasta însemna ascultare de Dumnezeu. Când ei sprijineau organizarea naţională, aceasta însemna că 
era teocratică, căci ea însemna sprijinirea lui Iehova Dumnezeu ca şi Conducător. El era în realitate 
Regele lor, în pofida faptului că era nevăzut lor. El avea dreptul să dicteze cum să se închine, 
deoarece El este Dumnezeul Cel Prea Înalt, Izvorul întregii închinări drepte şi El salvase Israelul de la 
moarte pentru a-i face ai Lui. El avea dreptul să fie intolerant faţă de falsa religie din mijlocul lor. W, 
1 aprilie. 
 

Duminică, 8 ianuarie 
 Fiind angajaţi în acest serviciu, prin îndurarea lui Dumnezeu, noi nu ne pierdem curajul – 
2Cor. 4:1, R.S.V. 
 
 Faptul că în viaţa de zi cu zi suntem tâmplari, zugravi, salahori, fermieri, gospodine, .., etc., 
atunci când mila divină şi adevărul ajung la noi, nu este un motiv pentru noi să-i zicem lui 
Dumnezeu: ‘Eu nu pot fi un propovăduitor al Evangheliei!’ Întrebarea nu este: Care este ocupaţia ta 
pământească?, ci: Ai experimentat tu mila Lui? Dacă da, atunci înseamnă că poţi deveni servul 
adevărului Său, ca prin acest serviciu să te salvezi atât pe tine, cât şi pe alţii. Nu-ţi fie teamă că eşti un 
simplu om. În toate cazurile Dumnezeu a folosit vase pământeşti asemenea ţie pentru a servi la alţii 
Cuvântul Său. Ca şi în cazul celorlalte vase, El poate şi te va face calificat, puternic şi suficient de 
inteligent pentru a experimenta aceasta. Altfel, de ce şi-a extins El bunătatea la tine? Întăreşte-te! 
Crede că El poate face ceva din tine. W, 1 iunie. 
 

Luni, 9 ianuarie 
Cristos … a fost făcut viu în spirit – 1Pet. 3:18, A.S.V. 
 
 La învierea Sa, Isus Cristos n-a fost acelaşi Isus, având reînviat trupul Său de carne şi sânge şi 
apoi spiritualizat, astfel încât a putut dispărea şi s-a putut înălţa în cer în prezenţa lui Dumnezeu. 
Aceasta însemna că putrezirea umană moştenea neputrezirea. Dar 1Corinteni 15:50 declară clar: 
„Carnea şi sângele nu pot moşteni Împărăţia lui Dumnezeu; nici putrezirea nu poate moşteni 
neputrezirea”. Iehova Dumnezeu Îl cunoştea şi îşi amintea de Fiul Său iubit mai bine decât oricine 
altcineva. Aşadar, prin puterea Lui care face orice, El l-a înviat, reproducându-l cu exactitate, 
îmbrăcându-l cu nemurire şi neputrezire pe tărâmul spiritual. În felul acesta, „ultimul Adam a devenit 
un spirit dătător de viaţă”. Ca atare, El dă viaţă nu numai bisericii Sale, „trupul lui Cristos”, ci şi 
celorlalţi credincioşi din omenire – 1Cor. 15:45, A.S.V. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 10 ianuarie 
Adam a fost făcut mai întâi şi apoi Eva – 1Tim. 2:13, A.A.T. 
 

Eva a fost luată dintr-o parte a bărbatului şi prin aceasta ea i-a aparţinut ca ajutor al său. Fiind 
făcută dintr-o coastă de sub braţul lui Adam, ea era un ajutor apropiat pentru bărbatul mai puternic s-
o iubească, s-o îndrume şi să se îngrijească de ea ca de o parte din el. Bărbatul avea deja 
responsabilitate faţă de animalele inferioare, dar când Dumnezeu i-a dat o soţie, asupra bărbatului a 
venit o responsabilitate suplimentară, de data aceasta faţă de o creatură asemenea lui, o femeie. El nu 
putea transfera sarcina acestei responsabilităţi pe care Creatorul o pusese asupra lui ca bărbat al 
cuplului căsătorit. Nu, el trebuia să răspundă lui Dumnezeu în ce priveşte cum avea grijă de această 
responsabilitate. El trebuia să onoreze poziţia în care îl pusese Dumnezeu. În mod corespunzător, 
femeia a fost adusă sub o obligaţie atunci când i-a fost dată bărbatului. Ea putea fi un real ajutor 
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pentru el. Şi ea trebuia să răspundă lui Dumnezeu în ce priveşte cum îşi îndeplinea obligaţia pentru 
care fusese creată. W, 1 mai. 
 

Miercuri, 11 ianuarie 
Când va veni Fiul omului în gloria Sa şi toţi îngerii împreună cu El, atunci El va sta pe tronul gloriei 
Sale – Mat. 25:31, A.S.V. 
 

Atitudinea Fiului omului faţă de oi şi capre are loc înainte ca nelegiuitele ceruri şi pământul 
acestei lumi să se sfârşească în nimicire în bătălia Armaghedonului. Parabola despre oi şi capre se 
împlineşte în decursul celei de-a doua Sale prezenţe sau parousia. Împlinirea ei este o parte a 
semnului pentru a arăta prezenţa Lui sau parousia. Ea are loc în această „zi a lui Iehova” prezisă de 
mult, care a început la sfârşitul „Timpurilor Neamurilor” în 1914 şi se încheie la Armaghedon. 
Deoarece Isus a zis că cea de-a doua venire a Fiului omului avea să fie „în gloria Sa”, aceasta trebuia 
să fie o venire nevăzută şi prezenţa Lui, sau parousia, trebuia să fie una nevăzută, nu în carne. 
Venirea Lui în puterea Împărăţiei Sale pentru a domni din cer peste pământ trebuia să fie nevăzută, 
căci nici oile, nici caprele, nu l-ar putea vedea într-o astfel de glorie şi să trăiască. W, 15 mai. 
 

Joi, 12 ianuarie 
Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou – 2Pet. 3:13 
 

A venit timpul lui Iehova pentru crearea unei Lumi Noi şi drepte. Având în vedere acest scop, 
El şi-a luat puterea să domnească peste pământ şi şi-a întemeiat Guvernul Teocratic cu Mesia cel 
promis ca Rege. De mii de ani pământul este condus de o succesiune de guverne politice bestiale şi 
diavoleşti. Acum a venit timpul Său fixat pentru a face o schimbare, din pricina gloriei Sale şi pentru 
binecuvântarea tuturor oamenilor cu bunăvoinţă. Lumea aceasta nu poate scăpa de nimicirea ei 
prezisă, dar situaţia nu este cu totul deznădăjduită pentru oameni. O Lume Nouă a dreptăţii stă la uşă 
pentru toţi oamenii cu bunăvoinţă. Întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu a puterii absolute garantează 
apariţia timpurie a acestei glorioase Lumi Noi. Deoarece aceste lucruri sunt aşa şi pot fi dovedite, 
înseamnă că cea de-a doua prezenţă a lui Mesia, Isus Cristos, este aici. W, 15 iulie. 
 

Vineri, 13 ianuarie 
Unul va fi luat şi altul va fi lăsat. … Unde Doamne? … Unde va fi trupul, acolo se vor strânge 
vulturii – Luca 17:36,37. 
 
  Deoarece cei luaţi au credinţă şi înţelepciune cerească, ei sunt cu vederea pătrunzătoare, cei 
care se mişcă repede, asemenea vulturilor. În loc să-i execute la Armaghedon, Isus le nimiceşte 
duşmanul, lumea aceasta, şi o reduce la un trup mort, un cadavru. Aşadar, ei se ospătează cu acest 
cadavru, bucurându-se de victoria Lui asupra acestei lumi la Armaghedon, deoarece aceasta înseamnă 
justificarea lui Iehova. Chiar acum El îi ia în lucrarea Sa de justificare a lui Iehova. El îi asociază cu 
Sine în vestirea Împărăţiei şi a nimicirii viitoare a întregii organizaţii a lui Satan. Păstrându-şi 
integritatea printr-o parte credincioasă în această lucrare de mărturie, lor li se dă privilegiul care 
mulţumeşte de a-L vedea pe Cristos Regele câştigând victoria la Armaghedon şi transformând 
puternica organizaţie duşmană într-un cadavru neîngropat, lăsat să fie devorat de păsări care se 
hrănesc cu stârvuri – Apoc. 19:16-18. W, 1 august. 
 

Sâmbătă, 14 ianuarie 
Iehova a zis Domnului meu: Stai la dreapta Mea, … Iehova a jurat şi nu se va căi: Tu eşti preot în 
veac după ordinul lui Melhisedec – Ps. 110:1,4, A.S.V. 
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 Vorbind sub inspiraţie divină, regele David a profeţit despre Fiul Său regal şi Moştenitorul 
Permanent ca fiind mai mare şi superior lui David, ca fiind ceresc şi combinând mai mult decât 
oficiul de rege, anume Marea Preoţie şi Demnitatea de Rege. „Fiul” lui David putea fi „Domnul” său 
numai fiind Fiul lui Dumnezeu din cer şi, de asemenea, fiind înălţat mai sus decât pe un tron pe 
Muntele literal Sion în Ierusalimul pământesc, pentru a domni doar peste cele douăsprezece seminţii 
ale lui Israel. Isus devine „Domnul” lui David fiind înălţat pe tron la dreapta lui Dumnezeu pentru a 
domni peste întreaga omenire. Aceasta îl va cuprinde şi pe David când va fi înviat din mormânt. 
Muntele Sion, unde este aşezat tronul lui Isus, este, prin urmare, cerescul Munte Sion, organizaţia 
capitală peste întreg Universul lui Dumnezeu. W, 15 septembrie. 
 

Duminică, 15 ianuarie 
Aşa se va prăbuşi Babilonul – Ier. 51:64. 
 

În aceste zile decisive sunt făcute astfel de eforturi energice, prin ingeniozitatea oamenilor 
deştepţi, pentru a sprijini structura lumii ce pare imposibil de distrus pe neaşteptate împreună cu 
această generaţie. Tot la fel de imposibil ca acum douăzeci şi cinci de secole, când se credea 
imposibil ca marea putere mondială, imperiul Babilonului, să cadă într-o singură noapte, în anul 539 
î.C. Dar căzut din poziţia lui măreaţă Babilonul s-a prăbuşit. Căderea lui a fost uluitoare şi cel care a 
fost responsabil pentru căderea acestuia a fost Iehova, Dumnezeul unei minorităţi persecutate din 
Babilon, izraeliţii. Cu un secol şi jumătate înainte ca o mică rămăşiţă de izraeliţi să fie dusă captivă în 
Babilon, Iehova i-a avertizat, prin profetul Său Isaia, de captivitatea lor în acea putere mondială. El, 
de asemenea, i-a mângâiat prin promisiunea că vor fi eliberaţi de puterea asupritoare prin răsturnarea 
Babilonului. W, 1 octombrie. 
 

Luni, 16 ianuarie 
Dacă … aş cunoaşte toate tainele şi toată cunoştinţa; … dar n-aş avea dragoste, n-aş fi nimic – 
1Cor. 13:2, A.S.V. 
 

Fiecare ar trebui să folosească darul de la Dumnezeu într-un mod corect, adică în iubire pentru 
Dumnezeu, în primul rând, şi în iubire pentru aproapele său. Altfel, folosirea lui nu va avea câştig 
pentru cel care-l întrebuinţează, nici chiar darul cunoştinţei tuturor tainelor sacre. Pentru a-i împiedica 
pe fraţi să nu aibă o greşită atitudine de închinare faţă de altul, persoana dăruită să le aducă aminte că 
tainele nu sunt din propria lui înţelepciune şi înţelegere, ci lui i-au fost numai încredinţate prin 
Cristos. Noi suntem doar servi obişnuiţi ai lui Cristos şi ne aflăm sub obligaţia de a împărţi cunoştinţa 
acestor taine celor care caută adevărul. Aşadar, meritul pentru obţinerea acestei cunoştinţe nu se 
datorează nouă, ci lui Cristos, Descoperitorul secretelor sacre. Lui Cristos trebuie să-i mulţumim şi pe 
El trebuie să-L urmăm. Dacă iubim pe Dumnezeu, pe Cristos şi pe fraţii Săi, noi vom folosi aceste 
taine fără egoism, fără nici o auto-înălţare printre oameni, ci pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, care 
descoperă secretele sacre prin Cristos. Aceasta ne va aduce câştig. W, 15 noiembrie. 
 

Marţi, 17 ianuarie 
Iubiţi-vă unii pe alţii cu afecţiune frăţească – Rom. 12:10, R.S.V. 
 

Acolo unde între membrii familiei există afecţiune adevărată ei se comportă unii cu alţii 
tandru, prietenos, atent. Aşa ar trebui să ne comportăm noi unii cu alţii într-o adunare creştină. Poate 
că noi ne aflăm într-un contact continuu unii cu alţii, să zicem în casa Betel a Societăţii Watch Tower, 
sau într-o casă misionară, sau de pionieri, într-o filială, ori într-o grupă organizată de creştini. Dar o 
astfel de asociere strânsă şi o astfel de familiaritate nu trebuie să creeze dispreţ unii faţă de alţii. Nu; 
ci noi trebuie să ne tratăm unii pe alţii cu acea amabilitate dacă vrem să progresăm şi să rămânem 
uniţi în serviciul lui Dumnezeu. Dacă noi suntem îndelung răbdători, îngăduitori, amabili şi buni şi nu 
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pretenţioşi şi aspri vom trăi în armonie cu toţi din jurul nostru. Ceilalţi pot avea probleme în a trăi în 
armonie cu noi, dar noi vom face un efort să trăim în armonie cu ei. Această cale de acţiune ne va 
aduce câştig şi în cele din urmă va face lucrurile mai uşoare pentru noi. W, 1 decembrie. 
 

Miercuri, 18 ianuarie 
Te însărcinez, deci, înaintea lui Dumnezeu – 2Tim. 4:1. 
 

De ce trimite Pavel însărcinarea sa propovăduitorilor „înaintea lui Dumnezeu”? Pentru a face 
însărcinarea cât mai puternică posibil. În controversa referitoare la cine exercită suveranitatea 
universală şi deci, de cine trebuie ascultat, Pavel a ales să justifice suveranitatea lui Iehova 
Dumnezeu, Cel Suprem, ascultând de El şi spunând altora să facă la fel. El este Cel responsabil 
pentru ridicarea martorilor Săi şi pentru porunca dată lor de a duce mărturia. Când noi ascultăm de 
Dumnezeu, împotriva dorinţelor oamenilor, susţinem că suveranitatea şi puterea poruncii  Lui sunt 
deasupra celor ale oamenilor şi diavolilor. Aşadar, noi avem o parte în justificarea suveranităţii Sale 
universale. Noi recunoaştem şi dovedim că aceasta se aplică la noi, aici pe pământ, în pofida 
organizaţiei Diavolului care acum ne înconjoară. Iehova Însuşi a început propovăduirea. El este Cel 
care a poruncit ca aceasta să fie luată asupra de noi, în ciuda împotrivirilor oamenilor. El n-a revocat 
niciodată această poruncă. W, 15 decembrie. 
 

Joi, 19 ianuarie 
Dar acum, Cristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El, 
e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune – Evrei 8:6. 
 

În Israelul din vechime, marele preot nu putea oferi jertfa care are putere să valideze noul 
legământ. Dar Isus Cristos, deoarece a fost un om perfect şi a dus pe pământ o viaţă fără păcat până la 
moartea Sa, putea să se ofere pe Sine lui Dumnezeu ca acea jertfă necesară. Oferindu-se pe Sine în 
armonie cu voia lui Dumnezeu, El a devenit mare preot, mai mare decât marele preot levit din Israelul 
din vechime. Dumnezeu i-a mai jurat că El va fi preot asemenea Regelui Melhisedec. Prin urmare, 
având o jertfă mai bună decât jertfele de animale pe care le avea Moise când mijlocea legământul 
Legii, Isus a putut fi Mediatorul unui legământ mai bun decât ce a mijlocit Moise, un legământ ce 
asigură pentru cei luaţi în noul legământ beneficii durabile mult mai mari decât a făcut legământul 
Legii. W, 1 martie. 
 

Vineri, 20 ianuarie 
 
Toată legea se împlineşte într-o singură poruncă, chiar în aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi – Gal. 5:14, A.S.V. 
 

Dacă noi ne iubim unii pe alţii ca fraţii, atunci nu ne vom folosi libertatea ca o oportunitate de 
a satisface carnea egoistă, neţinând seama de drepturile şi interesele veşnice ale fraţilor noştri. Iubirea 
noastră ne va face să devenim servii altora într-un mod spiritual. Libertatea noastră ne permite să 
facem aşa şi vom face aşa din toată inima, ca fraţii noştri să rămână în favoarea lui Dumnezeu, să-L 
servească în mod acceptabil şi să câştige viaţă veşnică în Lumea Nouă. Iubirea noastră ne va 
împiedica să facem lucrurile pe care legea Mozaică le interzice. Iar în ce priveşte aproapele, nimeni 
nu este mai aproape pentru noi decât fraţii noştri din organizaţia Teocratică a lui Iehova şi dacă îi 
iubim în mod sincer, noi vom face într-adevăr tot ceea ce legea Mozaică le cerea izraeliţilor să facă 
pentru aproapele lor. Şi dacă noi îi iubim pe cei care ne sunt aproape, pe care îi vedem, Îl vom iubi şi 
pe Dumnezeul nostru pe care nu-L vedem. W, 15 martie. 
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Sâmbătă, 21 ianuarie 
Voi cercetaţi Scripturile închipuindu-vă că posedaţi viaţă veşnică în paginile lor – şi ele mărturisesc 
despre Mine – dar refuzaţi să veniţi la Mine pentru viaţă – Ioan 5:39,40, Moffatt. 
 

Prin această observaţie, Isus nu i-a descurajat pe iudei să cerceteze Sfintele Scripturi, ci le 
demasca nesinceritatea şi lipsa lor de consecvenţă. Ei cercetau Scripturile cu gândul bun că acestea îi 
călăuzeau spre viaţă. Acum, chiar acele Scripturi purtau mărturia despre Mesia ca mijlocul vieţii. 
Totuşi, cu tot studiul lor a acestor Scripturi Mesianice, care arătau clar spre Isus, ei au refuzat să vină 
la El pentru a primi viaţa pe care o căutau. Studiul lor din Biblie nu le-a făcut nici un bine. Şi asta 
pentru că ei nu erau sinceri, ascultători şi liberi de prejudecată religioasă. Pavel spune că Sfintele 
Scripturi „pot să te facă înţelept spre salvare”, dar o astfel de înţelepciune câştigată din Scripturi 
trebuie să fie exercitată „prin credinţa care este în Isus Cristos”, căci Isus este Mesia despre care 
mărturisesc Scripturile – 2Tim. 3:15. W, 1 februarie. 
 

Duminică, 22 ianuarie 
Noi suntem ambasadori pentru Cristos – 2Cor. 5:20. 
 

Dacă martorii lui Iehova sunt ambasadori ai Împărăţiei lui Dumnezeu, ei nu pot servi unei alte 
împărăţii, nu mai mult decât reprezentantul uneia din naţiunile acestei lumi ar putea sprijini şi vorbi în 
favoarea unei alte naţiuni şi împotriva propriului său guvern. El şi-ar pierde cetăţenia şi poziţia. 
Martorii lui Iehova au intrat într-un legământ de a reprezenta Împărăţia cerului şi ei ştiu că, „cei care 
calcă legământul … sunt vrednici de moarte” (Rom. 1:31,32). Dar ei iubesc viaţa! Prin urmare, ei vor 
apăra Împărăţia lui Dumnezeu, vor lucra pentru ea, o vor sprijini şi o vor propovădui. „Tot aşa, 
Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie. … căci trebuie s-o 
vestesc; şi vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor. 9:14-16). Deoarece iau o astfel de poziţie 
clară pentru Împărăţia lui Dumnezeu, ei sunt urâţi de toate naţiunile. Da, ei sunt priviţi ca indezirabili, 
deoarece propovăduiesc Împărăţia Sa şi din această pricină sunt acuzaţi de tot felul de rele – Ioan 
15:19; Mat. 10:18. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 23 ianuarie 
El le-a poruncit, zicând: Să mâncaţi din orice copac al Paradisului; dar din copacul cunoştinţei 
binelui şi răului să nu mâncaţi. Căci în ziua când veţi mânca din el, veţi muri – Gen. 2:16,17, Douay. 
 

Destinaţia acestui copac arată că nu era necesar ca omul să se dedea la păcat pentru a şti ce 
este răul. El nu trebuia să înceapă o experimentare a păcatului pentru a înţelege ce este el şi care sunt 
urmările lui. Experienţa nu era necesară pentru a fi învăţătorul său în ce priveşte răul. Atotputernicul 
Dumnezeu îl putea învăţa fără ca el să trebuiască să se angajeze în ceea ce era greşit. Dumnezeu putea 
face de cunoscut cunoştinţa despre ce este păcatul într-un mod simplu care nu făcea rău şi El putea 
face asta lăsând pe bărbat şi femeie să mănânce din acest copac la timpul potrivit. Până când 
Dumnezeu nu ridica interdicţia de pe acest copac, omul nu trebuia să mănânce din el. Făcând aşa 
înainte de acel timp era ceva rău; aceasta însemna păcat şi el aducea pedeapsa morţii asupra 
neascultătorului care mânca din el. W, 15 iunie. 
 

Marţi, 24 ianuarie 
Taina evlaviei: Care s-a făcut de cunoscut în carne, a fost îndreptăţit în spirit, s-a înfăţişat îngerilor 
– 1Tim. 3:16, Confrat. Cath. 
 

Isus s-a făcut de cunoscut în carne, da, ca om, şi din acest motiv, compatrioţii Săi L-au putut 
vedea. Dar Diavolul şi liderii religioşi L-au condamnat şi L-au dat la moarte ca un răufăcător şi 
hulitor împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de îndreptăţirea Lui. Observaţi totuşi că 
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atunci când Dumnezeu L-a îndreptăţit, El a fost „îndreptăţit în spirit”. Acest lucru a fost realizat 
făcându-l din nou viu, nu în carne, ci în spirit, ca meritând răsplata unei vieţii superioare celei de om. 
În felul acesta, El a fost îndreptăţit în spirit. Când Saul din Tars L-a văzut pe Isus, la câţiva ani după 
învierea Lui, el nu L-a văzut în carne, ci în orbitoarea glorie cerească. Deoarece Isus îşi jertfise pentru 
totdeauna trupul în care a murit, El a fost înviat ca spirit mai glorios decât oricând înainte. W, 1 iulie. 
 

Miercuri, 25 ianuarie 
Şi limba este un foc, … şi este aprinsă de gheenă – Iac. 3:6, Rotherham. 
 

Aceasta nu înseamnă că nesupusa noastră limbă este un foc literal şi este aprinsă de Gheena 
literală care ardea în afara Ierusalimului în zilele lui Iacov. Ideea corectă este că limba poate 
întreprinde şi poate începe multă vorbire păgubitoare, la fel de distrugătoare ca un incendiu de mari 
proporţii şi că o astfel de întrebuinţare nepotrivită a limbii poate aduce celui care o foloseşte astfel 
nimicirea veşnică ilustrată de Gheenă. Acesta este motivul pentru care Iacov a avertizat că este un 
lucru cu mare răspundere ca un om să fie învăţător în lucrurile spirituale, căci el este răspunzător 
înaintea lui Dumnezeu şi este dator faţă de ascultătorii lui să-i înveţe adevărul. Isus le-a zis 
cărturarilor şi fariseilor: „Şerpi, pui de vipere! Cum veţi scăpa de judecata Gheenei?” (Mat. 23:33, 
Young). Noi să nu ne temem de astfel de oameni care încearcă să insufle teama prin minciuni infame 
ce dezonorează pe Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeul adevărului, învăţând să-L cunoaştem 
potrivit adevărului. W, 1 septembrie. 
 

Joi, 26 ianuarie 
Ei vor apuca de pulpana hainei pe cel care este iudeu, zicând: Vom merge cu tine, căci am auzit că 
Dumnezeu este cu tine – Zah. 8:23, A.S.V. 
 

Isus Cristos, Regele ce domneşte acum pe cerescul Munte Sion, este marele Iudeu sau 
Lăudător al lui Iehova Dumnezeu. El şi urmaşii Lui consacraţi, unşi cu spiritul lui Dumnezeu, sunt 
adevăratul Israel al lui Dumnezeu. Ei sunt iudei pe interior, având circumcizia inimii, un lucru 
spiritual. Asupra rămăşiţei acestui Israel adevărat al lui Dumnezeu de astăzi îşi găseşte împlinirea 
profeţia de mai sus, precum şi toate celelalte profeţii referitoare la restatornicire. În contrast cu iudeii 
republicii Israel, această rămăşiţă unsă este adunată din această lume. Ei sunt curaţi de prietenia şi 
contaminarea cu această lume, cu politica ei, cu comerţul ei egoist şi cu religia ei. De aceea, începând 
cu restatornicirea lor din 1919 înainte, Iehova este încântat să-i întrebuinţeze ca martorii Săi. W, 15 
august. 
 

Vineri, 27 ianuarie 
Israelul îi va lua în stăpânire în ţara lui Iehova, ca robi şi roabe; îi vor lua prizonieri pe cei ai căror 
prizonieri fuseseră – Isa. 14:2, A.S.V. 
 

„Călătorii” ajută rămăşiţa izraeliţilor spirituali în lucrarea lor educaţională şi se pun la 
dispoziţia organizaţiei Teocratice sub Cristos Capul. Acesta este modul în care spirituala „casă a lui 
Israel” îi ia în stăpânire în ţara lui Iehova, ca robi şi roabe, pe aceşti oameni de ajutor. Cândva, mulţi 
din aceştia aparţineau naţiunilor care au luat prizonieră, în decursul Primului Război Mondial, pe 
rămăşiţa Israelului spiritual. Dar acum rolurile s-au inversat. Cei care odată au luat în captivitate 
rămăşiţa, în această babilonică organizaţie a lumii, s-au predat Regelui Isus Cristos. În felul acesta, ei 
au devenit prizonierii Lui şi ai organizaţiei Sale a Israelului spiritual. Ei nu mai asupresc rămăşiţa, ci 
se supun cu bucurie conducerii Teocratice a lui Cristos, devenind „alte oi” ale Lui, ca Păstorul lor cel 
Bun. W, 15 octombrie. 
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Sâmbătă, 28 ianuarie 
Daţi înapoi Cezarului lucrurile Cezarului şi lui Dumnezeu lucrurile lui Dumnezeu – Marcu 12:17, 
Young. 
 

Cezarul bătea monede şi nu accepta monede iudaice ca bani pentru taxe; aşadar, noi trebuie să 
dăm Cezarului monedele pe care le-a făcut şi pe care le cere ca plată a taxelor. În plus, prin 
activităţile sale guvernamentale, „Cezarul” ne face numeroase servicii, de aceea noi trebuie să ne 
plătim taxele. În felul acesta, noi îi plătim pentru serviciile pe care ni le face şi de pe urma cărora 
obţinem un profit material, ca de pildă: serviciul poştal, utilităţile şi facilităţile serviciului public, 
educaţie publică, …, serviciul de poliţie, etc. Plătiţi-i pentru serviciile pământeşti făcute; dar nici unul 
din aceste servicii nu impun sau nu merită închinarea creştinului la „Cezar”. „Cezarul” nu ne poate 
cumpăra închinarea cu astfel de lucruri. Nici unul din aceste lucruri nu se îngrijesc sau nu dobândesc 
pentru noi viaţă veşnică, şi nici unul din ele nu sunt demne de viaţa noastră, aşa încât să ne jertfim 
viaţa pentru „Cezar” în orice  chestiune. Viaţa noastră este de la Dumnezeu. W, 1 aprilie. 
 

Duminică, 29 ianuarie 
Iată-mă; trimite-mă – Isa. 6:8. 
 

Indiferent ce meserie a practicat Isaia până atunci, la Dumnezeu n-a contat. Aceasta nu trebuia 
să fie lăsată să stea în calea acceptării invitaţiei lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a arătat îndurare ţinându-l 
viu şi curăţindu-l. El era acum acceptabil pentru a fi trimis. De tot ce avea el nevoie acum pentru a 
accepta invitaţia şi pentru a duce la bun sfârşit însărcinarea serviciului era o inimă bucuroasă şi 
ascultătoare. Aşadar Isaia s-a oferit să meargă. Îndurarea divină nu a fost irosită cu el. Indiferent de 
meseria pe care o avea înainte de acel timp, sau pe care încă trebuia să o continue pentru a-şi întreţine 
familia, Isaia s-a dovedit a fi unul din cei mai mari propovăduitori ai lui Iehova. Dar Însuşi Isus a fost 
tâmplar înainte de a deveni cel mai mare propovăduitor al lui Dumnezeu, la vârsta de treizeci de ani. 
În zilele noastre Dumnezeu a chemat alţi tâmplari, da, zidari, brutari, fermieri, muncitori obişnuiţi, 
gospodine, servitori şi i-a făcut martorii şi propovăduitorii Lui competenţi, toate acestea fără o 
instruire religioasă în seminarii teologice. W, 1 iunie. 
 

Luni, 30 ianuarie 
În ziua aceea se va întâmpla că la rădăcina lui Isai, care va sta ca un semnal pentru popoare – se vor 
duce naţiunile – Isa. 11:10, A.A.T. 
 

Regele Isus Cristos a fost fiul lui David, fiul lui Isai. Toţi care fac din Împărăţia lui Iehova 
alegerea lor trebuie să se adune la Semnalul Său regal, Regele Său domnitor pe muntele sfânt Sion. 
Adevăraţii creştini văd acum rolul profetic pe care ei trebuie să-l joace ca martorii lui Iehova în 
mijlocul Babilonului modern. Regele Isus Cristos le luminează ochii pentru a discerne întemeierea 
Împărăţiei promise; şi ar putea ei să se împotrivească să se adune la ea, sprijinind-o complet şi 
supunându-i-se cu totul? Nu; ci ei s-au declarat pentru Domnitorul lui Iehova al Lumii Noi şi fără 
compromisuri împotriva Babilonului antitipic, lumea Diavolului. Ei sunt încredinţaţi de întemeierea 
Împărăţiei şi s-au adunat la ea, şi ar putea ei, sau ar îndrăzni acum să tacă şi să n-o înalţe înaintea 
oamenilor? Nu! W, 1 octombrie. 
 

Marţi, 31 ianuarie 
Dragostea … nu se poartă urât – 1Cor. 13:4,5, A.S.V. 
 

Dragostea nu este necuviincioasă în nici o privinţă. Când persoanele comit abuzuri sexuale 
între ei, acestea practică ce este urât şi cu siguranţă, cu timpul, vor plăti pentru toată violarea de către 
ei a legii fireşti. Dar ca să ne comportăm indecent faţă de fraţii noştri, sau faţă de cei de afară, nu este 
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necesar ca noi să comitem abuzuri sau imoralităţi sexuale. Noi am putea fi necuviincioşi, 
impertinenţi, grosolani, vulgari, nepoliticoşi, şi bineînţeles că aceasta n-ar însemna iubire faţă de 
ceilalţi. Noi nu vom fi necuviincioşi sau nerespectuoşi nici chiar faţă de cel mai slab sau faţă de cel 
mai puţin drăguţ dintre noi. Noi vom fi unii faţă de alţii aşa cum sunt membrele trupului nostru uman 
unele faţă de altele. Nici un membru nu se comportă intenţionat cu celălalt în mod abuziv sau în mod 
ruşinos. Purtându-ne unii faţă de alţii în felul acesta, noi vom face pe fiecare să se simtă confortabil 
între noi. Noi dorim să umblăm în mod cinstit faţă de toţi, ca în clara lumină a zilei, fără nimic de 
care să ne fie ruşine. W, 1 decembrie. 
 

Miercuri, 1 februarie 
Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul – 
Gen. 9:1. 
 

Când Noe şi familia lui au ieşit din arcă, în următorul an după ploaia torenţială de patruzeci de 
zile, a început repopularea pământului uscat în ascultare de porunca lui Dumnezeu. Asemenea fiilor şi 
nurorilor lui Noe, o mulţime nenumărată de persoane cu bunăvoinţă, consacrate lui Iehova Dumnezeu 
prin Cristos, vor supravieţui sfârşitului acestei lumi. Noi nu trebuie să credem că imediat vor înceta 
căsătoria oamenilor şi naşterea de copii, ci supravieţuitorii se vor bucura de acelaşi privilegiu al 
căsătoriei şi al creşterii de copii, aşa cum au făcut fiii şi nurorile lui Noe. Rostirea unui mandat de a se 
înmulţi, de către Dumnezeu, familiei lui Noe, simbolizează, fără îndoială, că El va emite un mandat 
asemănător supravieţuitorilor cu bunăvoinţă ai sfârşitului acestei lumi. Atunci va începe „pământul 
nou” şi de la începutul lui va progresa creşterea populaţiei pământului, în ascultare de mandatul divin 
de a se înmulţi. „Cerurile noi” vor revărsa atunci binecuvântări. W, 15 ianuarie. 
 

Joi, 2 februarie 
Şi va pune oile la dreapta şi caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: 
Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu – Mat. 25:33,34. 
 

Lucrarea de despărţire a oamenilor din toate naţiunile ocupă partea mai mare a perioadei de la 
anul 1914 la Armaghedon. Dar, în cele din urmă, va veni timpul ca Regele să dea fiecăruia răsplata. 
Aceasta trebuie să fie atunci când fiecare dintre cei influenţaţi de probă a luat o hotărâre şi a 
demonstrat unde stă în chestiunea Împărăţiei lui Dumnezeu prin Cristos. Aceasta se întâmplă când 
urmează să înceapă bătălia Armaghedonului şi fiecare trebuie să suporte consecinţele poziţiei sale. 
Regele nu se adresează oilor cu „fraţii Mei”. Nu, căci aceştia au devenit copiii Săi pentru care şi-a 
jertfit viaţa. El îi invită să intre într-un destin pământesc în Lumea Nouă, deoarece ei sunt cei care au 
binecuvântarea Tatălui Său. Având toţi binecuvântarea Tatălui Său, Regele îşi va folosi puterea regală 
pentru a binecuvânta. W, 15 mai. 
 

Vineri, 3 februarie 
Aşa cum fierul ascute fierul, omul ascute înfăţişarea prietenului său – Prov. 27:17, A.A.T. 
 

Pentru ascuţirea înfăţişării unei persoane şi pentru înţelegerea adevărului nu există nimic mai 
bun decât ca acesta să se alăture altor studenţi devotaţi în examinarea şi discutarea din marea noastră 
carte, Biblia. Fierul sau oţelul poate rugini dacă nu este folosit continuu şi nu este ascuţit cu 
regularitate. Pentru astfel de motive, cei care caută adevărul divin trebuie să se întâlnească cu 
regularitate şi să se ascută unii pe alţii, împărtăşindu-şi unii altora cunoştinţa câştigată din 
concentrarea individuală asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi schimbând idei despre întrebări 
Scripturale. Noi nu trebuie niciodată să o lăsăm mai moale cu această practică dacă dorim să 
continuăm să strălucim în adevăr. Noi trebuie să ne folosim cu atât mai mult de acest mare privilegiu 
pentru auto-perfecţionare, deoarece ne aflăm în prezisul „timp al sfârşitului”, când cunoştinţa va 
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creşte. De aceea, trebuie să ne îndemnăm unii pe alţii să iubim pe Dumnezeu şi să facem lucrarea Sa 
bună, întâlnindu-ne împreună – Evrei 10:24,25. W, 1 februarie. 
 

Sâmbătă, 4 februarie 
Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru – Isa. 40:1. 
 

În anul 1919, primul an de după război, a urmat marea mângâiere. Prin Regele Său Isus 
Cristos din templu, Iehova Dumnezeu a început eliberarea poporului Său pocăit din captivitatea lor 
babilonică. Atunci s-a auzit un glas prin cuvântul Său dezvăluit, ce poruncea poporului Său captiv să 
iasă din captivitatea lor de teamă şi ignoranţă religioasă. Urmaţi pe Regele lui Iehova şi Conducătorul 
vostru, Isus Cristos, pe calea prin pustiul acestei lumi înapoi la închinarea adevărată şi îndrăzneaţă şi 
la serviciul lui Iehova Dumnezeu. Ca Întemeietor al Împărăţiei, Dumnezeu l-a ridicat pe Isus Cristos 
ca marele Semnal pe cerescul Munte Sion. La acest mare Semnal regal trebuie să se adune acum toţi 
oamenii care caută pacea şi fericirea sub un Guvern perfect. Ei trebuie să ia poziţie de partea Sa şi să 
se identifice cu Împărăţia, astfel încât să câştige viaţă veşnică şi eliberare de această lume. Ei trebuie 
să înalţe acest Semnal pe pământ, făcându-L de cunoscut pe Cristos ca Regele de drept. W, 15 
februarie. 
 

Duminică, 5 februarie 
Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni – Col. 3:23. 
 

Nu ieşiţi în lucrarea de mărturie, îndeplinind diferite activităţi, numai pentru că până acum nu 
aveţi nici o înregistrare din lucrare pe care să o arătaţi luna aceasta. Voi sunteţi servi ai Evangheliei 
numai pentru un singur motiv, anume pentru iubirea voastră faţă de Iehova Dumnezeu şi pentru că 
doriţi să vă împărtăşiţi alături de Isus Cristos în justificarea Tatălui ceresc. El este Cel pe care Îl 
serviţi şi înaintea căruia trebuie să rămâneţi aprobaţi sau să cădeţi respinşi. Urmaţi instrucţiunile 
pentru organizaţia Sa Teocratică, aşa cum le găsiţi scrise în Cuvântul Său spiritual. Acestea să fie 
călăuza voastră, dreptarul sau rigla voastră de măsură. Dacă faceţi aceasta veţi fi mulţumiţi, deoarece 
realizaţi în sinea voastră că aţi făcut lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă comparaţi cu alt tovarăş serv de pe 
pământ. Judecaţi mai bine decât să faceţi aceasta – 2Cor. 10:12. W, 15 martie. 
 

Luni, 6 februarie 
Iată, vin zile, zice Iehova, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda – Ier. 
31:31 A.S.V. 
 

Iehova produce o naţiune de conducători perfecţi pentru dreapta Lume Nouă pe care a promis 
s-o creeze. Cu mult timp înainte El a prezis minunatul Său aranjament de a da naştere acestor 
conducători de dorit, numindu-l „noul legământ”. Moartea efectivă a lui Isus Cristos şi vărsarea 
sângelui Său de jertfă pentru noul legământ a avut loc pe pământ şi apoi acesta a fost validat în cer. El 
a fost inaugurat faţă de discipolii Săi după ce s-a înălţat la cer şi a prezentat acolo valoarea jertfei Sale 
umane. Ne dă o senzaţie tulburătoare să ne gândim la conducătorii drepţi şi plăcuţi care ar putea fi 
produşi pentru Lumea Nouă prin intermediul acestui aranjament divin. Ne dă o senzaţie tot mai mare 
de încântare să realizăm că acest nou legământ îşi atinge acum succesul final şi că Lumea Nouă este 
aproape. W, 1 martie. 
 

Marţi, 7 februarie 
Şi iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a 
fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească – Dan. 7:13,14. 
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Observaţi această venire a Fiului omului în Împărăţia Sa. Aceasta indică timpul venirii Sale a 
doua şi astfel începutul prezenţei Sale a doua, sau parousia. La prima venire a lui Isus Cristos, Fiul 
lui David, El a venit să-şi dovedească dreptul la împărăţia ce fusese răsturnată la prima nimicire a 
Ierusalimului din anul 607 î.C. Aşadar, atunci când Dumnezeu îi dă puterea Împărăţiei la care are 
drept şi astfel El ia în stăpânire Împărăţia, aceasta înseamnă cea de-a doua Sa venire şi începutul 
prezenţei Sale a doua. Acordarea Împărăţiei trebuie să fie când expiră cele „şapte timpuri” de 
dominaţie neîntreruptă a neamurilor asupra pământului. Ele au expirat în anul 1914 A.D. Prin urmare, 
acea dată marchează timpul venirii a doua a lui Cristos şi începutul prezenţei Sale a doua, sau 
parousia. W, 15 iulie. 
 

Miercuri, 8 februarie 
O soţie bună este o cinste pentru bărbatul ei; o soţie neruşinată îl face să-i piară toată tăria – Prov. 
12:4, Moffatt. 
 

Ţinând pasul cu scopul original al Creatorului pentru care făcuse femeia, efortul ei trebuia să 
fie totdeauna pentru a-l ajuta pe bărbat. Dar observând locul ei în aranjamentul lui Dumnezeu şi 
influenţa pe care ea o exercita asupra bărbatului, Satan Diavolul a făcut din aceasta treaba lui, pentru 
a o folosi pe Eva să-l influenţeze pe bărbat să se depărteze de ascultarea faţă de Iehova Dumnezeu. 
Multe femei cu teamă de Dumnezeu şi cu credinţă în înţelepciunea aranjamentelor Lui s-au împotrivit 
extraordinar efortului viclean al Şarpelui de a le folosi în mod greşit spre paguba bărbatului. Acestea 
au câştigat respectul bărbaţilor temători de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu menţionează cu cinste 
un număr dintre ele. În aranjamentul Său al relaţiilor umane, locul femeii poate fi unul secundar; rolul 
ei poate fi unul subordonat, dar ca soţie, mamă, soră, fiică, ea a fost privilegiată să exercite o influenţă 
liniştită şi modestă care are putere în bine asupra bărbatului. W, 1 mai. 
 

Joi, 9 februarie 
A plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când se va arăta Fiul 
omului – Luca 17:29,30. 
 

În bătălia Armaghedonului mulţi vor fi lăsaţi în seama destinului lor al nimicirii, ales de ei 
înşişi. Comparând zilele prezenţei Sale a doua cu cele ale lui Lot, Isus a ilustrat graba cu care se va 
descoperi prezenţa Sa şi cum unii vor fi ocrotiţi prin aceasta în dreapta Lume Nouă, în timp ce alţii 
vor fi nimiciţi. Există siguranţă în ascultare de Domnul Dumnezeu. „Domnul ştie să izbăvească din 
încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii”. 
Acesta este comentariul lui Petru asupra acestei îndurătoare scăpări a lui Lot (2Pet. 2:9). Experienţa 
lui Lot furnizează un exemplu pentru toţi oamenii cu bunăvoinţă de astăzi, pentru a-l urma imediat. 
Este de datoria noastră să studiem semnele prezenţei lui Cristos şi apoi să profităm de îndurătoarea Sa 
răbdare, căutând refugiu de partea Lui. W, 1 august. 
 

Vineri, 10 februarie 
În ziua aceea voi înălţa tabernacolul lui David care a căzut, … ca rămăşiţa oamenilor şi toate 
neamurile peste care este chemat Numele Meu să Mă caute sincer – Amos 9:11,12, Septuaginta. 
 

De la Cincizecimea anului 33 A.D., până la începutul domniei de o mie de ani a lui Cristos, 
Dumnezeu foloseşte timpul în strângerea şi pregătirea pentru Împărăţie a celor 144.000 împreună 
moştenitori ai marelui Fiu al lui David. Din zilele lui Moise iudeii naturali au chemat numele lui 
Iehova. Dumnezeu a ales mai întâi dintre ei o rămăşiţă credincioasă de câteva mii de bărbaţi şi femei 
care L-au primit pe Isus ca Mesia. După ce le-a dat o oportunitate exclusivă, timp de şapte ani, 
acestor iudei care purtau numele lui Iehova, să fie luaţi în legământul pentru Împărăţie împreună cu 
Isus, Iehova a început să cerceteze pe ne-iudei sau neamurile care nu erau numite după numele Lui. 
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El le-a dat ocazia să completeze restul numărului de tovarăşi moştenitori ai legământului regal. Petru 
le-a anunţat primul oportunitatea Împărăţiei. W, 15 septembrie. 
 

Sâmbătă, 11 februarie 
Învăţaţi-i … şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului – Mat. 28:19,20. 
 

Tot timpul absenţei lui Isus în cer, El a fost cu urmaşii Lui credincioşi de pe pământ prin 
spiritul sau forţa activă pe care le-a trimis-o; de asemenea, prin îngerii Lui care-i servesc şi prin 
interesul Său iubitor pentru ei. Dar El a promis să fie cu ei într-un mod special în „timpul sfârşitului”. 
Aceasta înseamnă că El va fi cu ei în decursul sfârşitului lumii (synteleia) prin prezenţa Lui sau 
parousia. Căci El a venit în Împărăţia Sa când au expirat Timpurile Neamurilor şi a început „timpul 
sfârşitului”. Atunci a fost întreprinsă, într-un mod extraordinar, o instruire a naţiunilor, de către 
rămăşiţa urmaşilor Săi de pe pământ. Chiar aşa! Ei învaţă acum pe alţii veştile bune ale Împărăţiei şi 
arată că ea a fost întemeiată în anul 1914. Pentru această lucrare de încheiere a discipolilor Săi de pe 
pământ Isus Cristos este într-adevăr prezent cu ei în puterea Împărăţiei. W, 1 noiembrie. 
 

Duminică, 12 februarie 
Atunci Regele va zice celor de la dreapta Sa: „Veniţi, voi, cei pe care Tatăl Meu i-a binecuvântat, 
veniţi în moştenirea voastră, în domeniul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii” – Mat. 25:34, 
Moffatt. 
 

Profetul Daniel ne informează despre întemeierea Împărăţiei în mâinile Fiului lui Dumnezeu 
şi despre cum va sfărâma ea întreaga organizaţie a Diavolului în bătălia Armaghedonului. Mai întâi, 
el aseamănă această Împărăţie cu o piatră dezlipită din munte fără ajutorul mâinilor omeneşti. După 
ce piatra regală a sfărâmat chipul organizaţiei Diavolului, ea a devenit un munte mare şi a umplut tot 
Pământul nostru (Dan. 2:44,45,35). Tot la fel, după Armaghedon, Împărăţia lui Dumnezeu prin Isus 
Cristos îşi va extinde domeniul peste întreg Pământul. Toate părţile pământului vor deveni domeniul 
Regelui, pentru a fi transformat într-un Paradis perfect. Aceste binecuvântate „alte oi” vor intra în 
acel domeniu pământesc sub Împărăţie, la invitaţia Regelui. În felul acesta, ei ‘moştenesc Împărăţia 
pregătită pentru ei de la întemeierea lumii’. W, 15 mai. 
 

Luni, 13 februarie 
Îndurarea şi adevărul se întâlnesc – Ps. 85:10. 
 

În pofida necazurilor de pe pământ, noi ar trebui să rămânem calmi, amintindu-ne totdeauna 
de îndurarea de nespus a lui Dumnezeu faţă de noi, din anul 1918 încoace, şi de scopul divin din 
toate. Imitându-L pe El, noi ar trebui să fim îndurători faţă de alţii, pentru ca în felul acesta bunătatea 
Sa iubitoare să curgă de la noi şi să ajungă la alţii. Având în vedere aceasta, El ne-a dat descoperiri 
speciale ale adevărului începând din 1918 înainte. Aceasta ne face capabili să propovăduim altora, să-
i luminăm cu privire la ce înseamnă această perioadă nespus de tristă din istoria lumii şi cum, în 
mijlocul acestei perioade, omenirii îi este arătată, într-un mod special, toată bunătatea divină, înainte 
ca pustiitoarea bătălie a Armaghedonului să distrugă întreaga organizaţie a lui Satan. Adevărul a fost 
acordat părţii pământeşti a organizaţiei lui Dumnezeu. Aşadar, acum este obligaţia noastră să ne 
îngrijim ca asemenea adevăr să ţâşnească de la noi, prin faptul că îl oferim altora şi le permitem şi lor 
să se hrănească din el. Atunci şi ei vor putea cunoaşte îndurarea Sa, vor putea veni în dreapta relaţie 
cu El şi se vor putea bucura de pace. W, 1 iunie. 
 

Marţi, 14 februarie 
Cedrii din Liban se bucură de căderea ta şi zic: De când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie 
– Isa. 14:8. 
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Satan acţionează încă asupra celor mai buni indivizi din omenire, aşa cum a făcut regele 

Babilonului, care a tăiat în mod absurd copacii Libanului pentru lucrările sale de construcţii din 
Babilon. Satan are succes în tăierea multora care au fost „copaci ai dreptăţii” în organizaţia curată a 
lui Iehova şi îi transportă din locul lor potrivit de acolo, pentru a împodobi organizaţia Diavolului şi 
pentru a servi scopurilor sale mândre. Dar Armaghedonul îl va culca la pământ prin loviturile 
toporului de luptă al lui Iehova, Isus Cristos, Mai Marele Cir. Apoi, în decursul domniei milenare a 
lui Cristos care va urma, toţi care vor încerca să crească asemenea unor copaci ai dreptăţii în Lumea 
Nouă nu vor mai fi atacaţi de Satan Diavolul şi de nelegiuiţii lui tăietori de lemne, înainte de a ajunge 
la deplina statură a perfecţiunii (Ier. 51:20-24). Atunci toţi iubitorii dreptăţii vor cânta de uşurare. W, 
15 octombrie. 
 

Miercuri, 15 februarie 
Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună – 1Cor. 12:31. 
 

Cu secole în urmă a fost un mijloc bun de a zidi adunarea creştină prin copleşitoarele daruri 
ale spiritului. Dar rămăşiţa Bisericii urmează astăzi o cale nespus mai bună decât cea a folosirii 
darurilor spirituale. Ea este calea iubirii. Aceasta face biserica creştină să fie aceeaşi astăzi, ca în 
primul secol. Adevărata biserică de astăzi are aceeaşi calitate a iubirii, aşa cum a avut în zilele 
apostolilor. Apropo de iubire, ea este zidită şi îşi îndeplineşte toate lucrările în ascultare de Dumnezeu 
şi imitându-L pe Isus. Pe această cale extrem de importantă şi durabilă se străduieşte ea să meargă de 
nouăsprezece secole. Aceasta este o cale nespus mai bună decât cea a funcţionării numai prin darurile 
spiritului. Ea n-a suferit nici o adevărată pierdere, piedică sau pagubă prin renunţarea la daruri. Ea 
este la fel de plină de spirit ca oricând. Credinţa şi speranţa ei sunt la fel de puternice ca oricând, dacă 
nu mai puternice, acum la sfârşitul acestei lumi. W, 15 noiembrie. 
 

Joi, 16 februarie 
Sus cu semnalul pe un munte gol! Strigaţi cu glas tare la ei, faceţi-le semn cu mâna – Isa. 13:2, 
Moffatt. 
 

Cu curaj, fără ruşine şi cu entuziasm, rămăşiţa credincioasă a izraeliţilor creştini face aceasta, 
mai ales de la 1919 încoace, făcând pretutindeni publicitate Împărăţiei lui Iehova, înălţând-o pe cea 
mai mare înălţime, invitând pe toţi oamenii cu bunăvoinţă să se adune la Împărăţie, jurându-i 
supunerea lor veşnică. Ei strigă cu glas tare şi îi îndeamnă pe Liderii dreptăţii, rugându-se fără 
încetare lui Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos, Regele Lui, ca Ei să distrugă curând întreaga 
organizaţie a Diavolului. Ei, de asemenea, strigă, vorbind cu glas tare, public şi din casă în casă, 
despre profeţiile referitoare la condamnarea Babilonului modern. Astfel de profeţii Îi obligă pe 
Iehova Dumnezeu şi pe Isus Cristos să „intre pe porţile celor mândri” ale lumii babilonice. Iehova a 
inspirat aceste profeţii prin spiritul Său şi le-a lăsat în seama propriului Său nume. El trebuie să le 
împlinească pentru justificarea cuvântului şi numelui Său. El va face aşa. W, 1 octombrie. 
 

Vineri, 17 februarie 
Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia – Luca 9:2. 
 

Iehova a făcut propovăduirea cea mai importantă lucrare pe care ar putea-o face cineva din noi 
în această lume. El a poruncit ca aceasta să fie făcută spre propria Lui cinste şi pentru câştigul trainic 
pe care ea îl aduce oamenilor. Acest câştig cuprinde eliberarea oamenilor ascultători de tristele urmări 
ale căderii primului om. De aceea, persoanele pe care Iehova Dumnezeu le-a ridicat să 
propovăduiască îl includ pe cel mai mare om care a fost vreodată pe pământ, pe Isus Cristos. Fără 
Acesta, eliberarea noastră de toate aceste nenorociri din lume ar fi imposibilă. De ce şi-a părăsit Isus 
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meseria de tâmplar la vârsta de treizeci de ani? Pentru a propovădui. El a fost urmat cu totul de un 
grup de urmaşi pe care i-a învăţat. Ce a încercat El să facă din aceşti bărbaţi şi femei? El i-a învăţat şi 
i-a instruit să fie propovăduitori, asemenea Lui. După moartea şi învierea Lui, Isus a arătat urmaşilor 
Săi că era mai important ca oricând ca ei să facă lucrarea pentru care îi instruise. W, 15 decembrie.  
 

Sâmbătă, 18 februarie 
Sărutaţi pe Fiul, ca să nu se mânie şi să pieriţi pe cale, căci mânia Lui se va aprinde curând – Ps. 
2:12, A.S.V. 
 

Acesta este primul motiv pentru care martorii lui Iehova sunt atât de ocupaţi să 
propovăduiască veştile bune ale Împărăţiei lui Dumnezeu şi să îndrepte minţile oamenilor spre 
studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Acolo oamenii pot afla adevărul şi îşi pot planifica o viaţă bazată 
pe principiile adevărului şi ale dreptăţii. Ei nu au nevoie să aibă o parte cu această lume, o lume 
muribundă, ci trebuie să se alinieze cu „pământul cel nou în care va locui dreptatea” (2Pet. 3:13). 
Domnitorul Suprem va rezolva chestiunea fără nici o dificultate, când va veni timpul pentru 
rezolvarea controversei referitoare la cine va conduce lumea. El nu l-a ordinat pe om să conducă, nici 
prin organizaţii religioase, nici prin cele politice sau comerciale. El L-a numit să facă aceasta pe 
glorificatul Său Fiu, Isus Cristos, şi Fiul va domni până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale, 
inclusiv moartea, ultimul duşman care va fi nimicit – 1Cor. 15:25,26. W, 1 ianuarie. 
 

Duminică, 19 februarie 
În dragoste, fiţi robi unii altora – Gal. 5:13, A.A.T. 
 

Pentru ca o minte introvertită să se dezvolte şi să se ridice în slăvi este nevoie doar de o 
anumită ambiţie secretă de a străluci, sau de a avea putere, de o anumită gelozie pe popularitatea 
altuia, de o anumită invidie pe poziţia înaltă şi autoritatea altuia şi de o jignire închipuită. Acolo 
urmează acţiuni lipsite de afecţiune unii faţă de alţii. Dar dacă ne iubim unii pe alţii, dacă în dragoste 
căutăm să fim robii fraţilor noştri, atunci noi nu vom încerca să ne facem stăpâni sau superiori egoişti 
peste ei. Ca şi creaturi libere, noi ne vom lua asupra sarcinile cu iubire şi de bună voie, aşa încât să 
fim în serviciul fraţilor noştri. Într-adevăr, un şef mare nu este cel mai vital membru al unei grupe de 
creştini, ci cel care face serviciul cel mai bun. Cel mai folositor este cel mai esenţial, aceasta este 
regula ce trebuie ţinută minte peste tot, în adunările noastre creştine, în casele misionare, şi în oricare 
altă instituţie, pentru continuarea în deplină armonie a proclamării Împărăţiei. W, 15 martie. 
 

Luni, 20 februarie 
Dovediţi toate lucrurile; ţineţi tare la ce este bun; reţineţi-vă de la orice formă de rău – 1Tes. 
5:21,22, A.S.V. 
 

Simpla apariţie religioasă a unei publicaţii n-ar trebui să ne recomande un lucru prin ea însăşi, 
ci prin cercetarea noastră minuţioasă cu Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ar trebui să se dovedească 
teocratică înainte ca noi să ţinem tare la ea. Dacă nu este teocratică, ar trebui să ne abţinem de la ea. 
Ca şi călăuză şi ajutor, ea nu se bizuieşte pe temelia dreaptă şi nu poate fi învăţătura corectă. Propriul 
Cuvânt al lui Dumnezeu arată că El are o organizaţie Teocratică alcătuită din poporul Său consacrat 
pe deplin şi că El a furnizat întotdeauna hrană spirituală şi instruire prin această organizaţie. Dacă noi 
dovedim îngrijirile care vin prin organizaţia Sa teocratică, cercetându-le cu Cuvântul Său dovedit, 
aceasta arată că astfel de îngrijiri sunt bune, demne de încredere şi conduc la o înţelegere mai clară a 
adevărului. Deci la astfel de îngrijiri teocratice se poate ţine tare, fără grijă, şi ar trebui să se ţină tare 
la ele. W, 1 februarie. 
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Marţi, 21 februarie 
Încrederea … în Dumnezeu, care învie morţii – 2Cor. 1:9. 
 

Iehova Dumnezeu, Creatorul, a fost Singurul care a putut pune la cale un astfel de lucru, ca 
învierea morţilor. El a fost singurul care l-a putut înfăptui. Cu scopul de a încerca credinţa noastră în 
El, Dumnezeu a dat promisiunea unei învieri, făcând aşa în timpul când „păcatul a intrat în lume şi 
prin păcat moartea” (Rom. 5:12). Învierea morţilor trebuia să fie printr-un aranjament special. Ceva 
preliminar trebuia să furnizeze o bază pentru aceasta. De aceea, prima înviere pe care Dumnezeu a 
prezis-o nu a fost a unui om care a murit pentru păcatul său. Ea a fost învierea unui fiu al lui 
Dumnezeu, care murea asemenea unui martir, pentru credincioşia sa absolută faţă de Dumnezeu. 
Pentru aceasta, el era demn să fie înviat din moarte la viaţă, într-o stare mai înălţată decât se bucurase 
vreodată înainte. În acelaşi timp, viaţa umană pe care el şi-o jertfea astfel pentru totdeauna era baza 
pentru ca Dumnezeu să învie din morţi păcătoşi umani, pentru a beneficia de acea viaţă jertfită. W, 15 
aprilie. 
 

Miercuri, 22 februarie 
Iadul şi adâncul nu se pot sătura – Prov. 27:20. 
 

Iadul sau Şeolul a început să existe când primul martor al lui Iehova Dumnezeu, anume Abel, 
a fost ucis de fratele său Cain şi sângele lui a strigat din pământ la Dumnezeu. Cadavrul său în 
descompunere, întorcându-se în ţărâna din care este făcută omenirea, mergea în iadul Bibliei sau 
Şeol. De atunci înainte toţi bărbaţii şi femeile care au murit, sau au fost ucişi, şi care s-au supus 
îngrijirilor jertfei de răscumpărare a lui Mesia, au mers în acelaşi loc ca Abel, în Şeol. Iadul nu a fost 
făcut de Iehova Dumnezeu ca un tărâm în care să prezideze Diavolul, căci la moarte, chiar şi cei 
credincioşi Dumnezeului Cel Prea Înalt merg acolo. Această locuinţă temporară a celor morţi a 
revendicat bilioane de oameni. Ea va continua să revendice mult mai multe persoane din omenire, 
până când această lume veche a lui Satan va fi nimicită la Armaghedon şi Fiul lui Dumnezeu, Isus 
Cristos, îşi va începe domnia de o mie de ani. Până atunci Şeolul va fi lacom şi niciodată satisfăcut. 
W, 1 septembrie. 
 

Joi, 23 februarie 
Alege dintre oameni şi ieşi şi luptă – Ex. 17:9, A.S.V. 
 

În Israel recrutarea bărbaţilor pentru război era teocratică, căci ea era la porunca lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, leviţii erau scutiţi, pentru că Dumnezeu îi pusese deoparte pentru 
serviciul Său sacru de la templu (Num. 1:1-3,45-54). Războiul în care recruţii izraeliţi luptau era un 
război teocratic, căci era în ascultare, nu de om, ci de Iehova Dumnezeu, Regele lor. Atunci, într-un 
sens foarte adevărat, ei acţionau ca executori umani pentru Dumnezeu împotriva tuturor naţiunilor 
păgâne care stăteau în calea scopurilor divine. Ei erau armata lui Iehova Dumnezeu. Aceasta explică 
de ce lupta El şi de ce câştiga bătăliile pentru ei. Cândva ei nu erau organizaţi pentru război, ci erau 
fugari neajutoraţi din Egipt, cu oştirile egiptene puternic înarmate în spatele lor şi cu marea Roşie, ca 
o barieră de apă, înainte. Lor li s-a arătat atunci că nu era necesară printre ei o organizare militară. 
Pentru a le potoli temerile că erau copleşiţi numericeşte din punct de vedere militar, Moise a zis: 
„Iehova va lupta pentru voi”. Iehova a făcut aşa. W, 1 aprilie. 
 

Vineri, 24 februarie 
Chiar Libanul nu este combustibil suficient pentru El, nici vitele lui nu sunt o jertfă îndestulătoare. 
Înaintea Lui toate naţiunile sunt nimic; pentru El, ele sunt doar deşertăciune şi fără valoare – Isa. 
40:16,17, Moffatt. 
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Cum ar trebui să-i smerească această evaluare divină a tuturor naţiunilor şi guvernelor 
politice? Dar îi smereşte ea? Nu! Ei pretind că sunt evlavioşi şi susţin că aduc jertfe şi ofrande mari 
pentru El, cu cheltuiala unor mari sume de bani şi a nenumărate veţi omeneşti. Dar să presupunem că 
ei ar urma să ia ca lemne de foc toate vastele păduri care acopereau în vechime munţii Libanului şi ar 
urma să ofere toate animalele ce rătăceau prin aceşti munţi. Chiar şi atunci, acest îngrozitor holocaust 
n-ar fi o jertfă îndestulătoare pentru El. Ea n-ar fi demnă de valoarea jertfei de răscumpărare a lui 
Cristos. În ce priveşte împotrivirea lor cu succes faţă de scopurile Sale, ei s-ar putea să fie tot aşa de 
bine nimic. El îi va reduce literal la deşertăciune în bătălia Armaghedonului. W, 15 februarie. 
 

Sâmbătă, 25 februarie 
Dragostea … speră toate lucrurile – 1Cor. 13:7, A.S.V. 
 

Încrederea sau credinţa este esenţa sau baza lucrurilor în care sperăm. Acestea cuprind tot 
ceea ce Dumnezeu promite în Cuvântul Său şi care sunt în armonie cu ceea ce a promis El. De aceea, 
speranţele noastre nu sunt false. În privinţa aceasta, speranţa noastră este un coif pentru capul sau 
mintea noastră (1Tes. 5:8). Noi avem dreptate în ceea ce dorim şi aşteptăm, în primul rând Împărăţia 
lui Dumnezeu prin Cristos. Aşadar, această speranţă nu ne va dezamăgi şi nu ne va lăsa de ruşine 
niciodată. Ea ne face încrezători şi mulţumiţi. Ea ne face să aşteptăm roade cu răbdare, în timp ce 
stăruim în propovăduirea adevărului. Ea ne îndeamnă să spunem altora motivul speranţei noastre cu 
smerenie şi respect. Ea ne face să sperăm tot ce este mai bun pentru toţi oamenii asemenea oilor pe 
care îi găsim şi care ascultă mesajul nostru al adevărului. Noi ne luptăm să nu devenim nerăbdători 
faţă de ei, în timp ce aşteptăm ce este mai bun pentru oricine este slab în credinţă. În felul acesta, 
speranţele noastre nu ne mişcă la o acţiune egoistă, căci toate lucrurile pe care le dorim şi le aşteptăm 
sunt acelea pe care iubirea pune stăpânire. W, 1 decembrie. 
 

Duminică, 26 februarie 
Şi El va despărţi oamenii unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre – Mat. 25:32, 
Westminster. 
 

Până acum, „turma mică” a Regelui este aproape alcătuită şi astfel El adună o mare turmă de 
oi, o turmă nenumărată, despărţindu-i pe aceştia de restul oamenilor. Acestea sunt „alte oi” ale Sale. 
El şi-a jertfit viaţa umană pentru toate aceste „alte oi” (Ioan 10:15,16). El le face acestora o chemare 
generală pentru a se aduna, trimiţând mesajul Împărăţiei, rămăşiţa fraţilor Săi propovăduindu-l acum 
pe pământ de la 1918 încoace. Oamenii care sunt asemenea oilor Îi recunosc glasul în mesaj. Ei 
răspund glasului Său, părăsesc partea caprelor şi trec de partea Lui, pentru a-L urma ca Păstorul lor 
Rege. Prin această cale de acţiune ei vin în atingere cu rămăşiţa fraţilor Regelui şi în timp ce aceştia 
se află încă pe pământ ei alcătuiesc, împreună cu ei, „o singură turmă”, sub „un singur păstor”. W, 15 
mai. 
 

Luni, 27 februarie 
Cu un jurământ prin Cel care I-a zis: Domnul a jurat şi nu se va căi; Tu eşti preot în veac; şi cu atât 
mai mult, Isus a devenit chezaşul unui legământ mai bun – Evrei 7:21,22, A.S.V. 
 

Dumnezeu L-a numit pe Fiul Său Isus să fie preot şi a făcut un jurământ pentru continuarea 
veşnică a preoţiei Lui. Prin urmare, Isus este un mare preot cu mult mai folositor decât Aron Levitul 
şi în felul acesta este siguranţa unui legământ mai bun, noul legământ. Deoarece jertfa Sa este atât de 
folositoare şi acum El are puterea unei vieţi fără sfârşit de a fi Mare Preot pentru totdeauna, El nu 
trebuie să-şi repete jertfa umană. Niciodată nu mai este nevoie ca El să devină om. Posedând 
nemurirea ca spirit, de la timpul învierii Sale, El nu se mai poate jertfi din nou, căci El nu mai poate 
muri (Rom. 6:9). Aşadar, niciodată nu va mai exista un legământ ca cel pe care El îl mediază, nici nu 
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va mai fi nevoie să existe un astfel de legământ. Succesul lui final este garantat de Mediatorul lui şi 
de jertfa Acestuia. W, 1 martie. 
 

Marţi, 28 februarie 
Umpleţi pământul şi supuneţi-l – Gen. 1:28, Rotherham. 
 

Un studiu atent al Bibliei descoperă că scopul lui Iehova a fost ca tot Pământul nostru să fie 
un Paradis, până la cei şapte mii de ani de la crearea lui Adam şi a Evei. Aceasta însemna la 
încheierea marii zile a şaptea de creare, care este sabatul sau ziua Sa de odihnă (2:1-3). Scopul Său 
original cu privire la Pământul nostru va fi realizat până în acel timp. Deşi aparent întrerupt în 
progresul lui, pentru şase mii de ani, scopul Său nu va fi anulat. Împărăţia de o mie de ani a Regelui 
Său Isus Cristos va compensa toţi cei şase mii de ani de întrerupere. În timpul când marea zi de sabat 
a lui Iehova se va încheia, Împărăţia va avea o grădină a Edenului pe întreg pământul, plină de femei 
şi bărbaţi perfecţi. Restatornicirea Paradisului pe pământ a fost cuprinsă printre toate celelalte lucruri 
la care s-a făcut referire în declaraţia Sa a scopului către înşelătorul Evei, Diavolul, acel Şarpe vechi 
din Geneza 3:15. W, 15 iunie. 
 

Miercuri, 1 martie 
Cartea originii lui Isus Cristos, Fiul lui David, fiul lui Avraam – Mat. 1:1, Confrat. Cat.  
 

Iehova l-a chemat pe evreul credincios pe nume Avraam în ţara Palestina, zicându-i: „În tine 
vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. Promiţându-i atunci lui Avraam o Sămânţă, sau un 
Urmaş, el a zis: „În sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului” (Gen. 12:3; 22:18). 
Regele David din Ierusalim a fost un descendent al lui Avraam, dar el a murit şi este încă mort şi 
astfel nu s-a dovedit a fi acea Sămânţă promisă. Dar pentru ataşamentul de neclintit al lui David faţă 
de închinarea adevărată, Iehova a făcut cu el un legământ pentru o împărăţie veşnică, pentru a 
continua prin urmaşii lui (2Sam. 7:12-14). Pentru ca Mesia să fie acea Sămânţă Avraamică pentru 
binecuvântarea tuturor naţiunilor şi acea Sămânţă Davidică pentru a avea o împărăţie veşnică, El 
trebuia să fie născut în carne şi în linia de urmaşi de la Avraam şi prin regele David. Acesta este 
motivul pentru care Matei îşi deschide relatarea Evangheliei ca mai sus, înainte de a vorbi despre 
naşterea umană a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. W, 1 iulie. 
 

Joi, 2 martie 
Fericiţi cei îndurători; căci ei vor primi îndurare – Mat. 5:7, Rotherham. 
 

Aceasta este calea pe care noi trebuie să fim, nu numai faţă de oamenii din afara organizaţiei 
lui Dumnezeu, care nu ştiu de aranjamentele Sale iubitoare pentru salvarea lor, ci şi faţă de tovarăşii 
lucrători din interiorul organizaţiei. Unii care pretind că sunt creştini sunt aşa de drăguţi şi indulgenţi 
faţă de oamenii lumeşti ce comit vreo jignire. Dar să îndrăznească fraţii lor din adevăr să fie vinovaţi 
de aceeaşi faptă rea împotriva lor şi ei vor fi reci şi aspri faţă de aceştia. Pentru a-şi îndreptăţi lipsa lor 
de blândeţe a inimii faţă de tovarăşii lucrători creştini, ei o să spună că aceştia ar trebui să ştie mai 
bine, în timp ce noi trebuie să-i iertăm şi să ne arătăm îngăduitori faţă de oamenii din afară, deoarece 
ei nu ştiu nimic mai bun. Aşadar, ei nu le arată nici o îndurare, până în punctul cruzimii şi al asprimii. 
Dar noi nu putem rămâne sub îndurarea lui Dumnezeu dacă nu-L imităm pe El şi nu exprimăm 
această calitate faţă de alţii. W, 1 iunie. 
 

Vineri, 3 martie 
Ei vin dintr-o ţară îndepărtată, din punctul extrem al cerului, Iehova şi armele indignării Sale – Isa. 
13:5, A.S.V. 
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Armele Sale pentru a-şi executa indignarea şi mânia în bătălia Armaghedonului sunt oştirile 
Lui îngereşti de sub conducerea Mai Marelui Său Cir, Isus Cristos. Fără îndoială, armele indignării 
lui Iehova împotriva antitipicului Babilon cuprind pe urmaşii unşi şi consacraţi ai lui Cristos care şi-
au dovedit credincioşia până la moarte şi pe care El îi învie acum de la moarte la viaţă, ca spirite 
nemuritoare în ceruri, pentru a domni împreună cu El în Împărăţia Sa, acolo sus. Dar rămăşiţa 
credincioasă a lui Isus de urmaşi unşi, care vor supravieţui pe pământ până în bătălia 
Armaghedonului, nu vor avea nici o parte în vreo opoziţie violentă împotriva naţiunilor politice sau în 
nimicirea acestora. Ei sunt cei mai paşnici oameni dintre toate naţiunile pământeşti. Ei ascultă 
porunca lui Iehova şi avertizează numai oamenii de nimicirea care va veni peste naţiuni la 
Armaghedon. W, 1 octombrie. 
 

Sâmbătă, 4 martie 
Dragostea rabdă mult şi este binevoitoare – 1Cor. 13:4, A.S.V. 
 

Bunătatea sau amabilitatea este o parte a rodului spiritului lui Dumnezeu. Există destul loc 
pentru a o exercita, căci câteodată ea trebuie să fie arătată faţă de fraţii noştri creştini, precum şi faţă 
de cei din afară. Altfel, de ce ar fi scris un apostol fraţilor săi şi ar fi spus: „Fiţi buni unii cu alţii, 
miloşi şi iertaţi-vă unii pe alţii, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos” (Efes. 4:32). Într-o 
astfel de stare a inimii noi îi privim prietenos pe fraţii noştri. Noi ne aducem aminte că ei se află încă 
în carne imperfectă, înclinaţi spre păcat la fel ca noi şi nu putem fi mai severi cu ei, decât este 
Dumnezeu cu noi. Nu contează dacă ei nu apreciază bunătatea noastră în acel timp. Şi Dumnezeu este 
bun cu cei nerecunoscători şi chiar cu cei răi. Dacă noi suntem copiii Săi, vom arăta aceeaşi trăsătură 
ca şi El. Noi nu putem face fapte perfecte pentru a câştiga salvare pentru noi. Aşa că El trebuie să se 
poarte cu noi cu milă. Altfel, dreptatea ne-ar nimici. W, 1 decembrie. 
 

Duminică, 5 martie 
Rodul spiritului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea – Gal. 5:22,23. 
 

Cum va fi arătat că noi ne aflăm sub influenţa spiritului lui Dumnezeu şi că trăim prin el? Iată 
prin ce: prin roadele pe care spiritul le va produce în vieţile noastre. Aceasta va însemna roadele unor 
lucruri în opoziţie diametrală cu păcătoasele fapte ale cărnii. Cei care trăiesc prin spirit sunt liberi să 
aducă atât de multe roade din aceste lucruri evlavioase cât pot. Nici măcar legea lui Moise nu 
interzicea asemenea lucruri. Noi aducem roadele spiritului nu prin faptul că ne aflăm sub legea lui 
Moise, ce interzicea faptele cărnii, ci pentru că Îl iubim pe Dumnezeu şi poporul Său, iar spiritul lui 
Dumnezeu este în vieţile noastre o forţă activă pentru dreptate. Pentru a anula legea lui Moise 
împreună cu blestemul ei, aceasta a fost pironită pe stâlpul pe care a fost pironit Isus. Acum, la rândul 
nostru, şi noi, pe care El ne-a răscumpărat cu jertfa Sa de răscumpărare şi care avem spiritul lui 
Dumnezeu, ne străpungem carnea pe un stâlp de tortură, ca să spunem aşa, pentru a-i înăbuşi poftele. 
W, 15 martie. 
 

Luni, 6 martie 
Ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos – Apoc. 20:6. 
 

În ziua de ispăşire din fiecare an, Marele Preot Aron oferea o jertfă, mai întâi pentru propriile 
păcate şi pentru ale celor din casa lui. Apoi, el oferea o jertfă pentru păcatele restului izraeliţilor (Lev. 
16:11-17). Aceasta prefigurează că cei 144.000 de membrii ai trupului lui Cristos primesc primii 
foloasele directe ale jertfei de răscumpărare a lui Cristos, da, acum în decursul acestei lumi. Ei sunt 
acum îndreptăţiţi prin credinţă şi li se acordă privilegiul de a se prezenta ca jertfe vii lui Dumnezeu, 
prin Cristos, pentru a suferi şi a muri asemenea Lui, ca şi ei să aibă o înviere spirituală, „întâia 
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înviere”, şi să domnească împreună cu El pe tronul ceresc. Aşa cum Marele Preot Aron, împreună cu 
fiii săi preoţeşti ce-l ajutau, ofereau o jertfă pentru Israel în general, tot la fel tovarăşii preoţi ai lui 
Cristos I se vor alătura ca Mare Preot, distribuind omenirii foloasele jertfei Sale de răscumpărare în 
decursul domniei Lui de o mie de ani. Oamenii nu vor câştiga darul vieţii veşnice în nici un alt mod, 
fiind atunci îndreptăţiţi pe deplin la viaţă fără sfârşit. W, 15 ianuarie. 
 

Marţi, 7 martie 
Isus … S-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru toţi – 1Tim. 2:5,6. 
 

Scopul umilirii lui Isus, chiar până la îngrozitoarea moarte ca om, a fost dublu. Mai întâi de 
toate, acesta a fost pentru a justifica supremaţia lui Iehova Dumnezeu care l-a trimis pe pământ, 
deoarece acest Fiu al lui Dumnezeu L-a înălţat pe Iehova şi a rămas credincios suveranităţii Lui 
universale în faţa morţii şi în felul acesta şi-a dovedit dreptul la domnie în viitoarea Împărăţie a lui 
Dumnezeu. Această Împărăţie pentru justificarea lui Iehova Dumnezeu era lucrul de cea mai mare 
importanţă. În al doilea rând, venirea Fiului lui Dumnezeu şi moartea Sa au avut loc ca El să poată 
furniza o jertfă de răscumpărare pentru omenire, s-o elibereze de condamnarea păcatului şi să 
deschidă oamenilor oportunitatea pentru viaţă veşnică în dreapta Lume Nouă. Printr-o astfel de 
moarte de jertfă El a încetat pentru totdeauna să trăiască asemenea unui om, căci niciodată nu şi-a luat 
înapoi umanitatea pe care a jertfit-o ca răscumpărare. Dumnezeu L-a înălţat, înviindu-L ca o glorioasă 
persoană spirit. W, 15 iulie. 
 

Miercuri, 8 martie 
Ziua lui Iehova este aproape – Isa. 13:6, A.S.V. 
 

Ziua lui Iehova reprezintă timpul eliberării omenirii. Ea vine ca o zi de nimicire pentru 
duşmanii şi asupritorii lor. Acesta este un timp de urlet pentru aceşti duşmani ai lui Dumnezeu şi ai 
omenirii. Dar pentru toţi aceia care doresc ca dreptatea să triumfe, această zi va fi glorioasă, în ciuda 
groazei ei. Pentru ei, aceasta este o zi mult dorită. Cei care învaţă acum să înţeleagă semnificaţia 
binecuvântată a zilei lui Iehova se roagă cu fervoare pentru ca ea să vină. Toate lucrurile bune şi de 
dorit vor fi câştigate de acea zi, lucrul principal fiind justificarea lui Iehova ca Dumnezeu şi Suveran 
Universal, prin nimicirea acelei organizaţii puternice care domină această lume rea şi luptă împotriva 
tuturor mişcărilor bune ale lui Iehova pentru binecuvântarea omenirii. Deoarece aceasta înseamnă 
răzbunarea Sa împotriva acestei organizaţii nelegiuite şi a întregii nedreptăţi, ea este ziua Sa, ziua lui 
Iehova. W, 1 octombrie. 
 

Joi, 9 martie 
Pacea şi îndurarea să fie peste toţi care vor urma această regulă şi peste adevăratul Israel al lui 
Dumnezeu – Gal. 6:16, A.A.T. 
 

Când numai o rămăşiţă a iudeilor naturali au recunoscut împlinirea profeţiei în Isus Cristos şi 
L-au primit ca Mesia al lui Iehova, vestea bună despre salvare a fost dusă neamurilor, pentru a le oferi 
ocazia să-şi arate credinţa în Dumnezeu, asemenea celei a lui Avraam, şi să devină copiii lui Avraam. 
Mulţi au crezut în Iehova şi L-au recunoscut pe Mesia al Său, Isus cel înviat la dreapta lui Dumnezeu. 
Aceştia au fost îndreptăţiţi pentru credinţa lor şi au fost unşi cu spiritul lui Dumnezeu ca şi copiii Lui 
spirituali. În felul acesta, ei au devenit o parte a noii Sale naţiuni, Israelul Său după spirit. Cei dintre 
neamuri care au crezut au fost evrei sau iudei în interior şi ei au ţinut tare la Mesia din seminţia lui 
Iuda. Ei L-au lăudat pe Iehova, căci numele Iuda înseamnă laudă. Aceşti credincioşi în Isus, atât 
dintre iudeii naturali, cât şi dintre neamurile necircumcise, alcătuiesc adevăratul Israel pe care 
Dumnezeu îl recunoaşte acum. W, 15 august. 
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Vineri, 10 martie 
Dar vreau să ştiţi că Cristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că 
Dumnezeu este capul lui Cristos – 1Cor. 11:3. 
 

Pavel, apostolul care anunţă la Galateni 3:28 egalitate pentru femei, arată că pe pământ există 
restricţii în privilegiile de serviciu ale creştinelor. Aceasta nu a fost o hotărâre arbitrară masculină din 
partea sa. Prin inspiraţie, el a avut asupra chestiunii cugetarea lui Iehova şi a arătat motivul pentru 
restricţiile puse asupra surorilor creştine. El a arătat că era privilegiul ei pe pământ să dovedească 
supunere, ascultare şi să facă aceasta nu ca pe o sarcină supărătoare, ci într-un spirit asemenea lui 
Cristos şi pentru că îngerii din cer vegheau. Din pricina Teocraţiei lui Iehova, în întreg Universul 
există principiul supremaţiei, în mod corespunzător, toate creaturile trebuie să înveţe să se supună 
potrivit voinţei divine sau Teocratice. Aceasta nu subapreciază sexul feminin faţă de bărbat sau faţă 
de Cristos. Numai Iehova ar putea fi fără cap deasupra Lui, căci El este Cel Prea Înalt. W, 1 mai.  
 

Sâmbătă, 11 martie 
Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii pământului. Îi voi păstra totdeauna 
bunătatea Mea şi legământul Meu îi va fi neclintit – Ps. 89:27,28. 
 
  În clădirea templului spiritual de pietre vii, Isus, ca Moştenitor Permanent al legământului 
pentru Împărăţie făcut cu David, împlineşte un rol important în acel legământ. Ce Mare Rege - Preot! 
El este cea dintâi născută creaţie a lui Iehova. Prin înălţarea Sa onorabilă în această poziţie, pentru 
excelenta Lui credincioşie, Iehova a împlinit îndurările legământului cu David, aşa cum a fost promis 
mai sus. Fiind mai înalt decât oricare şi toţi împăraţii pământului, nici unul din aceştia nu I se poate 
împotrivi şi El îi va pedepsi cu o înfrângere dureroasă în bătălia Armaghedonului. „Aceştia se vor 
război cu Mielul şi Mielul îi va birui; căci El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apoc. 
17:14). Dumnezeu va fi credincios legământului Său pentru Împărăţie şi Îi va da Lui victorie asupra 
ligii împăraţilor şi naţiunilor duşmane. W, 15 septembrie. 
 

Duminică, 12 martie 
Va fi o singură turmă şi un singur păstor – Ioan 10:16. 
 

Eşti tu o oaie din „turma mică” a lui Cristos de moştenitori ai Împărăţiei? Nu fi cu prejudecată 
împotriva mulţimii mari de „alte oi”, pe care El le adună acum pentru viaţă veşnică pe pământ în 
dreapta Lume Nouă. El a murit şi pentru aceste tinere oi. Fii plin de compasiune faţă de ele. Arată-ţi 
în mod activ interesul, ca şi ele să câştige viaţă. Păstorul nu aşteaptă alene în jurul staulului ca oile 
pierdute să-şi găsească singure drumul înapoi spre turmă. Nu; păstorul iubitor pleacă şi le caută şi le 
aduce înapoi la stână. Arată aceeaşi bunătate iubitoare. Mergi la oameni cu mesajul Împărăţiei. Nu sta 
cu mâinile încrucişate în mod inactiv, bucurându-te de îngrijirile de salvare pentru tine însuţi şi 
aşteptând ca „alte oi” să-şi găsească drumul spre tine. Părăseşte confortul şi comoditatea propriului 
cămin şi umblă după aceste „alte oi” cu bunăvoinţă. Arată faţă de alţii calitatea îndurării, asemenea 
lui Dumnezeu. W, 1 iunie. 
 

Luni, 13 martie 
De aceea, se zice: Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea lui Iehova – Gen. 10:9, A.S.V. 
 

Nimrod, strănepotul lui Noe, a încercat să vâre pe gât oamenilor de sub stăpânirea lui o 
teocraţie contrafăcută. El nu numai că s-a făcut pe sine rege, dar s-a şi înălţat ca dumnezeu în care 
oamenii să spere şi să se încreadă pentru ocrotire, în locul lui Iehova. Aşa că Nimrod a făcut un 
dumnezeu din conducătorul politic al statului şi din stat o teocraţie. Aceasta însemna că dacă supuşii 
săi nu ascultau de capul politic al statului, ei nu ascultau de dumnezeu. Faraonii Egiptului au dat, de 
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asemenea, statului politic o înfăţişare teocratică, prezentându-se pe ei înşişi ca dumnezei şi cerând 
egiptenilor să li se închine ca atare. Apoi Cezarii Romei au dat o … teocratică Guvernului Imperial, 
fiind zeificaţi, nu numai după moarte, ci şi în timpul vieţii. Declarându-l pe Cezar un dumnezeu, 
iniţiatorii închinării la împărat făceau din guvern o conducere de la dumnezeu, sau o teocraţie. W, 1 
aprilie. 
 

Marţi, 14 martie 
Am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea – Isa. 13:3. 
 

Atotputernicul Dumnezeu se poate baza pe aceste trupe pe care le-a pus sub conducerea 
Regelui Său domnitor, Isus Cristos. Fără îndoială, aceştia sunt îngeri sau cuprind îngeri, care au luptat 
pentru Împărăţie în războiul din cer, imediat după ce Împărăţia a fost născută în 1914 (Apoc. 12:1-
13). Chiar dacă va veni sau nu un al treilea război mondial, un lucru este absolut sigur: lupta 
Universului, Armaghedonul, „bătălia zilei celei mari a Dumnezeului Cel Atotputernic” se află 
înaintea acestei lumi. În aceasta, mânia Sa va fi exprimată pe deplin împotriva organizaţiei 
Diavolului, văzută şi nevăzută (Apoc. 16:14-16). Atotputernicul Dumnezeu şi-a chemat puternicii 
îngeri sub Isus Cristos pentru a lua parte la exprimarea mâniei Lui. Ei se bucură de suveranitatea Lui 
universală aşa cum este exercitată prin Împărăţia Sa. Ei sunt „cei care se bucură cu mândrie”, mândri 
că sunt de partea Sa, bucurându-se că-L servesc în armata Lui cerească – 13:3, A.S.V. W, 1 octombrie. 
 

Miercuri, 15 martie 
Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la 
sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa – Evrei 9:26. 
 

Când Isus s-a oferit ca jertfă lui Dumnezeu, aceasta a adus un sfârşit … sistemelor de lucruri 
care au conlucrat în naţiunea iudaică până în anul 33 A.D. Aceasta a pus capăt recunoaşterii înaintea 
lui Dumnezeu a jertfelor de animale şi a încheiat vechiul legământ al legii pe care Dumnezeu l-a făcut 
cu Israelul. Aceasta a sfârşit sistemul de tipuri şi umbre profetice care fusese adoptat printre izraeliţi 
şi strămoşii lor. Acum intra în vigoare un nou legământ între Dumnezeu şi un nou Israel, un Israel 
spiritual, naţiune nouă asupra căreia începeau să se împlinească tipurile şi umbrele din vechime. Acel 
sistem de închinare iudaică şi relaţie cu Dumnezeu s-a sfârşit complet atunci când Ierusalimul a fost 
nimicit, aproximativ patruzeci de ani mai târziu. N-a mai existat un templu real în cetatea odată 
sfântă. W, 1 noiembrie. 
 

Joi, 16 martie 
Chiar dacă (vorbind ca un lăudăros) mi-aş jertfi trupul, dar aş fi fără Dragoste, n-aş fi cu nimic mai 
bun – 1Cor. 13:3, Twentieth Century N.T. 
 

Un om ar putea să renunţe la toate bunurile sale pentru a hrăni cu ele pe cei săraci şi totuşi să 
nu fie doritor să se consacre în interesul serviciului lui Dumnezeu şi al salvării creaturilor Sale. De 
aceea, lepădarea de sine ar putea reprezenta o jertfire de sine mai mare decât simpla renunţare la tot 
ce are cineva pentru caritate. Dar chiar şi aici absenţa iubirii poate face fără valoare înaintea lui 
Dumnezeu pe cel ce se leapădă de sine. O persoană egoistă ar putea să .. martiriul. El s-ar putea să 
urmărească să se comemoreze pe sine în istorie. Acea cale de acţiune n-ar fi nici una a iubirii, nici 
asemenea lui Cristos. Isus Cristos s-a jertfit pe Sine de bună voie, fără să murmure, asemenea unei oi, 
dar noi nu-L găsim lăudându-se cu asta. El a îndreptat atenţia în mod repetat asupra jertfei Sale, totuşi 
niciodată lăudându-se. Aceasta a fost pentru a arăta oamenilor singura cale prin care să câştige 
salvare. El L-a iubit pe Dumnezeu şi a fost încântat să-I facă voia. W, 15 noiembrie. 
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Vineri, 17 martie 
Căci Iehova va avea milă de Iacov şi îl va alege în continuare pe Israel şi îi va instala în propria lor 
ţară – Isa. 14:1, A.S.V. 
 

În timpul Primului Război Mondial izraeliţii spirituali au fost deportaţi, fiind luaţi cu forţa din 
locul de serviciu al lui Iehova şi fiind reţinuţi de la închinarea şi serviciul Său, sub organizaţia ostilă a 
acestei lumi. Dar uitaţi-vă astăzi la martorii lui Iehova! Cu siguranţă El trebuie să fi avut îndurare de 
Israelul spiritual, de spiritualul Iacov, căci de la sfârşitul Primului Război Mondial, din noiembrie 
1918 înainte, această rămăşiţă unsă Îl serveşte liber şi cu curaj în public, în lumea întreagă. Ei s-au 
întors iar „în propria lor ţară”, „în ţara lui Iehova”, căci ei sunt din nou organizaţi ca poporul Său, mai 
puternic decât oricând înainte. Ei sunt iarăşi activi în serviciu ca martorii şi închinătorii Săi. Ei sunt 
cei cărora li s-a poruncit să … cântarea de batjocură împotriva lui Satan, regele antitipicului Babilon. 
W, 15 octombrie. 
 

Sâmbătă, 18 martie 
Viaţa veşnică pe care Dumnezeu, care nu minte niciodată, a promis-o cu secole în urmă şi pe care a 
făcut-o de cunoscut la timpul potrivit în Cuvântul Său prin propovăduire – Tit 1:2,3, R.S.V. 
 

Noi, cei care suntem familiarizaţi cu ceea ce se găseşte în Biblie, citind-o şi studiind-o noi 
înşine, sau din ceea ce am auzit că spune, trebuie să relatăm conţinutul ei la alţii. Cuvântul a fost 
încredinţat scrierii, nu pentru a zace în linişte pe pagina tipărită, ci ca să fie proclamat şi făcut înţeles 
ascultătorilor. În felul acesta este dusă la inimile oamenilor speranţa vieţii veşnice sub Împărăţia lui 
Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu face mai mult decât să furnizeze Cuvântul scris pentru citire 
şi studiere. El, de asemenea, pune în legătură cu el bărbaţi şi femei şi face ca aceştia să fie informaţi 
despre ceea ce se găseşte în el. Apoi, când ei îi acordă atenţie şi se devotează lui Dumnezeu prin 
serviciile bune ale lui Isus Cristos, El îşi pune spiritul peste aceştia şi îi trimite să fie propovăduitori ai 
Cuvântului Său. W, 15 decembrie. 
 

Duminică, 19 martie 
Căci eu nu sunt un vânzător ambulant al mesajului lui Dumnezeu, ca majoritatea oamenilor, ci … în 
unire cu Cristos, rostesc mesajul Său – 2Cor. 2:17, A.A.T. 
 

Nici Societatea Watch Tower, nici martorii lui Iehova, nu sunt „vânzători de cărţi”. Ceea ce 
martorii oferă oamenilor în diferite limbi sunt predici tipărite, informaţie din Biblie. După ce stau de 
vorbă personal cu oamenii şi le stârnesc interesul în studierea Bibliei, ei le lasă literatură pentru studiu 
particular. Dacă persoana aşa de avantajată doreşte să facă o contribuţie pentru a acoperi costul de 
tipărire şi distribuire, ea o poate face şi majoritatea persoanelor o fac. Cu toate acestea, milioane de 
broşuri sunt lăsate în fiecare an oamenilor care doresc să citească, dar atunci se află în imposibilitatea 
de a face o micuţă contribuţie. Nici unul din miile de martori ai lui Iehova care merg din uşă în uşă nu 
primesc vreodată vreun salariu pentru că fac lucrarea de propovăduire. Ei îşi fac lucrarea deoarece 
sunt consacraţi să promoveze închinarea adevărată a lui Dumnezeu şi să pună mărturie despre 
Împărăţia Sa. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 20 martie 
Şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui; după cum este scris, … Dumnezeul 
nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa – Rom. 15:9-13. 
 

Luaţi argumentul lui Pavel din Romani 15:7-13. Numai în versetul 7 el a citat de patru ori, 
anume, din Deuteronom 32:43, Isaia 11:1,10, Psalm 18:49 şi Psalm 117:1. În felul acesta, asemenea 
lui Isus, el a citat din Lege, Profeţi şi Psalmi. Aceste 4 texte din 3 secţiuni diferite ale Bibliei erau 
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toate în armonie, prezicând că vestea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu trebuia să fie dusă la toate 
naţiunile, la timpul Său potrivit. Deşi sunt din 3 secţiuni diferite ale Bibliei, toate cele 4 citate au în 
comun un cuvânt cheie. Acesta este cuvântul Neamuri, însemnând naţiunile ne-iudaice. Apoi, câteva 
versete mai târziu, la Romani 15:21, Pavel face o altă citare potrivită pe tema Neamurilor. În felul 
acesta, prin inspirata sa metodă actuală de studiu, el ne-a arătat cum să ne inspirăm din Scriptură şi 
cum să cităm, pentru a stabili nu învăţăturile noastre sau ale omului, ci ale lui Dumnezeu. W, 1 
februarie. 
 

Marţi, 21 martie 
Dragostea … nu caută folosul propriu – 1Cor. 13:4,5, A.S.V. 
 

Dacă dragostea este neegoistă, ea nu caută întotdeauna binele propriu, sau numai binele 
propriu, ci caută şi bunăstarea şi zidirea altora. Ea doreşte ca şi alţii să câştige premiul vieţii şi să se 
bucure acum de binecuvântări spirituale, precum şi de bunele lucruri materiale pe care Dumnezeu le 
acordă astăzi celor care Îl servesc. Aşadar, dragostea caută nu doar folosul personal, ci şi al 
aproapelui. Dacă cineva aplică aceasta la sine, indiferent unde se află el, unde lucrează, sau din ce 
grupă creştină face parte, el va arăta dragoste în această privinţă. El va fi fericit şi se va bucura de 
viaţă mai bine. Acea dragoste pe care el o arată va primi răspuns de la alţii prin faptul că îi vor arăta 
aceeaşi însuşire. El nu va insista în mod egoist asupra drepturilor sale, sau asupra propriei lui căi. 
Dragostea poate da la o parte drepturile ei sub reguli şi hotărâri, aşa încât să fie amabilă, sau să le facă 
uşoare ca prietenia să continue. W, 1 decembrie. 
 

Miercuri, 22 martie 
Prin faptul că zice: „Un nou legământ”, l-a făcut pe primul vechi – Evrei 8:13, A.S.V. 
 

Sămânţa lui Avraam, Isus Cristos, este Mai Marele Moise. El mediază noul legământ prin 
intermediul jertfei Sale, pentru a furniza „sângele Meu al noului legământ”. Noul legământ ia locul 
vechiului legământ al Legii. În felul acesta, noul legământ nu este o continuare a celui vechi, căci 
acesta a dispărut complet odată cu moartea lui Isus şi a eşuat să fie mijlocul pentru binecuvântarea 
întregii omeniri, la fel cum Agar şi băiatul ei Ismael au eşuat să furnizeze adevăratul moştenitor al lui 
Avraam. Legământul cel nou nu este o anexă la cel vechi. El este un aranjament cu totul nou. De 
aceea, el are un nou Mediator, diferit de Moise, dar preumbrit de el. El are o nouă victimă de 
sacrificiu pentru a-l valida. El are o nouă preoţie, un nou aranjament pentru închinarea şi serviciul lui 
Dumnezeu şi are promisiuni noi şi mai bune. Acesta este adăugat legământului Avraamic. W, 1 
martie. 
 

Joi, 23 martie 
„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu”, zice Dumnezeul vostru; înduioşaţi Ierusalimul şi spuneţi-i 
că timpul lui de robie s-a sfârşit – Isa. 40:1,2, A.A.T. 
 

Cum a fost posibil să fie mângâiat poporul captiv al lui Dumnezeu cu o întoarcere din Babilon 
în patria lor? Cum au trebuit ei să se întoarcă în iubita lor ţară şi pe locul sfintei cetăţi regale 
Ierusalim? Iată cum: pe calea pe care Dumnezeul lor făcător de minuni o pregătea, fie direct prin 
pustiu, fie pe o cale mai ocolită. Lucrul principal era că El mergea înaintea lor ca şi Conducătorul lor. 
El acţiona, de asemenea, ca ariergarda lor. Ca un întreg popor să fie restatornicit pe pământul din care 
fusese dezrădăcinat cu şaptezeci de ani înainte, aceasta însemna o minune pentru acele timpuri, 
dovedind puterea salvatoare a lui Iehova ca singurul Dumnezeu viu. Imposibil după cum se părea, El 
furniza o cale de întoarcere, deoarece prezisese aceasta. Restabilirea poporului Său ales din vechime a 
preumbrit restatornicirea izraeliţilor Săi spirituali în organizaţia Sa de la anul 1918 A.D. încoace. W, 
15 februarie. 
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Vineri, 24 martie 

Ocările celor care te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea – Ps. 69:9, A.S.V. 
 

Iehova Dumnezeu a purtat de bună voie toate sarcinile pe care omenirea, slăbită de 
imperfecţiune şi păcat, le-a pus asupra Lui. Cel mai puternic dintre puternici, El poate să le poarte, 
dar pentru Dumnezeu aceasta a însemnat să exercite o îngăduinţă neasemuită, o incomparabilă 
îndurare şi o minunată răbdare la tot felul de acuzaţii false, batjocuri şi ocări, necesitând din partea Sa 
autocontrol maxim. El a purtat de bună voie toate aceste sarcini, nu făcute de El Însuşi, dintr-un 
motiv iubitor, anume, pentru binele trainic al creaturilor Sale. Fiului Său, pe care El a promis să-l 
trimită ca Eliberator al omenirii, i s-a prezis că nu-şi va plăcea Lui Însuşi, ci va lua sarcina şi se va 
împărtăşi din ea împreună cu Dumnezeu, Tatăl Său. Nedorind să mai adauge la sarcina ocării, ci 
dorind să se împărtăşească în purtarea ei, El L-a imitat pe Iehova purtând ocara. W, 15 martie. 
 

Sâmbătă, 25 martie 
Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia; poate că veţi fi ascunşi în ziua mâniei Domnului – Ţef. 2:3. 
 

Astăzi există o „mulţime mare” de persoane ce caută pe Iehova, smerenia şi dreptatea. Aceste 
persoane consacrate cu bunăvoinţă este posibil să fie ascunse în timpul zilei mâniei Sale. Fiind 
ascunse, ele pot să supravieţuiască bătăliei Armaghedonului în care această lume îşi va găsi sfârşitul. 
Trecând astfel vii din lumea veche în dreapta Lume Nouă, ei vor continua să fie din carnea şi sângele 
originale pe care le-au moştenit de la Adam. Dar prin puterea tămăduitoare şi recreatoare a Împărăţiei 
lui Dumnezeu, aceşti supravieţuitori ai Armaghedonului vor fi eliberaţi treptat de păcat, slăbiciunile şi 
imperfecţiunile moştenite de la Adam şi Eva. În cele din urmă, ei vor fi aduşi la perfecţiune umană, 
pentru a-L servi pe Dumnezeu pentru totdeauna în Paradisul lor pământesc. Ei vor fi la dispoziţie aici 
pentru a spune bun venit înapoi celor morţi şi pentru a-i ajuta din punct de vedere material şi 
educaţional, atunci când Dumnezeu, prin Isus Cristos, îi va învia pe cei morţi de pe pământ. Ce 
bucurie! W, 15 aprilie. 
 

Duminică, 26 martie 
Faţă de cel milostiv, Te vei arăta milostiv – 2Sam. 22:26. 
 

Dacă noi suntem milostivi cu alţii, împărţind alături de ei mesajul divin al salvării, aceasta va 
însemna viaţă fără sfârşit pentru noi. În bătălia Armaghedonului Iehova Dumnezeu va nimici pe toţi 
cei care sunt distrugători ai pământului, în cruzimea lor faţă de aproape şi faţă de omenire. Dar dacă 
ne vede manifestând faţă de alţii propria Lui însuşire delicată, El va zice: „Aceşti servi ai Mei nu sunt 
distrugători ai vieţii. Ei sunt interesaţi cu afecţiune de vieţile altora, pentru care a murit Fiul Meu Isus 
Cristos. Ei sunt asemenea Mie şi sunt categoria de oameni ce va fi spre gloria Mea şi spre 
binecuvântarea tuturor celorlalţi pentru a-i lăsa să trăiască în Lumea Mea Nouă”. De aceea, El ne va 
arăta nouă, celor milostivi, îndurarea Lui şi ne va cruţa de nimicire la Armaghedon. El ne va aduce cu 
veselie în Lumea Nouă a vieţii fără sfârşit. „Ferice de cei milostivi!” – Mat. 5:7, Roth. W, 1 iunie. 
 

Luni, 27 martie 
Şi moartea şi Hadesul au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua, iazul de foc – 
Apoc. 20:14, A.S.V. 
 

Aruncarea oricărui lucru în iazul de foc înseamnă moartea sau nimicirea acestui lucru. În 
consecinţă, aruncarea Hadesului în el înseamnă nimicirea Hadesului sau a iadului. Aceasta se face 
prin nimicirea a ceea ce înseamnă iadul, adică mormântul. Când toţi cei care se află în morminte vor 
auzi glasul Fiului omului, Isus Cristos Regele, şi vor ieşi afară printr-o înviere, acea minune va goli 
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toate mormintele. Nu va mai exista mormânt, nu va mai exista iad, la fel cum pentru a îndepărta 
cadavrele dintr-un cimitir şi a transforma ţărâna pentru alte întrebuinţări ar însemna să se distrugă 
cimitirul. Isus Cristos va face aceasta cândva înainte de sfârşitul domniei Sale de o mie de ani, 
deoarece toţi cei care vor fi înviaţi la o oportunitate pentru viaţă veşnică pe pământ trebuie să aibă 
ocazia unei încercări şi în cele din urmă să fie judecaţi la sfârşitul miei de ani. W, 1 septembrie. 
 

Marţi, 28 martie 
Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să 
fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor – 1Pet. 3:1. 
 
  O femeie care are de suferit din mâinile tovarăşului ei de viaţă necredincios, din pricina 
devotamentului ei faţă de Dumnezeu şi Împărăţia Sa, îi poate întoarce răul cu bine şi poate fi într-
adevăr o soţie bună, ajutându-l pe acesta în adevăr. Atunci, cu siguranţă, o femeie poate fi cu atât mai 
mult de ajutor unui bărbat credincios. O astfel de femeie este o proprietate preţioasă pentru bărbatul 
căsătorit. Împăratul Lemuel oferă o minunată descriere a unei astfel de soţii. El spune cum ea, 
supunându-se judecăţii lui Dumnezeu ca bărbatul să aibă autoritate asupra femeii, împlineşte, prin 
urmare, scopurile bune pentru care Dumnezeu i-a dat bărbatului femeia. „Greu de găsit este o soţie 
capabilă – ea este mult mai valoroasă decât rubinele!” (Prov. 31:10, Moffatt). Acest fapt ar trebui să 
provoace pe femeile căsătorite, care astăzi sunt creştine, să fie cu atât mai mult astfel de soţii. W, 1 
mai. 
 

Miercuri, 29 martie 
Atunci cei neprihăniţi îi vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să 
mănânci? – Mat. 25:37. 
 

Aceste „alte oi” sunt drepte în ochii Regelui, deoarece urmăresc calea dreaptă pe care Biblia o  
trasează pentru ele când dă avertisment despre ziua nimicitoare a mâniei lui Iehova (Ţef. 2:1-3). 
Aşadar, ele „caută dreptatea”, încercând să facă ce este drept în ochii lui Iehova. Faptele lor de 
bunătate, utilitate şi ajutor, pe care Regele spune că I le-au făcut, reprezintă o formă de dreptate. Ele 
au făcut asta pentru a da ceva Regelui pe care Îl favorizează. Pentru a avea o manifestare curată, ele 
mărturisesc deschis că lui Dumnezeu şi Regelui Său Le datorează salvarea şi recunosc că nu există 
altă dreptate decât prin sângele lui Isus. În felul acesta, ele „şi-au spălat hainele [identităţii] şi le-au 
albit în sângele Mielului”. Identificându-se astfel cu cauza dreaptă a lui Dumnezeu, ele caută să-L 
servească zi şi noapte, îndeplinind diferite aspecte ale serviciului din templu – Apoc. 7:9-15. W, 15 
mai. 
 

Joi, 30 martie 
Iehova Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, El va lupta pentru voi – Deut 1:30, A.S.V. 
 

Dumnezeu i-a pus pe izraeliţi să nimicească Neamurile ce ocupau ţara, pentru care El făcuse 
legământ cu Avraam să o dea urmaşilor săi. De aceea, acela nu era un nedrept război de agresiune, 
căci Dumnezeu nu este vinovat de o astfel de agresiune. Pământul este al Lui să-l promită şi să-l dea 
oricui doreşte. Războiul pe care izraeliţii l-au purtat a fost unul teocratic. Ei erau îndreptăţiţi să-l ducă 
împotriva locuitorilor ţării închinători la diavol, deoarece porunca lui Dumnezeu către ei îi 
îndreptăţea pe tinerii izraeliţi să lupte şi să execute judecăţile Lui asupra celor care nu I se închinau şi 
se împotriveau poporului Său. Propriul rol al lui Dumnezeu în război îl însemnau ca teocratic. Moise 
le-a spus izraeliţilor că Iehova Dumnezeu va lupta pentru ei. Exact aşa s-a întâmplat, căci în ceea ce 
priveşte campaniile militare ale lui Iosua, citim: „Iehova a luptat pentru Israel”. W, 1 aprilie. 
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Vineri, 31 martie 
După aceea, Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David, … pentru ca rămăşiţa de oameni 
să caute pe Domnul – Fapte 15:16,17; Amos 9:11,12. 
 

Ungerea lui Isus şi dreptul la Împărăţie n-au fost recunoscute şi El a fost ucis mişeleşte. Când 
Dumnezeu L-a înviat şi L-a înălţat la dreapta Sa, aşezându-L astfel ca preţioasa Piatră de Temelie în 
Sion, în felul acesta Iehova a ridicat ruinatul „cort al lui David”. Ce trebuie să urmeze acum? Iată ce: 
împlinirea restului profeţiei lui Amos, anume că rămăşiţa oamenilor şi toate neamurile peste care este 
chemat numele lui Dumnezeu trebuie să caute pe Iehova. Toţi aceşti urmaşi ai lui Isus trebuie să fie 
adunaţi dintre iudei şi neamuri, pentru a deveni împreună moştenitorii Lui în legământul pentru 
Împărăţie. El a spus apostolilor Săi credincioşi: „Fac legământ cu voi, aşa cum Tatăl a făcut legământ 
cu Mine, pentru Împărăţie”. Acei apostoli credincioşi au fost principalii dintr-o mică rămăşiţă de 
iudei care atunci au crezut în Isus ca şi Cristos, Moştenitorul legământului pentru Împărăţie. W, 15 
septembrie. 
 

Sâmbătă, 1 aprilie 
Data Memorialului, după ora 6 p.m. S.T. 
Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu – 1Cor. 11:25. 
 

Privilegiul de a suferi împreună cu Cristos şi de a fi botezat în moartea Sa este ilustrat prin 
băutul paharului de vin la Memorial, celebrat anual sub noul legământ. Vinul din paharul 
Memorialului ilustrează sângele lui Cristos, deci moartea Sa. Aşadar, prin băutul acestui pahar 
simbolic, servii noului legământ declară că participă alături de Isus Cristos în moartea Lui pentru 
justificarea numelui şi a suveranităţii lui Iehova Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care numai 
cei 144.000 de servi ai noului legământ beau în mod potrivit din paharul Memorialului. „Paharul 
binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el o împărtăşire în sângele lui Cristos?” (1Cor. 10:16, 
A.S.V.). Sub vechiul legământ al legii băutul oricărui fel de sânge era pedepsit cu moartea. Sub noul 
legământ discipolii lui Cristos Îi beau sângele, suferind şi murind în mod credincios împreună cu El. 
De aceea, numai cei din noul legământ beau în mod potrivit din paharul Memorialului. W, 1 martie. 
 

Duminică, 2 aprilie 
Pentru liberate ne-a făcut Cristos liberi – Gal. 5:1, A.S.V. 
 

Libertatea pe care Iehova o dă prin Isus Cristos nu trebuie luată ca o permisiune de a ne deda 
la faptele firii pământeşti. În aşa numitele ţări democratice există o libertate, dar odată cu ea există o 
toleranţă în tot felul de fapte egoiste ale firii pământeşti. Pentru că se dedă la acestea, o persoană nu 
este pedepsită de lege. Dar în domeniul creştin, toleranţa faţă de astfel de practici egoiste ale firii 
pământeşti este un abuz de libertate. Ele sunt întru totul contrare spiritului lui Dumnezeu. Creştinul 
este liber, dar liber să-L iubească pe Dumnezeu cu tot cugetul său, cu toată inima sa, cu tot sufletul 
său şi cu toată tăria lui şi să-şi iubească aproapele aşa cum se iubeşte pe sine. O astfel de iubire este 
adevăratul scop al libertăţii. O astfel de iubire este singura expresie sigură a libertăţii. Iubirea 
acţionează ca o restricţie împotriva abuzului de libertate. Ea serveşte ca o călăuză sigură spre 
libertatea de acţiune. Această libertate cu iubire îi distinge pe adevăraţii creştini de creştinătate. W, 15 
martie. 
 

Luni, 3 aprilie 
Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o şi s-a bucurat – Ioan 
8:56. 
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Avraam n-a văzut ziua aceea într-un paradis subteran, într-o secţiune a iadului, când Isus a 
murit şi a coborât acolo împreună cu tâlharul şi apoi a stat în sânul lui Avraam. Dar Avraam, căruia 
Iehova i-a făcut promisiunea, „în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului”, a privit 
înainte prin credinţă, în armonie cu acea promisiune. În timp ce era în viaţă, el a văzut prin credinţă 
acea Sămânţă, Isus Cristos, domnind şi binecuvântând toate familiile şi naţiunile (Gen. 12:1-3; 
22:18). Unul din modurile prin care toate familiile şi naţiunile vor fi binecuvântate prin Sămânţa lui 
Avraam va fi prin Paradisul restatornicit pe pământ sub Împărăţie, după Armaghedon. Avraam, Isaac 
şi Iacov şi toţi profeţii credincioşi din vechime vor fi, de asemenea, acolo în Paradis, ca „prinţi pe tot 
pământul”, de aceea vor fi înviaţi cu mult înaintea tâlharului care a murit odată cu Isus. W, 15 iunie. 
 

Marţi, 4 aprilie 
Ei au înviat şi au împărăţit cu Cristos o mie de ani – Apoc. 20:4. 
 

Nu, ei nu vor împărăţi peste un pământ haotic, ars şi diform, numai cu Diavolul închis pe el. 
Regii trebuie să aibă supuşi peste care să împărăţească şi un pământ depopulat nu le-ar furniza astfel 
de supuşi. Aşadar, ei vor împărăţi peste omenirea care are nevoie de un guvern perfect, începând cu 
supravieţuitorii cu bunăvoinţă ai sfârşitului acestei lumi. Sub domnia lor împreună cu Cristos tot 
pământul va fi supus, pentru binele locuitorilor lui şi va deveni un Paradis asemenea grădinii Eden; şi 
supravieţuitorii cu bunăvoinţă ai sfârşitului acestei lumi vor avea un rol în această lucrare de 
transformare chiar de la începutul ei. Acum noi nu ştim cât timp va lua aceasta, până când toţi 
distrugătorii pământului vor fi daţi la o parte şi toţi supuşii pământeşti ai lui Cristos vor fi servii Lui 
devotaţi şi binevoitori. Dar un astfel de Paradis global va fi unul din minunatele câştiguri pentru 
omenirea din Împărăţia lui Cristos. Aceasta va demonstra uriaşa diferenţă dintre domnia Sa şi cea a 
Diavolului. W, 15 ianuarie. 
 

Miercuri, 5 aprilie 
Isus s-a urcat la Templu şi a început să înveţe. Aceasta i-a uimit pe iudei. „Cum se face că omul 
acesta citeşte?” spuneau ei, „când el n-a mers niciodată la şcoală?” Aşa că Isus a răspuns: 
„Învăţătura Mea nu este a Mea” – Ioan 7:14-16, A.A.T. 
 

Nimeni nu este prea tânăr pentru a începe să studieze Biblia sau să fie învăţat din ea. Timotei 
a devenit supraveghetor în adunare în tinereţe, deoarece „din pruncie” el cunoscuse Scripturile sacre. 
Este complet potrivit ca orice creştin, dacă are Biblia tipărită complet în limba sa, s-o citească, o dată 
cel puţin, de la Geneza la Apocalipsa. Dacă el nu ştie să citească, aceasta va avea ca rezultat 
nepreţuite binecuvântări pentru el ca să înveţe să citească, chiar cu scopul de a studia Biblia pentru 
sine. Isus a învăţat să citească textul ebraic din Biblie chiar dacă n-a mers la şcoală să înveţe aceasta. 
Astăzi, martorii lui Iehova învaţă să citească în particular mii de oameni analfabeţi, pentru a studia 
Cuvântul lui Dumnezeu. W, 1 februarie. 
 

Joi, 6 aprilie 
Tot aşa va fi şi prezenţa Fiului omului. Atunci din doi oameni care vor fi la câmp, unul va fi luat şi 
celălalt va fi lăsat – Mat. 24:39,40, Young. 
 

Luarea sau primirea cuiva corespunde cu intrarea lui Noe şi a familiei lui în arcă şi cu 
scoaterea lui Lot şi a familiei lui, de către îngeri, afară din Sodoma, pentru a merge în munţi. Aceasta 
înseamnă salvare de lume şi de la soarta ei şi primirea în favoarea lui Isus Cristos, pentru a cărui 
venire au fost avertizaţi să vegheze urmaşii Lui. Când învaţă despre cea de-a doua Sa venire şi scopul 
acesteia ei cultivă iubire pentru ea şi o aşteaptă cu ardoare. Astăzi ei se bucură să ştie că prezenţa Sa a 
doua ca Rege este în progres. Deoarece aceştia exercită credinţă în prezenţa şi în venirea Lui pentru 
victorie şi, prin urmare, părăsesc această lume condamnată, El îi ia în locul de siguranţă sub ocrotirea 
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Sa, ilustrat de arca pe care Noe a construit-o, sau de muntele spre care îngerii l-au îndrumat pe Lot. 
W, 1 august. 
 

Vineri, 7 aprilie 
Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui 
Dumnezeu şi venind pe norii cerului – Mat. 26:64.  
 

Isus aplica aici la Sine profeţia lui Daniel (7:13, 14). Aceasta însemna acelaşi lucru cu a spune 
că El era Mesia, Fiul omului, care la timpul potrivit va primi de la Iehova Dumnezeu împărăţia 
universală şi va veni cu puterea ei. Generaţia zilelor pământeşti ale lui Isus nu L-au văzut astfel, 
venind în puterea Împărăţiei. Dar acea generaţie era o ilustraţie profetică. Ea îşi are corespondentul 
modern în generaţia noastră de la anul 1914 A.D. înainte. Această generaţie este cea care Îl vede pe 
Fiul omului venind pe norii cerului, aşa cum a fost prezis de Daniel. Căci în 1914, anul ce marca 
sfârşitul timpurilor Neamurilor, Iehova a dat Împărăţia Celui care are drept la ea. Este clar, din 
Scripturi, că cea de-a doua venire a lui Cristos coincide cu primirea de către El a Împărăţiei şi cu 
începerea puterii şi a obligaţiilor ei. Atunci începe cea de-a doua Sa parousia. W, 15 iulie. 
 

Sâmbătă, 8 aprilie 
Înălţaţi un semnal pe un munte gol, strigaţi cu glas tare la ei– Isa. 13:2, A.A.T. 
 

În timpul din vechime, porunca de a se aduna şi a ataca Babilonul s-a adresat regilor Darius şi 
Cir, în vreme ce în acest secol al douăzecilea A.D., porunca de îmboldire se adresează Mai Marilor 
Regi, Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos. Semnalul de adunare al trupelor pentru atacarea Babilonului 
trebuie să fie înălţat, sus pe un munte gol, fără nimic care să împiedice să fie văzut de la mare 
distanţă. În acest timp al condamnării iminente pentru Babilonul modern a fost înălţat un semnal. 
Acesta este Împărăţia lui Iehova Dumnezeu în mâinile Regelui Său uns, Isus Cristos. Numai Iehova 
Dumnezeu putea înălţa acest semnal şi El a făcut aşa la data Lui fixată, 1914 A.D. La sfârşitul 
„timpurilor Neamurilor” din acel an El a înălţat Semnalul regal prin stabilirea Împărăţiei Lui, 
întronarea Regelui Său Isus Cristos pe înălţimea Sa cerească, simbolizată de muntele sfânt Sion. W, 1 
octombrie. 
 

Duminică, 9 aprilie 
El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta 
lui Dumnezeu – Evrei 10:12. 
 

Deşi a stat la dreapta lui Dumnezeu, Isus Cristos nu şi-a început atunci Împărăţia. Să ne 
aducem aminte că prima Sa venire n-a fost în primul rând pentru a răscumpăra omenirea prin jertfa 
Lui şi pentru a aduce binecuvântări urmaşilor Săi; ea a fost, în primul rând, pentru a stabili moştenirea 
Lui la Împărăţie, Guvernul Teocratic, care va justifica suveranitatea universală a lui Iehova şi care va 
aduce o Lume Nouă. Deoarece prima Lui venire nu a fost marcată de stabilirea Împărăţiei, ci a fost 
marcată numai de asigurarea dreptului la ea, cea de-a doua Sa venire trebuie să servească scopului 
stabilirii acestei Împărăţii. Când a venit şi a murit ca om, El a pus temelia unei Lumi Noi. Dar atunci 
când se întoarce ca Rege, El vine să introducă această Lume Nouă, o lume dreaptă care va fi fără 
sfârşit. Acesta este motivul pentru care El vine în glorie, ca Rege domnitor în Împărăţia Sa. W, 1 iulie. 
 

Luni, 10 aprilie 
Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit 
pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat 
din morţi – Fapte 17:31. 
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Dumnezeu a fixat o zi pentru judecarea lumii cu dreptate. Această zi nu va fi mereu în viitor, 
ci va începe la timpul Său stabilit dinainte. Pentru această zi de judecată, El L-a înviat din morţi pe 
Fiul Său iubit Isus Cristos. După ce Isus Cristos a murit ca om şi ca o jertfă pentru omenirea 
păcătoasă, Lui i-a fost încredinţată în mod potrivit lucrarea de judecată, de către Dumnezeu, Cel care 
L-a înviat. „Tatăl nu lasă nimănui judecata, ci i-a încredinţat-o Fiului în întregime” (Ioan 5:22, 
A.A.T.). Ziua pentru această judecată este timpul domniei Sale ca Rege în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Prin toate împrejurările din lume ce împlinesc profeţiile Bibliei, începând din 1914 înainte, noi avem 
toate motivele să ştim şi să fim asiguraţi că Împărăţia este la uşă şi că învierea morţilor pentru viaţă 
pe pământ este aproape. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 11 aprilie 
Locuinţa morţilor se mişcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire, ea trezeşte înaintea ta 
umbrele – Isa. 14:9. 
 

Şi Satan Diavolul va fi coborât, în cele din urmă, în starea morţii, deşi nu în iadul nostru 
pământesc, mormântul omenirii. Deoarece această cântare de batjocură este o parabolă, în care uneori 
simbolurile sunt folosite pentru realităţi, împăraţii morţi ai naţiunilor sunt ilustraţi ca stând pe 
tronurile lor în cavourile lor, trezindu-se la viaţă şi zicând împăratului Babilonului sosit de curând: 
„Şi tu ai devenit slab cum suntem noi, ai fost făcut ca noi!” (14:10, A.A.T.). Cei morţi din iadul 
Bibliei sunt slabi şi nu-şi pot lua împărăţiile cu ei. Tot la fel, Satan va deveni slab la moarte şi nu va 
putea să-şi ia cu el puterea organizaţiei sale. Pentru a-l aduce în cele din urmă la nimicire, Isus a 
suferit moartea ca om: „ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavol” – 
Evrei 2:14, W, 15 octombrie. 
 

Miercuri, 12 aprilie 
Dacă aş avea darul profeţiei, … dar n-aş avea dragoste, n-aş avea nimic – 1Cor. 13:2, A.S.V. 
 

S-ar putea ca noi să fi dezvoltat capacitatea de a expune o excelentă cuvântare sau mărturie 
despre adevăr. Totuşi, dacă noi nu avem dragostea statornică, ce bine ne face aceasta? Aceasta face 
bine altcuiva, dar nouă ar trebui să ne facă cel mai mult bine. Noi suntem interesaţi nu numai de 
salvarea altora, ci şi de a noastră. Noi iubim viaţa şi o dorim pentru veşnicie. Dar viaţa noastră trebuie 
să fie una a iubirii. Ea trebuie să fie expresivă pentru prietenia faţă de alţii care caută viaţă. Şi astfel, 
propovăduirea noastră trebuie să fie încălzită de iubire, de un sentiment de real interes în bunăstarea 
durabilă a celor care ne ascultă. În propovăduire, noi trebuie să punem inimă pentru ascultătorii 
noştri, să-i lăsăm să ştie că într-adevăr suntem interesaţi ca ei să trăiască veşnic, cunoscându-I şi 
servindu-I pe Dumnezeu şi pe Cristos. Făcând aşa noi vom avea dragoste în spatele modului în care 
profeţim astăzi. Aceasta îi va ajuta pe alţii şi ne va fi de mare ajutor pentru viaţa veşnică. W, 15 
noiembrie. 
 

Joi, 13 aprilie 
Rădăcina lui Isai, care va sta ca un semnal pentru popoare – la el se vor duce naţiunile – Isa. 11:10, 
A.A.T. 
 

Regele lui Iehova este marele Semnal pe care L-a pus El pe Muntele Sion şi la care trebuie să 
se adune, pentru ocrotire şi păstrare prin Armaghedon, toţi care caută viaţa, adevărul şi dreptatea. 
Rămăşiţa lui Cristos Îl înalţă pe Rege ca speranţa furnizată în mod divin, ca toţi oamenii să vadă şi să 
se adune la marele Semnal. Ei fac aşa în ascultare de porunca lui Dumnezeu: „Înălţaţi oamenilor un 
semnal” (Isa. 62:10, A.A.T.). Oamenii nenorociţi să privească peste naţiunile ce stau gata să se 
prăbuşească, spre care arată clerul religios şi să vadă gloriosul Semnal al lui Iehova. Deci, studiaţi 
Cuvântul lui Dumnezeu, credeţi în el şi daţi-i atenţie. Adunaţi-vă la marele Său Semnal împreună cu 
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toţi ceilalţi oameni cu bunăvoinţă. Atunci speranţa voastră nu va fi niciodată dezamăgită. După ce va 
fi strânsă din toate naţiunile toată mulţimea mare de persoane cu bunăvoinţă, atunci nimicirea va 
străbate această lume veche, dar voi veţi fi în siguranţă. W, 1 aprilie. 
 

Vineri, 14 aprilie 
Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururi slăvim numele Tău – Ps. 44:8. 
 

Deşi este posibil ca o persoană să nu se umfle de mândrie cu sine însuşi, el se poate umfla în 
pene cu un anumit lider împotriva altuia. O persoană iubitoare nu se va lăuda cu lideri umani pe care 
alţii îi urmează şi-i idolatrizează (Ps. 7:7). Dacă noi avem încredere în propriile puteri şi avem 
siguranţă în noi înşine, nu vom vorbi în mod lăudăros despre ceea ce intenţionăm să facem NOI 
mâine, sau în noua noastră slujbă. Noi ne vom abţine, cunoscând faptul că nu ştim ce va aduce ziua 
de mâine, aşa că vom zice: „Dacă va vrea Dumnezeu” (Prov. 27:1; Luca 12:19; Iacov 4:13-16). Dacă 
ne lăudăm vreodată, să ne lăudăm în Iehova Dumnezeu, care este Cel care îşi face lucrarea prin noi, 
prin puterea spiritului Său. Aceasta va avea cel mai bun efect asupra tuturor persoanelor umile ce ne 
vor asculta: „Sufletul meu să se laude în Iehova; cei blânzi vor auzi despre aceasta şi se vor bucura” – 
Ps. 34:2, A.S.V. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 15 aprilie 
Te însărcinez înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos … prin prezenţa Sa şi a Împărăţiei Sale – 2Tim. 
4:1, A.S.V. 
 

Această însărcinare de a predica are o forţă specială acum, căci apostolul a dat-o înaintea lui 
Cristos, „prin prezenţa Sa şi a Împărăţiei Sale”. Acestea sunt acum realităţi. Prin semnele vizibile pe 
care le-a prezis, El şi-a făcut prezenţa înaintea ochilor noştri ai credinţei şi ai înţelegerii. Prin puterea 
revelatoare a Cuvântului lui Dumnezeu noi vedem acum că Împărăţia Sa a fost născută în 1914 şi că 
atunci El şi-a aşezat Fiul pe tronul regal. În lumina „prezenţei şi a Împărăţiei Sale” noi ne vom lua 
însărcinarea de a predica cu atât mai serios. Noi nu mai predicăm în speranţa acestor lucruri. Ele sunt 
realităţi contemporane care dau mesajului nostru o mai mare însufleţire şi perseverenţă. Ele 
demonstrează că este aproape nimicirea pentru toţi cei care luptă împotriva lucrării pe care noi o 
facem în ascultare de Dumnezeu, prin urmare, noi să fim curajoşi şi să nu ne temem niciodată de cei a 
căror condamnare este iminentă. Chiar îndrăzneala noastră va fi o dovadă pentru ei despre acest lucru. 
W, 15 decembrie. 
 

Duminică, 16 aprilie 
De aceea Îţi voi aduce laudă printre naţiuni şi voi cânta numelui Tău – Rom. 15:9, A.S.V. margin. 
 

Martorii lui Iehova au acceptat responsabilitatea de a vesti supremaţia lui Iehova şi fiecare în 
parte şi toţi laolaltă declară: „Îţi voi cânta laude printre naţiuni” (Ps. 57:9, A.S.V.). Ei nu înţeleg numai 
să se alăture unei biserici, la care să participe din când în când; ei înţeleg să fie vestitori reali, activi, 
ai Împărăţiei Sale, singura speranţă pentru lume. Ei au acelaşi spirit despre această lucrare de 
predicare, cum a avut David când a zis: „Eu … Te voi lăuda în continuare din ce în ce mai mult” (Ps. 
71:14, A.S.V.). Ei înţeleg să facă exact aceasta, tot ce ţine de ea, nu mai puţin. Ei au respins această 
lume veche şi nu o vor reprezenta, proclamând şi sprijinind planurile ei, ci au ales să fie martori ai lui 
Iehova, servi ordinaţi ai lui Dumnezeu. De aceea, ei vestesc cu curaj şi cu bucurie viitoarea Lume 
Nouă a dreptăţii, pentru care creştinii au fost învăţaţi să se roage lui Dumnezeu. Ei vor face aceasta 
fără compromis. W, 1 ianuarie.   
 

Luni, 17 aprilie 
Voi face un nou legământ – Evrei 8:8, A.S.V. 
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Prin vechiul aranjament al Legii, Dumnezeu a despărţit naţiunea Sa aleasă, Israel, de restul 

naţiunilor. Acel aranjament al Legii a fost făcut cu o naţiune specială, separată printr-un mediator. 
Dar acolo unde cel vechi a eşuat, noul legământ are succes. Scopul său corespunde cu cel al vechiului 
aranjament, anume să scoată dintre naţiuni un popor special pentru proprietatea lui Dumnezeu, pentru 
a fi, în mod remarcabil, o naţiune sfântă pentru El, şi pentru a alcătui o preoţie regală în serviciul Său 
special. Cu această naţiune nouă este făcut noul legământ, anume cu Israelul spiritual. Nu, noul 
legământ nu produce Sămânţa originală a lui Avraam pentru binecuvântarea întregii omeniri. De ce 
nu? Deoarece înainte să fi început să existe acest nou legământ, legământul Avraamic produsese deja 
un Mediator pentru el, anume pe Isus Cristos, adevărata şi originala Sămânţă a lui Avraam. W, 1 
martie. 
 

Marţi, 18 aprilie 
Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii – Gal. 
5:15. 
 

Ce uşor este ca o grupă de creştini să permită ca un anumit lucru egoist să-i dezbine, să-i facă 
să se defaime şi să-şi răspundă urât unii altora, fără să ia în seamă pericolul că, în cele din urmă, se 
vor devora şi se vor nimici unii pe alţii! Lucrul care-i dezbină devine o obsesie pentru ei. Aproape că 
ei nu-şi pot lua mintea de la acesta. El le strică dispoziţia, le colorează şi le deformează orice idee, le 
tulbură liniştea individuală şi pacea grupei. Continuând în felul acesta, astfel de tovarăşi creştini îşi 
fac unii altora din ce în ce mai mult rău spiritual, în timp ce Diavolul se bucură. Fiţi atenţi! Ei 
lucrează pentru nimicirea spirituală unii împotriva altora. Asemănarea cu Dumnezeu începe să 
dispară. Asemănarea cu Cristos începe să se şteargă. În cele din urmă, cei care odată erau creştini, nu 
mai sunt diferiţi de egoiştii oameni lumeşti în gândirea, acţiunile şi metodele lor. W, 15 martie. 
 

Miercuri, 19 aprilie 
Suie-te pe un munte înalt, o vestitor al Sionului, … nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda – Iată! 
Dumnezeul tău! – Isa. 40:9, Roth., margin. 
 

Acum este timpul ca noi să vestim cu bucurie restatornicirea pe pământ a închinării libere şi 
curajoase a adevăratului Dumnezeu, deci timpul de a spune tuturor celor care speră în promisiunea 
Împărăţiei lui Iehova: „Iată Dumnezeul tău!” Acesta nu este timpul de a păstra pentru noi, cu 
timiditate, sau de a ne ascunde într-un refugiu subteran. Voi, membrii ai rămăşiţei credincioase a lui 
Dumnezeu, care sunteţi echipaţi cu mesajul restatornicirii din Babilon, arătaţi-vă în public ca o 
organizaţie, pe vârful unui munte. Suiţi-vă mai sus decât pe acoperişul caselor, unde glasul vostru al 
proclamării se va duce în lung şi-n lat. Înălţaţi-vă glasul cu putere, cu îndrăzneală. Toată omenirea, 
toate naţiunile, să ştie că Iehova Dumnezeu există şi v-a restatornicit la închinarea Sa curată din 
organizaţia Lui teocratică. Încurajaţi-i pe alţii să profite de calea spre libertate pe care Dumnezeu, 
prin Regele Lui Isus Cristos, a făcut-o să fie pregătită. El le va spune bun venit. W, 15 februarie. 
 

Joi, 20 aprilie 
O femeie fermecătoare câştigă respect – Prov. 11:16, Moffatt. 
 

Arătând modestia şi supunerea potrivită, surorile noastre creştine vor arăta adevăratul farmec 
teocratic şi vor câştiga respectul întregii adunări şi binecuvântarea şi aprobarea lui Dumnezeu. Ca 
mame, ele îşi instruiesc copiii în Cuvântul Său. Ele acţionează ca misionare în ţările ce necesită ajutor 
spiritual. Pretutindeni ele oferă lui Dumnezeu jertfe spirituale de laudă împreună cu fraţii lor creştini. 
În acest serviciu sunt angajate mai multe femei decât bărbaţi. Deşi subordonate după voia lui 
Dumnezeu, aceste femei sunt foarte folositoare fraţilor lor şi luptă umăr la umăr cu ei pentru credinţa 
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Evangheliei Împărăţiei. Noi ne bucurăm împreună cu ele de privilegiile lor. Le admirăm pentru 
supunerea şi loialitatea lor fără să se plângă. Suntem bucuroşi că ele se împărtăşesc, în mod egal, cu 
noi în justificarea numelui lui Iehova. Îi mulţumim lui Dumnezeu că ele sunt moştenitoare împreună 
cu noi a darului vieţii în Lumea Nouă. În toată nevinovăţia, noi le vom ajuta să-l câştige. W, 1 mai. 
 

Vineri, 21 aprilie 
Va sta pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate naţiunile vor fi adunate înaintea Lui – Mat. 
25:31,32. 
 

Toate naţiunile existente sunt adunate înaintea Regelui în sensul că El le cercetează acum pe 
toate, pentru a le acorda atenţia Sa. Cum? După ce Împărăţia lui Dumnezeu a fost întemeiată în anul 
1914 şi mai ales după ce s-a încheiat Primul Război Mondial în 1918, Isus Cristos, ca Rege, i-a trimis 
pe martorii lui Iehova la toate naţiunile cu vestea despre această Împărăţie. În felul acesta a început să 
se împlinească acea parte a semnului despre prezenţa Lui sau parousia, aşa cum este descris la Matei 
24:14: „Această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca mărturie pentru toate 
naţiunile”. Regele lui Iehova are acum naţiunile înaintea Lui, ca naţiuni al căror contract de putere 
neîntreruptă a expirat în 1914 A.D. De atunci înainte El le dă tuturor o mărturie prin propovăduirea 
Evangheliei despre Împărăţia întemeiată. În felul acesta Regele întronat face să aibă loc o despărţire. 
W, 15 mai. 
 

Sâmbătă, 22 aprilie 
Nu-Mi voi călca legământul – Ps. 89:34. 
 

La un timp nu prea depărtat, Isus Cristos îl va învia pe ilustrul său strămoş cu care a fost făcut 
legământul pentru Împărăţie acum trei mii de ani. Atunci David va şti că Dumnezeul Cel Prea Înalt 
este credincios şi că El nu şi-a călcat legământul, ci l-a împlinit în mod glorios, prin faptul că acum 
Moştenitorul de drept al acestui legământ domneşte. Atunci David, împreună cu alţi bărbaţi 
credincioşi din vechime înviaţi, Îl va servi cu bucurie pe Regele lui Iehova, ca unul din prinţii Săi 
vizibili de pe întreg pământul. La Armaghedon, marele Fiu al lui David va lupta pentru pacea Lumii 
Noi. După nimicirea tuturor duşmanilor Săi din acel război universal nu va mai exista sfârşit al 
creşterii păcii „Prinţului Păcii”. Salutat fie Iehova, al cărui zel şi credincioşie îi împlinesc legământul 
regal! Salutat fie Isus Cristos, care domneşte în justificarea legământului. „Glorie lui Dumnezeu în 
înălţimi! Şi pe pământ pace printre oamenii cu bunăvoinţă”. W, 15 septembrie. 
 

Duminică, 23 aprilie 
Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot 
ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune – 
Ios. 1:8. 
 

Înţeleaptă după propria ei părere, lumea poate să-ţi spună că studiul Bibliei nu este folositor. 
Dar dacă un om studiază Cuvântul divin şi permite ca acesta să fie călăuza lui, atât în ce priveşte ce să 
caute, precum şi cum să-l obţină, el va avea o viaţă prosperă şi va avea succes în realizarea dorinţelor 
sale drepte. Acesta este sfatul folositor; căci ceea ce are succes este folositor. Nici un om n-ar putea fi 
mai realist decât succesorul lui Moise, Iosua, care a fost comandant militar, organizator, guvernator şi 
tatăl unei familii. Pentru Iosua, a cugeta la cartea legii zi şi noapte însemna s-o studieze. A nu permite 
să se depărteze de gura sa însemna să nu renunţe la propovăduirea ei şi altora. Iosua a ascultat. Omul 
care îşi îndreaptă mintea spre Cuvântul lui Dumnezeu, cu scopul de a obţine cunoştinţă şi călăuzire, 
cu siguranţă va fi binecuvântat. W, 1 februarie. 
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Luni, 24 aprilie 
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor deosebit – 1Pet. 
2:9. 
 

Israelul natural a încetat să mai fie naţiunea Teocratică a lui Iehova. Împreună cu Isus Cristos, 
corpul de creştini născuţi de spirit din toate naţiunile a luat locul Israelului natural ca naţiunea 
Teocratică a lui Iehova. Ei sunt o naţiune spirituală, care are pe Isus Cristos ca şi Cap şi Rege făcut de 
Dumnezeu. În mod necesar, naţionalitatea lor pământească este subordonată cetăţeniei lor creştine din 
cer. Nici o  naţiune politică din creştinătate, nici chiar întreaga creştinătate, nu poate pretinde că este 
o „naţiune creştină”. Există numai o singură astfel de naţiune, nu multe, şi ea este spirituală, cerească, 
non-politică şi în felul acesta nedezbinată în ea însăşi de politică sau de ideologiile politice ale 
naţiunilor acestei lumi. Nici un conducător politic şi nici măcar cel mai înalt corp judiciar al vreunei 
naţiuni lumeşti n-o poate declara sau boteza pe aceasta „naţiune creştină”. W, 1 aprilie.  
 

Marţi, 25 aprilie 
Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă – Rom. 2:4. 
 

Noi dorim să-L justificăm pe Dumnezeu pentru că-şi manifestă îndurarea. Noi putem face aşa, 
arătând că ea nu a eşuat în scopul său drept şi iubitor. Principalul duşman al lui Dumnezeu, Diavolul, 
nu doreşte ca omenirea să se bucure de viaţă veşnică în armonie cu Creatorul. Acesta este motivul 
pentru care el n-a vrut ca îndurarea divină să vină peste ei. El nu poate da viaţă veşnică nimănui. El 
vrea să conducă rasa noastră până când aceasta va muri; mai bine să moară, decât ca omenirea să fie 
adusă în favoarea lui Dumnezeu şi să trăiască pentru totdeauna, în fericire, sub Împărăţia Sa prin 
Cristos. De aceea, Diavolul nu vrea ca omenirea să vină în atingere cu îndurarea divină. El ştie că 
aceasta este mai puternică decât el şi că ea îi conduce pe mulţi din omenire la Dumnezeu. Unii, 
asemenea lui Faraon din Egipt, este posibil să-şi împietrească inimile şi astfel să piardă scopul 
îndurării lui Dumnezeu. Dar ea l-a condus la pocăinţă pe Pavel, care singur se numeşte „cel dintâi 
dintre păcătoşi”. Aceasta încă face aşa cu mulţi alţii. W, 1 iunie.  
 

Miercuri, 26 aprilie 
Vuietul unei mulţimi pe munţi, ca cel al unui mare popor! Vuietul unei agitaţii de împărăţii ale 
naţiunilor adunate! Iehova al oştirilor Îşi cheamă oastea pentru bătălie – Isa. 13:4, A.S.V. 
 

Nu fiţi stânjeniţi din cauză că un babilonian modern vă spune că nu puteţi vedea acele oştiri 
cereşti ale lui Iehova adunate pentru Armaghedon. Cuvântul lui Dumnezeu vă serveşte ca ochi 
spirituali. Cu ochii şi urechile ascuţite de profeţia făcută acum clară, să fim atenţi la ceea ce se 
întâmplă în spatele scenei, în înălţimile asemenea munţilor din cerurile lui Dumnezeu. El nu este 
amorţit; nu este inactiv. El nici nu este somnoros sau adormit; El este atent la toate mişcările 
duşmanilor Săi. Oştirile pe care El le cheamă sunt asemănate cu un „mare popor” şi cu „împărăţiile 
naţiunilor”, deoarece ele au fost preumbrite de armatele lui Dariu şi Cir, în care erau reprezentate un 
număr de împărăţii şi naţiuni. Dacă noi avem de partea noastră Împărăţia lui Dumnezeu, avem mai 
mult pentru noi decât această lume, care este împotriva noastră. W, 1 octombrie. 
 

Joi, 27 aprilie 
În zilele acelea, declară Domnul oştirilor, zece oameni dintre naţiuni, de orice limbă, vor apuca de 
pulpana hainei un iudeu, zicând: ‘Vom merge cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi’ – Zah. 
8:23, Moffatt. 
 

Cei din rămăşiţa credincioasă a urmaşilor unşi ai lui Cristos, care astăzi sunt iudei pe interior, 
sunt cei care merg către Ierusalimul ceresc, unde Isus Cristos tronează ca Rege pentru Iehova. În 
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pofida tuturor persecuţiilor lor, faptele arată că Dumnezeu este cu ei ca martorii Lui şi poporul Său 
aprobat. Ei sunt devotaţi complet Împărăţiei lui Dumnezeu şi nu potrivnicelor Naţiuni Unite. Deci, de 
pulpana hainei acestor iudei pe interior din Israelul spiritual, vor apuca acum toţi oamenii cu 
bunăvoinţă, ‘zece oameni de toate limbile dintre naţiuni’, pentru a merge împreună cu ei. Ca ei să 
facă aşa, rămăşiţa Israelului spiritual va continua să ‘propovăduiască această Evanghelie a Împărăţiei 
în toată lumea, ca mărturie pentru toate naţiunile’. W, 15 august. 
 

Vineri, 28 aprilie 
Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc – 1Cor. 13:11. 
 

Omul este foarte dezvoltat din punct de vedere mintal şi fizic. El are puteri mintale mai 
experimentate şi mai instruite, este mai statornic şi nu este clătinat cu uşurinţă. Şi astfel, el părăseşte 
atitudinile, procesele de gândire, temerile şi metodele copilăriei. El recurge cu curaj la lucruri mai 
serioase, la sarcini mai responsabile şi la utilităţi mai mari. El are o înţelegere şi o apreciere mai bună 
a valorilor. El doreşte ce este mai bun. Aşadar, cu privilegiile noastre de a observa şi a înţelege de 
astăzi, noi nu vrem să ne întoarcem la acele zile ale darurilor miraculoase, ale profeţiei, ale limbilor şi 
ale cunoştinţei. Acestea au fost potrivite pentru biserica de curând întemeiată, în pruncia ei, dar odată 
cu creşterea ei la maturitate, Dumnezeu a hotărât că ea nu mai avea nevoie de astfel de lucruri şi 
creştinii maturi ai bisericii de astăzi, la bătrâneţea ei, nu mai simt nevoia lor şi nu se vor întoarce la 
ele. Noi Îl servim pe Dumnezeu fără acele daruri. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 29 aprilie 
Isus Cristos. Căci într-adevăr, cerul trebuia să-L primească până la timpul restatornicirii tuturor 
lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura sfinţilor Săi profeţi din vechime – Fapte 
3:20,21, Confrat. Cath. 
 

Restatornicirea Împărăţiei lui Dumnezeu prin Cristos vine la sfârşitul timpurilor Neamurilor şi 
le pune capăt. Această restatornicire a Împărăţiei înseamnă ceea ce a vrut să spună Petru mai sus. 
Cuvintele lui demonstrează că Împărăţia n-a fost restatornicită când Isus S-a înălţat la cer şi a stat la 
dreapta lui Dumnezeu. Nu; căci Ierusalimul a fost nimicit la treizeci şi şapte de ani după ce El S-a 
înălţat, făcând astfel ca Ierusalimul să fie călcat în picioare în continuare, până când se împlineau 
timpurile Neamurilor. Dumnezeu hotărâse că aranjamentul Său pentru Împărăţie, cu un domnitor 
iudeu pe „tronul lui Iehova”, nu va mai exista până când va veni Mesia care are drept la el, la care 
timp Dumnezeu i-L va da. Aceasta înseamnă că Împărăţia lui Iehova prin Cristosul Său a fost 
întemeiată imediat ce s-au sfârşit timpurile Neamurilor în 1914 (A.D.). W, 1 noiembrie. 
 

Duminică, 30 aprilie 
Atunci se va descoperi Cel Fărădelege, pe care Domnul îl va pierde cu spiritul gurii Sale şi-l va 
nimici cu manifestarea prezenţei Lui – 2Tes. 2:8, Young. 
 

Acest aşa-numit „om al păcatului” şi „fiu al pierzării” s-a descoperit. Numai aceasta se adaugă 
dovezii că parousia regală a Domnului nostru este peste noi şi că „a sosit ziua lui Cristos”. Sistemul 
religios al fărădelegii n-a fost nimicit la începutul manifestării lui Cristos în 1918, ci i-a fost permis să 
rămână până în bătălia Armaghedonului. Aceasta are loc pentru a încerca integritatea şi credincioşia 
rămăşiţei şi a „altor oi” ale Sale. Când va începe Armaghedonul, manifestarea Lui se va preschimba 
într-o descoperire a puterii violente împotriva sistemului „omului păcatului” şi acesta va fi nimicit 
împreună cu toţi ceilalţi care refuză să se alinieze cu glorioasa Evanghelie a Împărăţiei întemeiate a 
lui Dumnezeu – 2Tes. 1:6-10. W, 1 august. 
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Luni, 1 mai 
Tu vei înălţa această cântare de batjocură împotriva împăratului Babilonului, strigând: Cum a fost 
tiranul redus la tăcere! – Isa. 14:4, Moffatt. 
 

Iehova s-a îngrijit să fie cântată acum o  cântare împotriva celui mai mare duşman al Său, 
Satan Diavolul. Aceasta îl batjocoreşte pe acest duşman al întregii dreptăţi. Ea este o înştiinţare 
dinainte a umilirii şi ocării care va veni curând peste el. Acesta şi-a avut ziua lui. El şi-a trecut 
apogeul şi acum se află în coborâre. El are toate motivele să ştie aceasta, dar dacă nu vrea s-o 
recunoască şi alege să lupte împotriva inevitabilului într-o amărăciune înverşunată, Iehova Dumnezeu 
îi dă un memento. El clarifică astăzi cuvintele cântării de batjocură care Dumnezeu a făcut să fie 
compusă sub inspiraţie, acum peste douăzeci şi şase de secole. În mod irezistibil, El îşi îndeamnă 
cântăreţii să declare aceste cuvinte în decursul acestor zile din urmă ale organizaţiei lumii lui Satan. 
Această cântare de batjocură nu este cântată spre folosul acestui nelegiuit, ci pentru cei care sunt 
victime ale lui Satan şi ale îngrozitoarei sale organizaţii. W, 15 octombrie. 
 

Marţi, 2 mai 
Cu cât mai mult sângele lui Cristos vă va … curăţa conştiinţa de faptele moarte, pentru a servi pe 
viul Dumnezeu? Şi din acest motiv El este mediatorul unui nou legământ – Evrei 9:14,15, A.S.V.  
 

În cazul noului legământ, Mediatorul lui, Isus Cristos, a murit în realitate ca victimă a 
legământului pentru a pune în vigoare noul aranjament. Prin moartea Sa de jertfă El a devenit „Mielul 
lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” şi a fost preumbrit de mielul de paşte din Egipt. El a mai fost 
preumbrit şi de taurii şi caprele al căror sânge a fost vărsat la Muntele Sinai pentru iniţierea oficială a 
aranjamentului Legii Mozaice. În cazul lui Isus, Dumnezeu a echilibrat efectul morţii Lui umane 
înviindu-L din morţi, nu din nou ca om, ci ca nemuritorul Fiu spirit al lui Dumnezeu. De aceea, când 
a fost ridicat din moarte ca un spirit incoruptibil, El s-a putut înălţa cu meritul jertfei Sale umane în 
prezenţa lui Dumnezeu şi a putut să continue medierea legământului. W, 1 martie. 
 

Miercuri, 3 mai 
Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele 
naţiunile – Apoc. 20:7,8. 
 

În mod logic, dacă s-a înţeles că demonii vor fi aruncaţi în abis împreună cu Satan, atunci şi ei 
vor fi dezlegaţi cu el din temniţa lui. Aşadar, pentru a rezolva marea chestiune, Isus Cristos, ca marele 
înger al lui Iehova, va rupe sigiliul abisului şi va restabili la activitate pe Satan şi demonii lui. 
Aduceţi-vă aminte de Faraon din Egipt, cum l-a păstrat Dumnezeu, deşi era nelegiuit, ca pe un vas de 
ocară potrivit pentru nimicire, după ce Dumnezeu şi-a arătat toată puterea peste el. Tot aşa, 
Dumnezeu îl păstrează pe Satan pentru a-l folosi în final să încerce oamenii la sfârşitul domniei de o 
mie de ani. Punerea lui în libertate printre oameni nu înseamnă o restatornicire a vechilor ceruri 
nelegiuite, căci Cristos şi urmaşii Lui glorificaţi încă îl vor avea pe Satan sub picioarele lor şi după ce 
îi vor permite să meargă destul de departe pentru o încercare completă a omenirii, ei îi vor distruge 
încercarea de a-şi restatornici cerul peste pământul cel nou. W, 15 ianuarie. 
 

Joi, 4 mai 
Dar dacă sunteţi călăuziţi de spirit, nu sunteţi sub lege – Gal. 5:18. 
 

Legea lui Moise a trebuit să fie atârnată pe stâlpul de tortură al lui Isus, ca un aranjament 
anulat şi Isus a trebuit să fie înviat şi să se înalţe la Dumnezeu, pentru a folosi valoarea jertfei Sale la 
eliberarea discipolilor Lui de condamnarea păcatului şi de pedeapsa lui, moartea. Atunci spiritul lui 
Dumnezeu a fost revărsat peste rămăşiţa iudelor credincioşi, la Ierusalim, în ziua Cincizecimii. Deci 
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spiritul lui Dumnezeu a venit asupra celor care erau liberi de legea lui Moise şi blestemul ei, liberi de 
păcat, de condamnarea lui şi de robia lumii. Legea lui Moise a fost dată oamenilor care erau înclinaţi 
spre pofte egoiste şi păcătoase şi spre patimi cauzate de carnea lor decăzută. Din acest motiv, Legea 
interzicea acele lucruri după nume. Dar spiritul lui Dumnezeu lucrează pentru eliberarea de poftele 
trupeşti şi de patimile carnale. El a fost dat celor liberi, pentru a-i ajuta să rămână liberi. W, 15 martie. 
 

Vineri, 5 mai 
Farmecul este înşelător şi frumuseţea este zadarnică; dar femeia care se teme de Iehova va fi lăudată 
– Prov. 31:30, A.S.V. 
 

Femeia care se teme de Iehova este demnă de încredere. Bărbatul ei se poate bizui pe ea şi 
niciodată n-are de pierdut din aceasta. Ea este doritoare să-i fie de folos din punct de vedere material, 
dar mai ales spiritual. Aceasta nu numai pentru că ea îl iubeşte, ci şi pentru că se teme de Iehova şi 
doreşte să-L onoreze şi să servească scopul Său. În timp ce se încrede în Iehova, ea se chibzuieşte 
pentru viitor; şi decât să trăiască din mila altora, mai degrabă caută să fie capabilă pentru a arăta 
generozitate celor nenorociţi. Bărbatul ei o laudă pentru că merită şi pentru a o încuraja, căci fie că 
este sau nu înzestrată cu farmece exterioare şi frumuseţe naturală, pentru el ea este mai bună decât 
oricare altă femeie pe care o cunoaşte. Ea are minte şi cel mai important din toate, loialitate şi teamă 
de Dumnezeu. Aceasta este o femeie destoinică. W, 1 mai. 
 

Sâmbătă, 6 mai 
Şi copilul ei a fost dus la Dumnezeu şi la tronul Său. Şi în cer a fost război – Apoc. 12:5,7, A.S.V. 
 

Aceasta înseamnă că a fost născută Împărăţia lui Dumnezeu prin Fiul omului şi că sfârşitul 
lumii lui Satan nu este îndepărtat. Nu există nici o îndoială în legătură cu aceasta, căci urmarea acelui 
război din cer a fost că Satan Balaurul şi toată organizaţia lui demonică au fost smulşi din cer şi 
aruncaţi jos pe pământ. Odată cu aceasta a răsunat anunţul din cer: „Acum a venit salvarea, puterea şi 
Împărăţia Dumnezeului nostru, şi autoritatea Cristosului Său” (12:10, A.S.V.). Nici o persoană 
raţională nu va tăgădui că aceasta înseamnă că mai este doar puţin timp până la sfârşitul final al 
organizaţiei mondiale a lui Satan cu toate naţiunile ei. Cu toate acestea, naşterea noului Guvern şi 
victoria lui compensează necazurile, pe care învinsul Satan le aduce peste pământ şi mare, deoarece 
aceasta înseamnă că o lume nouă şi dreaptă a vieţii, bucuriei şi păcii nu este prea îndepărtată. Noi 
vedem „marele semn” din cer dovedind aceasta. W, 15 iulie.  
 

Duminică, 7 mai 
Glasul celui ce strigă: Pregătiţi în pustiu calea lui Iehova – Isa. 40:3, A.S.V. 
 

De fapt, nu pentru Iehova trebuia să fie pregătită calea prin deşert. În realitate ea era pentru cei 
mai bine de 49.000 de izraeliţi care se întorceau, într-un singur grup, din Babilon spre Ierusalim. 
Pentru aceştia calea prin acel ţinut sălbatic trebuia să fie în unele locuri înălțată, în altele nivelată şi 
netezită ca o câmpie, pretutindeni. În ceea ce-L priveşte pe Iehova Dumnezeu, El mergea în mod 
invizibil înaintea lor, ca o Călăuză demnă de încredere. Toţi duşmanii Lui căutaseră să nimicească 
poporul ales peste care fusese chemat numele Său. Acum era spre gloria Lui eternă ca El să-şi 
elibereze din Babilon poporul lipsit de ajutor şi să-i restatornicească la sfânta Lui închinare de la 
templul Său, în ţara dată lor de Dumnezeu. Prin aceasta „gloria lui Iehova” era descoperită înaintea 
tuturor naţiunilor păgâne şi muritorii de toate rasele, naţiunile şi popoarele o vedeau. Împlinirea 
miraculoasă de către Iehova a acestei profeţii, în anul 537 î.C., îşi are o împlinire mai mare cu noi de 
la anul 1918 A.D. W, 15 februarie. 
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Luni, 8 mai 
 Va fi o înviere a celor morţi – Fapte 24:15. 
 

Baza absolută a întregii materii pământeşti este o particulă a energiei electrice şi toate 
particulele de energie sunt asemănătoare. O particulă este la fel de bună ca alta şi pentru a crea o 
persoană, Atotputernicul Dumnezeu n-ar avea nevoie să folosească exact aceleaşi particule care au 
alcătuit corpul persoanei la timpul când a murit. Ce diferenţă ar face aceasta dacă subansamblurile 
electronice ale întregii materii sunt asemănătoare? Doctrina bazată pe crezuri a „învierii trupului”, cu 
teribila ei concepţie despre ziua învierii, nu este numai neştiinţifică, ci şi nescripturală. Ce face ca un 
om recreat să fie acelaşi caracter individual care a fost înainte? Nu acelaşi material din care el a fost 
alcătuit înainte, ci corpul care aparţine naturii sale, cu toate trăsăturile lui specifice, înclinaţiile lui, 
cunoştinţa, memoria şi dezvoltarea mintală pe care a avut-o în experienţa sa anterioară. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 9 mai 
Apoi va zice celor de la stânga Lui: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a 
fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! – Mat. 25:41. 
 

Când Regele trimite aceste „capre” în „focul cel veşnic”, pregătit pentru cei de teapa lor, este 
timpul ca Armaghedonul să înceapă. Aceasta corespunde cu acţiunea Regelui din pilda polilor, când 
El le zice: „Cât despre vrăjmaşii mei, care n-au vrut să împărăţesc peste ei, aduceţi-i încoace şi tăiaţi-i 
înaintea mea” (Luca 19:14,27). Dar înainte să-i distrugă complet, El îi face să ştie cine sunt fraţii Săi, 
chiar cel mai mic dintre ei, şi îi recunoaşte ca pe ai Săi şi astfel îi îndreptăţeşte. Prin această acţiune 
El demască şi respinge pe toţi făţarnicii creştinătăţii, pe care i-a prezis la Matei 7:22,23. „Caprele” nu 
vor supravieţui niciodată flăcărilor Armaghedonului. Odată cu nimicirea lor, nelegiuitul pământ 
simbolic va fugi, pentru a fi urmat în nimicire de nelegiuitele ceruri satanice – Apoc. 20:11. W, 15 
mai. 
 

Miercuri, 10 mai 
Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit şi învoiala voastră cu locuinţa morţilor nu va 
dăinui – Isa. 28:18. 
 

Printr-o diplomaţie secretă, alianţe internaţionale, prin încredere în tratate militare, toate 
contrare adevărului Împărăţiei lui Dumnezeu, oamenii cred că sunt în siguranţă pentru viitor, poate să 
vină ce este mai rău. Ei cred că au o alianţă cu moartea prin aceasta, aşa încât moartea nu-i va atinge 
şi cred că au un legământ sau o învoială cu locuinţa morţilor, aşa încât aceasta nu-şi va deschide 
porţile pentru ei şi să coboare în mormânt. Iehova arată că ei au calculat greşit, deoarece bătălia Sa a 
Armaghedonului va sfărâma toate aranjamentele de securitate egoistă personală. Când acea năpastă 
va lovi pământul, toate aranjamentele lor de pace din această lume veche vor fi nimicite. Presupusa 
lor învoială favorabilă făcută cu moartea şi cu locuinţa morţilor se va dovedi asemenea unei bucăţi de 
hârtie. Ei vor coborî în moarte şi nimicire ca potrivnici ai lui Dumnezeu şi ai Împărăţiei Lui prin 
Cristos. Lor le-au plăcut minciunile! W, 1 septembrie. 
 

Joi, 11 mai 
Daţi de ştire printre naţiuni, … vestiţi, n-ascundeţi nimic; spuneţi: Babilonul a fost luat – Ier. 50:2. 
 

Când Iehova îşi stabileşte Împărăţia în mâinile lui Isus Cristos, aceasta aduce cu sine şi 
nimicirea organizaţiei Diavolului din cer şi de pe pământ şi restatornicirea rămăşiţei unse a lui Iehova 
la deplina libertate, da, precum şi eliberarea durabilă a tuturor oamenilor cu bunăvoinţă de toate 
naţionalităţile. Isaia a fost folosit de Iehova pentru a prezice soarta Babilonului din vechime (Isa. 
13:1). Aşadar Isus, echivalentul lui Isaia, este folosit pentru a explica profeţia lui Isaia. El arată 
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dinainte soarta marii perechi a Babilonului, această lume nelegiuită, care este însemnată mai ales prin 
falsa religie. Deoarece Isus Cristos domneşte acum în cerurile invizibile, El face să fie declarată 
acestei lumi explicarea profeţiei prin discipolii Săi, martorii lui Iehova din zilele noastre (Isa. 8:18; 
Evrei 2:13). Asemenea lui Isaia din vechime, aceştia clarifică în mod curajos tuturor naţiunilor 
profeţia care înştiinţează lumea de condamnarea ei timpurie. W, 1 octombrie. 
 

Vineri, 12 mai 
Dragostea nu se laudă – 1Cor. 13:4, A.S.V. 
 

Dragostea nu caută să câştige aplauzele şi admiraţia creaturilor. Ea nu se înalţă înaintea altora 
şi nu pălăvrăgeşte despre sine într-un mod lăudăros. Persoana care are iubire nu spune altora o părere 
înaltă pe care o are despre sine şi nu încearcă să coboare alte persoane, pe care este posibil să fie 
invidios sau să le dispreţuiască. El nu se va lăuda pentru că un altul a pierdut şi acum el însuşi a venit 
în locul de favoare al celui învins. Mai degrabă el va fi atent şi se va teme ca nu cumva şi el să piardă. 
Cu lăudatul este posibil să-i convingem pe alţii să creadă că noi suntem într-adevăr aşa de mari cum 
pretindem, dar dacă avem dragoste, noi nu ne vom lăuda cu meritele noastre. Indiferent cât de 
stimulaţi şi încurajaţi suntem de realizările şi isprăvile noastre, noi vom fi atenţi să manifestăm acel 
rod al spiritului care este cumpătarea sau stăpânirea de sine. Astfel noi vom ţine în frâu înclinaţiile 
spre fudulie şi mândrie. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 13 mai 
Propovăduiţi de pe acoperişul caselor – Mat. 10:27. 
 

Astăzi nu numai sistemele religioase, dar şi cele politice, poruncesc martorilor lui Iehova să 
nu propovăduiască. De cine să asculte ei, sau pe cine să mulţumească în această chestiune? Ei nu 
trebuie să întrebe Societatea Watch Tower pentru a şti. Ei ştiu direct din Cuvântul lui Dumnezeu, în a 
cărui prezenţă sunt însărcinaţi să-şi facă lucrarea de mărturie. Cei înaintea cărora sunt însărcinaţi s-o 
facă sunt cei ce trebuie mulţumiţi, nu noi. Ei îşi au poruncile cu ce să facă nu de la Societatea Watch 
Tower, ci de la „Stăpânirile Înalte”, Iehova Dumnezeu şi Isus Cristos. Chiar dacă Societatea Watch 
Tower este interzisă şi birourile ei de filială din numeroase ţări sunt închise cu forţa prin intervenţia 
Statului, aceasta nu anulează sau nu ridică însărcinarea divină de pe femeile şi bărbaţii credincioşi 
care sunt consacraţi să facă voia lui Dumnezeu şi peste care El şi-a pus spiritul. „Propovăduiţi!”, este 
scris clar în Cuvântul Său. Această poruncă are prioritate. W, 15 decembrie. 
 

Duminică, 14 mai 
Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea – 1Ioan 3:13. 
 

Te poţi întoarce la Evrei 11 şi acolo vei găsi o listă cu oameni care au trăit în timpurile din 
vechime, pe care Dumnezeu i-a folosit în proclamarea închinării adevărate. Ei au fost martori ai lui 
Iehova, dar n-au fost iubiţi de lume. „Ei au fost … oameni de care lumea nu era demnă” (Evrei 
11:37,38, A.A.T.). Aşadar şi martorii lui Iehova de acum mai bine de 2.000 de ani erau priviţi ca 
indezirabili! Isus Cristos a fost unul din martorii lui Iehova. El este acum şi va fi totdeauna „martorul 
credincios şi adevărat” (Apoc. 3:14). De-a lungul secolelor, de la El încoace, Iehova Dumnezeu şi-a 
avut martori pentru a servi mesajul Împărăţiei, în pofida întregii opoziţii de a-i face să abandoneze o 
astfel de vorbire. Acum, pe măsură ce ne apropiem de Lumea Nouă a dreptăţii, Iehova a ridicat mai 
mulţi martori şi i-a binecuvântat în ducerea acestei veşti bune la alţii, dar ei n-au devenit niciodată 
populari. W, 1 ianuarie. 
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Luni, 15 mai 
Dacă vei plânge după cunoştinţă … şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica 
de Domnul – Prov. 2:3-5. 
 

Adevărata cunoştinţă despre Dumnezeul cel viu este o comoară foarte preţioasă. A o dobândi 
necesită cercetare, scormonire, o fixare stăruitoare a minţii asupra sursei corecte de informaţie şi 
instruire, anume asupra descoperirii Creatorului despre Sine, Biblia. Studentul care are succes trebuie 
să fie stimulat nu numai de o sete şi foame mintală, ci trebuie să aibă şi atitudinea unui fiu faţă de 
tată. El trebuie să fie ascultător, asemenea unui inocent nou-născut. Petru accentuează această 
atitudine necesară când zice: „Asemenea unor copii născuţi de curând, însetaţi după laptele pur, 
spiritual, pentru a vă face să creşteţi spre salvare” (1Pet. 2:2, Moffatt). Noi trebuie să avem blândeţea 
şi dispoziţia minţii care nu se împotrivesc cu încăpăţânare şi nu luptă cu argumente iraţionale. Iacov 
ne spune cum să primim Cuvântul şi să-l sădim în noi: „Primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit, care vă 
poate salva sufletele” – Iac. 1:21, A.S.V. W, 1 februarie. 
 

Marţi, 16 mai 
Căci Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci de putere, de dragoste şi spiritul unei minţi 
sănătoase – 2Tim. 1:7. 
 

Dumnezeu ne dă harul Său în timp de nevoie. Prin urmare, dacă privilegiile serviciului creştin 
ajung la voi, acceptaţi-le. Căutaţi ajutorul organizaţiei vizibile a lui Dumnezeu pentru a vă ajuta. Co-
operaţi cu ea. Credeţi că forţa activă a lui Dumnezeu, spiritul Său, va acţiona asupra voastră, vă va 
întări, vă va călăuzi, vă va stimula să împliniţi voia Lui, tot la fel de mult cum lutul este modelat de 
olar. Olarul divin vă poate modela. Numai fiţi maleabili şi dispuşi să-I permiteţi să facă aşa. 
Bineînţeles că vă puteţi împotrivi, vă puteţi încăpăţâna şi Dumnezeu îşi poate schimba părerea despre 
voi şi vă va desconsidera, deoarece nu vă schimbaţi pentru a fi un vas bun pentru serviciu. Dar voi Îl 
puteţi mulţumi pe Dumnezeu fiind călăuziţi de spiritul Său şi umblând potrivit acestuia, iar în felul 
acesta veţi deveni vase pentru serviciul Lui onorabil, pentru a fi folosiţi totdeauna spre gloria Sa. W, 
15 martie. 
 

Miercuri, 17 mai 
Isus i-a zis: Cu adevărat îţi zic ţie astăzi: Vei fi cu Mine în Paradis – Luca 23:43, Lamsa; Rotherham. 
 

În acea întunecată şi tragică zi, când totul părea contrar venirii lui Isus în Împărăţie, El i-a 
declarat cu încredere tâlharului: „Vei fi cu Mine în grădina Eden” (trad. Cureton). Aceasta l-a 
asigurat pe tâlhar că el va avea parte de o înviere din morţi, când Isus urma să fie Rege şi va restabili 
Paradisul pe pământ. Aceasta însemna că tâlharul nu va avea o înviere spirituală, cerească Nu; ci el se 
va întoarce din moarte la viaţă pe pământul paradis, sub Împărăţia cerească a lui Isus. Această viaţă în 
Paradisul pământesc ar putea fi veşnică, în perfecţiune umană, dacă el se va dovedi a fi un supus loial 
al Regelui Isus Cristos, care să-i accepte iertarea tuturor păcatelor sale prin jertfa de răscumpărare pe 
care Isus a depus-o pe stâlpul de tortură în acea zi întunecată la Calvar. W, 15 iunie. 
 

Joi, 18 mai 
Unii sunt puternici prin care şi alţii prin cai, dar noi, prin numele DOMNULUI Dumnezeului nostru. 
Ei se vor pleca şi vor cădea – Ps. 20:7, A.A.T. 
 

Deoarece Ţara Promisă era o proprietate dată de Dumnezeu în armonie cu legământul Său şi 
El era Regele şi dreptul lor Comandant militar, izraeliţii din vechime aveau toate motivele să fie 
patriotici. Patriotismul lor era unul pentru tipicul guvern Teocratic. Tăria şi siguranţa acelei Teocraţii 
în miniatură nu se baza pe o organizare militară, care era corespunzătoare tuturor duşmanilor lor 
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combinaţi, ci pe Iehova, invincibilul Luptător Teocratic. Regele David, căruia i s-a spus să ‘lupte 
bătăliile lui Iehova’, a enunţat acest adevăr pentru adevăratul popor al lui Dumnezeu. De la Israelul 
din vechime încoace, până în cel de-al Doilea Război Mondial, nici o naţiune de pe pământ nu are 
vreo dovadă că Iehova Dumnezeu a luptat pentru ea şi i-a dat victorie. Dar Iehova a luptat în repetate 
rânduri pentru Teocraţia Lui în miniatură. Astăzi noi suntem puternici numai în El. W, 1 aprilie. 
 

Vineri, 19 mai 
El m-a judecat credincios, numindu-mă pentru serviciul Său, deşi odinioară L-am hulit, L-am 
persecutat şi L-am insultat; dar am primit îndurare – 1Tim. 1:12,13, R.S.V. 
 

Saul n-a primit degeaba îndurarea arătată lui. El a înţeles că scopul divin era să-i arate calea 
lui greşită, să-i cruţe viaţa şi să-i ierte marele păcat. După aceea scopul era ca el să servească pe 
Dumnezeu în această viaţă. O astfel de servire cu credincioşie din partea lui, într-un mod acceptabil, 
îl conducea la salvarea sa completă. Saul s-a umilit, s-a căit şi a profitat de îndurarea maximă arătată 
lui. El a început cu recunoştinţă noua lucrare pentru care i-a fost arătată această bunătate iubitoare. 
Făcând aşa, el a devenit apostolul Pavel. El spune că lui Dumnezeu „i-a plăcut să-şi descopere Fiul 
mie, ca să-L propovăduiesc”. Da, acesta era scopul îndurării lui Dumnezeu când i l-a descoperit pe 
Isus cel glorificat lui Saul; ca el să fie făcut corespunzător şi capabil să propovăduiască naţiunilor 
păgâne despre Fiul glorificat al lui Dumnezeu – Gal. 1:15,16, R.S.V. W, 1 iunie. 
 

Sâmbătă, 20 mai 
Chiar dacă mi-aş da trupul ca să mă laud şi n-aş avea dragoste, n-aş câştiga nimic – 1Cor. 13:3, 
Rotherham. 
 

Fraţii lui Cristos sunt îndemnaţi să-şi predea vieţile umane în serviciul lui Dumnezeu (Rom. 
12:1). Făcând aşa, noi nu avem nevoie să facem ceva spectaculos, astfel încât să câştigăm faimă de 
mari martiri. Pentru a fi credincioşi, noi trebuie doar să învăţăm care este voia lui Dumnezeu cea 
bună, acceptabilă şi perfectă şi apoi să facem această voie liniştiţi, cu regularitate şi fermitate pentru 
a-I plăcea Lui şi pentru a-L glorifica. Învăţând această voie a Sa ne va transforma mintea şi nu vom 
încerca să ne conformăm căii egoiste a lumii acesteia, căutând să pozăm ca martiri pentru glorie 
personală. Ascultarea noastră credincioasă de voia şi poruncile lui Dumnezeu este ceea ce va dovedi 
deplina noastră perfecţiune în dragostea faţă de Dumnezeu. Nu modul grandios al morţii noastre, sau 
asemenea unor martiri, este cel care îl impresionează pe Dumnezeu. Ascultarea loială şi sinceră de El 
este ceea ce contează. Aceasta este ceea ce dovedeşte dragostea noastră faţă de El şi ceea ce o 
întăreşte şi o aduce la perfecţiune în noi. Aşadar, dragostea ne aduce câştig. W, 15 noiembrie. 
 

Duminică, 21 mai 
Cum ai căzut din ceruri, o cel strălucitor, fiul zorilor! – Isa. 14:12, Young. 
 

Odată cu alungarea lui Satan şi a oştirilor lui din cer a venit timpul ca fraţii acuzaţi, dar 
victorioşi, ai lui Cristos, de pe pământ să înalţe această cântare de batjocură împotriva regelui mai 
marelui Babilon. Din 1919 înainte, după eliberarea lor de puterea Babilonului, ei au făcut aşa. 
Încercarea lui Satan de a urca şi mai sus în putere şi stăpânire cerească, la sfârşitul celor „şapte 
timpuri” de stăpânire a neamurilor din anul 1914 A.D., s-a încheiat în eşec. El s-a înălţat în univers 
atât cât i-a fost permis s-o facă. Aruncarea sa forţată pe pământ n-a fost limita deplină a căderii lui. Pe 
acest pământ el este încă foarte activ în organizaţia sa vizibilă şi invizibilă. El n-a fost încă doborât la 
pământ cu totul, asemenea unui copac foarte înalt. El încă doreşte ca naţiunile pământeşti să fie 
ruinate şi zdrobite într-o ultimă încercare de sinucidere la realizarea ambiţiei inimii sale. Cântarea 
noastră anunţă despre profunzimea căderii lui ce urmează să fie atinsă. W, 15 octombrie. 
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Luni, 22 mai 
Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi – 1Ioan 4:19. 
 

Iehova Dumnezeu este izvorul iubirii. Fără implantarea acesteia, omul perfect n-ar fi fost creat 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Satan Diavolul lucrează de mii de ani în încercarea de a 
perverti şi a distruge din inima omului această însuşire asemenea lui Dumnezeu. El a încercat să-i 
întoarcă pe toţi oamenii să-L urască pe Dumnezeu, sau să-L iubească cu o iubire făţarnică. Numai 
Dumnezeu, Izvorul, este Cel care poate reaprinde sau cultiva iubirea curată în interiorul oamenilor. 
Prin propria Sa demonstraţie despre iubire, El ne arată ce este aceasta. El nu aşteaptă de la noi să fim 
nemaipomenit de înţelepţi; El nu aşteaptă de la noi să fim tari şi puternici în trup; El nu aşteaptă de la 
noi, în imperfecţiunea noastră, să corespundem cu exactitate cerinţelor dreptăţii şi să nu păcătuim 
niciodată. Dar El aşteaptă de la noi să exercităm iubire cu o inimă curată. Aceasta este de primă 
importanţă, dacă dorim să ne dovedim potriviţi pentru viaţă veşnică. W, 1 decembrie. 
 

Marţi, 23 mai 
El v-a făcut vii împreună cu Cristos, ne-a iertat toate greşelile, a şters poruncile care stăteau 
împotriva noastră – toate aceste obligaţii le-a anulat atunci când le-a pironit pe cruce – Col. 2:13,14, 
Moff. 
 

Legea a fost adăugată legământului Avraamic, deocamdată pentru a arăta izraeliţilor, precum 
şi neamurilor, că erau păcătoşi, deci condiţionaţi de venirea lui Mesia pentru dreptatea lor prin 
credinţa în jertfa pe care El avea s-o furnizeze. Înlăturarea legământului Legii, a condamnării şi a 
blestemului lui, Iehova Dumnezeu a făcut-o cum se cuvine prin Isus Cristos, Sămânţa promisă. În 
timpurile din vechime era obişnuit să se anuleze un document ce reprezenta o datorie sau o obligaţie, 
aducându-i sfârşitul. Aşadar Dumnezeu a pironit legământul Legii, cu codul lui scris, pe stâlpul de 
tortură pe care Fiul Său, Mesia, a murit ca victima de sacrificiu a unui legământ nou şi mai bun. Deşi 
Dumnezeu a îndepărtat Legea prin moartea lui Cristos, aceasta a lăsat legământul Avraamic în 
picioare. W, 1 martie. 

 
Miercuri, 24 mai 

Toţi mor în Adam – 1Cor. 15:22. 
 
 
  Cuvântul lui Dumnezeu pune pe seama celui potrivit responsabilitatea pentru eşecul unei 
condiţii de dorit, edenice, care este adevărat astăzi pe pământ. Nu; nu pe seama femeii. Într-adevăr, ea 
a fost prima pe pământ care a cedat ispititorului, nu L-a ascultat pe Dumnezeu şi astfel a păcătuit. Dar 
păcatul nu putea trece asupra întregii omeniri numai prin Eva ca păcătoasă. De ce nu? Deoarece ea nu 
putea să dea naştere singură la copii. Dumnezeu nu crease femeia în felul acela. El a făcut-o pentru a 
asigura urmaşilor un trup de carne şi pentru a-i creşte. Dar bărbatului i-a dat Dumnezeu puterea de a 
reproduce viaţa pentru urmaşii săi, pe care el îi putea avea prin femeie. Prin urmare, numai bărbatul 
Adam a putut face ca păcatul şi moartea să treacă asupra tuturor urmaşilor lui. Cum? Alegând calea 
păcatului înainte de a deveni tatăl lor. Nu condiţia mamei, ci cea a tatălui, era cea care hotăra dacă 
urmaşul va fi liber de păcat şi condamnarea la moarte. W, 1 mai. 
 

Joi, 25 mai 
Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi – Ps. 110:2. 
 

Simplul fapt că trebuie să stăpânească în mijlocul vrăjmaşilor Săi dovedeşte că El trebuie să 
fie prezent, că parousia Lui trebuie să fie în vigoare printre astfel de vrăjmaşi de la timpul când a 
început să domnească în 1914, până îi va nimici în bătălia Armaghedonului, aşa cum prezic versetele 
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5 şi 6. Psalmul doi arată, de asemenea, că odată întronat în locul de guvernare din Sion, Regele lui 
Iehova trebuie să fie prezent, să domnească printre naţiunile care se întărâtă, printre popoarele care 
cugetă lucruri deşarte şi printre împăraţii, conducătorii şi judecătorii, uniţi toţi într-o conspiraţie 
mondială. Dar cum este făcută de cunoscut prezenţa Regelui Sionului, dacă El este un glorios spirit 
divin? Iată cum: prin apărarea şi susţinerea de către El a cauzei supuşilor Săi loiali de pe pământ; da, 
prin propovăduirea de către ei a acestei Evanghelii a Împărăţiei întemeiate la toate naţiunile, ca 
mărturie; şi prin promovarea pe pământ  a închinării curate şi adevărate a lui Iehova. Regele este 
Marele Preot al lui Iehova. W, 15 iulie. 
 

Vineri, 26 mai 
Fiul omului a venit … să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi – Mat. 20:28. 
 

Cei mulţi care urmau să fie răscumpăraţi erau oameni. Prin urmare, viaţa pe care El trebuia s-
o dea ca răscumpărare trebuia să fie o viaţă umană. Aceasta L-a obligat să vină în carne, carne 
muritoare. Viaţa lui umană nu avea să fie veşnică. Pentru a se reîntoarce în cer, El trebuia să-Şi 
jertfească viaţa umană, nu ca o pedeapsă pentru păcatul personal, ci într-o nevinovăţie perfectă, 
pentru justificarea Tatălui Său şi ca  jertfă de răscumpărare pentru omenire. O singură dată a fost 
necesară moartea pentru El, căci prin aceasta El şi-a lăsat deoparte umanitatea perfectă. Murind la 
prima Lui venire ca Justificatorul lui Iehova şi ca o jertfă de răscumpărare, El a pus temelia unei 
Lumi Noi, atât a unui cer nou, cât şi a unui pământ nou. Acesta este motivul pentru care despre El se 
vorbeşte ca despre „Mielul ucis de la întemeierea Lumii”. Acea temelie nu mai are nevoie să fie pusă 
din nou. Aşadar, Isus s-a supus să fie omorât numai o singură dată – Apoc. 13:8. W, 1 iulie. 
 

Sâmbătă, 27 mai 
Şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din 
cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească – 2Tes. 1:7,8. 
 

În bătălia Armaghedonului, când se va descoperi prezenţa Fiului omului în modul acela, va fi 
ca atunci când a plouat foc şi pucioasă din cer peste Sodoma şi Gomora, după ce Lot a ieşit afară. 
„Alte oi” ale Domnului se vor bucura la această descoperire a parousiei lui Cristos împotriva celor răi 
şi după aceea vor intra în adevărata odihnă din necaz, pe care o va aduce dreapta Lume Nouă. În ceea 
ce priveşte pe rămăşiţa co-moştenitorilor Săi, descoperirea Lui va însemna că intrarea lor în glorie 
cerească este aproape. Acum credinţa lor este dovedită, dar 1Petru 1:7 arată de ce, zicând: „Ca 
dovada credinţei voastre – mult mai preţioasă decât aurul care piere, şi care este încercat prin foc – să 
fie găsită că laudă, cinsteşte şi glorifică la descoperirea lui Isus Cristos” – Young. W, 1 august. 
 

Duminică, 28 mai 
Să vină Împărăţia Ta! Să se facă voia Ta, după cum în cer, aşa şi pe pământ! – Mat. 6:10, A.A.T. 
 

Cerurile şi pământul sunt creaţia lui Iehova şi astfel, planeta noastră, Pământul, va fi un loc 
peste care va domni Împărăţia Lui şi unde voia Lui dreaptă se va face printre toţi supuşii Săi 
pământeşti. El a avut un minunat scop la crearea pământului, iar acesta nu va fi împiedicat şi nu va 
rămâne nerealizat. La timpul Său potrivit, El va avea pământul locuit pe deplin cu femei şi bărbaţi 
perfecţi, fiecare din aceşti supuşi devotaţi făcând cu afecţiune voia divină. Acest scop este relatat 
permanent în aceste cuvinte: „Căci aşa zice Iehova care a creat cerurile, Dumnezeu care a format 
pământul şi l-a făcut, care l-a întemeiat şi l-a creat, nu degeaba [sau nu în zadar], care l-a format să fie 
locuit; Eu sunt Iehova şi nu există nimeni altul” (Isa. 45:18, A.S.V., margin). În armonie cu scopul 
Său, El şi-a luat acum, în sfârşit, puterea Sa cea mare pentru a domni şi a făcut ca autoritatea tronului 
Lui să fie simţită de toţi oamenii. W, 15 ianuarie. 
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Luni, 29 mai 
Dumnezeu … ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia scumpului Său 
Fiu – Col. 1:10-13. 
 

În decursul tuturor acestor secole de alegere şi pregătire, viitorii moştenitori ai Împărăţiei 
cereşti şi-au dat supunerea lui Isus Cristos, ca Regele uns al lui Dumnezeu şi împreună cu ei, ca 
supuşii Săi, Isus domneşte peste aceştia. Ei ascultă sfatul lui Petru: „Iubiţi pe fraţi. Temeţi-vă de 
Dumnezeu; daţi cinste împăratului” (1Pet. 2:17). Ei I se vor supune pentru totdeauna, deoarece El 
este Capul lor şi Regele regilor. Dar aceştia nu sunt singurii peste care Isus va domni. Va veni timpul, 
şi aceasta curând, când toţi cei 144.000 vor fi împreună cu El, glorificaţi în Împărăţia cerească, şi ei 
„vor domni împreună cu El o mie de ani”. Dar peste cine? El trebuie să domnească împreună cu ei 
peste întreaga omenire şi până la marginile extreme ale pământului. W, 15 septembrie. 
 

Marţi, 30 mai 
Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei, … pentru aceasta voi clătina cerurile şi 
pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor în ziua mâniei Lui aprinse – Isa. 
13:11,13.  
 

Viitoarea bătălie, pe care profeţia o numeşte cu numele de Armaghedon, se va dezlănţui atât 
împotriva pământului vizibil, cât şi împotriva cerurilor invizibile, căci Babilonul antitipic cuprinde o 
parte pământească şi una cerească sau spirituală. Partea cerească, bineînţeles că este superioară şi mai 
puternică. Ea stăpâneşte peste întreaga organizaţie a lumii. Numai Atotputernicul Dumnezeu Iehova 
ar putea elibera pământul nostru şi pe oamenii lui de guvernarea supraomenească a acestui Babilon 
modern. Ziua Lui este aproape să facă aşa. Aceste ceruri satanice sunt acum într-o stare de tremur, 
aşteptând nimicirea de la Armaghedon. Pământul care va fi zguduit din temelia lui este partea umană 
vizibilă a organizaţiei lui Satan. Facerea cerurilor să se clatine şi zguduirea pământului din temelia lui 
înseamnă îndepărtarea organizaţiei lumii Diavolului, vizibilă şi invizibilă. W, 1 octombrie. 
 

Miercuri, 31 mai 
Nu te bucura de mine vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăşi – Mica 7:8. 
 

Persecuţia a fost permisă să se dezlănţuie împotriva martorilor lui Iehova până în punctul 
nimicirii proclamării lor publice a Împărăţiei în 1918. Nu pentru a arăta o altă călcare în picioare a 
Ierusalimului, ci pentru a dovedi întregului Univers că toate naţiunile, inclusiv creştinătatea, l-au 
respins pe Cristos ca Regele de drept al pământului. Cum puteau ei dovedi acest fapt, după ce El a 
devenit cerescul Domnitor activ, dacă nu prin respingerea mesajului Său despre Împărăţie şi a 
ambasadorilor Săi, urmaşii Lui credincioşi? Dacă sfârşitul persecuţiei urma să hotărască chestiunea, 
atunci ‘călcarea Ierusalimului în picioare de către neamuri’ nu avea sfârşit până în bătălia 
Armaghedonului. Dar pentru a arăta că Regele Noului Ierusalim a continuat independent deasupra 
întregii puteri a neamurilor şi a dumnezeului lor, Satan, Isus a reînviat în 1919 activităţile publice ale 
rămăşiţei Sale de urmaşi. În decursul celor treizeci de ani de atunci încoace nimic n-a putut să-i 
oprească. W, 1 noiembrie. 
 

Joi, 1 iunie 
Împărăţia lui Dumnezeu … va fi dată unei naţiuni ce va aduce roade din ea – Mat. 21:43, A.S.V. 
 

Atunci când o naţiune pretinde că este creştină este acelaşi lucru cu a spune că ea este o 
Teocraţie. Nici o naţiune din lume nu poate dovedi că este aşa. „Naţiunea sfântă” a lui Dumnezeu, al 
cărui Cap şi Rege este Isus Cristos, este biserica Lui. Naţiunea este „biserica”; „biserica” este această 
naţiune. Într-o naţiune cu adevărat creştină toţi cetăţenii ei sunt întreaga adunare a lui Dumnezeu, şi 
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guvernul naţional sprijină legea Lui, aşa cum este dată prin Fiul Său, sprijină şi impune singura 
închinare adevărată a lui Dumnezeu, aşa cum a fost ilustrată de Isus Cristos. Acesta nu tolerează în 
interiorul „naţiunii” multele ideologii contradictorii religioase şi politice ale acestei lumi, ci păstrează 
unitatea completă a credinţei faţă de Dumnezeu şi a ascultării mai degrabă de El decât de oameni. 
Niciodată n-a fost scopul lui Dumnezeu ca adevărata naţiune creştină să fie pământească. Ea este 
cerească, spirituală şi cu totul separată de orice guverne politice ale acestei lumi. W, 1 aprilie. 
 

Vineri, 2 iunie 
Dacă veţi … păzi legământul Meu, atunci veţi fi proprietatea Mea dintre toate popoarele; căci tot 
pământul este al Meu; şi Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă - Ex. 19:5,6, A.S.V. 
 

În armonie cu aceasta, scopul lui Dumnezeu a fost să scoată din această lume un popor pentru 
a fi proprietatea Lui, care să-i poarte numele Său sfânt şi să-i pregătească pentru a fi o împărăţie de 
preoţi, cu beneficii care să rezulte pentru restul naţiunilor pământeşti. Într-adevăr, legământul Legii i-
a despărţit pe izraeliţi de naţiuni, dar numai ascultarea lor cu credincioşie de Lege îi conducea la a 
avea o parte în scopul lui Dumnezeu ca „naţiunea Sa sfântă”, să se bucure de favorurile, 
binecuvântările şi ocrotirea Lui. Cu toate acestea, legământul Legii în sine nu producea o astfel de 
„naţiune sfântă”, care să fie gata pentru Mesia cel promis, Isus Cristos, atunci când venea. Era 
necesar un nou legământ pentru a produce această naţiune, şi Iehova a declarat prin Ieremia că 
motivul pentru care se făcea un nou legământ era că izraeliţii îl călcaseră pe cel vechi. W, 1 martie. 
 

Sâmbătă, 3 iunie 
Dacă trăim prin spirit, să şi umblăm prin spirit – Gal. 5:25, A.S.V. 
 

Spiritul lui Dumnezeu din noi nu ne reduce la simple creaturi mecanice, acţionate de o putere 
exterioară, contrar voinţei noastre şi care să nu necesite nici o hotărâre şi nici un efort din partea 
noastră. Pentru a trăi prin spirit, noi trebuie să luăm o hotărâre precisă, pentru a produce ceea ce sunt 
manifestările lui. Cuvântul lui Dumnezeu arată cum se manifestă spiritul Său şi care sunt roadele lui 
în vieţile noastre. Spiritul Său a inspirat scrierea acestui Cuvânt şi dacă noi umblăm potrivit acestui 
Cuvânt şi Îl imităm pe Cristos, prin care este revărsat spiritul, atunci umblăm după spirit, îndrumaţi 
de el. Dacă noi am răstignit cu hotărâre firea pământească cu patimile şi poftele ei, pentru a reţine şi a 
înăbuşi aceste lucruri egoiste, atunci trebuie să trăim prin spirit. Aceasta înseamnă producerea 
lucrurilor care arată o sălăşluire a forţei active a lui Dumnezeu, expresiile iubirii. W, 15 martie. 
 

Duminică, 4 iunie 
Aceştia erau cu suflet mai nobil decât cei din Tesalonic, prin faptul că primeau Cuvântul cu toată 
râvna, examinând zilnic Scripturile, dacă acele lucruri erau sau nu aşa – Fapte 17:10,11, A.S.V. 
 

Faptul că noi suntem asemenea copiilor de curând născuţi şi primim laptele Cuvântului cu 
blândeţe nu înseamnă că trebuie să înghiţim toate lucrurile fără cercetare, meditare şi dovadă (1Pet. 
2:2; Iac. 1:21). În nici un caz! Cei cărora Petru şi Iacov le-au scris aveau deja Scripturile Ebraice 
inspirate. Aşadar, pentru ei, a fi asemenea copiilor, supuşi şi receptivi, însemna să fie gata să accepte 
ceea ce aceşti învăţători creştini îi învăţau şi se dovedeau în armonie cu Cuvântul scris al lui 
Dumnezeu. Chiar Pavel, deşi era apostol, nu pretindea ca ceea ce învăţa el să fie acceptat fără punere 
sub semnul întrebării şi fără cercetare. Pavel nu s-a simţit ofensat de calea de acţiune a iudeilor din 
Bereea şi nu i-a mustrat pentru acest lucru. Cu suflet nobil îi numeşte Biblia pe cei doritori să asculte 
şi apoi să cerceteze Cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru a vedea dacă lucrurile propovăduite sunt 
în armonie, înainte de a le accepta. W, 1 februarie. 
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Luni, 5 iunie 
Atunci, cu cine Îl veţi asemăna pe Dumnezeu, sau ce chip veţi pune în contrast cu El? Un idol! … un 
chip care nu se poate mişca – Isa. 40:18-20 A.A.T. 
 

În loc să ne ajute să ne îndreptăm atenţia asupra adevăratului lucru, chipul îndepărtează 
mintea de la Dumnezeu. Idolatrii ajung să se teamă mai mult de ridicolul reprezentant al zeului, făcut 
de om, decât de adevăratul Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu depăşeşte înţelegerea noastră, cât de 
nepotrivit este ca noi să comparăm ceva din imaginaţia noastră cu El! Cât de denaturat, cât de 
dezonorant este ca Dumnezeu să fie reprezentat asemenea unui lucru creat pe care îl cunoaştem! De 
vreme ce El nu se închină lucrurilor pe care le creează, atunci, ca noi să fim asemenea lui Dumnezeu, 
ar trebui să nu ne închinăm oricărui lucru pe care îl face omul. Dacă este neascultător să dăm cinste 
închipuirilor lui Dumnezeu pe care nu-L vedem, cu atât este mai nesăbuit şi mai neascultător să dăm 
închinare unui chip al unei creaturi pe care o vedem! Aşadar, să nu divinizăm nici o creatură vizibilă. 
W, 15 februarie. 
 

Marţi, 6 iunie 
Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi 
Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii – Mat. 25:34. 
 

Ceea ce moştenesc „alte oi” nu este Împărăţia cerului, care a fost predestinată înainte de 
întemeierea Lumii Noi. Dar aceasta este numită o împărăţie, deoarece a o moşteni înseamnă pentru oi 
să devină copii ai Regelui, copiii Lui pământeşti. El şi-a jertfit viaţa pământească pentru ei ca oile 
Sale. Deoarece El le dă astfel viaţă, El devine Tatăl lor regal. Ascultarea lor credincioasă de El, ca 
Regele lor, va face aceasta o viaţă veşnică. Oile vor fi copiii stăpânului lor invizibil, „Părintele 
veşniciei” (Isa. 9:6). Aceasta va fi o relaţie nouă pentru locuitorii pământului, căci întorcându-ne în 
Eden, Adam şi Eva n-au fost copiii „heruvimului ocrotitor” pe care Dumnezeu îl făcuse stăpânul lor 
nevăzut – Ezec. 28:13-16. W, 15 mai. 
 

Miercuri, 7 iunie 
Daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi – Rom. 6:13. 
 

Vii pentru Dumnezeu şi vii din morţi, da, aşa suntem noi dacă ne conducem acum prin 
credinţă şi în ascultare de Dumnezeu. Ce dacă lumea ne urăşte? Adevăraţii noştri fraţi creştini ne 
iubesc şi noi îi iubim pe ei. „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine 
nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte” (1Ioan 3:14). Dacă noi trăim astfel ca şi „creaturi noi” în 
relaţie cu Cristos, nu vom căpăta o judecată împotriva noastră, ci vom avea „învierea la viaţă”, pentru 
unirea cu El în împărăţia cerească. Acum, de asemenea, o „mulţime mare” de persoane cu bunăvoinţă 
ascultă glasul Lui, mesajul Său dătător de viaţă, şi pentru că răspund la el, picioarele lor sunt 
îndreptate pe calea vieţii în Lumea Nouă. Faptul că ei continuă să dea atenţie acestui mesaj şi să-l 
transmită altora garantează că nici ei nu vor fi condamnaţi acum, sau în bătălia Armaghedonului. Ei 
vor fi trecuţi vii prin aceasta. W, 15 aprilie. 
 

Joi, 8 iunie 
Să nu iubim cu vorba, … ci cu fapta – 1Ioan 3:18.  
 

Posedarea darurilor spiritului nu ne face nici un bine durabil dacă nu avem iubire. 
Creştinismul nu este numai un sistem fără inimă, făcător de minuni, care  ţine oamenii în organizaţie 
prin miracole copleşitoare. El este ceva care schimbă viaţa, făcându-ne asemenea lui Dumnezeu în 
acea însuşire care Îl deosebeşte mult pe Dumnezeu în purtarea faţă de oameni. Acesta (creştinismul) 
nu iubeşte numai cu vorbe goale, doar zicând: „Te iubesc” şi gata. Dacă noi iubim într-adevăr pe 
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cineva, va exista o expresie activă a acestui fapt. Există acţiune pentru a iubi, există putere, există 
mişcare în aceasta, de la cel care iubeşte la obiectul iubit. Pe măsură ce noi cedăm iubirii, există un 
sentiment neegoist, există atitudine prietenoasă, devotament, cordialitate afectuoasă.  Atunci când ne 
predăm iubirii există mai multă probabilitate ca ceva să fie dat ca răspuns. Această însuşire divină 
este ceea ce face să merite să trăieşti. Dezvoltarea ei ne face ceva înaintea lui Dumnezeu, Dătătorul 
nostru de viaţă. W, 1 decembrie. 
 

Vineri, 9 iunie 
Iehova păstrează pe cei credincioşi – Ps. 31:23, A.S.V.  
 

Este o adevărată minune păstrarea martorilor lui Iehova din zilele primului martir, Abel, până 
în zilele noastre. Această minune este scoasă în relief prin păstrarea de către Iehova a „adevăratului 
Israel al lui Dumnezeu”, ca poporul şi martorii Săi, în decursul acestor nouăsprezece secole trecute de 
la Isus încoace. Mai degrabă ei, decât iudeii naturali, care au fost orbiţi de „dumnezeul acestei lumi”, 
sunt ţinta principală a Diavolului. Prin toate puterile şi organizaţiile lumii lui nelegiuite, el a încercat 
să extermine acest Israel spiritual, aceşti martori creştini ai lui Iehova, Dumnezeul cel viu şi adevărat. 
Prin violenţă, forţă şi intimidare, marea sa organizaţie, Babilonul modern, i-a luat în captivitate şi exil 
în decursul Primului Război Mondial, dar în 1919 Iehova Dumnezeu a acţionat din pricina propriului 
Său nume, i-a eliberat şi i-a restatornicit ca poporul numit după numele Său. El îi va păstra prin 
bătălia Armaghedonului. W, 15 august. 
 

Sâmbătă, 10 iunie 
Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă – Iac. 2:13. 
 

Propovăduirea Împărăţiei este lucrarea poruncită să se facă acum, în timp ce Satan şi demonii 
lui grăbesc toate naţiunile spre sfârşitul lor de la Armaghedon. Dacă lucrurile stau aşa, de ce să privim 
noi, care am gustat din mila lui Dumnezeu, la oricare altă lucrare, ca având acum prioritate faţă de 
propovăduirea Evangheliei Împărăţiei la toate naţiunile, ca mărturie? Mulţi care doresc să scape de 
nimicire trebuie încă să fie găsiţi printre toate naţiunile. Dacă noi le punem mărturie înainte să 
sosească îngrozitorul sfârşit, asupra lor poate să acţioneze mila lui Dumnezeu. Nu vedem noi că El 
ne-a cruţat cu compătimire până în acest timp, pentru scopul exprimat clar de a-I servi, punând 
mărturie pentru Împărăţia Lui? Putem să fim siguri de asta; mila divină a fost extinsă la noi între 
„începutul necazului” şi Armaghedon, ca să trăim să-L servim în împlinirea profeţiilor Sale. Dacă noi 
eşuăm acum în aceasta, vom pierde scopul bunătăţii Lui iubitoare faţă de noi, şi aceasta va însemna 
nimicirea noastră. W, 1 iunie. 
 

Duminică, 11 iunie 
Să nu neglijăm adunarea noastră, aşa cum fac unii, ci să ne încurajăm unii pe alţii – Evrei 10:25, 
A.A.T. 
 

Martorii lui Iehova au perioade de studiu săptămânale, spre folosul tuturor celor ce doresc să 
intre în serviciu. Există trei adunări pe săptămână la care participă orice serv şi orice persoană ce se 
pregăteşte pentru serviciu: studiul Turnului de veghere, adunarea de serviciu şi şcoala de serviciu 
teocratic. Mai există şi alte studii din Biblie cu ajutorul publicaţiilor TURNULUI DE VEGHERE la 
care se poate participa, dar cele trei menţionate sunt esenţiale pentru instruirea potrivită şi pentru 
înaintarea în cunoştinţă şi înţelepciune din Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, în decursul anului 1948, 
mai mult de 49.161 studenţi s-au pregătit să fie …, învăţători şi servi angajaţi în lucrarea de 
propovăduire în fiecare lună, aşa încât să-i perfecţioneze pe alţii, din punct de vedere mintal şi moral, 
prin lucrarea lor misionară creştină. Un număr apreciabil din acest grup au început serviciul cu timp 
integral, „serviciul de pionier”. W, 1 ianuarie. 
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Luni, 12 iunie 

Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii – Gal. 5:26. 
 

Deşi trebuie să căutăm să fim folosiţi de Dumnezeu ca servii Lui ascultători, niciodată nu 
trebuie să fim mişcaţi de dorinţa după o slavă deşartă, devenind astfel mândri. Noi n-ar trebui să 
devenim excesiv de mândri de modul cum realizăm ceva, sau de ceea ce obţinem ori facem, să ne 
umflăm în pene şi să încercăm să exagerăm importanţa noastră în ochii creaturilor tovarăşe. Această 
încercare de a te distinge dintre alţii, cu scopul de a câştiga laudă şi admiraţie de la oameni, este 
provocatoare. Ea stârneşte rivalitate, fie între individuali, fie între grupele şi unităţile creştine. În felul 
acesta, ea dă naştere la concurenţă, la întrecere, la invidie şi la alte simţăminte egoiste. Atunci când 
noi îi provocăm pe alţii, din pricina ambiţiilor noastre de a avea autoritate asupra lor, aceasta face ca 
tovarăşii noştri creştini să ne fie adversari şi îi întărâtăm să se angajeze într-o controversă decisivă, 
pentru a dovedi că noi suntem mai buni decât ei, superiorii lor. W, 15 martie. 
 

Marţi, 13 iunie 
Dacă o femeie nu se înveleşte, să-şi taie şi părul. Dar se cuvine ca ea să se învelească; căci este 
ruşinos ca o femeie să-şi taie părul sau să fie rasă – 1Cor. 11:6, Moffatt. 
 

În zilele apostolului era ruşinos ca o femeie să aibă părul tuns scurt, sau chiar mai rău, să fie 
rasă cu un brici. Deoarece era obiceiul ca o femeie să apară acoperită în public, apostolul Pavel n-a 
dorit ca surorile creştine să violeze acea regulă acceptată a decenţei, mergând neacoperite la adunări. 
Dacă participau neacoperite, ele creau reputaţia că femeile din adunarea corinteană erau de moravuri 
uşoare. Acela nu era un caz de a dispreţui obiceiul şi de a da femeilor libertatea îndreptăţită, pentru a 
apărea în public cu faţa descoperită. Pur şi simplu era un caz de a fi „totul pentru toţi”, renunţând la 
noi înşine, pentru a nu-i face pe unii să se poticnească şi astfel să împiedicăm răspândirea adevărului 
şi creşterea adunării creştine de acolo. W, 1 mai. 
 

Miercuri, 14 iunie 
Nu-mi vei lăsa sufletul în locuinţa morţilor – Ps. 16:10. 
 

Biblia vorbeşte despre creatura vie ca despre un suflet. Ea vorbeşte, de asemenea, despre 
existenţa conştientă şi activă a acelei creaturi ca suflet. Aşadar, atunci când ei au pus cadavrul lui Isus 
în mormântul săpat în piatră din grădina Ghetsimani, trupul său mort a stat acolo trei zile, dar sufletul, 
sau existenţa Sa activă şi conştientă încetase să existe. El „Îşi vărsase sufletul în moarte” (Isa. 53:12). 
Aşadar, cu trupul Său mort acolo, în mormânt, şi cu existenţa Lui conştientă dusă, s-a spus că sufletul 
lui Isus era în Şeol sau în iad. El nu putea avea o existenţă conştientă sau un suflet separat de trup, de 
un anume fel, şi atâta timp cât trupul Său uman zăcea acolo în mormânt fără viaţă, sufletul sau 
existenţa Lui simţitoare era păstrată de mormânt, Şeol sau iad. Isus şi-a sacrificat trupul uman ca 
jertfă. Aşa că Dumnezeu a înviat sufletul lui Isus din iad, dându-I un trup nou, un trup spiritual sau 
ceresc, şi răsplătindu-l cu viaţă nemuritoare. W, 1 septembrie. 
 

Joi, 15 iunie 
Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir – Isa. 13:12. 
 

Nimicirea de către Iehova a oamenilor care iau parte la păcatele Babilonului va crea o mare 
despărţire printre populaţia supraaglomerată a pământului. Pentru a arăta puţinătatea oamenilor pe 
pământ, după ce Armaghedonul va nimici vechiul „Babilon”, Iehova Dumnezeu avertizează: „Voi 
reduce la tăcere aroganţa oamenilor mândri şi voi culca la pământ semeţia despoţilor, până când omul 
va deveni mai rar decât cel mai curat aur şi oamenii mai rari decât minereul de aur din Ofir” 
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(13:11,12, Moffatt; A.A.T.). Persoanele din antitipicul Babilon vor fi mai rare decât cel mai preţios 
metal din vechime, da, se vor găsi mai rar decât bulgării de aur din Ofir. Ei vor fi oamenii care acum 
cred mesajul de avertisment al lui Dumnezeu şi care se separă de orice parte din nelegiuirea 
Babilonului, şi pe care Iehova îi va cruţa în bătălia Armaghedonului, deoarece ei caută acum 
dreptatea Lui. Ei vor supravieţui în Lumea Nouă. W, 1 octombrie. 
 

Vineri, 16 iunie 
Dumnezeu este iubire – 1Ioan 4:16. 
 

Calea lui Dumnezeu este cea a iubirii. El s-a deosebit prin aceasta şi pe principiul iubirii 
conduce El Universul. Aceasta este o excelentă cale, ca El să-şi guverneze toate creaturile inteligente. 
În felul acesta El ţine pe toate creaturile Lui credincioase într-un ataşament de neclintit faţă de Sine. 
El fixează modelul iubirii şi cere ca toate creaturile Lui inteligente să-L imite. Numai cei care o fac 
vor fi lăsaţi să trăiască veşnic. Ei trebuie să-L iubească, deoarece merită completa lor afecţiune şi 
completul lor devotament, în felul acesta dându-i o replică potrivită la marea Sa iubire faţă de ei. Ei 
trebuie să-şi iubească semenii, la fel cum face El. În felul acesta ei sunt asemenea lui Dumnezeu. „Să 
iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta” şi „să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi”. Ca 
oricare din noi să ne dovedim demni de viaţă veşnică, în orice parte a Universului lui Dumnezeu, 
trebuie să păzim aceste porunci şi să urmăm această excelentă cale a iubirii. W, 15 noiembrie. 
 

Sâmbătă, 17 iunie 
Te însărcinez înaintea lui Dumnezeu şi înaintea Domnului Isus Cristos, care are să judece – 2Tim. 
4:1. 
 

Ascultarea sau neascultarea de această însărcinare de a predica înseamnă pentru noi viaţă sau 
moarte pentru eternitate. De ce ? Deoarece Dumnezeu L-a înălţat pe Isus pentru a fi Domn. Aceasta 
înseamnă că El este Cel care are putere şi autoritate peste restul creaturilor lui Dumnezeu. El are 
putere şi autoritate nu numai peste cei vii, dar şi peste cei morţi. Nici unul dintre cei vii nu va putea 
trăi din nou decât prin El, căci Dumnezeu L-a făcut Cel ‘care va judeca viii şi morţii’. Acest 
Judecător are puterea vieţii în El însuşi. El poate schimba hotărârea autorităţilor umane care ne 
condamnă şi ne dau morţii. El poate face asta ridicându-ne la viaţă veşnică în Lumea Nouă, pentru 
credincioşia noastră faţă de Dumnezeu. De asemenea, El poate osândi la nimicire veşnică, în Gheenă, 
pe cei ce ne condamnă sau ne execută. Înaintea acestui Judecător, care hotărăşte destinul nostru 
veşnic, fiecare şi orice creştin consacrat este însărcinat acum să predice. W, 15 decembrie. 
 

Duminică, 18 iunie 
De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai presus de orice 
nume; pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi – Filip. 2:9,10. 
 

Înainte de moartea şi învierea Sa, omenirea nu se ruga la Dumnezeu în numele Fiului Său, 
Isus Cristos, nu-şi pleca genunchii în rugăciune către El în numele Fiului Său şi nu-L recunoşteau pe 
acest Fiu ca Domnul şi Stăpânul lor. Dar acum, datorită înălţării Fiului mai presus de poziţia Sa 
cerească precedentă, toată omenirea care doreşte viaţă veşnică trebuie să facă aşa. În pofida acestei 
înălţări, El încă poartă titlul de „Fiul omului”. Nu că El şi-ar avea încă umanitatea în cer (o 
imposibilitate!), ci că şi-a dobândit acest titlu prin calea Sa de acţiune credincioasă şi iubitoare. 
Aceasta serveşte spre a-L identifica ca pe Singurul care a luat o astfel de cale de acţiune. Profeţia 
divină I-a dat un astfel de titlu cu mult înainte de naşterea Sa umană şi în împlinirea acestei profeţii I 
se aplică acest titlu. Mai degrabă decât să arate o umilire, aceasta demonstrează cum şi-a câştigat El 
înălţarea. W, 15 iulie. 
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Luni, 19 iunie 
Din acest motiv am primit îndurare, ca în mine, cel dintâi, Isus Cristos să-şi arate perfecta Sa 
răbdare, ca o pildă pentru cei care vor crede în El, pentru viaţă veşnică – 1Tim. 1:16, R.S.V. 
 

Pavel s-a numit cel de frunte sau cel dintâi dintre păcătoşii umani. Aşadar, acordând o astfel 
de milă, Dumnezeu îl făcea pe Pavel principala pildă de îndurare pentru păcătoşii umani. Având 
despre sine această părere, Pavel dorea să propovăduiască Evanghelia oricărui om. Dacă el însuşi 
fusese cel dintâi dintre păcătoşi, atunci nici un alt păcătos nu era prea jos pentru ca Pavel să-şi întindă 
mâna, pentru a-l ajuta să cunoască şi să profite de îndurarea lui Dumnezeu prin Cristos. Şi nici un 
păcătos la care a ajuns mesajul Evangheliei nu a avut vreun motiv să creadă că era prea infam, încât 
Evanghelia să nu-l poată primi în îngrijirea ei. El trebuia doar să privească la apostolul Pavel, 
autointitulatul „cel dintâi dintre păcătoşi”. Aşadar, cum s-ar cuveni să apreciem noi îndurarea divină! 
Să avem grijă ca şi în cazul nostru această însuşire delicată a lui Dumnezeu să nu fie exercitată 
degeaba. W, 1 iunie. 
 

Marţi, 20 iunie 
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi … ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh – 1Tes. 
4:17. 
 

Rămăşiţa este luată din această lume condamnată, fiind despărţită complet de ea. Deoarece 
zilele de necaz de peste organizaţia lui Satan au fost scurtate din pricina acestei rămăşiţe a celor aleşi, 
ei sunt smulşi de la nimicirea odată cu ea. De aceea, în primăvara anului 1919, ei au fost smulşi brusc 
de sub puterea duşmanului şi au fost eliberaţi dintr-o stare de captivitate, asemenea morţii, din 
organizaţia lui Satan. Ei au fost făcuţi liberi pentru proclamarea Împărăţiei, cea mai mare din toate 
timpurile. Aşadar, Iehova vorbeşte despre această rămăşiţă eliberată ca despre un „tăciune scos din 
foc” (Zah. 3:2). Reînvierea lucrării lor de mărturie în 1919 a fost asemănată învierii lor din morţi, 
după care au fost invitaţi să proclame mai mult Împărăţia. Aşadar ei sunt ilustraţi ca înălţându-se la 
cer într-un nor, arătând că se înalţă la acest privilegiu. W, 1 august. 
 

Miercuri, 21 iunie 
Am făcut legământ cu alesul Meu – Ps. 89:3. 
 

Cine este Cel care are drept să domnească, asemenea fiului lui David şi ca Moştenitor 
Permanent al legământului pentru Împărăţie? Mai întâi de toate, Acest important trebuie să fie 
sămânţa lui David, potrivit legăturii după carne. De asemenea, El trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu, 
căci în legământ, Iehova spunea: „Eu Îi voi fi Tată şi El Îmi va fi fiu”. În afară de aceasta, deoarece 
legământul zicea: „El va zidi o casă pentru numele Meu”, Acesta trebuia să construiască un templu 
pentru numele lui Iehova. Această lucrare de construire a templului este o parte esenţială a 
legământului pentru Împărăţie. Moştenitorului Împărăţiei i s-a promis că va fi interesat de închinarea 
lui Iehova şi că va construi un templu glorios pentru numele Său, promovând numai închinarea 
adevărată. Aşadar deţinând toate aceste aspecte, noi căutăm să identificăm pe marele Moştenitor 
pentru Împărăţie. Pentru aceasta, noi nu suntem lăsaţi în seama slabelor noastre facultăţi, ci 
Dumnezeu a făcut ca identificarea să apară clară. Ea arată spre Isus Cristos ca Moştenitor. W, 15 
septembrie. 
 

Joi, 22 iunie 
Împotriva împăratului Babilonului vei zice … Cum a încetat asupritorul! Cetatea cea de aur nu mai 
există! – Isa. 14:4. 
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Prin calea lor de acţiune, martorii lui Iehova arată cât de mult au încetat deja să mai existe 
pentru ei asupritorul şi cetatea cea de aur. Ei nu se mai mărturisesc prizonieri ai mai marelui Babilon. 
Ei acţionează cu îndrăzneală de partea servilor Regelui lui Iehova de pe Muntele Sion, Isus Cristos. 
Ei nu mai ascultă de pretenţia babiloniană, potrivit căreia „cetatea cea de aur” stă ca „înalte stăpâniri” 
ordinate de Dumnezeu, căreia trebuie să se supună orice suflet, fără obiecţie din partea conştiinţei. 
Nu, ci acum ei Îi recunosc deschis pe Iehova Dumnezeu şi pe Regele Său ca „Înaltele Stăpâniri”, 
cărora să le fie supuşi. Aşadar, pentru ei, „cetatea cea de aur” a încetat să mai existe ca „înalte 
stăpâniri” şi ei refuză să-şi plece genunchiul de teama acesteia şi să-i îndeplinească poruncile care vin 
în conflict cu legile drepte ale lui Dumnezeu. Acum ei merg înainte, cu curaj, în îndeplinirea 
poruncilor Sale. Una din acestea este să „vestească ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru”. W, 15 
octombrie. 
 

Vineri, 23 iunie 
Dragostea … se bucură de adevăr – 1Cor. 13:4,6, A.S.V. 
 

Unul din roadele spiritului este bucuria. De aceea, dragostea este bucuroasă. Unde îşi găseşte 
ea bucuria? Iată unde: în adevăr, în ce este drept. Ea este dornică să ajungă la adevărul şi la scopul 
Cuvântului lui Dumnezeu. Doritoare să posede adevărul, ea dovedeşte toate lucrurile profeţite şi 
propovăduite, dar ţine tare numai la ce este bun. Ea nu va culege cu răutate o minciună, sau nu va 
înscena una împotriva cuiva, bazată pe dovada circumstanţială. Dar dacă este constatat adevărul şi 
este rostit şi dacă el răneşte pe altcineva şi acesta, la rândul lui, este pedepsit pentru aceasta, noi totuşi 
vom fi fericiţi de acel adevăr. Noi nu putem schimba Cuvântul şi scopul lui Dumnezeu. Noi trebuie să 
ne armonizăm complet cu Cuvântul şi scopul Său. Noi vom fi doritori să facem aşa dacă avem 
dragoste, care este de la El. Dacă vom face aceasta, atunci este sigur că ne vom bucura să trăim, 
deoarece alături de viaţă noi avem dragostea şi adevărul şi suntem de partea dreaptă. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 24 iunie 
În El vor spera naţiunile – Rom 15:12 Young. 
 

Speranţa şi refugiul naţiunilor nu pot fi în nici o împărăţie sau în nici un guvern al acestei 
lumi, nici într-o ligă sau o uniune de-a lor. Ele nu-şi au izvorul de la puterea şi autoritatea lui Iehova. 
Nu, ci El le-a încredinţat nimicirii în curând. Împărăţia lui Dumnezeu prin Isus Cristos este speranţa 
şi refugiul tuturor oamenilor cu bunăvoinţă. „Naţiunea sfântă”, al cărui Cap şi Rege este Isus, este 
acum singura naţiune pe care Dumnezeu a creat-o şi a autorizat-o pentru scopul Lui bun. Membrii 
„naţiunii Lui sfinte” sunt luaţi din toate naţiunile lumeşti. Ei vor sta cu Cristos pe tronul Său ceresc şi 
vor domni împreună cu El o mie de ani, pentru binecuvântarea tuturor familiilor pământului. O 
rămăşiţă credincioasă a acestei „naţiuni sfinte” se află încă pe pământ. Deşi sunt numai o minoritate 
nesemnificativă, ei Îl înalţă cu curaj pe Regele lui Iehova, Isus Cristos, ca pe Cel în care trebuie să 
spere toţi oamenii din toate naţiunile, dacă doresc viaţă sub un guvern perfect. W, 1 aprilie.  
 

Duminică, 25 iunie 
Dar Dumnezeu să se dovedească a fi adevărat – Rom. 3:4, Rotherham. 
 

Textele din Scriptură ce se referă la orice subiect pot fi armonizate cu un altul, deoarece 
Autorul întregii Biblii este .. El a inspirat scrierea acesteia prin spiritul Său asupra a mai mult de 
treizeci de oameni care au scris-o, de-a lungul a peste şaisprezece secole. El nu Se contrazice, ci se 
ţine de tema şi scopul Său. Noi ar trebui să studiem Scripturile Greceşti Creştine în acelaşi timp cu 
vechile Scripturi Ebraice, pentru a le compara, deoarece cele Greceşti dovedesc împlinirea 
precreştinelor Scripturi Ebraice. Cercetând Scripturile Ebraice şi constatând împlinirea lor, noi 
dovedim că Dumnezeu, Inspiratorul lor, este adevărat şi demn de încredere. De asemenea, prin 
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această referire la cele din vechime, noi dovedim că scriitorii Scripturilor Greceşti Creştine sunt în 
armonie cu învăţăturile Ebraice de bază. În felul acesta dovedim că Scripturile Greceşti sunt o 
învăţătură credincioasă şi acceptabilă. W, 1 februarie. 
 

Luni, 26 iunie 
Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au stat pe ele li s-a dat judecata – Apoc. 20:4. 
 

Aceasta n-ar putea să însemne că ei vor fi judecaţi după ce vor sta pe scaune de domnie, 
pentru a împărăţi cu Cristos, căci ei au biruit deja această lume condusă de Diavol şi acum sunt 
socotiţi demni să trăiască şi să domnească împreună cu Cristos, deoarece şi ei au suferit şi au murit 
împreună cu El. Aşadar, faptul că lor li s-a dat judecata înseamnă că ei sunt numiţi să-i judece pe alţii. 
Ei „au fost împuterniciţi să acţioneze ca judecători” (A.A.T.). Apostolul Pavel a arătat la acest 
privilegiu al lor (1Cor. 6:2,3). Aşadar, atunci când Isus Cristos va judeca oamenii şi îngerii în Lumea 
Nouă a dreptăţii, aceşti biruitori credincioşi, ce vor sta împreună cu El pe scaune de domnie, vor 
acţiona ca judecători asociaţi cu El. Supravieţuitorii cu bunăvoinţă ai sfârşitului acestei lumi vor 
deveni primii supuşi ai Regelui mileniului. Când Îşi începe domnia peste ei, Isus Cristos începe să 
domnească pentru o mie de ani pe pământul curăţit. Credincioşii Lui vor domni cu El din cer. W, 15 
ianuarie. 
 

Marţi, 27 iunie 
Atunci ce este cu Legea? Ea a fost o completare ulterioară, menită să producă încălcări – Gal. 3:19, 
A.A.T. 
 

Legea Mozaică i-a arătat pe toţi izraeliţii ca păcătoşi şi le-a scos în evidenţă păcatele, în 
detaliu. Aşadar, legea pe care Moise le-a dat-o ca mediator i-a condamnat înaintea lui Dumnezeu şi 
slujba lui Moise a fost o „slujbă a condamnării”. Scopul lui Dumnezeu prin această lege a fost să 
arate Israelului că înaintea lui Dumnezeu era la fel de vinovat de păcat ca restul lumii păcătoase. Prin 
urmare, nevoia de Mesia, promisa „Sămânţă a lui Avraam” devenea mai clară prin Lege. De 
asemenea, devenea mai clară nevoia unui legământ mai bun, care să fie mediat de Sămânţa Mesianică 
a lui Avraam. Fiind numai o completare temporară la legământul Avraamic, Legea a fost îndepărtată 
când a venit Sămânţa lui Avraam. Venirea şi moartea lui Mesia a desfiinţat legământul Legii şi n-a 
mai făcut necesară Legea, ca mijloc pentru a câştiga neprihănirea. W, 1 martie. 
 

Miercuri, 28 iunie 
Toate naţiunile vor fi adunate înaintea Lui şi El îi va despărţi pe oameni – la fel cum păstorul 
desparte oile de capre – Mat. 25:32, Twentieth Century. 
 

Nu naţiunile, ca şi corpuri politice, ci oamenii, individualii din toate aceste naţiuni, sunt cei 
despărţiţi în două clase. Naţiunile politice, fiind toate în opoziţie cu Regele de drept al pământului, 
sunt toate la stânga Lui şi sunt condamnate să fie sfărâmate în bucăţi de toiagul Său de fier. Atunci, 
pe ce bază desparte astăzi Regele pe oameni? Pe baza modului în care se comportă ei faţă de fraţii 
Lui. Cine sunt aceşti fraţi spirituali ai Regelui ceresc şi ce reprezintă ei nu este un secret. Mesajul 
Împărăţiei pe care îl propovăduiesc ei; poziţia neutră pe care o iau faţă de sistemele politice şi 
controversele din naţiunile contradictorii; poziţia deschisă pe care o iau pentru Regele lui Iehova, ca 
noul Domnitor de drept al pământului, toate acestea constituie o probă când oamenii din toate 
naţiunile vin în atingere cu ei. W, 15 mai. 
 

Joi, 29 iunie 
Ar trebui ca fiecare om să-şi cerceteze propria faptă şi apoi, indiferent de satisfacţia pe care o are, 
va avea legătură cu el şi nu în comparaţie cu altcineva – Gal. 6:4, A.A.T. 
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Compararea ta cu alţii poate duce la concluzii greşite. Nu-ţi măsura valoarea după nici un alt 

frate, ca standard de comparaţie. Isus Cristos a lăsat exemplul. Iată standardul tău! Iată rigla ta de 
măsură! Iată dreptarul tău! Isus Cristos. Dacă tu doreşti vreo satisfacţie potrivită din serviciul tău 
activ pentru Dumnezeu, stai lângă Isus Cristos şi spune: „Ei bine, ce fac eu?” Aşadar, nu te compara 
cu alţi fraţi din organizaţia vizibilă a lui Dumnezeu. Noi nu suntem la întrecere unii cu alţii. Noi nu 
aţâţăm pe nimeni la luptă, nu ne provocăm unii pe alţii la o paradă de realizări. Indiferent ce este o 
persoană, ca serv al lui Dumnezeu, ea trebuie să fie prin sine înaintea marelui Judecător şi nu în 
comparaţie cu un oarecare tovarăş creştin. Atunci el are satisfacţie în sine. W, 15 martie. 
 

Vineri, 30 iunie 
Iehova a mângâiat Sionul; … şi i-a făcut pustiul asemenea Edenului şi deşertul asemenea grădinii 
[paradisului LXX] lui Iehova  - Isa. 51:3, A.S.V. 
 

Iehova Dumnezeu a făcut aceasta în zilele noastre. Starea pământească a copiilor Sionului este 
acum una a Paradisului, din punct de vedere spiritual, asemenea „grădinii plăcerii”. Fără îndoială, în 
această stare de paradis a Sionului a fost răpit Pavel în viziunea profetică, auzind multe lucruri secrete 
ce nu i s-a permis să le dezvăluie în detaliu. Dar astăzi, ochii noştri pot discerne dezvoltarea de 
Paradis a Sionului, organizaţia universală a lui Dumnezeu, mai ales începând cu naşterea Împărăţiei 
din 1914 şi de la eliberarea copiilor de pe pământ ai Sionului, după 1918. Ca rezultat, închinarea 
curată a lui Iehova se extinde din ce în ce mai mult, deoarece martorii Săi propovăduiesc „această 
Evanghelie a Împărăţiei” ca mărturie pentru toate naţiunile. Aceasta este premergătoarea imediată a 
restatornicirii Paradisului pământesc pentru omenire. W, 15 iunie. 
 

Sâmbătă, 1 iulie 
Daţi împăratului ce aparţine împăratului şi lui Dumnezeu ce aparţine lui Dumnezeu! – Mat. 22:21, 
A.A.T. 
 

Deoarece Cezarii erau zeificaţi în zilele apostolilor şi până în timpul împăratului Constantin, 
noi întrebăm: Era închinarea unul din lucrurile care aparţineau Cezarului şi se cuvenea ea să-i fie dată 
lui, numai pentru că aşa poruncea corpul legiuitor imperial? Dacă da, atunci cine este Dumnezeu, 
căruia trebuie să-I dăm lucrurile ce-I aparţin? Aparţine viaţa noastră Cezarului? Cezarul a fost cel 
care şi-a jertfit viaţa pentru creştini, aşa încât toţi creştinii să-i aparţină Cezarului şi guvernului său 
politic, pentru a dispune de legile ţării făcute de oameni? Este Cezarul prietenul pentru care ar trebui 
să arătăm acea iubire inegalabilă, despre care Isus spunea: „Nu este iubire mai mare, decât ca un om 
să-şi dea viaţa pentru prietenii săi”? Răspunsurile creştinilor înregistrate în istorie arată că ei au fost 
gata să moară pentru credinţa lor paşnică, şi nu în armatele imperiale ale Cezarului. W, 1 aprilie. 
 

Duminică, 2 iulie 
Pregătiţi calea lui Iehova, neteziţi în deşert un drum pentru Dumnezeul nostru – Isa. 40:3, Young. 
 

După ce Ioan Botezătorul a fost aruncat în închisoare, Isus a mers în Galileea şi acolo a 
început propovăduirea mesajului de eliberare, „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerului este aproape” (Mat 
4:12-17). Atunci Isus Cristos, ca Reprezentantul lui Iehova, a început să conducă rămăşiţa căită a 
izraeliţilor pe drumul spre libertatea de robia erorilor religioase, a păcatului şi a organizaţiei 
Diavolului, în relaţii paşnice cu Iehova, ca Tatăl lor ceresc şi în legătura binecuvântată cu Împărăţia 
cerului. Ei s-au eliberat de Ierusalimul de pe pământ, care era „în robie cu copiii ei” şi au devenit 
copiii femeii lui Dumnezeu, „Ierusalimul cel de sus” (Gal. 4:25,26,31). Într-adevăr, aici a fost o 
eliberare din robie într-o stare de favoare a lui Dumnezeu, tot la fel de mult ca eliberarea Israelului 
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din Babilon, cu mai bine de cinci secole în urmă. O astfel de eliberare este realizată pentru Israelul 
spiritual, începând cu 1918 A.D. W, 15 februarie. 
 

Luni, 3 iulie 
După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa cine Mă mănâncă 
pe Mine, va trăi şi el prin Mine – Ioan 6:57. 
 

Tatăl ceresc deţine mijlocul sau darul vieţii pentru creaturile Sale de pe pământ care se căiesc. 
Dumnezeu acordă Fiului Său privilegiul de a fi mijlocul prin care dă viaţă păcătoşilor umani. De 
aceea, aşa cum Dumnezeu ridică din morminte pe cei deja morţi, tot aşa face şi Fiul Său (5:21). 
Această dăruire a vieţii la creaturi, prin Fiu, este foarte diferită de activitatea Fiului din cer, atunci 
când El a creat toate celelalte creaturi din Univers, inclusiv pe bărbatul perfect şi femeia perfectă de 
pe pământ, Adam şi Eva. Asemenea creaturi nu existaseră niciodată înainte. Când le-a creat, ele erau 
creaturi neprihănite, într-o perfecţiune originală, ca şi lucrare a lui Dumnezeu prin Fiul Său. Dar în 
ceea ce priveşte dăruirea vieţii la omenirea păcătoasă şi muribundă, Isus nu putea realiza această 
lucrare de dăruire a vieţii, până când Dumnezeu nu-L autoriza să facă aşa prin jertfa Sa de 
răscumpărare. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 4 iulie 
Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea dintr-o dată în vreo greşeală, voi care sunteţi spirituali, 
reintegraţi-l cu un spirit de blândeţe; ai grijă de tine însuţi, ca să nu fi ispitit – Gal. 6:1, A.S.V. 
 

Dacă noi avem duşmănie, ne vom bucura de căderea altuia împotriva căruia avem o anumită 
ciudă sau faţă de care simţim gelozie şi invidie. Dar dacă suntem conduşi de spiritul lui Dumnezeu, 
dacă avem caracteristicile spirituale de iubire, răbdare, bunătate, amabilitate, credincioşie, blândeţe, 
stăpânire de sine, atunci vom fi doritori să-l îndreptăm pe fratele care greşeşte şi să-l ajutăm să se 
ridice din starea lui decăzută. Da, el a fost ispitit. Înainte să fie conştient de aceasta, el a cedat ispitei 
fără să-şi dea bine seama ce însemna acest lucru pentru sine. Acum lui îi pare rău. Ei bine, toţi suntem 
supuşi ispitei şi n-ar trebui să ne comportăm ca şi când noi n-am putea cădea niciodată (1Cor. 10:12). 
De aceea, cei care produc rodul spiritului pot exercita blândeţe. Ei vor privi la propriile lor slăbiciuni 
şi la faptul că pot cădea şi pot ajunge în aceeaşi stare în care să aibă nevoie de ajutor şi milă. W, 15 
martie. 
 

Miercuri, 5 iulie 
O voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în 
mâna căruia o voi încredinţa – Ezec. 21:27. 
 

În anul 1914 s-a sfârşit timpul ca Isus Cristos să stea la dreapta lui Dumnezeu, aşteptând ca 
duşmanii să-i fie făcuţi aşternut al picioarelor. Aceasta înseamnă că venise timpul ca Iehova 
Dumnezeu să-şi ia puterea universală şi să-şi înceapă domnia faţă de acest pământ. Acela era timpul 
pentru naşterea Împărăţiei Sale, punându-şi Fiul pe tron, pentru a acţiona cu putere deplină ca Rege 
pentru El. Atunci trebuia să se împlinească viziunea lui Daniel, că Fiul omului trebuia să vină către 
„Cel Îmbătrânit de zile” şi să-i fie dată stăpânirea, gloria şi Împărăţia, ca să-i servească toate 
popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile”. Guvernul Teocratic nu mai trebuia ţinut în 
inactivitate, ci Împărăţia trebuia să fie restatornicită, iar Iehova Dumnezeu trebuia să dea puterea 
Celui care avea drept la ea. Acolo, Iehova trebuia să trimită din Sion toiagul puterii Fiului Său, cu 
porunca: „Stăpâneşte!” El a făcut aşa. W, 1 noiembrie. 
 

Joi, 6 iulie 
În aceasta stă iubirea – 1Ioan 4:10, R.S.V. 
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Iubirea trebuie să se exprime clar şi nu să fie reţinută acolo unde trebuie să se facă binele. 

Deşi ea nu caută ceva pentru sine, trebuie să caute în mod activ gloria lui Dumnezeu şi bunăstarea 
trainică a altor creaturi ale Sale. Dacă nu, ea nu-şi atinge ţinta iubirii perfecte. De aceea, iubirea este 
acea însuşire pusă în noi care se exprimă prin ataşamentul nostru neclintit faţă de Iehova Dumnezeu 
şi faţă de organizaţia Lui Teocratică, prin faptele noastre neegoiste faţă de alţii şi prin interesul nostru 
activ în bunăstarea veşnică a altor creaturi. Noi trebuie să cultivăm aceasta zilnic, în continuu, dacă 
dorim să ne dovedim demni ca Dumnezeu să ne dea darul vieţii veşnice. Iubirea este extrem de 
importantă pentru o astfel de viaţă. Egoismul de orice fel nu contribuie la viaţă. Egoismul este cel 
care va distruge în cele din urmă lumea şi cel care ameninţă să cauzeze moartea tuturor oamenilor. În 
cele din urmă, … Numai iubirea lui Dumnezeu va salva. W, 1 decembrie. 
 

Vineri, 7 iulie 
Acesta este motivul pentru care o femeie se cuvine să aibă o învelitoare [margin; autoritate (vălul 
fiind un simbol al acesteia)] pe cap, din pricina îngerilor – 1Cor. 11:10, R.S.V. 
 

Cine sunt exact îngerii, din respect pentru care surorile noastre creştine ar trebui să se acopere 
când se roagă sau profeţesc în adunare, a fost argumentat de nenumărate ori. Dar luând exact ce 
informaţie ne dau Scripturile pure, ei par să fie îngeri spirite nevăzuţi. Pe aceştia Dumnezeu îi 
foloseşte ca pe mesagerii şi delegaţii Săi şi ei au interes în adunările noastre (Eclez. 5:5,6). Dumnezeu 
a ales anumiţi îngeri pentru datorii speciale faţă de noi, ca discipoli ai lui Cristos (1Tim. 5:21). 
Atunci, cu siguranţă, surorile noastre creştine se pot supune, fără să se plângă, la ceva ordinat de o 
Autoritate mai înaltă decât omul, din respect pentru aceşti îngeri. Dacă omul nu înţelege sau nu 
apreciază, ei da. Înţelegerea şi aprecierea acestor îngeri este ceva de preţ, mai ales când ei dau un 
raport lui Dumnezeu pentru noi. W, 1 mai. 
 

Sâmbătă, 8 iulie 
Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta – Ioan 12:27. 
 

Isus a venit într-un umil chip de om, pentru a justifica suveranitatea lui Iehova deasupra 
întregului Univers. Cum? Dovedind că Iehova putea pune pe pământ un om perfect care, în mijlocul 
unei lumi ostile, va rămâne credincios dreptei Sale suveranităţi şi niciodată nu va păcătui împotriva 
acesteia. În armonie cu aceasta, El a proclamat cu îndrăzneală Împărăţia lui Dumnezeu, în loc să ia 
parte la politica acestei lumi. Secundar justificării suveranităţii lui Iehova, Mesia a venit pentru a-şi 
da viaţa ca răscumpărare, de care vor beneficia toţi cei ce doreau să devină supuşi ai Împărăţiei lui 
Dumnezeu, scăpându-i de condamnarea păcatelor lor, eliberându-i de pedeapsa păcatului care este 
moartea. Omenirea avea nevoie de restatornicirea Împărăţiei, pentru a-i elibera de această lume 
asupritoare. Omenirea avea nevoie să fie răscumpărată din păcat şi moarte. Aşadar, acum 
nouăsprezece secole a venit Mesia ca om perfect, născut prin intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu. 
De aceea, prima Lui prezenţă a fost în chip de om. W, 1 iulie. 
 

Duminică, 9 iulie 
Această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca mărturie pentru toate 
naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul – Mat. 24:14, R.S.V. 
 

Acest sfârşit înseamnă nimicire pentru cei ale căror urechi pasionate s-au întors spre invenţii 
omeneşti şi pentru cei care n-au ascultat Cuvântul salvator de viaţă al lui Dumnezeu şi n-au putut să 
cheme numele lui Iehova prin acesta şi să fie salvaţi prin Cristosul Său. Acesta este un ceas critic 
pentru milioane de oameni care au nevoie să asculte. Aceasta este o hotărâre critică pe care trebuie s-
o luaţi. Dacă aveţi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl ascultaţi, atunci responsabilitatea voastră nu poate 
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fi dată la o parte. Voi trebuie să propovăduiţi acum ca niciodată înainte. Dacă veţi face aşa, cu bucurie 
şi ascultare recunoscătoare, aceasta va însemna apărarea voastră împotriva întregii presiuni a 
distrugătoarei propagande lumeşti. Ascultarea voastră mai poate însemna şi salvarea altora care vă 
ascultă, şi mai presus de orice, aceasta înseamnă justificarea lui Iehova Dumnezeu, a cărui poruncă o 
ascultaţi. W, 15 decembrie.  
 

Luni, 10 iulie 
Încrede-te în Iehova cu toată inima ta şi nu te bizui pe propria ta înţelegere – Prov. 3:5, A.S.V. 
 

Când cineva vede adevărul, el va dori mai mult din el şi cu timpul, va deveni un adevărat serv 
al lui Iehova Dumnezeu. Nimeni nu poate rămâne neutru. Individualii trebuie să ia poziţie pentru 
Lumea Nouă a lui Iehova, sau să rămână credincioşi celei vechi. Scripturile arată clar că nu poţi servi 
lui Dumnezeu şi Diavolului. Tu trebuie să fi fie fierbinte, fie rece; trebuie să fi fie pentru, fie 
împotriva Domnului. Persoanele care sunt dornice să se angajeze în afacerile politice, comerciale sau 
religioase ale lumii, sprijinindu-le întocmai cum sprijină pe cineva, împotriva supremaţiei 
Atotputernicului Dumnezeu, vor trebui să cadă împreună cu acea veche organizaţie a lumii, când 
aceasta va fi nimicită în bătălia Armaghedonului. Hotărârea trebuie luată acum, în aceste zile din 
urmă ale lumii vechi. Merită să serveşti pe Iehova. Numai El îţi poate da viaţă, în timp ce plata 
păcatului este moartea – Rom. 6:23. W,1 ianuarie. 
 

Marţi, 11 iulie 
Cartea va rămâne aproape de el, şi o va citi în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să-L slăvească pe 
Dumnezeul lui Cel Veşnic, să păzească în mod ascultător toate instrucţiunile şi toate legile codului 
acestuia, aşa încât inima lui să nu se îngâmfe – Deut. 17:19, Moffatt. 
 

Isus n-a aşteptat ca Roma să spună care era Cuvântul scris al lui Dumnezeu, aşa încât aceasta 
să fi zis că ea a făcut acea Carte. Nu; ci El a arătat urmaşilor Săi care era acest Cuvânt, citând din el. 
Prin propriul Său studiu din el şi prin ascultarea lui neclintită de acesta, El a fost un exemplu 
credincios pentru toţi urmaşii Lui, pe care să-l imite. Mai ales pentru cei 144.000 de tovarăşi biruitori 
ai Săi, care vor trăi şi vor domni împreună cu El în cer, dacă suferă şi mor împreună cu El pe pământ. 
Dacă şi cei 144.000 sunt unşi cu spiritul lui Dumnezeu, pentru a fi regi şi preoţi împreună cu Isus, 
atunci şi ei ajung sub porunca divină pentru regi de a avea o copie a Cuvântului scris al lui 
Dumnezeu, pentru a-l studia şi asculta. W, 1 februarie. 
 

Miercuri, 12 iulie 
Isus, mediatorul unui nou legământ – Evrei 12:24, A.S.V. 
 

Deoarece vechiul aranjament al Legii n-a desfiinţat legământul Avraamic, nici noul legământ 
nu-l desfiinţează. În schimb, el continuă binecuvântarea legământului Avraamic pentru anumiţi 
indivizi scoşi din întreaga omenire, anume pentru credincioşii urmaşi pe urmele lui Cristos. Aceştia 
devin împreună moştenitorii Săi în Împărăţia cerească. Pe de altă parte, vechiul aranjament al Legii n-
a dat naştere Sămânţei promise a binecuvântării, aşa cum nici Agar n-a dat naştere adevăratului 
moştenitor al lui Avraam. În ea însăşi, Legea era bună, sfântă şi dreaptă, dar îi condamna pe izraeliţi 
şi astfel îi condamna pe toţi oamenii, din pricina păcatului nostru înnăscut moştenit de la Adam. 
Aşadar viaţa veşnică n-a venit şi nu putea veni prin Lege. Ea n-a dat naştere Sămânţei Avraamice. 
Originalul legământ Avraamic a dat naştere adevăratei şi originalei Sămânţe a lui Avraam. Această 
Sămânţă este Mediatorul unui nou legământ. În felul acesta, noul legământ n-a dat naştere Sămânţei 
originale, ci legământul Avraamic produce Mediatorul între Dumnezeu şi oameni. W, 1 martie. 
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Joi, 13 iulie 
Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu – Luca 20:25. 
 

Atunci când gloata condusă de preoţi a urlat, „Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul”, şi a 
mers mână în mână cu agentul Cezarului în executarea lui Isus, poate că ei au dat Cezarului, 
împăratul lor, ceea ce cerea el. Dar i-au dat ei lui Dumnezeu ce era al lui Dumnezeu şi ce trebuia să-I 
dea Lui? Apostolii lui Isus au răspuns Nu la aceasta (Fapte 4:24-29). La începutul secolului al 
patrulea, Cezarul Constantin a mărturisit convertirea la organizaţia religioasă romană, ce se pretindea 
a fi creştină. Dar aceasta n-a transformat „Cezarul” într-un prieten şi serv al lui Dumnezeu. Aşadar, 
când Isus a zis să dăm Cezarului ce este al Cezarului, El nu avea în minte vreun aşa-numit Cezar 
„creştin”, căci Isus ştia că un astfel de Cezar nu putea exista şi că nu va exista niciodată. Cezarii au 
fost zeificaţi până în zilele împăratului Constantin. Dar închinarea Îi aparţine numai lui Dumnezeu. 
W, 1 aprilie. 
 

Vineri, 14 iulie 
Tu vei ocroti şi oameni şi fiare, o Doamne; O, cum ţi-ai înmulţit îndurarea, Dumnezeule! – Ps. 
35:7,8, Douay. 
 

Iehova este Cel a cărui îndurare înseamnă totul pentru noi. Compasiunea unor oameni faţă de 
alţii ajută la uşurarea suferinţei şi necazului din timpurile noastre de încercare, dar o astfel de uşurare 
este doar temporară. Îndurarea de la Iehova Dumnezeu înseamnă viaţă, pace, belşug, sănătate şi 
fericire care nu se sfârşesc niciodată pentru noi, deoarece El este marele Dătător de viaţă. „La Tine 
este izvorul vieţii” (Ps. 36:9). Familia umană n-ar fi trecut niciodată aceşti treizeci şi doi de ani din 
1918 dacă n-ar fi fost îndurarea Sa. Dacă Dumnezeul îndurării n-ar fi scurtat zilele de necaz de peste 
organizaţia lui Satan, prin ceea ce a făcut în 1918, nici un muritor n-ar fi viu pe pământ în 1950. El a 
întrerupt acel necaz, nu nimicindu-l numaidecât pe Satan şi organizaţia lui vizibilă şi invizibilă, 
imediat după ce au fost aruncaţi din cer jos pe pământ. Aşadar, El a permis un interval de timp între 
acea perioadă şi Armaghedon. W, 1 iunie. 
 

Sâmbătă, 15 iulie 
Căci după cum fulgerul iese de la răsărit şi luminează până la apus, tot aşa va fi şi prezenţa Fiului 
Omului – Mat. 24:27, Rotherham. 
 

Isus nu limitează cunoştinţa şi viziunea spirituală despre prezenţa Sa la un pustiu, la nişte 
camere secrete ale anumitor conspiratori sau la nişte întruniri spiritiste. Aceasta n-ar fi asemenea 
strălucirii fulgerului din cer însoţit de tunet. Nici un om nu poate limita semnalul luminos, sau 
fulgerul din cer, la un pustiu, la camere ascunse sau la laboratoare. Nu; oamenii de la est la vest, de la 
un orizont la altul, văd strălucirea fulgerului. În acelaşi mod, Isus nu va permite ca lumina despre 
prezenţa Sa a doua să fie păstrată în secret pentru câţiva din pustiu, sau din camere secrete. Dovezile 
parousiei Lui au devenit o lumină orbitoare pentru întreaga omenire. Credincioasă, rămăşiţa aleşilor 
lui Dumnezeu pricepe corect Semnul şi discerne prima că Fiul omului este aici în gloria şi puterea 
Împărăţiei. Dar ei nu pot păstra această cunoştinţă numai pentru ei înşişi. W, 15 iulie. 
 

Duminică, 16 iulie 
Fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor; … şi care are cinstea şi 
puterea veşnică! Amin. – 1Tim. 6:15,16. 
 

La sfârşitul timpurilor Neamurilor, în 1914, Iehova L-a făcut pe Isus Cristos singurul 
Stăpânitor de drept pentru domnia pământului nostru. El L-a întronat ca Rege pe cerescul Munte 
Sion, dându-i gloria şi stăpânirea ce nu se vor sfârşi şi o Împărăţie ce nu va fi nimicită. Ce fericită 
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este poziţia Lui acum, în putere regală! El este cel mai bun rege şi cel mai bun domn pe care 
pământul îl va avea vreodată în existenţa lui, „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. Pe măsură 
ce se îndreaptă spre descoperirea prezenţei Sale în această calitate, în bătălia Armaghedonului, El îşi 
ia obligaţia de a câştiga bătălia, de a justifica suveranitatea lui Iehova şi de a nimici pe toţi duşmanii 
Săi, în mijlocul cărora domneşte în decursul parousiei Sale (Apoc. 19:16 şi 17:14). Atunci va fi clar, 
dincolo de orice îndoială, pentru fiecare persoană lăsată să supravieţuiască pe pământ, că El este 
„fericitul şi singurul Stăpânitor” – Rotherham. W, 1 august. 
 

Luni, 17 iulie 
Lucifer, … tu ziceai în inima ta, … îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui 
Dumnezeu; voi sta pe muntele adunării – Isa. 14:12,13. 
 

Pentru a-şi împlini ambiţia complet, Satan trebuia să înghită Împărăţia lui Isus Cristos, 
„Steaua de dimineaţă şi strălucitoare”, imediat ce aceasta era născută. După cele „şapte timpuri” de 
când regele lui Satan al Babilonului a pustiit Ierusalimul şi Iudeea, a venit timpul pentru naşterea 
Împărăţiei. În 1914 Iehova L-a întronat pe Cristos pe cerescul Munte Sion, cerescul loc al tronului. 
Prin acest Rege şi Mare Preot de pe Muntele Sion Iehova va restatornici omenirea în favoarea Lui şi o 
va binecuvânta în decursul domniei de o mie de ani a lui Cristos. Odată vigilentul Satan a încercat să 
se urce pe acest ceresc Munte Sion şi, asemenea unui balaur, să înghită Guvernul nou-născut. Prin 
aceasta el şi-a înălţat scaunul de domnie mai presus de „stelele lui Dumnezeu” şi s-a asemănat cu 
Iehova Dumnezeu. Satan îşi menţinea astfel suveranitatea ca „dumnezeul acestei lumi”. Dar el a 
eşuat! W, 15 octombrie. 
 

Marţi, 18 iulie 
Am dat poruncă sfintei Mele oştiri, … la judecata mâniei Mele – Isa. 13:3. 
 

Toate creaturile credincioase din Univers se aliniază acum de partea Împărăţiei, a marelui 
Semnal pe care Iehova l-a ridicat. Pe pământ, numai o minoritate se adună în jurul Semnalului ca şi 
organizaţia capitală a Universului a lui Iehova; dar în cer există oştiri peste oştiri de îngeri sfinţi, care 
se închină Împărăţiei şi fac plecăciune înaintea Regelui Său întronat. Toţi aceştia se oferă voluntar 
pentru serviciu sub Rege, împotriva acelei organizaţii nelegiuite care este o pată pe Univers de atâta 
timp, antitipicul Babilon. Pentru aceştia, numele lui Dumnezeu devine în mod potrivit „Iehova al 
oştirilor”. El este Marele Comandant Suprem al tuturor acestor oştiri. El a prezis răsturnarea 
antitipicului Babilon. El a pus deoparte şi a pregătit oştiri îngereşti pentru „bătălia zilei celei mari a 
Dumnezeului Cel Atotputernic” împotriva lumii lui Satan. W, 1 octombrie. 
 

Miercuri, 19 iulie 
Dacă aş avea toată credinţa, încât să mut munţii, dar n-aş avea dragoste, aş fi nimic – 1Cor. 13:2, 
A.S.V. 
 

Să te rogi pentru înlăturarea obstacolelor asemenea munţilor necesită o cantitate extraordinară 
de credinţă, „toată credinţa”. N-ar garanta aceasta că posesorul ei ar birui toate lucrurile din calea 
lui, chiar lumea, şi în cele din urmă ar câştiga premiul vieţii veşnice? Nu, dacă el nu are iubire alături 
de credinţă. Petru spunea că dragostea frăţească şi iubirea trebuie să fie adăugate credinţei. Iuda a 
avut cândva credinţă, dar a pierdut la iubire şi s-a transformat în trădător faţă de Isus. Este nevoie de 
iubire pentru a rămâne pe poziţie, căci prin egoism putem … în care exercităm credinţă. Deşi 
exercităm credinţa pe care Dumnezeu o va furniza, noi vom face unele fapte de alinare pentru fraţii 
noştri nevoiaşi. Altfel, pentru că nu avem adevărata iubire, credinţa noastră nu le face nici un bine. 
Noi eşuăm să fim asemenea lui Dumnezeu faţă de aproapele nostru nevoiaş. Noi dăm greş în cea de-a 
doua dintre marile porunci şi astfel ne dovedim a fi nimic. W, 15 noiembrie. 
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Joi, 20 iulie 

Ci temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să nimicească şi sufletul şi trupul în Gheenă – Mat. 
10:28, Spencer. 
 

Omorându-ne trupurile umane, duşmanii noştri pot face ca noi să mergem în Şeol, Hades sau 
iad; dar prin aceasta ei nu ne pot distruge sufletul. Bineînţeles că printr-o asemenea faptă ei pot cauza 
întreruperea, pentru o vreme, a sufletului nostru sau a vieţii noastre conştiente. Dar aceasta nu-l 
nimiceşte pentru veşnicie. De ce nu? Deoarece Dumnezeu a promis că-i va învia din Şeol sau Hades 
pe cei care Îi sunt credincioşi. El va face aşa sub Împărăţia lui Cristos; şi când El Îl foloseşte pe Isus 
pentru a-i învia pe urmaşii Lui credincioşi, El îi va îmbrăca cu nemurire pe tărâmul spiritual. Atunci 
de ce să ne temem de puterea duşmanilor, care ne ucid prin permisiunea lui Dumnezeu, pentru a ne 
dovedi credincioşia faţă de El? Decât să ne temem de ei, ar trebui să ne temem de El. De ce? 
Deoarece Dumnezeu poate nimici atât trupul, cât şi sufletul, în Gheenă şi Gheena înseamnă starea de 
nimicire din care nu există nici o înviere a sufletului. W, 1 septembrie. 
 

Vineri, 21 iulie 
Dragostea … acoperă toate lucrurile – 1Cor. 13:4,7, A.S.V., margin. 
 

Deoarece dragostea este îndelung răbdătoare, cel care o cultivă va întârzia să demaşte în faţa 
altora pe cel care a greşit faţă de el. Dragostea va scuza jignirile. Nu că ea va ascunde infracţiunile şi 
încălcările ce trebuie raportate în mod potrivit la cei cu autoritate, care trebuie să ştie ceva despre 
acestea şi să acţioneze pentru binele tuturor din organizaţie. Grija pentru binele celor mulţi ne va face 
să raportăm astfel de lucruri la cei în măsură. Dar o persoană cu iubire are grijă să nu aducă un 
ofensator în atenţia publică, dacă acea chestiune poate fi îndreptată pe o cale liniştită şi mai uşoară, ce 
nu va da naştere la dezbinare între cei care ar putea lua parte la chestiune. „Ura stârneşte certuri, dar 
dragostea acoperă toate greşelile” (Prov. 10:12). Dacă noi iertăm o persoană care se căieşte, de ce să 
mai demascăm greşeala şi altora? Dragostea va arăta că iertarea ei este adevărată, că ea a acoperit 
complet chestiunea, aşa cum face Dumnezeu. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 22 iulie 
Şi când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără – Mat. 13:46. 
 

Isus a trebuit să ţină toate poruncile lui Dumnezeu în mod perfect. Prin aceasta, El trebuia să 
arate că Îl recunoştea pe Iehova şi păstra loialitatea faţă de El ca Supremul Suveran Universal, Izvorul 
întregii puteri a Împărăţiei. El trebuia să fie gata chiar să moară pentru credincioşie în această cale de 
acţiune, pentru a justifica suveranitatea universală a Tatălui Său ceresc. A fost un preţ scump, dar 
unsul Isus l-a plătit la Calvar. În felul acesta, El şi-a stabilit dreptul la Împărăţia cerului, împărăţie ce 
va cuprinde tot ceea ce includea împărăţia lui David. Dar Isus trebuia să trăiască, şi trăieşte pentru 
totdeauna prin puterea unei vieţi fără sfârşit, pentru a se bucura veşnic de acea Împărăţie cerească şi 
pentru a o exercita. De aceea, Atotputernicul Dumnezeu şi-a împlinit legământul pentru Împărăţie 
făcut cu David, înviindu-L pe Isus din moarte la viaţă în spirit. Dumnezeu L-a îmbrăcat cu nemurire. 
W, 15 septembrie. 
 

Duminică, 23 iulie 
Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? zice Cel Sfânt – Isa. 40:25. 
 

Nu este timpul să încetăm să ne mai punem speranţa şi încrederea în prinţi, religioşi şi politici 
şi în structurile naţionale şi internaţionale făcute de oameni şi să-i acordăm lui Dumnezeu credinţa, 
speranţa, încrederea, închinarea şi serviciul ce I Se cuvin? Acestea Îi aparţin în mod just înaintea 
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tuturor celorlalte lucruri care aparţin „Cezarului”. Cinstiţi pe Dumnezeu prin dobândirea unei 
înţelegeri potrivite despre El, potrivit Cuvântului Său şi apoi ordonaţi-vă viaţa după acea înţelegere 
Scripturală. Ridicaţi-vă ochii spre cerurile vizibile şi citiţi instrucţiunea pe care acestea o transmit 
despre El, în lumina descoperirii scrise pe care El ne-a dat-o în Biblie. El a pus acolo fiecare corp 
ceresc. El ştie că fiecare este acolo şi le numeşte pe toate cu numele pe care le-a dat. Cum putem noi 
asemăna pe Creatorul lor cu ceva cât de cât ca egal al Său? Nu faceţi din orice creatură vizibilă 
dumnezeul vostru, acordându-i ceea ce I se datorează numai lui Iehova Dumnezeu. W, 15 februarie. 
 

Luni, 24 iulie 
Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost 
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea – Apoc. 20:12. 
 

În decursul domniei milenare a lui Cristos, voia lui Dumnezeu pentru acel timp va fi făcută de 
cunoscut întregii omeniri. Această clarificare a voinţei divine, fără nimeni care să-i împiedice sau să-i 
înşele pe oameni, înseamnă ceea ce este ilustrat prin deschiderea cărţilor. Faptele ce alcătuiesc baza 
pentru judecata finală a omenirii vor fi faptele lor din viitor, după ce cărţile vor fi deschise. Numai în 
felul acesta ar putea fi ei judecaţi după lucrurile scrise în ele, după faptele lor. Cei care îşi vor 
conforma vieţile acelor lucruri, vor primi binecuvântările Împărăţiei. Ei vor primi ajutorul oferit de 
preot al jertfei de răscumpărare a lui Cristos şi vor fi vindecaţi de toate efectele aducătoare de moarte 
ale păcatului lui Adam. În felul acesta, moartea datorată lui Adam va fi nimicită (Apoc. 21:4). 
Aceasta înseamnă că toţi cei ascultători vor reuşi să ajungă la perfecţiune umană. W, 15 ianuarie. 
 

Marţi, 25 iulie 
Aşa cum Tatăl are în El Însuşi darul vieţii, tot aşa a dat şi Fiului, ca şi El să aibă în Sine darul vieţii 
– Ioan 5:26, R. Knox. 
 

Faptul că Tatăl ceresc, precum şi Fiul, au viaţa în Ei Înşişi, înseamnă că au puterea de a da 
viaţă păcătoşilor muribunzi şi morţi. Alte Scripturi sunt de acord cu aceasta, pentru a arăta că darul 
vieţii de la Dumnezeu pentru păcătoşi este prin Fiul Său Isus Cristos. În Romani 6:23 citim: „Plata 
păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Moffatt). Pentru a ilustra că mijlocul vieţii era asemenea pâinii susţinătoare de viaţă şi că împărţirea 
vieţii la păcătoşi cuprindea învierea celor morţi, Isus S-a comparat pe Sine cu mana din cer, zicând: 
„Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă lumii viaţa. Voia Tatălui Meu 
este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” – 
Ioan 6:33,40. W, 15 aprilie. 
 

Miercuri, 26 iulie 
Să umblăm prin spirit – Gal. 5:25. 
 

Dacă noi suntem adevăraţi creştini, atunci ne-am dedicat lui Dumnezeu în deplină consacrare 
pentru a face voia Sa. Aşadar, dacă noi dorim să umblăm prin spiritul Lui, atunci trebuie să fim 
călăuziţi de ceea ce acesta a făcut să fie scris în sfânta Sa Carte, Biblia. Noi trebuie să permitem ca 
acelaşi spirit al lui Dumnezeu să ne deschidă minţile, pentru a înţelege adevărurile conţinute în Biblie 
şi pe care El le face clare pentru noi prin organizaţia Lui Teocratică. Acest spirit trebuie să ne 
călăuzească către adunările tovarăşilor creştini unde se studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi unde se 
discută şi se aranjează serviciul Său. Să fie clar că acest spirit trebuie să ne călăuzească în studiile 
Turnului de veghere; el trebuie să ne ducă la adunările regulate de serviciu pentru instrucţiuni, despre 
cum să proclamăm mesajul Împărăţiei la comunitatea în care trăim. Acest spirit trebuie să ne dea 
energie să participăm la şcoala săptămânală de serviciu Teocratic, pentru a ne ajuta să ne îmbunătăţim 
modul de a prezenta altora adevărul, după cum ni se oferă ocazia. W, 15 martie. 
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Joi, 27 iulie 

O femeie graţioasă câştigă respect – Prov. 11:16, A.A.T. 
 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu trimite condiţia de femeie în plan secundar şi aduce în prim 
plan puţine dintre ele individual. Dar pe acelea care au arătat un respect smerit pentru aranjamentele 
Sale, la rândul Său, El le-a respectat. Astfel, fiind supuse, pline de încredere şi doritoare să-şi facă 
partea în domeniul pe care Dumnezeu l-a prescris lor, ele au câştigat mai mult din favoarea Lui şi 
bunul respect al bărbatului, decât dacă ar fi încercat să se afirme, să ia conducerea, să iese în evidenţă 
şi să se vâre într-o poziţie de conducere. Ele au luat în considerare sexul slab în mod realist şi ceea ce 
are de spus cu privire la acesta Cuvântul lui Dumnezeu. Fără să se plângă de rolul inferior care le-a 
fost încredinţat să-l joace, ele au luat ce era mai bun din situaţie, pentru a lucra împreună cu servii lui 
Dumnezeu de parte bărbătească. Astfel, ele au plăcut lui Dumnezeu şi n-au fost uitate în scopul Său. 
Aşa că Lui i-a plăcut să le folosească într-un mod onorabil. W, 1 mai. 
 

Vineri, 28 iulie 
Drept răspuns, Împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 
din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut – Mat. 25:40. 
 

Aceşti fraţi ai Săi sunt izraeliţi spirituali, născuţi prin spiritul lui Dumnezeu, pentru a deveni 
fiii Lui spirituali. Aici, Regelui nu-i este ruşine să mărturisească  „oilor” că rămăşiţa spirituală, faţă de 
care ei fac fapte directe, sunt fraţii Săi, deoarece toţi aceştia au o singură origine după tată, Iehova 
Dumnezeu (Evrei 2:11,12,16,17). Ce se face pentru fraţii Săi este ca făcut pentru El, Regele. El a 
avertizat împotriva facerii a ceva rău unuia din fraţii Lui credincioşi, chiar celui mai mic dintre ei, sau 
celui mai puţin important (Mat. 10:40-42; 18:6). Ei sunt ambasadorii lui Dumnezeu pentru Cristos şi 
sunt un ajutor pentru Cristos. Aşadar, „oile” nu vor face nimic rău acestor ambasadori, aşa cum nu i-
ar face nici lui Cristos. Ei încearcă să fie cei pe care i-a avut El în vedere la Marcu 9:41. W, 15 mai. 
 

Sâmbătă, 29 iulie 
Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu – Apoc. 2:7. 
 

Membrii bisericii lui Cristos „caută gloria, cinstea şi nemurirea” şi la învierea lor în trupuri 
spirituale vor fi îmbrăcaţi cu nemurire şi neputrezire (Rom. 2:7; 1Cor. 15:44,51-54). De aceea, faptul 
că ei mănâncă din pomul vieţii înseamnă că lor li se permite intrarea în viaţă nemuritoare şi 
incoruptibilă în cer, într-o relaţie familiară cu Dumnezeu. Acest drept le este acordat, deoarece au pus 
stăpânire pe înţelepciunea cerească, aduc roade drepte şi duc glorioasa luptă a credinţei, păstrându-şi 
astfel integritatea faţă de Dumnezeu. Prin învierea lor la viaţă spirituală, lor li se permite accesul la 
acest simbolic pom al vieţii, pe care numai incoruptibilul Dumnezeu îl putea planta. În simbolicul 
Paradis al lui Dumnezeu ei vor fi nemuritori şi se vor bucura de plăcerea celei mai familiare relaţii cu 
El. W, 15 iunie. 
 

Duminică, 30 iulie 
Daţi înapoi Cezarului ce-i aparţine Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i aparţine lui Dumnezeu – Marcu 
12:17, Fenton. 
 

Psalmul 36:9 zice despre Iehova Dumnezeu: „La Tine este izvorul vieţii”. Psalmul 3:8 zice: 
„Salvarea aparţine lui Iehova” (A.S.V.). Vieţile noastre prezente şi viitoare sunt de la Dumnezeu. El 
este Dumnezeul nostru pentru că ne-a creat şi s-a îngrijit, prin Cristos, de răscumpărarea noastră. Şi 
astfel, vieţile noastre, închinarea şi ascultarea noastră dreaptă, le datorăm Lui şi trebuie să I le dăm 
înapoi, deoarece Îi aparţin, căci Fiul Său Isus zicea: „Restituiţi … Cezarului ce-i aparţine Cezarului; 
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şi lui Dumnezeu ce I se cuvine lui Dumnezeu!” (Mat. 22:21, Fenton). Toată Scriptura sprijină această 
poruncă; nimic nu o contrazice. Când la 1Petru 2:17 se spune creştinilor: „Iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de 
Dumnezeu; daţi cinste împăratului!”, observăm că acest verset nu-l menţionează pe Cezar. Aceasta 
înseamnă cinstirea Regelui uns al lui Iehova, Isus Cristos. Acestui Rege noi îi vom da cinste, aşa cum 
a fost poruncit. W, 1 aprilie. 
 

Luni, 31 iulie 
Faţă de cei îndurători, Tu Te arăţi îndurător – Ps. 18:25. 
 

Când un creştin refuză, fără milă, îndurarea faţă de fraţii lui care l-au jignit, să-şi pună singur 
întrebarea: Urmează Dumnezeu exemplul meu şi refuză, de asemenea, să mai arate îndurare faţă de 
acest frate ofensator? În asemenea împrejurări, cine este în realitate cel căruia Dumnezeu nu-i va 
arăta îndurare, cel neîndurător sau ofensatorul care se căieşte şi cere iertare? Punctul ce trebuie luat în 
considerare nu este: N-ar fi trebuit el să ştie mai bine?, ci: Este el totuşi slab şi imperfect în carne, aşa 
cum suntem toţi? Chiar prin lipsa lui de compasiune, persoana neîndurătoare îl împiedică pe 
Dumnezeu să arate îndurare faţă de el, căci numai cu cei îndurători Dumnezeu se va purta aşa. Să 
aplicăm aceeaşi regulă la noi şi să ne gândim că de aici înainte Dumnezeu nu ne va ierta şi nu va fi 
răbdător cu noi, deoarece şi noi ar fi trebuit să ştim mai bine, acum că am venit la adevăr. W, 1 iunie. 
 

Marţi, 1 august 
Creşterea guvernului Său şi a păcii vor fi fără sfârşit asupra tronului lui David şi a Împărăţiei Lui, 
pentru a o întări – Isa. 9:7, A.S.V. 
 

Iehova este complet devotat legământului Său pentru Împărăţie făcut cu David. El se va îngriji 
cu credincioşie ca acesta să fie dus la bun sfârşit până la final. Guvernul Său din mâinile 
Moştenitorului Permanent al legământului a fost născut în 1914. În pofida întregii persecuţii şi a 
opoziţiei îngrămădite asupra rămăşiţei unse a tovarăşilor Săi moştenitori, Guvernul Teocratic al 
scumpului Fiu al lui Dumnezeu continuă să crească, pe măsură ce această rămăşiţă unsă predică 
această Evanghelie a Împărăţiei întemeiate în toată lumea, ca mărturie pentru toate naţiunile. Dovada 
acestui lucru stă în faptul că sute de mii de bărbaţi şi femei cu bunăvoinţă, care ascultă această veste 
bună a Împărăţiei, o acceptă ca adevăr. Creşterea Guvernului marelui Fiu al lui David nu va fi numai 
peste cei ce trăiesc astăzi care ascultă, ci şi peste cei morţi pe care El îi va învia. W, 15 septembrie. 
 

Miercuri, 2 august 
Când se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a 
acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii din neamul leviţilor. Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în 
toate zilele vieţii lui – Deut. 17:18,19. 
 

Iehova şi-a însărcinat regele uns să studieze Biblia, în care El tăinuise multe lucruri de cea mai 
mare importanţă. Această însărcinare de a studia a fost dată cu mult înainte ca regele să fi fost 
vreodată creat şi instalat pe tron. Regele pe care Iehova Dumnezeu l-a ales pentru poporul Său trebuia 
să studieze Biblia şi să adere la învăţăturile ei. El trebuia să facă aşa dacă dorea să fie stabilită o 
dinastie în familia sa şi fiii lui să-i succeadă pentru mult timp pe tronul Israelului. Studiind astfel 
Biblia şi ascultând de ea regele era un bun conducător pentru toţi supuşii lui, precum şi un bun 
exemplu pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Ce studiu mai bun ar fi putut fi pentru un rege, când 
principala învăţătură din Biblie este Împărăţia lui Dumnezeu prin regalul Său Mesia? W, 1 februarie. 
 

Joi, 3 august 
Astfel ‘rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi dragostea’, dar cea mai mare dintre toate este 
dragostea – 1Cor. 13:13, Moffatt. 
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Biserica de astăzi, cu o cunoştinţă deplină şi avansată, în pofida absenţei miraculoaselor daruri 

ale cunoştinţei parţiale, are acum motiv pentru o mai bogată credinţă, speranţă şi dragoste decât 
oricând înainte. Ea trebuie să arate credinţă până la sfârşitul căii sale de acţiune pământeşti, dar 
anumite aspecte ale credinţei sale vor trece, pe măsură ce lucrurile prezise şi promise în Cuvântul lui 
Dumnezeu se vor realiza. Credinţa este baza lucrurilor în care se speră şi anumite aspecte ale 
speranţei noastre vor trece, deoarece noi vom vedea şi vom experimenta astfel de lucruri în care am 
sperat. Cu toate acestea, dragostea va rămâne întotdeauna în deplinătatea ei. În loc să slăbească, ea îşi 
ia obligaţia să se aprofundeze şi să crească în toată eternitatea. Atunci, având o apreciere corectă a 
valorii lucrurilor, în timp ce ne îndreptăm inimile spre anumite privilegii şi realizări, să urmărim în 
principal dragostea, căci aceasta este însuşirea noastră cea mai mare şi mai trainică. W, 1 decembrie. 
 

Vineri, 4 august 
Locuitorii unei cetăţi vor merge în altă cetate, zicând: Hai să mergem repede să implorăm favoarea 
lui Iehova şi să căutăm pe Iehova al oştirilor; Voi merge şi eu – Zah. 8:21, A.S.V. 
 

Oamenii cu bunăvoinţă din toate naţiunile să arate credinţă în Dumnezeu asemenea celei lui 
Avraam şi să meargă spre organizaţia Lui Teocratică împreună cu rămăşiţa spirituală. Manifestând o 
astfel de credinţă, ei arată că sunt mai mult iudei pe interior, decât iudeii naturali care s-au readunat în 
Palestina în necredinţă. Ei se arată înaintea acestor izraeliţi de carne în credinţa Avraamică. O astfel 
de credinţă din aceşti consacraţi oameni de bine este mai acceptată de Dumnezeu decât legătura de 
carne a izraeliţilor naturali faţă de Avraam din vechime. Aşadar, ei să se asocieze cu Israelul spiritual 
şi să vorbească şi altor locuitori din toate naţiunile. Aceasta îi va aduce în armonie cu Dumnezeul cel 
viu prin Regele Său Isus Cristos. Acest fapt îi va conduce la ocrotirea lor prin bătălia 
Armaghedonului şi la viaţă veşnică în Lumea Nouă. W, 15 august. 
 

Sâmbătă, 5 august 
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos 
– Ioan 17:3. 
 

De aceea martorii lui Iehova sunt foarte zeloşi în efortul lor de a-L lăuda pe Iehova în 
continuare „din ce în ce mai mult”. Ei ştiu că cineva poate afla calea de a câştiga viaţa veşnică printr-
o cunoştinţă din Cuvântul lui Dumnezeu. Un iubitor al vieţii, nu un distrugător al ei, doreşte să-şi 
vadă şi semenul trăind; aşadar, fiind instruit în principiile lui Iehova ale adevărului şi dreptăţii, el va 
dori să „meargă … şi să facă discipoli din toate naţiunile”. Aceasta este misiunea martorilor lui 
Iehova şi ei încearcă s-o facă bine. Ei nu fac această grandioasă lucrare prin propria lor tărie. Ei o fac 
prin spiritul lui Dumnezeu. Nu din pricina propriei lor abilităţi fac ei progres şi se extind, ci pentru că 
Dumnezeu este cu ei. Aşa că, în lumea întreagă noi îi auzim pe martorii lui Iehova spunând cu 
hotărâre, la unison: „Eu … Te voi luda în continuare din ce în ce mai mult”. W, 1 ianuarie. 
 

Duminică, 6 august 
Această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită – Mat. 24:14. 
 

Această mărturie pentru Împărăţia în acţiune trebuie să aibă loc în decursul parousiei lui Isus, 
aşa cum a profeţit Isus şi profeţia Lui este de fapt o poruncă. Mărturia a fost dată şi continuă să fie 
dată printr-un număr în creştere de martori ai lui Iehova, mai ales din 1920 înainte. Toată furia 
Nazismului, Fascismului, Comunismului şi a celui de-al Doilea Război Mondial n-au putut s-o 
oprească, sau măcar s-o facă să se reducă. De ce? Deoarece porunca profetică a lui Isus trebuie să fie 
ascultată. Această mărturie din ce în ce mai mare pe plan internaţional, pentru Împărăţia întemeiată a 
lui Dumnezeu, formează o parte elocventă a „semnului” prezenţei Sale şi ea este atât de mult o parte 
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că nu poate fi ţinută ascunsă. Aceasta furnizează dovada elocventă că întronatul Fiu al omului 
domneşte acum în mijlocul vrăjmaşilor Săi. Din 1914 înainte naţiunile se dezlănţuie împotriva 
chestiunii dominaţiei universale. Ele şi-au închipuit zadarnic că ar putea bloca triumful Împărăţiei 
născute în acel an. Mânia lui Dumnezeu este asupra lor, deoarece nu dau atenţie mărturiei Împărăţiei, 
ci ne persecută. W, 15 iulie. 
 

Luni, 7 august 
Servi ai unui nou legământ – 2Cor. 3:6, A.S.V. 
 

Au fost doar doisprezece apostoli ai lui Cristos care au împărţit darurile spiritului sfânt. 
Atunci cum pot şi ceilalţi din cei 144.000 de membrii ai trupului lui Cristos să fie „servi ai unui nou 
legământ”? Făcând de cunoscut şi altora această îngrijire. Aceasta înseamnă prin reflectarea 
glorioasei lumini a adevărului care străluceşte de la Dumnezeu, Făcătorul legământului, şi care se 
reflectă de la faţa Mai Marelui Mediator al lui, Isus Cristos, Profetul asemenea lui Moise. Reflectând 
astfel lumina adevărului, servii noului legământ îi fac pe alţii să-L „cunoască pe Iehova”, „de la cel 
mai mic dintre ei, la cel mai mare” şi în felul acesta, alţii sunt aduşi în legământ. Prin acest adevăr, 
spiritul lui Dumnezeu acţionează să scrie legea Sa în înţelegerea lor şi pe tăbliţele de carne ale inimii 
lor, pentru a-i face să înţeleagă şi să iubească legea Lui. În modul acesta, aceşti servi servesc noul 
legământ. W, 1 martie. 
 

Marţi, 8 august 
Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos – Gal. 6:2. 
 

Restabilirea unui frate pune o sarcină asupra noastră. Este o sarcină paguba pe care cineva ne-
a făcut-o sau a pus-o asupra noastră. El şi-a făcut necazuri lui, precum şi nouă. Cu toate acestea, noi 
ne aflăm sub influenţa spiritului şi astfel liberi să luăm asupra noastră acea sarcină, de bunăvoie, din 
iubire, sau îl putem lăsa pe cel păcătos să-şi poarte singur sarcina şi să se zbată cu propriul necaz. Ce 
să facem noi? Legea pe care Isus Cristos a dat-o a fost să ne iubim fraţii, chiar dacă asta ar însemna 
propria noastră moarte. Dacă vă iubiţi fratele şi doriţi să-l vedeţi respectându-şi jurământul de 
consacrare, şi câştigând viaţă veşnică spre justificarea lui Iehova, vă veţi înfrâna sentimentele 
deranjate şi de bună voie veţi lua sarcina lucrării de restabilire, doar pentru a ajuta la restabilirea celui 
ale cărui interese de viaţă sunt periclitate. Voi sunteţi liberi să faceţi aceasta. Aşadar, faceţi-o din 
iubire, nu din constrângere. Folosiţi-vă tăria creştină pentru a-i ajuta pe cei slabi. W, 15 martie. 
 

Miercuri, 9 august 
Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse 
bărbaţilor lor; ca Sara care asculta pe Avraam – 1Pet. 3:5,6. 
 

Petru vorbeşte despre meritul de a suferi pe nedrept, după voia lui Dumnezeu, când discută 
despre femeile care au bărbaţi necredincioşi, pentru a arăta influenţa liniştită pe care ele o pot exercita 
şi apoi  o foloseşte pe Sara ca un exemplu al supunerii credincioase şi folositoare (2:21). Acum, 
bărbatul Sarei credea. Dar o femeie care crede şi care doreşte să-şi ajute bărbatul necredincios să 
înţeleagă adevărul Împărăţiei se află sub un mare dezavantaj dacă îi este interzis să-i propovăduiască 
acestuia adevărul, sau să-l discute cu el. Totuşi, ea încă deţine un mod de a-l influenţa şi poate de a-l 
câştiga pentru adevăr. Cum? Printr-o supunere potrivită faţă de el, ca bărbatul ei şi, de asemenea, 
lăsându-şi comportamentul creştin credincios să vorbească de la sine. Prin supunere, uneori chiar sub 
nedreptate, ea nu va constitui un obstacol pentru bărbatul ei, sau nu va cauza prejudicii pentru a 
accepta adevărul. W, 1 mai. 
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Joi, 10 august 
Şi pe drum propovăduiţi – Mat. 10:7. 
 

Aşadar, „Propovăduiţi!” zicea şi apostolul lui Cristos. Din acest motiv, Societatea Watch 
Tower nu numai tipăreşte Biblii şi literatură din Biblie. Ea şi instruieşte şi echipează servi ai 
Evangheliei. În mod corespunzător, organizaţia martorilor lui Iehova din lumea întreagă este o 
Societate de vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, o organizaţie Teocratică de servi consacraţi, 
ordinaţi de Dumnezeu prin Cristos. Apostolul a arătat cele două aspecte generale în care trebuia 
făcută propovăduirea, zicând: „Nu m-am codit să … vă învăţ în public şi din casă în casă” (R.S.V.). În 
aceste două aspecte ale activităţii, Pavel L-a imitat pe marele nostru Exemplu, cel mai mare Vestitor 
dintre toţi, Isus Cristos. El a proclamat mesajul Împărăţiei în public, a dat curs campaniei de adunări 
publice, şi-a continuat lucrarea publică în tot restul serviciului Său pe pământ şi a fost alături de 
discipolii Săi, în această mare lucrare de publicitate. W, 15 decembrie. 
 

Vineri, 11 august 
Urlaţi, căci ziua lui Iehova este aproape; ea vine ca o nimicire de la Cel Puternic – Isa. 13:6, Young. 
 

Diavolul, „dumnezeul acestei lumi”, este principala cauză pentru necazurile din ce în ce mai 
mari ale oamenilor, căci el este mânios, deoarece Împărăţia a fost născută în 1914 şi el, împreună cu 
îngerii lui demoni, au fost aruncaţi de atunci din cer. El şi demonii lui ştiu bine că timpul lor este 
scurt. Totuşi, ei încearcă să-i facă pe oameni să creadă că ziua lui Iehova de nimicire pentru această 
lume nu este aşa de aproape cum îi fac să creadă evenimentele mondiale din 1914 încoace pe oamenii 
credinţei, în lumina profeţiei Bibliei. De aceea, ziua lui Iehova va veni peste ei cu repeziciunea unui 
hoţ noaptea. Martorii lui Iehova nu sunt şi nu vor fi responsabili de venirea neaşteptată a acelei zile de 
nimicire. Asemenea străjerilor numiţi ai lui Iehova, care vor fi acuzaţi de sângele oamenilor pentru 
orice eşec de a-i avertiza de viitoarea nimicire a lumii, martorii Lui se urcă pe acoperişul caselor şi 
trâmbiţează avertismentul. W, 1 octombrie. 
 

Sâmbătă, 12 august 
Împărăţia lumii a devenit împărăţia Domnului nostru şi a Cristosului Său – Apoc. 11:15, A.S.V. 
 

Cu secole în urmă, Iehova a însemnat anul 1914 A.D. ca anul Său fixat pentru a da naştere 
Împărăţiei Lui. Scopul Său este să cureţe acest pământ de o lume veche, coruptă şi asupritoare şi să 
inaugureze o dreaptă Lume Nouă în care omenirea ascultătoare va avea oportunitatea să trăiască 
veşnic. Primul lucru necesar pentru introducerea unei Lumi Noi este să întemeieze un guvern nou şi 
drept pentru aceasta. Deosebirea pe care acest guvern o va face pentru oamenii cu bunăvoinţă este 
frumos declarată la Proverbe 29:2: „Când cel drept este la putere, oamenii se bucură; dar când 
stăpâneşte cel rău, oamenii gem” (A.A.T.). Deoarece Împărăţia Domnului Iehova Dumnezeu a fost 
vestită a fi „împărăţia lumii” şi El va domni pentru totdeauna, stabilirea Împărăţiei în mâinile 
Cristosului Său înseamnă că Lumea Nouă promisă este aproape şi că ea va dura mereu. Sfârşitul 
acestei lumi vechi este aproape. W, 1 noiembrie. 
 

Duminică, 13 august 
Toţi au daruri? – 1Cor. 12:30. 
 

Creştinismul curat este astăzi acelaşi cu cel care a fost în copilăria lui. El n-a suferit nici o 
oprire, nici o deformare şi nici o slăbire prin faptul că nu are spiritul lui Dumnezeu să acţioneze acum 
cu miraculoasele daruri spirituale. Lipsa unora sau a tuturor astfel de daruri nu este dovada 
nemulţumirii lui Dumnezeu, ci arată modul Său diferit de acţiune. Noi nu stăpânim oferirea acestor 
miraculoase daruri, nici oferirea anumitor daruri. Dumnezeu face aceasta în mod teocratic. El 
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dăruieşte membrii bisericii Lui aşa cum doreşte, de la Isus Cristos în jos. Şi spiritul Său poate 
funcţiona şi funcţionează tot aşa de puternic şi astăzi fără acele daruri spirituale, aşa cum a făcut-o cu 
ele în primul secol. În realitate, rămăşiţa credincioasă a adevăratei biserici creştine de astăzi pune, 
prin spiritul lui Iehova, o mărturie mai puternică decât oricând înainte în era creştină, pentru numele 
şi Împărăţia  Sa. W, 15 noiembrie. 
 

Luni, 14 august 
Toată carnea este ca iarba … Iarba se usucă, floarea se ofileşte; dar Cuvântul Dumnezeului nostru 
va rămâne în veac – Isa. 40:6-8, A.S.V. 
 

Confruntat cu această declaraţie, cine poate tăgădui că justificarea Cuvântului lui Dumnezeu 
este de mai mare importanţă decât salvarea cărnii umane? Acest Cuvânt este vestea bună de care s-a 
îngrijit Dumnezeu despre viitoarea Sa Împărăţie. Apostolul Petru face sigură pentru noi această 
lămurire, zicând: „Acesta este Cuvântul prin care v-a fost propovăduită Evanghelia” (1Pet. 1:23-25, 
Douay). Aceasta este Evanghelia salvării prin Împărăţia lui Dumnezeu. În toate secolele trecute, cei 
din omenire au ajuns la maturitate şi au murit, unul câte unul, asemenea ierbii, dar Cuvântul scris al 
lui Dumnezeu a supravieţuit tuturor încercărilor Diavolului de a-l nimici. El a dăinuit şi astăzi se 
împlineşte, în ciuda celei mai intense opoziţii politice şi religioase. Ce prostie din partea firelor de 
iarbă umană să creadă că pot nărui scopul şi cuvântul lui Dumnezeu exprimate clar! W, 15 februarie. 
 

Marţi, 15 august 
Şi din nou, Isaia zice – Rădăcina lui Isai şi cel care se va ridica să conducă naţiunile – în El vor 
spera naţiunile – Rom. 15:12, Rotherham. 
 

Israelul a încetat să mai existe ca naţiune Teocratică pentru care luptă Iehova. Privilegiul lor 
de a fi aşa a încetat să existe când L-au respins pe Cel pe care Dumnezeu Îl trimisese să le fie Rege. 
Numai o rămăşiţă a izraeliţilor naturali şi-a pus încrederea în Isus Cristos, ca promisa „rădăcină a lui 
Isai”, Regele Mesianic. De aceea, Iehova a trimis vestea bună despre El la naţiunile păgâne. Acolo, 
iubitorii sinceri ai dreptăţii, care bâjbâiau după viul şi adevăratul Dumnezeu, au exercitat credinţă în 
mesajul Său şi L-au acceptat pe Fiul Său Isus Cristos ca Cel în care naţiunile trebuie să spere ca Rege 
de la Dumnezeu. Datorită credinţei lor, acei credincioşi dintre neamuri, împreună cu credincioasa 
rămăşiţă iudaică, au fost declaraţi drepţi înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta, toate naţiunile au 
început să fie binecuvântate prin Sămânţa lui Avraam, Isus Cristos. W, 1 aprilie. 
 

Miercuri, 16 august 
Dacă un bob de grâu cade pe pământ şi nu moare, rămâne un singur bob; dar dacă moare, aduce 
roade bogate – Ioan 12:24, Moffatt. 
 

Isus a experimentat o cale de acţiune a jertfei pentru a putea avea loc o înviere şi pentru ca cei 
morţi să poată trăi din nou. Dacă El nu ar fi murit cu o moarte nevinovată, ar fi rămas singur ca om 
perfect, fără să mai dea altora din omenire viaţa veşnică. Dar ce s-a întâmplat dacă El n-a arătat o 
iubire egoistă pentru această viaţă pământească din această lume, ci a dat-o ca jertfă, în ascultare de 
voinţa lui Dumnezeu? Atunci El a fost mijlocul de a da viaţă veşnică la toţi cei din omenire care o vor 
accepta. Acei oameni care devin acum servii Săi, călcând pe urmele Lui, chiar până la moarte, vor fi 
glorificaţi în cer împreună cu El, ca acolo unde este El să fie şi ei. El va avea mulţi împreună cu Sine 
care să se bucure de viaţă veşnică. Aceasta se va întâmpla prin virtutea jertfei de răscumpărare pe 
care El a furnizat-o ca Mare Preot al lui Dumnezeu, şi ca urmare, prin învierea din morţi. W, 15 
aprilie. 
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Joi, 17 august 
Nu mustra un bătrân, ci îndeamnă-l ca şi cum ai îndemna un tată; cu cei mai tineri purtaţi-vă ca şi cu 
fraţii, cu femeile mai în vârstă, ca şi cu mamele – 1Tim. 5:1,2, R.S.V. 
 

Dacă un tânăr se va purta cu bărbaţii şi femeile mai în vârstă ca şi cu un tată sau cu o mamă, 
atunci el se va comporta faţă de ei ca şi când ar împlini cea de-a Cincia Poruncă, să-şi cinstească 
mama şi tatăl. Decât să le vorbească cu asprime şi să se poarte grosolan cu ei, mai bine să apeleze în 
mod respectuos la raţiunea lor, la demnitatea şi teama lor de Dumnezeu şi astfel, el îi va ajuta să 
urmeze din nou o cale de acţiune potrivită. El vede frumuseţe în bătrânii credincioşi şi îşi aminteşte 
proverbele inspirate: „Frumuseţea bătrânilor sunt perii albi. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se 
găseşte pe calea neprihănirii” (Prov. 20:29; 16:31). Dacă un bătrân îşi ocupă bine serviciul încredinţat 
în organizaţie, atunci, în loc să fie subapreciat, el trebuie să fie socotit că merită de două ori mai mult, 
deoarece el contribuie la sprijinirea lucrării Sale – 1Tim. 5:17. W, 1 iunie. 
 

Vineri, 18 august 
Atunci Regele le va zice celor de la dreapta Sa: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi 
Împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii” – Mat. 25:34, R.S.V. 
 

Aceste „alte oi” sunt privilegiate acum să ia parte împreună cu rămăşiţa fraţilor Regelui la 
proclamarea „acestei Evanghelii a Împărăţiei”. De asemenea, ei vor fi asociaţi cu această rămăşiţă, 
atâta timp cât aceştia vor continua pe pământ după Armaghedon, înainte să se alăture Regelui pe 
tronul Său de sus. Ei vor fi, de asemenea, asociaţi cu acei „copii” pământeşti pe care Regele îi va 
„face prinţi pe tot pământul”, pentru a acţiona ca reprezentanţii Săi vizibili (Ps. 45:16). Această turmă 
mare a „altor oi” nu moşteneşte împărăţia cerească, ci supravieţuind bătăliei Armaghedonului sub 
dreapta Sa a protecţiei, ei se vor bucura de favoarea Regelui chiar de la începutul domniei Sale de o 
mie de ani. Aceasta va fi moştenirea lor veşnică pe pământ, pe tărâmul Împărăţiei. W, 15 mai. 
 

Sâmbătă, 19 august 
Însuşi Domnul, cu un cuvânt de poruncă, cu glasul unui mesager de frunte şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va coborî din cer – 1 Tes. 4:16, Rotherham. 
 

Pentru a face aceasta, nu este necesar ca Domnul Isus Cristos să se coboare literal, în 
persoană, din cer pe pământ. Nu atunci când El are toată puterea necesară în cer şi pe pământ, pe care 
o poate trimite pentru realizarea scopului divin. Numai prin îndreptarea atenţiei Sale jos, pe acest 
pământ şi prin trimiterea puterii Lui, sau prin trimiterea jos a îngerilor ce-L însoţesc, El poate fi 
prezent pe pământ. Instalat ca Rege în 1914, Isus Cristos pe tronul ceresc, îi cere Tatălui naţiunile ca 
moştenire şi toate părţile pământului ca stăpânirea Sa. Aşadar, El îşi întoarce atenţia jos spre ele şi în 
sensul acesta coboară. El trimite un cuvânt de poruncă la toate naţiunile de pe pământ, pentru ca ele 
să-i dea Lui suveranitatea lor şi ca toţi oamenii să-I jure supunere, ca Regele de drept al pământului. 
W, 1 august. 
 

Duminică, 20 august 
Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul 
Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii – Ioan 6:51. 
 

Dacă Isus şi-ar fi păstrat trupul pentru totdeauna, aceasta ar fi însemnat ca El să nu-l jertfească 
niciodată. Acum, dacă Isus n-ar fi suferit niciodată pierderea trupului, n-ar fi renunţat sau nu s-ar fi 
lipsit niciodată de el, ci l-ar fi păstrat mereu de atunci încoace, cum l-ar fi jertfit El? Unde ar exista o 
jertfă pentru omenire din care să tragă foloase? Cum ar putea urmaşii Lui să-i mănânce trupul, dacă 
El nu l-ar fi jertfit în moarte? Cum ar putea ei să-i mănânce trupul şi în acelaşi timp Isus să-l 
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păstreze? O persoană nu-şi poate mânca porţia de mâncare şi totuşi să o păstreze, nu-i aşa? Aşadar, să 
fim raţionali şi să înţelegem corect cuvintele lui Isus. Să nu mai fim încurcaţi de tradiţiile iraţionale 
ale clerului religios. Isus zicea că El şi-a dat trupul pentru viaţa lumii şi a dat-o pentru totdeauna, ca ei 
să aibă viaţă veşnic. W, 1 iulie. 
 

Luni, 21 august 
Tatăl nostru din cer, fie ca numele Tău să fie păstrat sfânt. Să vină Împărăţia Ta. Să se facă voia Ta, 
după cum în cer, aşa şi pe pământ – Mat. 6:9,10, Basic English. 
 

De la aruncarea lui Satan şi a demonilor săi din cer, după ce a fost născută în 1914 Împărăţia 
lui Dumnezeu, aşa cum este ilustrat la Apocalipsa 12, tot păcatul şi toată nelegiuirea din Univers se 
limitează la pământul nostru şi la împrejurimile lui. Dumnezeu nu le va mai face niciodată loc în 
ceruri. Aşadar, la sfârşitul domniei de o mie de ani a lui Cristos, când toţi cei nelegiuiţi, atât demonici 
cât şi umani, vor fi nimiciţi, aceasta va avea ca rezultat nu numai un pământ curat, ci şi un Univers 
curat. Cerurile noi vor domni pentru totdeauna peste pământul cel nou şi voia lui Dumnezeu se va 
face sigur pe pământul Paradis pentru tot timpul, exact aşa cum se face sus în cer. Favoarea lui 
Dumnezeu prin Cristos se va extinde mereu pe pământ; locuitorii lui vor fi îndreptăţiţi la viaţă 
veşnică. Închinându-se Lui şi servindu-L cu credincioşie, pentru totdeauna, ca  Dumnezeul Cel Prea 
Înalt, ei nu-şi vor avea niciodată numele şterse din cartea vieţii. W, 15 ianuarie. 
 

Marţi, 22 august 
Cei ce sunt ai lui Cristos şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei – Gal. 
5:24. 
 

Creştinii consideră faptele firii pământeşti ca lucruri blestemate şi care să fie încredinţate 
morţii. Aşa că ei le pun sub control, într-o poziţie asemenea unui blestemat criminal, legat strâns pe 
stâlpul de execuţie, ca emoţiile, patimile şi înclinaţiile firii pământeşti să nu poată face uz de influenţă 
şi să devină stăpânii noştri. Noi ne considerăm ca morţi faţă de aceste lucruri egoiste şi păcătoase şi 
încercăm să le înăbuşim din viaţa noastră. De aceea, în loc să fim activi în aceste lucruri condamnate, 
noi ne folosim trupurile în mod activ în serviciul lui Dumnezeu şi permitem spiritului Său să fie 
factorul influent de control în viaţa noastră, să ne mişte potrivit Cuvântului Său scris. Noi nu putem 
servi în acelaşi timp atât cărnii păcătoase, cât şi lui Isus Cristos ca Domn. El n-a fost niciodată servul 
păcatului, ci a fost Biruitor asupra lui. Păcatul cere de la noi moartea, dar El ne-a cumpărat cu jertfa 
Sa pentru viaţă. Noi Îi aparţinem. Deoarece aşa stau lucrurile, noi trebuie să-I servim. W, 15 martie. 
 

Miercuri, 23 august 
Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă; … Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei morţilor – Apoc. 1:17,18. 
 

Deţinând cheile, Isus îi poate elibera pe cei morţi nu numai din starea morţii, ci şi din iad sau 
Hades. El a fost Cel dintâi pe care Iehova Dumnezeu, prin propria Lui putere, fără ajutorul nimănui, 
L-a înviat din morţi. De asemenea, Isus este Cel de pe urmă pe care Dumnezeu Îl învie astfel, 
deoarece de acum înainte Iehova foloseşte pe Fiul Său Isus Cristos pentru a-i învia pe toţi ceilalţi 
morţi din morminte. Din acest motiv, Isus spunea: „Pe această stâncă Îmi voi zidi biserica şi porţile 
iadului nu o vor birui” (Mat. 16:18, Douay). Isus nu i-a spus lui Petru că El îi dădea lui cheile iadului. 
Aproape la treizeci de ani după ce Petru a murit, Isus Însuşi i-a spus apostolului Ioan că El deţinea 
cheile morţii şi ale iadului. Cu acestea în puterea lui Isus, „porţile iadului” nu pot birui biserica Sa. De 
ce nu? Deoarece El o poate elibera şi va face aşa la timpul potrivit. W, 1 septembrie. 
 

Joi, 24 august 
Dragostea … nu se mânie – 1Cor. 13:4,5, A.S.V. 
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Producând acel rod al spiritului, anume cumpătarea sau stăpânirea de sine, dragostea nu este 

supărăcioasă şi nu devine mânioasă. Ea nu este mişcată de izbucniri ale mâniei. Galateni 5:19,20 
arată că mânia este una din faptele firii pământeşti decăzute. De aceea, noi ne vom feri să pedepsim 
pe copiii neascultători la supărare cumplită sau la mânie violentă. Când noi suntem lipsiţi de 
echilibru, prin mânie sau enervare, cu greu ne aflăm în stare de a acţiona drept sau cu îndurare şi de a 
face voia lui Dumnezeu. Noi suntem mai predispuşi să fim antipatici şi să acţionăm aşa. Posedând o 
mare măsură din spiritul lui Dumnezeu, noi ne vom ajuta să nu ne mâniem ca să nu fim mânaţi să 
facem ceva rău. Spiritul Său ne va ajuta să aducem acel plăcut rod al blândeţii sau un temperament 
liniştit. El ne va ajuta să păstrăm respectul şi afecţiunea altora şi nu să-i facem să se teamă sau să le 
fie groază de noi şi să-i facem să renunţe la exprimarea lor liberă şi uşoară. El ne va ajuta să păstrăm 
prietenii şi asocieri plăcute. W, 1 decembrie. 
 

Vineri, 25 august 
Eu voi … şterge din Babilon numele şi urma, …îl voi nimici cu mătura nimicirii, zice Iehova al 
oştirilor – Isa. 14:22,23, A.S.V. 
 

Împlinirea acestei cântări de batjocură este sigură. Martorii lui Iehova pot acum s-o cânte cu 
toată convingerea. Atotputernicul Dumnezeu, care a inspirat cântarea, garantează împlinirea ei până 
la cel mai mic detaliu, împotriva Mai Marelui Babilon, a împăratului lui şi a întregii sale sămânţe. El 
va curăţa Universul cu mătura nimicirii Armaghedonului de Mai Marele Babilon, organizaţia 
Diavolului vizibilă şi invizibilă. Ce măcel va fi! În Lumea Nouă nimic nu va purta nume babiloniene. 
Nici măcar o urmă din sămânţa lui nelegiuită nu va supravieţui Armaghedonului în acea lume. 
Nimeni nu-i va produce rasa şi nu va fi născut nici unul de acea rasă. Nimicirea completă îl va aştepta 
şi pustiirea veşnică va fi destinul lui. Atunci cântarea de batjocură va răsuna într-un final grandios, la 
împlinirea completă a cântării, spre justificarea glorioasă a lui Iehova Dumnezeu. W, 15 octombrie.  
 

Sâmbătă, 26 august 
Aşteaptă liniştit salvarea Domnului – Plângeri 3:26. 
 

Oamenii cu bunăvoinţă suspină sub îngâmfaţii conducători şi oficiali lumeşti, care cer totul în 
mod arogant. Adesea, lor li se refuză drepturile umane şi demnitatea cuvenită unui om, de dispreţul 
tiranilor politici şi religioşi. Amintindu-şi că există un Dumnezeu al dreptăţii, care a promis că va 
îndrepta toate nedreptăţile şi că va nimici pe toţi păcătoşii şi asupritorii, aceasta îi va mângâia pe 
oamenii cu bunăvoinţă şi-i va ajuta să fie răbdători. Nu este nevoie şi nu există motiv ca ei să cedeze 
nemulţumirii şi să se ridice într-o răscoală violentă împotriva autorităţii lumeşti. Mai aşteptaţi puţin 
ca Iehova să-şi împlinească Cuvântul împotriva antitipicului Babilon în bătălia Armaghedonului. 
Lăsaţi-L pe El să pedepsească lumea lui Satan pentru fărădelegile sale şi pe cei nelegiuiţi cu voia 
pentru vina lor. Numai El este autorizat să facă acest lucru şi îl va face, în mod drept, prin Regele Său 
Isus Cristos. W, 1 octombrie. 
 

Duminică, 27 august 
Dumnezeu a făcut să crească – 1Cor. 3:6. 
 

Veştile de bucurie pe care cei 230.532 de servi le duc până la marginile pământului au fost cu 
atâta fericire primite de alte mii, încât la sfârşitul anului 1948 un număr mai mare de oameni primeau 
instruire specială de a „merge … să facă discipoli din toate naţiunile” (Mat. 28:19, A.S.V.). Acest nou 
interes adăugat la media lunară a dus la totalul de 260.756 servi într-o anumită lună, în comparaţie cu 
marele vârf fără egal din 1947 de 207.552 servi. Aceasta a fost o creştere cu 53.204 persoane ce 
vesteau Împărăţia mai mult decât oricând înainte. Acest fapt este „minunat în ochii noştri” şi ne 
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rugăm ca toţi cei care au luat poziţie pentru Împărăţie şi au făcut o consacrare de a servi pe 
Dumnezeu să continue cu credincioşie în 1949 şi până la sfârşit, predicând această veste bună. Acesta 
este legământul pe care l-au făcut toţi, de a predica „public şi din casă în casă” aceste adevăruri din 
Biblie persoanelor ce doresc să asculte. Noi credem că ei vor face aceasta. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 28 august 
Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele – Rom. 11:27. 
 

Noul legământ a fost făcut cu naţiunea cea nouă, o naţiune spirituală ce va deveni în cele din 
urmă cerească la dreapta lui Dumnezeu. Vechiul legământ al Legii a fost făcut cu sămânţa după carne 
a lui Avraam, Isaac şi Iacov, dar cel nou este făcut cu sămânţa spirituală a Mai Marelui Avraam, 
Iehova Dumnezeu, deoarece aceştia sunt uniţi cu Fiul lui Dumnezeu, Mai Marele Isaac, anume cu 
Isus Cristos. Acest nou legământ a fost adăugat Promisiunii Avraamice, dar nu pentru a produce 
păcate şi pentru a-i arăta pe izraeliţii spirituali ca păcătoşi, aşa cum a fost cazul cu aranjamentul Legii. 
Nu; ci acest nou aranjament le va şterge păcatele. Acesta reprezintă binecuvântarea specială a 
legământului Avraamic pentru ştergerea păcatelor noii naţiuni, „naţiunea sfântă”, care împreună cu 
Isus Cristos alcătuieşte sămânţa completă a lui Avraam. Prin ei urmează să fie binecuvântaţi 
credincioşii din toate naţiunile. W, 1 martie. 
 

Marţi, 29 august 
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului; … şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului 
cu putere – Mat. 24:30. 
 

Acest semn este naşterea Împărăţiei în ceruri, când Iehova Dumnezeu a adus pe Fiul omului 
din organizaţia Sa Teocratică (femeia Sa) şi L-a întronat ca Rege de drept, ca să domnească pentru 
Iehova Dumnezeu Tatăl Său. Naşterea Împărăţiei a avut loc în 1914, urmată de furia naţiunilor. Dacă 
noi ne bucurăm de naşterea Împărăţiei lui Dumnezeu prin Cristos, nu putem să şi plângem după 
naţiuni şi pentru sfârşitul dezastruos care va veni peste ele. În acelaşi timp, aşa cum a prezis Isus, 
toate naţiunile şi seminţiile pământului se jelesc. Ele nu se bucură acum împreună cu noi. De ce? Îl 
văd ele pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă? Cu siguranţă, ele îşi au 
atenţia îndreptată asupra acestui fapt. Cum? Prin rămăşiţa aleasă a lui Dumnezeu, aflată încă pe 
pământ. W, 15 iulie. 
 

Miercuri, 30 august 
Cel Prea Înalt domneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui Îi place – Dan. 4:17, A.S.V. 
 

Iehova Dumnezeu S-a obligat să dea naştere unui conducător drept şi veşnic pentru întreaga 
omenire. El deja a dat naştere Domnitorului drept şi acum l-a pus pe tronul puterii. Întronarea Lui 
garantează multe lucruri glorioase pentru viitorul cel mai apropiat, care va încânta inima tuturor 
iubitorilor de dreptate şi adevăr şi va face mai mult decât să realizeze speranţele lor cele mai 
îndrăzneţe. În felul acesta, Iehova Dumnezeu demonstrează că El este, în mod drept, Conducătorul 
Suprem al întregului Univers şi astfel Îşi va justifica suveranitatea universală împotriva tuturor 
rebelilor şi potrivnicilor. De asemenea, în acest mod, El îşi îndeplineşte cu credincioşie legământul 
pentru Împărăţie, prin care cu mult timp în urmă, s-a pus sub obligaţia de a da naştere Regelui veşnic 
printr-o anumită linie genealogică umană, cea a regelui David. Deoarece Regele Său este singurul 
Domnitor autorizat, atunci El este Domnitorul pe care-l dorim. W, 15 septembrie. 
 

Joi, 31 august 
Femeile să tacă în adunări – 1Cor. 14:34. 
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Pavel nu le poruncea femeilor să tacă la adunări, când spiritul sfânt le mişca să declare 
anumite profeţii inspirate. Nu; ci el vroia să spună că acolo ele nu trebuiau să pună, deschis, sub 
semnul întrebării, ceea ce spuneau membrii de parte bărbătească, astfel încât să-i provoace pe bărbaţi, 
să contrazică ce spun ei, să se certe cu ei în public pe baza învăţăturii, să încerce să le dicteze 
bărbaţilor şi să le impună părerea lor. Cu siguranţă, nici o soră creştină, care se afla sub inspiraţia 
spiritului sfânt nu făcea aşa. Şi nici o soră, care nu se află sub o astfel de influenţă directă a spiritului, 
nu va face aşa. Făcând aşa, ea şi-ar necinsti capul ei vizibil, bărbatul, care este chipul şi gloria lui 
Dumnezeu (1Cor. 11:7). Aceasta nu l-ar cinsti pe el în public şi nici n-ar face armonie şi unitate în 
adunare. Dacă femeile doreau să ridice întrebări împotriva a ceea ce spuneau la adunare creştinii de 
parte bărbătească, ele trebuiau să aştepte până ajungeau acasă şi apoi să discute chestiunile, în 
particular, cu membrii adulţi de parte bărbătească din familiile lor. W, 1 mai. 
 

Vineri, 1 septembrie 
Dragostea rabdă mult – 1Cor. 13:4, A.S.V. 
 

Noi vom fi îndelung răbdători, căutând corectarea comportamentului altora, pe măsură ce 
aceştia află şi observă mai multe. Noi le suportăm multe, deoarece căutăm salvarea lor finală şi dorim 
să-i ajutăm s-o câştige. Noi nu uităm cât de tolerant şi îndelung răbdător este Dumnezeu cu noi şi 
vrem să fim asemenea Lui faţă de alţii. Aşa că noi ne stăpânim pentru a servi pe alţii. Dacă în casa în 
care locuim el nu face lucrurile exact aşa cum am dori noi să fie făcute, ne vom împăca cu situaţia, 
aşteptând timpul când va exista o schimbare în mai bine. Noi nu facem reclamaţii; nu ne forţăm 
voinţa asupra lui. Dacă oamenii nu-şi însuşesc adevărul, tot atât de repede cum îi impulsionăm noi, 
dacă ei nu fac progres în învăţarea lui, aşa de repede cum ne-ar plăcea nouă, vom continua să le 
servim adevărul aşa cum putem. Dragostea ne face îndelung răbdători şi toleranţi faţă de ei. Ea ne 
păstrează corecţi în conduită. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 2 septembrie 
Procedaţi în conformitate cu Cuvântul, mai degrabă decât să-l ascultaţi şi să vă amăgiţi 

singuri – Iac. 1:22, Moffatt. 
 
Trebuie să ne aducem aminte că scopul studierii Bibliei de către noi nu este numai pentru propria 
noastră informaţie, mângâiere şi salvare, ci ca să fim capabili să-i luminăm şi pe alţii, ca şi ei să 
înveţe să-I cunoască pe Iehova Dumnezeu şi pe Regele Său Mesianic, Isus Cristos. Scopul Său prin 
Cristos, ce nu poate fi împiedicat, este cel care a furnizat motivul pentru Sfânta Biblie. Scopul Său 
este cel care se găseşte în toate cărţile Bibliei, de la Geneza la Apocalipsa. De aceea, scopul Său care 
nu se schimbă este cel care face toate cele 66 de cărţi armonioase şi uşor de înţeles. Când noi avem 
spiritul Său şi discernem gloriosul Său scop cu privire la Împărăţia Sa prin Isus Cristos, atunci 
deţinem cheia pentru studierea cu succes a Bibliei. Fericiţi suntem noi, în măsura cea mai mare, dacă 
devenim făptuitori ai Cuvântului lui Dumnezeu şi împărtăşim altora folosul studiului nostru, ca să 
crească lauda şi recunoştinţa pentru Iehova Dumnezeu prin Fiul Său Isus Cristos. W, 1 februarie. 
 

Duminică, 3 septembrie 
Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei se înalţă ca vulturii – Isa. 40:31. 
 

În anul 1919, în loc să continue să zacă cu faţa la pământ în ţărâna înfrângerii, poporul lui 
Iehova s-a ridicat la chemarea Lui pentru serviciu. În tăria Lui, ei s-au înălţat ca pe aripile unui vultur, 
spre înălţimile spirituale ale binecuvântării şi ale serviciului. Atotputernicul Dumnezeu ne asigură că 
El va avea pe pământ un popor care va putea umbla pe calea serviciului Său şi care niciodată nu se va 
descuraja şi nu va ceda. El şi-a îndreptăţit promisiunea şi a reînnoit tăria rămăşiţei în vârstă pentru a 
merge mai departe prin aceşti treizeci şi unu de ani din 1919 încoace. Deoarece ei continuă să se 
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bizuiască pe El cu atâta încredere, Dumnezeu le va menţine tăria până la sfârşitul lucrării de mărturie. 
El, de asemenea, va întări „generaţia care se ridică” de persoane cu bună voinţă consacrate, care se 
alătură rămăşiţei în preţiosul serviciu al lui Iehova Dumnezeu şi al Regelui Său domnitor, Isus 
Cristos. El va face aşa, deoarece scopul Său nu poate eşua. W, 15 februarie. 
 

Luni, 4 septembrie 
Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, … cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu – Gal. 5:19-21.  
 

Aşadar, prin toate mijloacele, voi trebuie să îndepărtaţi din mintea voastră „faptele firii 
pământeşti” şi să vă feriţi de ele dacă doriţi să trăiţi şi să serviţi acum împreună ca fraţi şi să ajungeţi 
la viaţă în Lumea Nouă. Nu există nici o scuză să fiţi ignoranţi de ce înseamnă aceste fapte ale firii 
pământeşti şi de efectul pe care-l au asupra unităţii noastre creştine şi asupra dezvoltării noastre 
spirituale. Noi nu ne putem permite să ne lăsăm în voia lor, chiar dacă nu avem legea Mozaică asupra 
noastră să numească aceste fapte şi să le interzică. Dacă ne-am consacrat lui Dumnezeu, noi nu mai 
suntem robi ai acestor lucruri  şi n-ar trebui să avem nici o înclinaţie deliberată spre a le face. Noi 
avem spiritul lui Dumnezeu. Acest spirit nu ne învaţă, nu ne conduce şi nu ne stimulează la vreuna 
din aceste fapte egoiste ale firii pământeşti. El lucrează în direcţia opusă. El este mai puternic în viaţa 
noastră decât orice lege săpată pe table de piatră. Prin forţa Sa activă, Dumnezeu îşi scrie legea pe 
inimile noastre, locul afecţiunii noastre, pentru a ne face să-i iubim legea. W, 15 martie. 
 

Marţi, 5 septembrie 
Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ; nu deveniţi iar robi ai oamenilor – 1Cor. 7:23, A.S.V. 
 

Nu numai pentru că primii creştini au crezut în pacea dintre oameni au refuzat ei să ia arme 
literale pentru Cezar, ci din pricina unui fapt mai important, declarat mai sus. Ei puteau foarte bine să 
întrebe: ‘Dacă eu îmi predau viaţa Cezarului, în ascultare plină de încredere şi îmi jertfesc viaţa 
pentru el, ce viaţă îmi va mai rămâne să o ofer lui Dumnezeu, care m-a cumpărat cu preţul de 
răscumpărare al sângelui scumpului Său Fiu? Atunci, cum aş putea duce eu o viaţă consacrată pe 
deplin lui Dumnezeu, călcând pe urmele paşilor lui Cristos? Biblia îmi spune: „El şi-a dat viaţa pentru 
noi; şi noi, deci, trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi” (1Ioan 3:16). Cum s-ar putea armoniza faptul ca 
eu să-mi dau viaţa pentru fraţii pentru care Cristos a murit, cu folosirea de arme literale pentru Cezar 
şi să-mi omor fraţii din ţările împotriva cărora Cezarul duce război?’ Primii creştini au refuzat să facă 
aceasta. W, 1 aprilie.  
 

Miercuri, 6 septembrie 
Cristos este acelaşi ieri şi … în veci – Evrei 13:8. 
 

La înviere, nu este necesar ca o persoană moartă să aibă, în mod identic, acelaşi corp, pentru a 
fi aceeaşi persoană. Când Isus a fost om pe pământ şi a fost uns cu spiritul sfânt al lui Dumnezeu, El 
n-a avut acelaşi corp pe care-l avea când era sus în cer. Pentru a deveni om, El „s-a dezbrăcat pe Sine, 
luând chip de serv, fiind făcut asemenea oamenilor” (Filip. 2:5-7, A.S.V.). Şi totuşi, El a fost singurul 
Fiu născut al lui Dumnezeu. La învierea Lui, El a fost „făcut viu în spirit”, nu în trupul de carne pe 
care l-a dat ca jertfă pentru viaţa omenirii (1Pet. 3:18, Douay). Aceasta a urmat regula declarată la 
1Corinteni 15:44: „Este semănat trup firesc şi învie trup spiritual”. Cu toate acestea, El a fost cu 
adevărat Isus, deoarece Dumnezeu i-a reprodus individualitatea şi personalitatea inegalabilă în noul 
corp spiritual cu care Dumnezeu L-a glorificat. W, 15 aprilie. 
 

Joi, 7 septembrie 
Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă – Luca 10:16.  
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În pofida faptului că rămăşiţa este o minoritate urâtă şi persecutată, „celelalte oi” aleg fără 

frică să-i ajute şi să-i aline pe cei din rămăşiţă, deoarece ştiu că aceştia îi aparţin lui Cristos şi ei, de 
asemenea, doresc să-L servească pe Rege şi să-L urmeze ca Păstor. Când rămăşiţa lui Iehova a 
fraţilor lui Cristos ajunge la uşa lor cu mesajul Împărăţiei, ei îl ascultă şi-l studiază, deoarece acesta 
este mesajul Regelui. Cu apreciere, ei fac cu bucurie serviciul necesar fraţilor Regelui, deoarece 
acesta este socotit ca făcut Lui personal. În modul acesta, deşi nu-l văd niciodată pe Rege în astfel de 
nevoi, fac ei aceste lucruri pentru El şi Regele le socoteşte ca atare. Asemenea lui Dumnezeu, El nu 
uită pe nedrept ce fac aceştia (Evrei 6:10). El îi răsplăteşte. De aceea, parabola Sa despre oi şi capre 
serveşte ca o călăuză şi sfătuieşte „oile” să sprijine rămăşiţa fraţilor Săi în mod activ, din punct de 
vedere material şi moral, în activităţile lor cu privire la Împărăţie. W, 15 mai. 
 

Vineri, 8 septembrie 
Dar dacă fratele tău îţi greşeşte, du-te la el şi arată-i greşeala în timp ce eşti singur cu el – Mat. 
18:15, A.A.T. 
 

Prin această regulă, fratele împotriva căruia s-a comis o greşeală trebuie să fie cel care să arate 
o consideraţie iertătoare. Cum? Iată cum: El trebuie să fie cel care face primii paşi pentru a termina cu 
propriile sentimente rănite şi pentru a-l reintegra pe ofensator la relaţii cordiale cu el în adunarea 
creştină. El nu trebuie să-şi cultive, în mod tăcut, sentimentele rănite, să permită ca amărăciunea să i 
se dezvolte în inimă şi să refuze să-i vorbească ofensatorului, ignorându-l absolut, fără să-i spună de 
ce. Da, încercaţi să vă rezolvaţi neînţelegerile dintre voi în particular. Nu deranjaţi întreaga adunare 
cu astfel de chestiuni. Nu încercaţi să atrageţi atenţia lumii spre adunare şi problemele ei şi astfel să 
aduceţi ocară pe organizaţie, târând chestiunea ‘în tribunalele lumeşti’. Arătaţi îndurare, nu flecărind 
mai întâi şi arătându-l pe ofensator înaintea tuturor ca un păcătos. W, 1 iunie. 
 

Sâmbătă, 9 septembrie 
Fără vină, până la manifestarea Domnului nostru Isus Cristos, care se va arăta la timpul Său – 
binecuvântatul şi singurul stăpânitor, Regele regilor şi Domnul domnilor – 1Tim. 6:14,15, Young. 
 

Când punea mărturie ca un martor al lui Iehova înaintea lui Pilat, Isus nu s-a arătat atunci ca 
un stăpânitor sau ca un puternic cu mare autoritate, deoarece nu venise încă timpul pentru Împărăţia 
Lui. Dar Iehova L-a înviat din morţi ca spirit nemuritor, „strălucirea gloriei Lui şi chipul expres al 
persoanei Sale”. Din zilele lui Pavel până la timpul manifestării lui Cristos în 1918 şi până la învierea 
împreună moştenitorilor Săi adormiţi, El a fost singura creatură ce avea darul nemuririi de la Iehova. 
Deoarece El locuieşte într-o lumină de care omul nu se poate apropia, nici un om nu L-a văzut în 
gloria Lui cerească şi nu-L poate vedea acum în parousia Sa regală. Din fericire pentru omenire, 
aceasta este nevăzută. Dar acum, la timpul Său potrivit, El o manifestă. W, 1 august.    
 

Duminică, 10 septembrie 
 Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Isus 
Cristos – Gal. 3:28. 
 
 Atât membrilor de parte femeiască, cât şi celor de parte bărbătească, li s-a permis privilegiul 
de a accepta credinţa adevărată, de a se devota lui Dumnezeu şi în felul acesta de a fi botezaţi în unire 
cu Isus Cristos. Aceasta însemna să devină un fiu al lui Dumnezeu, o parte a sămânţei lui Avraam şi 
un moştenitor al promisiunii lui Dumnezeu. Credincioasei de parte femeiască, precum şi 
credinciosului de parte bărbătească, li s-au deschis aceleaşi speranţe şi oportunităţi cereşti ca 
„moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos”, pentru a câştiga „întâia înviere”, 
pentru a trăi şi a domni cu Cristos o mie de ani şi pentru a fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos. 
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Ele, în egală măsură cu creştinii de parte bărbătească, sunt „pietre vii” şi sunt zidite în casa spirituală 
în care locuieşte Dumnezeu prin spiritul Său, ca să poată oferi jertfe spirituale, bine primite de 
Dumnezeu prin Cristos. Aşadar şi ele Îl pot servi pe Dumnezeu în această viaţă, imitând exemplul lui 
Isus, suferind ocara alături de El şi lăudând zilnic pe Iehova Dumnezeu. W, 1 mai. 
 

Luni, 11 septembrie 
Iată, vine ziua lui Iehova, crudă, cu mânie şi cu furie cumplită – Isa. 13:9, A.S.V. 
 

Iehova a folosit puternicul Babilon ca un simbol al acestei lumi. Cândva, ea a influenţat 
majoritatea omenirii cu strălucitoarea ei glorie lumească, dar acum peste ea au venit zile negre şi vor 
veni altele şi mai negre. Ea este crudă faţă de oamenii obişnuiţi, dar este, cu bună ştiinţă, crudă faţă de 
servii şi martorii viului şi adevăratului Dumnezeu. Aşadar, acum că a venit timpul răsplătirii, Iehova 
Dumnezeu va fi crud, pe bună dreptate, faţă de acest Babilon antitipic. Marea majoritate a omenirii se 
teme de acest Babilon şi totuşi îl iubesc, îl admiră, îl sprijină şi luptă pentru el. Ei vor fi pedepsiţi 
pentru că iau parte la păcatele lui. Cei care vor scăpa de nimicirea lui vor fi foarte puţini la număr, 
asemenea supravieţuitorilor potopului, care a nimicit lumea antediluviană. Din toate punctele de 
vedere, acum este timpul de a trâmbiţa ca avertisment profeţia care se apropie de împlinirea finală. W, 
1 octombrie. 
 

Marţi, 12 septembrie 
Dumnezeu a dat naştere din pământ … şi la copacul vieţii din mijlocul Paradisului – Gen. 2:9, 
Douay. 
 

Despre acest copac special s-a vorbit într-un mod deosebit de cum s-a vorbit de copacii care 
erau frumoşi de privit şi buni de mâncat. Aşadar, numele acestui copac argumentează că nu fructul 
copacului în sine era cel care furniza o existenţă veşnică. Simpla mâncare din copac era un simbol şi 
aceasta însemna viaţa veşnică. Privilegiul de a mânca din el, permisiunea ca o persoană să se apropie 
şi să ia din fructele lui, însemna sau simboliza că cel care mânca trebuia să aibă sau să fie favorizat cu 
dreptul de a trăi veşnic. Dumnezeu i-a tăiat păcătosului Adam orice fel de acces la copacul vieţii. 
Sentinţa morţii însemna un lucru, mâncarea din copacul vieţii însemna lucrul contrar. Cele două nu se 
puteau armoniza, căci nici un păcătos nu merită dreptul să trăiască veşnic niciunde. Deoarece toţi 
urmaşii lui Adam au fost născuţi în păcat, deci sub condamnarea morţii, şi lor li s-a tăiat orice 
apropiere de copacul vieţii din mijlocul acelui Paradis Edenic. W, 15 iunie. 
 

Miercuri, 13 septembrie 
Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim – Apoc. 21:2. 
 

Noul Ierusalim este ceresc, nu pământesc. El este spiritual, nu material sau făcut de om. El se 
coboară din cer pentru a domni pe pământ. Nu printr-o coborâre literală, ci punând tot pământul sub 
controlul său şi trimiţând din cer miraculoasa lui putere pentru a face voia lui Dumnezeu pe întreg 
pământul. Isus Cristos este Regele regilor şi Domnul domnilor peste acest Ierusalim adevărat. La 
sfârşitul timpurilor neamurilor, în 1914, El a fost întronat ca şi Conducător activ în „cetatea marelui 
Rege”, Iehova. În felul acesta, după o întrerupere de 2.520 de ani, Guvernul Teocratic de pe pământ 
s-a ridicat din nou pentru a da putere Noului Ierusalim, pentru ca niciodată să nu mai fie călcat în 
picioare de neamuri. Din contră, în 1914 a venit timpul ca acei duşmani dintre neamuri să fie făcuţi 
aşternut al picioarelor Regelui Noului Ierusalim, pentru ca El să domnească în mijlocul lor – Ps. 
110:2. W, 1 noiembrie. 
 

Joi, 14 septembrie 
Dragostea … suportă toate lucrurile – 1Cor. 13:4,7, A.S.V.  
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Întărită şi susţinută de bucurie, credinţă şi speranţă, dragostea suportă toate lucrurile. Aşadar, 

dragostea cere să ne păstrăm integritatea faţă de Iehova Dumnezeu, căci încercarea integrităţii faţă de 
El înseamnă răbdare. Deoarece ea face faţă la toate lucrurile, atunci nu există nimic ce Diavolul poate 
face pentru a încerca trăinicia devotamentului şi credincioşiei noastre faţă de Dumnezeu, dar pe care 
dragostea să nu-l suporte, în felul acesta noi rămânând credincioşi lui Dumnezeu. Necazul, 
nenorocirile, răstignirea, opoziţia păcătoşilor, corectarea de către Dumnezeu, ispita de la Diavol, 
greutăţile şi lipsurile, suferinţa pe nedrept din pricina conştiinţei, toate acestea sunt lucruri pe care 
Biblia le menţionează că dragostea le va suporta. Ea este de neînvins. Câştigarea vieţii veşnice de la 
Dumnezeu, prin Cristos, este posibilă numai prin ea, căci dragostea face faţă tuturor cerinţelor lui 
Dumnezeu. Ca noi să o exprimăm pe veci, Dumnezeu ne va da puterea vieţii veşnice. W, 1 
decembrie. 
 

Vineri, 15 septembrie 
Nu-mi voi reţine buzele, O Iehova, Tu ştii. Nu ascund în inima mea dreptatea Ta; vestesc credincioşia 
Ta – Ps. 40:9,10, A.S.V. 
 

Organizaţia vizibilă a lui Dumnezeu sub Cristos este o organizaţie în care fiecare credincios 
este un vestitor al veştilor bune. Salvarea finală a fiecăruia depinde de acest lucru. Căci este scris: 
„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu 
gura se ajunge la mântuire” (Rom. 10:9,10). Neprihănirea pe care o câştigă urmaşii lui Cristos prin 
credinţa din inimă sau din minte nu trebuie ţinută secret. Trebuie vestit şi altora cum a fost câştigată 
neprihănirea şi cum o pot câştiga şi alţii. Trebuie făcută o mărturisire sau o vestire publică, ca 
mărturie pentru Dumnezeu şi Cristosul Său şi pentru luminarea altora. O astfel de mărturisire este 
spre salvare. W, 15 decembrie. 
 

Sâmbătă, 16 septembrie 
Dacă aş vorbi în limbi ale oamenilor sau ale îngerilor, dar n-aş avea dragoste, aş deveni ca o alamă 
zgomotoasă sau ca un chimval zăngănitor – 1Cor. 13:1 A.S.V.  
 

Să presupunem că cineva ar avea unele sau toate darurile, date în mod miraculos de spiritul lui 
Dumnezeu. Totuşi, dacă acestuia i-ar lipsi cultivarea acelei însuşiri vitale, dragostea, el ar eşua. Prin 
„limbi ale oamenilor” apostolul nu se referea la oratorie sau elocvenţă, ci vroia să spună împărţirea în 
mod miraculos a darurilor de a vorbi în limbi străine ale oamenilor. Dacă el vorbea în limbi, fără să 
aibă o traducere însoţitoare, cu siguranţă din partea sa aceasta ar fi fost ceva lipsit de dragoste. 
Ascultătorii lui n-ar fi obţinut nici un câştig decât un semn al acţiunii spiritului asupra lui şi el doar ar 
fi încercat să se fălească cu darul său. Această cale de acţiune nu l-ar fi zidit în iubire şi astfel n-ar fi 
beneficiat permanent de pe urma lui. El ar fi putut fi la fel de bine pentru alţii un gong zgomotos, sau 
un chimval zăngănitor. El … W, 15 noiembrie. 
 

Duminică, 17 septembrie 
Căci fiecare va trebui să-şi poarte propria sarcină a responsabilităţii – Gal. 6:5, Moffatt. 
 

În aparenţă, s-ar putea ca tu să fi mai bun decât alţi fraţi, dar o astfel de comparaţie între 
creaturi nu este o bază pentru Dumnezeu în a judeca. Întrebarea este: Cât de mult te-ai ridicat tu la 
înălţimea propriilor oportunităţi? În ce măsură ai folosit tu talentele şi cunoştinţa cu care ai fost 
înzestrat? În ce măsură te-ai angajat tu în privilegiile tale prezente? Au fost iubirea curată şi 
devotamentul sincer pentru Dumnezeu şi Împărăţia Lui prin Cristos adevăratul motiv pentru serviciul 
tău activ faţă de Iehova, mai degrabă decât ambiţia de a te face să fi cineva înaintea altora şi de a 
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concura cu alţii? Ai umblat tu după spirit şi ai arătat iubire, luând asupra ta, cu sinceritate, sarcina de 
aţi ajuta tovarăşii moştenitori ai vieţii? Nu pentru cât de mult a fost responsabil faţă de Dumnezeu 
celălalt tovarăş, ci pentru cât de mult ai fost responsabil tu, în mod direct? Pe această bază trebuie să-i 
răspunzi tu lui Dumnezeu, purtându-ţi propria sarcină a responsabilităţii. W, 15 martie. 
 

Luni, 18 septembrie 
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost 
deschise; … marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; moartea şi locuinţa morţilor au dat înapoi 
pe morţii care erau în ele – Apoc. 20:12,13. 
 

Aceasta va avea loc la timpul potrivit al lui Iehova, în decursul domniei lui Cristos. Scoaterea 
celor morţi din mare, moarte şi iad nu înseamnă că aceştia vor primi imediat darul vieţii veşnice. 
Faptele lor din viitor hotărăsc dacă ei se vor dovedi, sau nu, demni de darul vieţii veşnice prin Cristos 
şi astfel să ‘trăiască din nou’. Observaţi, vă rugăm, că la începutul acestei zile de judecată de o mie de 
ani, despre cei morţi se vorbeşte ca de „mari şi mici”, sau superiori şi inferiori. Aceasta poate să 
însemne că cei aduşi înapoi au un loc superior sau inferior în aranjamentul lui Dumnezeu. Unii mari, 
sau cei superiori, este posibil să fie făcuţi „prinţi pe întreg pământul”, pentru a acţiona ca 
reprezentanţi vizibili ai lui Cristos. Psalmul 45:16 include pe strămoşii credincioşi ai lui Isus Cristos, 
Regele, printre astfel de reprezentanţi princiari. W, 15 ianuarie.  
 

Marţi, 19 septembrie 
Acesta este legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul – Evrei 10:16. 
 

Curând, noul legământ va ajunge la sfârşit, deoarece şi-a atins scopul cu succes. Dar sfârşitul 
lui va lucra spre binele întregii omeniri, căci acest legământ are în vedere câştigul final al tuturor 
oamenilor cu bunăvoinţă de pe pământ. El avea în vedere să-i facă acceptabili pe servii lui Dumnezeu 
şi să scoată din naţiunile acestei lumi o „împărăţie de preoţi”, o naţiune a Împărăţiei pentru 
Dumnezeu. Noul legământ nu va fi necesar pentru viitoarea Lume Nouă. Atunci nu va mai fi o lume 
nelegiuită din care să se scoată un popor pentru numele lui Dumnezeu. Acea lume şi naţiunile ei 
politice vor fi fost nimicite la Armaghedon. „Străinii din Israel” ai zilelor noastre, sau consacraţii 
oameni de bine, nu se află în acest nou legământ. Cu toate acestea, ei cunosc şi simt efectele 
binecuvântate ale acestuia, datorită asocierii lor personale cu rămăşiţa Israelului spiritual. W, 1 
martie. 
 

Miercuri, 20 septembrie 
El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi – 
Mat. 24:31. 
 

Exact aşa cum voi nu vedeţi îngerii cu ochiul liber, tot la fel nu auziţi trâmbiţa literală 
răsunând cu zgomot. Dar voi auziţi ceea ce simbolizează trâmbiţa, anume mesajul Bibliei despre 
sfârşitul lumii, întemeierea Împărăţiei, parousia Fiului omului şi apropierea bătăliei Armaghedonului 
pentru justificarea suveranităţii universale a lui Iehova (Ps. 47:2-5). Mesajul este cel prin care 
rămăşiţa celor aleşi şi toţi asociaţii lor cu bunăvoinţă sunt adunaţi la marele Semnal, Împărăţia (Isa. 
18:3, A.A.T.). Trimiterea unui astfel de mesaj de adunare, strângerea ce rezultă şi unificarea rămăşiţei 
aleşilor lui Dumnezeu din toate colţurile globului, este o parte proeminentă a semnului ce marchează 
prezenţa invizibilă a Fiului omului cu toţi îngerii Săi. W, 15 iulie. 
 

Joi, 21 septembrie 
 Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scoată sufletul din 
locuinţa morţilor? – Ps. 89:48. 
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 Totuşi, Dumnezeu îi poate împiedica pe credincioşii Lui să vadă moartea şi îi poate salva să 
nu meargă în iad, Şeol, Hades sau mormânt. El a promis că va face aşa pentru oamenii cu bunăvoinţă 
la sfârşitul lumii. La Armaghedon va exista o mulţime mare fără număr ce nu va fi atinsă de moarte, 
sau nu va coborî în iad, Şeol sau mormânt. Aceşti oameni cu bunăvoinţă care dau atenţie „acestei 
Evanghelii a Împărăţiei” scapă de moarte şi de iad, dar nu alăturându-se conducătorilor creştinătăţii în 
alianţa lor cu moartea şi în legământul lor cu iadul. Ei n-ar putea scăpa prin mijloace şi planuri făcute 
de oameni. Părăsind lucrurile nelegiuite şi cauzatoare de moarte ale acestei lumi, ei caută dreptatea lui 
Dumnezeu şi inocenta smerenie. De ce? Pentru a fi ascunşi sub protecţia lui Dumnezeu la 
Armaghedon, astfel încât să supravieţuiască. Atunci ei vor putea să continue să trăiască veşnic – 
Ţefania 2:3, W, 1 septembrie. 
 

Vineri, 22 septembrie 
 Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui – Mat. 
16:18. 
 
 Când un om moare, „porţile Locuinţei Morţilor” se deschid să-l primească şi când el este 
înmormântat porţile iadului, Şeolului sau Hadesului se deschid să-l primească. Dar nici una din aceste 
porţi nu L-au biruit pe Isus, deoarece El a fost credincios lui Dumnezeu până la moarte şi pentru 
aceasta Atotputernicul Dumnezeu a promis că-l va învia. Porţile iadului şi ale morţii nu vor putea să 
biruiască nici Biserica urmaşilor lui Isus şi nu vor putea să-i reţină veşnic, după ce ei s-au dovedit 
credincioşi până la moarte, asemenea lui Isus. Nu; căci Isus cel înviat are toată puterea în cer şi pe 
pământ şi, de asemenea, are cheile morţii şi ale iadului. El poate folosi aceste chei să deschidă porţile 
şi să-i ridice pe ei din starea morţii din mormânt. El a promis că va face aşa. El le va elibera sau le va 
învia sufletul, nu ca şi creaturi cu viaţă umană, ci ca şi creaturi cu viaţă spirituală în cer. W, 1 
septembrie. 
 

Sâmbătă, 23 septembrie 
 Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! … tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu – Isa. 14:12,13. 
 
Când regele Babilonului, care l-a simbolizat pe dumnezeul său Satan Diavolul, l-a luat în captivitate 
pe regele din linia lui David şi a nimicit cetatea capitală Ierusalim, el a simţit că se suise în cer într-un 
atac împotriva lui Iehova. El a simţit că-şi înălţase scaunul de domnie deasupra stelelor lui 
Dumnezeu, regii Israelului. El a simţit că împiedicase scopul lui Iehova pentru a-l aduce pe Mesia, 
adevărata „Stea din Iacov”, şi pe toate stelele asociate cu El. El, de asemenea, a invadat muntele-
templu, tipicul Munte al Adunării lui Iehova din partea de nord. El l-a sfidat pe Iehova Dumnezeu şi 
s-a arătat un egal al Lui. Prin folosirea de către Satan a regelui Babilonului pentru a răsturna 
Ierusalimul şi pe regele lui, Diavolul s-a făcut pe sine „dumnezeul acestei lumi”. Isus, de asemenea, l-
a numit „prinţul acestei lumi”. Cum străluceşte el, ca o stea, în această lume! W, 15 octombrie. 
 

Duminică, 24 septembrie 
Fă tot ce poţi ca să-i permiţi lui Dumnezeu să vadă că eşti cel puţin un lucrător fără cusur, fără să fie 
nevoie să te ruşinezi de modul în care mânuieşti cuvântul Adevărului – 2Tim. 2:15, Moffatt. 
 

Aceasta înseamnă studiu. Noi toţi trebuie să facem propria cercetare a Bibliei. Toate 
Scripturile ne avertizează să nu neglijăm efortul personal, transformând studiul într-un anumit corp 
plătit de învăţământ, sau „magisterium”. Bineînţeles că servii numiţi din adunări, anume 
supraveghetorii şi ajutoarele lor, trebuie să încerce să se remarce în cunoaşterea şi înţelegerea Bibliei. 
Supraveghetorii trebuie să fie „capabili să înveţe”. Toţi părinţii creştini trebuie să-şi crească copiii „în 
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disciplina şi mustrarea Domnului”. Mama lui Timotei, Eunice şi bunica, Lois au fost lăudate pentru 
că i-au insuflat o „credinţă neprefăcută” şi l-au învăţat „din pruncie” să cunoască Sfintele Scripturi şi 
aceasta, în ciuda faptului că tatăl lui Timotei a fost un păgân grec. Luate laolaltă, toate aceste 
instrucţiuni şi recomandări arată că TOT poporul lui Dumnezeu se află sub porunca de a studia 
personal Cuvântul Său şi de a fi împlinitori ai lui. W, 1 februarie. 
 

Luni, 25 septembrie 
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la 
Dumnezeu – Rom. 13:1. 
 

Noi îi vom da cinstea Regelui lui Iehova, aşa cum a fost poruncit, căci Isus Cristos spunea: 
„Tatăl … a dat Fiului toată judecata; ca toţi să dea cinste Fiului, aşa cum cinstesc pe Tatăl” (Ioan 
5:22,23, A.S.V.). Prin urmare, numai autoritatea acestui Rege îşi are originea de la Dumnezeu. De 
aceea, Iehova Dumnezeu, Tatăl şi Isus Cristos, Regele, sunt „stăpânirile înalte” cărora orice suflet 
creştin trebuie să se supună. Când sufletele creştine se supun, în mod loial, lui Iehova Dumnezeu şi 
lui Isus Cristos, ele dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Isus n-a fost niciodată de acord cu 
papa, că biserica creştină şi puterea politică a naţiunilor sunt din acelaşi izvor, Atotputernicul 
Dumnezeu. El a recunoscut aceste guverne politice lumeşti ca nefiind de la Dumnezeu Tatăl Său, ci 
de la ispititor, care odată i le-a oferit lui Isus – Luca 4:5-8. W, 1 aprilie. 
 

Marţi, 26 septembrie 
Noi cei vii, care vom supravieţui, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să întâlnim pe Domnul în 
văzduh, şi astfel vom fi împreună cu Domnul – 1Tes. 4:17, Moffatt. 
 

Isus Cristos nu vine personal în contact direct cu pământul nostru, aşa cum a făcut la prima Sa 
venire în chip de om. Coborând doar prin întoarcerea atenţiei Sale jos pe pământ, El încă poate fi „în 
văzduh”. Deoarece „războiul din cer” i-a forţat pe Diavol şi oştirile lui de demoni jos pe acest pământ 
de acolo de sus, Isus Cristos este acum „în văzduh” şi are putere ca spirit nemuritor. În unitate cu El, 
în această poziţie înălţată, rămăşiţa este acum răpită sau luată. Fiind credincioşi până la moarte ei vor 
avea o înviere spirituală, instantaneu, la moartea în carne şi vor fi uniţi cu El personal „în văzduh”. Ei 
sunt cei binecuvântaţi care nu trebuie să doarmă în moarte, aşteptând parousia Regelui. W, 1 august.  
 

Miercuri, 27 septembrie 
Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul – Rom. 1:3. 
 

Sămânţa promisă a lui Avraam şi cea a lui David sunt una şi aceeaşi. Având aceste legături 
după carne cu acei doi bărbaţi ai lui Dumnezeu, cu care Iehova a făcut legăminte cu privire la 
Împărăţia Sa, Isus a putut să îndeplinească cerinţele ca Moştenitorul Împărăţiei. Aşa cum David a 
trebuit să sufere mult din pricina Împărăţiei, pentru care el a fost uns cu uleiul sfânt al ungerii, tot la 
fel, Isus, ca Fiul lui David, a trebuit să sufere pentru Împărăţia veşnică pentru care a fost uns cu 
spiritul lui Dumnezeu. În mijlocul tuturor acestor suferinţe El a trebuit să se dovedească credincios lui 
Iehova, Superiorul Lui, care Îi dă Împărăţia potrivit legământului. Suportând cu credincioşie 
suferinţele, fără rebeliune, Isus şi-a păstrat integritatea faţă de Dumnezeu. El l-a respins pe Satan şi L-
a justificat pe Iehova ca Suveran universal. El şi-a dovedit credincioşia până la moarte. Astfel, El şi-a 
statornicit dreptul la Împărăţie. Acesta este motivul pentru care El a venit în trup de carne. W, 1 iulie. 
 

Joi, 28 septembrie 
Stăruiţi în el la timp şi ne la timp – 2Tim. 4:2, Moff. 
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Nu întotdeauna noi trebuie să alegem unde şi când să predicăm, totul după părerile noastre 
despre ce este convenabil pentru noi. Uneori, în ciuda aspectelor nefavorabile, noi trebuie încă să ne 
simţim obligaţia şi să încercăm să ne ducem lucrarea mai departe. În felul acesta, noi putem depăşi 
acea situaţie nefavorabilă care a fost creată şi putem nărui scopul pe care adversarii este posibil să-l fi 
avut când au făcut lucrurile incomode pentru noi şi lucrarea noastră. Odinioară, ceea ce pentru trupul 
lui Isus a fost ne la timp, a fost foarte oportun pentru femeia samariteană de la izvor (Ioan 4:7). 
Împlinirea voinţei Tatălui Său i-a furnizat lui Isus minunata putere întăritoare pentru a fi în 
însărcinarea Lui ne la timp. Când au fost împrăştiaţi peste tot de persecuţia lui Pavel, este posibil ca 
El să fi apărut ne la timp, pentru ca discipolii persecutaţi să continue să pună mărturie pentru Iehova 
şi Cristosul Său. Şi Fapte 8:4 spune că ei „mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul”. W, 15 
decembrie. 
 

Vineri, 29 septembrie 
Dragostea nu se va sfârşi niciodată; cât despre profeţie, ea va trece; cât despre limbi, acestea vor 
înceta; cât despre cunoştinţă, aceasta se va sfârşi – 1Cor. 13:8, R.S.V. 
 

Dragostea nu va eşua sau nu se va sfârşi, aşa cum nu se poate sfârşi Dumnezeu, căci 
„Dumnezeu este dragoste”. Ca noi să putem fi asemenea lui Dumnezeu, lucrul ce trebuie cultivat este 
această însuşire de durată. Deoarece El este suprem şi dragostea va fi exprimată totdeauna prin El, 
Universul va fi mereu guvernat de dragoste. Aceasta va asigura bunăstarea şi fericirea întregii creaţii. 
Profeţia, limbile şi cunoştinţa, ca daruri miraculoase ale spiritului lui Dumnezeu, au încetat în 
biserică. Dar propria Sa putere profetică nu va înceta niciodată. În materie de profeţie noi deţinem tot 
ceea ce avem nevoie în Cuvântul Său scris. Cunoştinţa despre salvare este cuprinsă în acest Cuvânt şi 
în el noi avem câştigul darului Său al apostolilor lui Cristos. Darurile miraculoase au trecut, dar nu şi 
spiritul. Poporul lui Dumnezeu este plin cu el şi produce roadele spiritului. W, 1 decembrie. 
 

Sâmbătă, 30 septembrie 
Care este semnul prezenţei Tale şi al sfârşitului complet [synteleia] al veacului? – Mat. 24:3, Young. 
 

S-a sfârşit lumea veche în anul 1914? Nu! Atunci s-au încheiat „timpurile Neamurilor”, dar a 
început ceva pentru condamnata lume veche. Ce? „Timpul sfârşitului” ei, sfârşitul ei (synteleia) în 
care anumiţi factori lucrează împreună spre un sfârşit comun. Aşadar 1914 a fost un început al 
sfârşitului pentru această lume. „Timpul ei al sfârşitului” are un început şi un sfârşit. Acesta şi-a avut 
începutul în 1914, cu „războiul din cer” şi va avea un sfârşit, anume în bătălia Armaghedonului, unde 
această lume, văzută şi nevăzută, va fi distrusă. Prezenţa lui Cristos corespunde sfârşitului (synteleia) 
acestei lumi, sau „timpului ei al sfârşitului”. Că lumea a intrat în „timpul sfârşitului” în 1914 noi ştim, 
deoarece semnul pe care Isus l-a prezis a început să-şi facă apariţia exact la timp, la sfârşitul 
timpurilor Neamurilor. Aceea n-a fost o întâmplare fără însemnătate. W, 1 noiembrie. 
 

Duminică, 1 octombrie 
Ziua lui Iehova este aproape pentru toate naţiunile – Obadia 15, A.S.V. 
 

Persoanele care iubesc şi servesc această lume nelegiuită sunt gata să piardă totul prin puterea 
de distrugere a zilei lui Iehova şi nu vor ca aceasta să vină şi dreptatea să fie făcută supremă. Când li 
se aduce la cunoştinţă venirea acesteia, ei fie nu cred, fie o amână departe în viitor, dincolo de zilele 
lor. Dar faptele de la 1914 A.D. încoace scriu clar pe peretele acestei organizaţii scrierea de mână a 
condamnării. Un profet mai mare decât Daniel interpretează însemnătatea şi tălmăcirea Lui demnă de 
încredere arată că ziua lui Iehova este mai aproape decât gândesc ei. Fără îndoială că noi n-am fi 
putut aştepta un asemenea lucru impresionant ca organizaţia lumii să fie îndepărtată şi înlocuită cu 
ceva perfect pentru omenire, dacă Dumnezeul profeţiei infailibile n-ar fi prezis-o. Obiceiul Său este 
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să înştiinţeze omenirea dinainte despre asemenea evenimente de importanţă mondială. El a prezis 
aceasta. W, 1 octombrie. 
 

Luni, 2 octombrie 
Şi Cuvântul S-a făcut trup – Ioan 1:14. 
 

Naşterea lui Isus nu poate fi privită ca o înviere din morţi, căci El nu murise când a părăsit 
cerul pentru a fi născut ca om. Acela n-a fost un caz al morţii Lui, ci puterea miraculoasă a lui 
Dumnezeu, Tatăl Său, a transferat VIAŢA Fiului Său, care a pus deoparte toată gloria Lui cerească, 
transferând această viaţă în pântecele fecioarei iudaice, pentru ca El să fie născut la timpul potrivit, 
aşa cum sunt născuţi alţi oameni. Astfel, naşterea lui Isus nu a fost o întrupare a spiritului, ca atunci 
când îngerii se materializau în trupuri de carne şi apăreau înaintea oamenilor. Naşterea Sa a fost o 
adevărată producere a unui copil perfect, deoarece puterea Lui de viaţă din cer era perfectă. Aşadar, 
mintea Sa a trecut prin dezvoltarea obişnuită a oricărui alt copil născut. El n-ar fi ştiut nimic despre 
naşterea Sa miraculoasă şi despre acele împrejurări dacă Iosif şi Maria, mama Lui, nu i-ar fi spus. De 
aici El a ştiut că Dumnezeu era Tatăl Său. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 3 octombrie 
Ci v-aţi apropiat … de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii – Evrei 
12:22,24. 
 

Deoarece Împărăţia lui Dumnezeu a fost întemeiată în 1914 prin punerea lui Isus Cristos pe 
tronul muntelui ceresc Sion, acest fapt este adevărat despre rămăşiţă într-un sens special. Când se 
sfârşeşte noul legământ? La sfârşitul acestei lumi. De-a lungul secolelor, de când Mediatorul perfect 
Isus Cristos a furnizat jertfa, dintre naţiunile lumeşti este scos treptat poporul pentru numele lui 
Iehova, care alcătuieşte „naţiunea sfântă” pentru posesia Lui exclusivă, conform condiţiilor şi 
îngrijirilor legământului. Acum, începând cu 1914 A.D., când cele şapte timpuri de dominaţie a lumii 
de către neamuri au expirat şi Împărăţia a fost întemeiată în ceruri, ultima parte a rămăşiţei este 
scoasă dintre naţiuni pentru a completa numărul complet de membrii ai „naţiunii sfinte” a lui Iehova, 
„preoţia Sa regală” sub Isus Cristos. Curând, serviciul lor de pe pământ se va încheia. W, 1 martie. 
 

Miercuri, 4 octombrie 
Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi care sunteţi spirituali, să-l ridicaţi 
– Gal. 6:1. 
 

Noi dorim ca îndurarea divină să se extindă asupra noastră. Apoi, noi trebuie s-o extindem la 
fratele nostru căzut. Categoric, fiecare din noi face uneori greşeli în viaţă. Fraţilor noştri nu le va 
plăcea ceea ce am făcut greşit, însă, atunci când le cerem să ne ierte, ei o fac. Totuşi, aceasta nu 
înseamnă că noi putem să ne întoarcem înapoi intenţionat şi să facem din nou ce este rău, doar 
continuând să obţinem iertarea lor mereu şi nefăcând nici un efort pentru a ne controla. Nu; noi ar 
trebui să arătăm o anumită corectare în comportament, chiar dacă fraţii noştri sunt înclinaţi spre 
îndurare. Ei arată îndurare pentru a ne ajuta să ne recuperăm, pentru ca noi să ne dezvoltăm mai 
puternici din punct de vedere spiritual şi să arătăm auto-corectare. În felul acesta noi ar trebui să 
încercăm să-i apărăm pe cei care îi avem în organizaţia lui Dumnezeu şi să ţinem la ei ca la fraţi. 
Aşadar, dacă un frate se poticneşte, noi ar trebui să arătăm însuşiri spirituale şi să fim acolo pentru a-l 
ajuta. W, 15 martie. 
 

Joi, 5 octombrie 
Orice femeie care se roagă sau profeţeşte fără o învelitoare pe cap, îşi necinsteşte capul; ea nu este 
mai bună decât o femeie rasă – 1Cor. 11:5 Moffatt. 
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Obiceiul învelirii a fost observat de creştinele din primul secol din pricina a ceea ce se 
considera decent, pentru a nu ofensa gustul publicului şi astfel să împiedice acceptarea mesajului 
Împărăţiei de către alţii. Deoarece obiceiurile s-au schimbat şi în multe ţări dezvoltate nu este obiceiul 
ca femeile să se învelească în public pentru a părea decente, morale şi respectabile, creştinele din 
aceste ţări nu se află sub obligaţia de a se înveli în public sau când participă la adunări. Argumentul 
apostolului nu le cere să fie învelite în aceste împrejurări. Bineînţeles, dacă ele doresc să se roage sau 
să profeţească la o adunare creştină cu membrii de ambele sexe, atunci ele să-şi învelească sau să-şi 
acopere capul ca un simbol al supunerii. W, 1 mai. 
 

Vineri, 6 octombrie 
Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce sta pe el. Pământul şi cerul au fugit 
dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele – Apoc. 20:11. 
 

Toţi observatorii politici de astăzi trebuie să fie de acord că nimicirea în masă a „împăraţilor 
pământului” şi a susţinătorilor lor în bătălia Armaghedonului va însemna sfârşitul aşa numitei noastre 
„civilizaţii” prezente, sfârşitul prezentei noastre organizaţii pământeşti şi al acestui aranjament de 
lucruri. Şi în această eră electronică, cu bomba ei atomică, cine poate să spună că sfârşitul prezentului 
aranjament pământesc al societăţii umane nu va avea loc într-un timp foarte incandescent, atât din 
punct de vedere literal, cât şi figurat? O astfel de nimicire a tuturor aranjamentelor prezente politice, 
comerciale şi religioase, de sub dezaprobarea lui Dumnezeu, înseamnă ceea ce este simbolizat prin 
fuga pământului dinaintea Lui. Şi dacă pentru el nu se va mai găsi loc, atunci, cu siguranţă, el nu va 
mai exista iar niciodată pe planeta noastră Pământ, care este aşternutul picioarelor lui Dumnezeu. W, 
15 ianuarie. 
 

Sâmbătă, 7 octombrie 
Voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou – Evrei 8:8. 
 

După ce Isus a fost înviat din morţi, El a început noul legământ cu o rămăşiţă a izraeliţilor 
credincioşi scoasă din „toată casa lui Israel” (Fapte 2:36; Rom. 11:5). El nu s-a oprit la acea rămăşiţă 
căci, atunci când Israelul natural a eşuat să producă suficienţi membrii pentru a alcătui întreaga 
„naţiune sfântă”, Iehova Dumnezeu, prin Mediatorul Său Isus Cristos, a primit neamurile care 
credeau în jertfa Lui şi care s-au consacrat serviciului lui Dumnezeu. Toţi aceşti imitatori credincioşi 
ai lui Cristos constituie „naţiunea sfântă”, Israelul spiritual, „Israelul lui Dumnezeu”. Aceasta explică 
de ce Iehova a zis că va face un legământ nou „cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda”, în loc de toate 
naţiunile. Apocalipsa 7:4-8 arată că această naţiune sfântă a ‘Israelului după spirit’ va fi alcătuită din 
144.000 de membrii sub Isus Cristos. W, 1 martie. 
 

Duminică, 8 octombrie 
Adevărul vă va face liberi – Ioan 8:32. 
 

Cei care ştiu aceasta ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l studiază. Biblia este adevăratul 
îndrumător. Ea vă va îndruma pe calea dreaptă de acţiune, predicând vestea bună pe care o învăţaţi. 
Adevărul este cel care face pe cineva liber de politica lumească, de religie şi comerţ. Niciodată voi n-
ar trebui să vă temeţi să deveniţi implicaţi în ceva care vă eliberează de moarte şi vă conduce la viaţă, 
anume serviciul adevărului lui Iehova. „Suferă ca un bun ostaş al lui Cristos. Nici un ostaş nu se 
încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste” (2Tim. 2:3,4). Nu, această 
libertate pe care o dă adevărul nu înseamnă că voi veţi putea trece acum prin viaţă fără greutăţi, 
necazuri sau dificultăţi. Aşadar, martorii lui Iehova le întâmpină pe acestea la orice pas. Isus a 



 217 

avertizat că lucrurile nu vor fi uşoare pentru servii Săi; aşa cum L-au persecutat pe El, şi pe voi vă vor 
persecuta. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 9 octombrie 
El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe – Isa. 40:11. 
 

Păstorul cel Bun al lui Iehova va aduna iar şi va duce înapoi rămăşiţa credincioasă a „turmei 
Sale mici” de împreună moştenitori ai Împărăţiei. Prin „braţul” Său puternic, Isus Cristos, El îi adună 
pe cei credincioşi, slabi şi tineri şi îi susţine ca pe miei, luându-i cu Sine în sânul favorii sale iubitoare 
şi a sincerei Sale compasiuni. Din consideraţie pentru aceştia şi copiii pe care ei îi cresc în „sfatul şi 
mustrarea Domnului”, Iehova, prin Bunul Său Păstor, nu-şi sleieşte turma, ca nu cumva părinţii şi 
copiii să nu moară din punct de vedere spiritual. Asemenea oii mamă, rămăşiţa credincioasă hrăneşte 
spiritual mulţimea mare a persoanelor cu bunăvoinţă asemenea oilor. Parabola despre oi şi capre îşi 
are acum împlinirea, aducând dovada că Păstorul cel Bun adună acum aceste „alte oi” şi le conduce 
(Mat. 25:31-46). Toţi urmaşii Lui ascultători sunt răsplătiţi în prezent cu o împărtăşire în această 
lucrare de strângere. W, 15 februarie. 
 

Marţi, 10 octombrie 
Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care se cheamă Cristos – Mat. 
1:16. 
 

Iosif l-a putut adopta pe fiul Mariei ca pe fiul său vitreg. În felul acesta, toate interesele 
legământului pentru Împărăţie făcut cu David, pe care Iosif le-ar fi posedat, el le-a putut transfera în 
mod legal fiului său vitreg, Isus. Astfel, Isus devenea moştenitorul legal al legământului, prin 
intermediul tatălui său vitreg, Iosif. Prin Maria, El a fost un fiu, sau un urmaş direct al regelui David 
şi astfel, El a avut un drept natural, sau după carne, la legământ. Fiind femeie, Maria nu putea să 
moştenească legământul ea însăşi, ci, ca mamă, ea putea transmite dreptul şi moştenirea la el pentru 
întâiul născut dintre fiii ei. Ea a făcut aceasta. În felul acesta, cele două linii, ale descendenţei şi ale 
moştenirii de la David, unul prin Solomon şi Zorobabel şi celălalt prin Natan şi Zorobabel, s-au 
apropiat de Isus şi i-au întărit dreptul Său natural la moştenirea legământului pentru Împărăţie. W, 15 
septembrie. 
 

Miercuri, 11 octombrie 
Şi El, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia 
dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut – Mat. 25:45. 
 

„Caprele” nu-L văd pe Rege cu ochii lor literali, în decursul prezenţei Sale în glorie, sau a 
parousiei Sale. Dar aceasta nu este o scuză. Ei văd în mijlocul lor rămăşiţa fraţilor Regelui şi îi aud 
predicând Împărăţia şi reprezentându-L pe El ca pe Regele domnitor acum, căruia Iehova Dumnezeu 
porunceşte să-i fie acordată de toţi o supunere deplină. Ei văd condiţia nevoiaşă în care ajung fraţii 
Regelui pe pământ, pentru supunerea lor faţă de El şi pentru serviciul lor pentru Împărăţia Sa. Dar, 
dau ei un ajutor real celor din rămăşiţă în mijlocul greutăţilor lor pentru că Îl servesc pe Rege? Nu! 
De ce nu? Deoarece „caprele” le cauzează prejudicii în mod hotărât pentru că aceştia Îl reprezintă pe 
singurul Rege de drept al pământului, pe Fratele lor, pe care Iehova Dumnezeu L-a numit 
Conducătorul Lumii Noi. Aşadar, „caprele” nu-i vor ajuta pe aceştia, aşa cum nu l-ar ajuta nici pe 
Rege. W, 15 mai. 
 

Joi, 12 octombrie 
Şi ei n-au observat, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi prezenţa  [parousia] 
Fiului Omului – Mat. 24:39, Roth. 



 218 

 
Noe a construit corabia în timpul sfârşitului acelei lumi vechi. Aceasta arată că „zilele Fiului 

omului” vor parcurge o perioadă de ani la sfârşitul acestei lumi. Atunci, nu este de mirare că astăzi 
noi ne găsim la treizeci şi şase de ani de când El a venit în Împărăţia Lui, la sfârşitul timpurilor 
neamurilor, în 1914. Ignoranţa în care oamenii vor pieri la Armaghedon va fi cu voia, deoarece Isus 
Cristos, Mai Marele Noe, a ridicat propovăduitori ai neprihănirii şi în decursul tuturor acestor ani ai 
prezenţei Lui, aceştia au îndreptat atenţia spre parousia Sa şi spre sfârşitul lumii. Asemenea celor 
dinainte de potop, cea mai mare parte a omenirii continuă să mănânce, să bea, să se căsătorească, să 
zidească şi să sădească, şi să nu ia în serios pe martorii lui Iehova şi mesajul lor. Ei nu acordă nici o 
importanţă tuturor aspectelor semnului că Mesia este aici. W, 15 iulie. 
 

Vineri, 13 octombrie 
Purtaţi-vă cu cei mai tineri ca şi cu fraţii, …cu femeile mai tinere ca şi cu surorile, în toată puritatea 
– 1Tim. 5:1,2, R.S.V.   
 

Un supraveghetor trebuie să se poarte cu cei mai tineri din adunare ca şi cu fraţii, anume cu o 
afecţiune de familie. Cu femeile mai tinere, el trebuie să se poarte ca şi când ar fi surorile lui de carne, 
cu o afecţiune şi atenţie de familie, doritor ca ele să se păstreze pure din punct de vedere moral şi 
spiritual şi să le protejeze împotriva oamenilor imorali. Acesta este comportamentul îndurător al 
oamenilor tineri. Apoi, mai sunt cei cu handicap, cei care nu pot citi sau scrie, cei care sunt înceţi la 
minte, cei cu dizabilităţi într-un fel sau altul. Arătaţi-le îndurare, fiind răbdători, neaşteptând şi 
necerând de la ei să se alinieze cu multele reglementări şi detalii formale, în care ei nu au vreo 
intenţie voită să violeze vreo cerere sau vreo cerinţă, sacrificaţi puţin din confortul vostru pentru a 
compensa neajunsul lor. Nu-i condamnaţi pe loc. W, 1 iunie. 
 

Sâmbătă, 14 octombrie 
Tu îţi aduni mânie pentru ziua de mânie, când se va arăta judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Vor fi 
necazuri şi nenorociri pentru … cel care face rău, întâi peste iudeu şi apoi peste grec – Rom. 2:5,9, 
R.S.V. 
 

„Semnul Fiului omului din cer” a apărut şi acesta este, nu spre folosul unei singure naţiuni 
pământeşti, ci a tuturor naţiunilor, iudei şi neamuri. Acest „semn” este naşterea Împărăţiei lui 
Dumnezeu în 1914, cu Mesia Lui pe tronul ceresc (Mat. 24:30; Apoc. 12:1-5). Pentru aceasta a fost 
pusă o mărturie în lumea întreagă, dar cea mai mare parte a iudeilor naturali, precum şi a neamurilor, 
continuă să ignore mărturia dată de martorii lui Iehova pentru acest „semn”. Acum este timpul pentru 
convertire. Când această mărturie a Împărăţiei va fi ajuns la toate naţiunile, iudei şi neamuri, atunci 
va veni timpul să fie descoperită puterea Regelui prin războiul universal al Armaghedonului şi va fi 
prea târziu pentru convertire, atât pentru individuali, cât şi pentru naţiuni. W, 15 august. 
 

Duminică, 15 octombrie 
Lupii vor urla în adăposturile lor şi şacalii în locurile plăcute; Timpul ei este gata să vină şi zilele nu 
i se vor prelungi – Isa. 13:22, A.S.V. 
 

Răsturnarea nelegiuitei organizaţii a lumii este aproape. Ea este mai aproape decât vor să 
gândească babilonienii moderni, deoarece ei se bat acum pentru ceea ce pot înhăţa în mod egoist, de 
teamă că altfel vor pierde totul. Zilele acestei lumi nu vor fi multe acum, nu acum când a fost 
întemeiată Împărăţia lui Dumnezeu prin Cristos, ca justificator al suveranităţii Lui universale şi ca 
eliberator al omenirii asuprite. Bătălia decisivă a Împărăţiei împotriva acestei lumi babilonice o va 
reduce la ruină şi va curăţa pământul de copiii ei. Ea nu va mai fi reconstruită niciodată. Dar globul 
nostru terestru, pe care ea l-a condus în mod prost timp de milenii, nu va zăcea pustiit asemenea 
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Babilonului din vechime. Nu; ci nimicirea ei va curăţa pământul pentru stabilirea pretutindeni a unei 
organizaţii vizibile a dreptăţii. W, 1 octombrie. 
 

Luni, 16 octombrie 
Dacă aş … ştii … toată cunoştinţa; … dar n-aş avea dragoste, n-aş fi nimic – 1Cor. 13:2, A.S.V. 
 

Astăzi noi suntem ajutaţi să înţelegem secretele sacre ale Cuvântului şi scopului lui 
Dumnezeu, nu prin darurile inspirate ale cunoştinţei, ci prin puterea spiritului Său care lămureşte. 
Odată câştigată, cunoştinţa noastră despre astfel de taine ce furnizează cheia pentru înţelegerea 
Bibliei ar putea fi folosită în mod egoist. Cu capacitatea specială de a le explica altora noi am putea 
face o impresionantă etalare a noastră pentru laudă şi admiraţie. Sau s-ar putea ca noi să cedăm 
simpatiilor şi antipatiilor şi să fim părtinitori cu vreunul sau cu toţi care se interesează şi doresc să 
cunoască. Sau, de teama oamenilor, noi s-ar putea să ne reţinem de la a declara acele taine care 
pustiesc organizaţia şi activităţile duşmanilor lui Dumnezeu. În felul acesta, noi am arăta că nu-L 
iubim pe Dumnezeu. Căci „în dragoste nu există frică”. Pentru a avea un câştig, atât noi cât şi alţii, 
trebuie să ne folosim cunoştinţa despre secretele lui Dumnezeu într-un mod iubitor. W, 15 noiembrie. 
 

Marţi, 17 octombrie 
Abuzezi tu de bogăţiile bunătăţii, ale toleranţei şi ale răbdării Lui? Nu ştii că bunătatea lui 
Dumnezeu are în vedere să te conducă spre pocăinţă? – Rom. 2:4 R.S.V. 
 

Bădărănia tinde să facă pe majoritatea persoanelor aspre şi înverşunate. Dar bunătatea şi 
amabilitatea, mai ales acolo unde dreptatea sau plata cu aceeaşi monedă ar putea atrage după sine alt 
comportament, tinde să-l potolească pe cel faţă de care arătăm aceste însuşiri. Aceasta încălzeşte şi 
îmbie şi ne atrage la Dumnezeu, prin pocăinţa de păcatele noastre, dorind să fim iertaţi prin jertfa de 
ispăşire a Fiului Său. Dacă noi aflăm de bunul Său aranjament şi totuşi continuăm cu caracterul 
lumesc şi neascultarea faţă de El, noi abuzăm de El. S-ar putea ca noi să sprijinim chestiunea destul 
de mult şi astfel să trecem peste scopul aranjamentului Său. Observând că iubirea lui Dumnezeu ni se 
descoperă prin bunătate, noi Îl imităm când arătăm faţă de alţii bunătate, în loc de bădărănie 
nerăbdătoare. W, 1 decembrie.  
 

Miercuri, 18 octombrie 
Dragi prieteni, nu credeţi orice declaraţie inspirată, ci cercetaţi spiritele, ca să vedeţi dacă ele vin 
sau nu de la Dumnezeu – 1Ioan 4:1, A.A.T. 
 

Pentru a umbla în siguranţă prin această lume întunecată şi pentru a evita să fim induşi în 
eroare de profeţii şi învăţătorii falşi, noi trebuie să studiem adevăratele profeţii. Adevăraţii profeţi şi-
au transmis mesajele sub inspiraţia spiritului lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să cerem spiritului 
lui Dumnezeu să ne ajute să înţelegem ce au scris ei. Această putere spirituală cercetează toate 
lucrurile ascunse din Cuvântul lui Dumnezeu, chiar lucrurile adânci (1Cor. 2:9,10). În felul acesta, 
spiritul este un ajutor esenţial pentru studierea Bibliei. El cercetează atent lucrurile adânci pentru a 
cauza însemnătatea lor. Prin urmare, noi trebuie să acceptăm ca învăţătură adevărată ceea ce a fost 
scris sub inspiraţia acestui spirit. Aceasta cuprinde Scripturile Ebraice, precum şi cele Creştine 
Greceşti. Orice lucru ce contrazice Cuvântul inspirat trebuie să fie refuzat ca fals. Prin această metodă 
noi cercetăm „spiritele”, sau declaraţiile inspirate, pentru a dovedi dacă ele sunt de inspiraţie 
demonică, sau inspirate de Dumnezeu. W, 1 februarie. 
 

Joi, 19 octombrie 
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică – Mat. 25:46. 
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„Celelalte oi” vor primi, nu nemurirea, ci viaţă veşnică pe pământ, care este condiţionată de 
Guvernul veşnic al nemuritorului lor Rege. De aceea, „caprele” n-ar putea fi pedepsite niciodată cu 
nemurire în chinul veşnic. Ele primesc sentinţa morţii şi această sentinţă este veşnică, fără înviere, 
deci este o pedeapsă veşnică. Nu este nevoie ca ei să fie aduşi înapoi la sfârşitul domniei de o mie de 
ani a Regelui, pentru a-şi dovedi opoziţia faţă de Guvernul Său. Regele spune că ele îşi dovedesc 
opoziţia chiar acum, prin comportamentul lor faţă de fraţii Lui. Aşadar, nimicirea lor nu are sfârşit. 
Ah, dar dreptele „oi” păşesc în viaţa veşnică, trecând chiar vii prin Armaghedon sub umbra dreptei 
Regelui în Lumea Nouă fără sfârşit. Aşadar, de ce nu te-ai hotărî acum să fi una din „oile” Lui, la 
dreapta Sa? W, 15 mai. 
 

Vineri, 20 octombrie 
Ei nu vor scăpa în nici un chip – 1Tes. 5:3, A.S.V. 
 

Zguduiţi de atacurile irezistibile ale oştirilor luptătoare ale lui Iehova, de sub conducerea 
Regelui Său Isus Cristos, Mai Marele Cir, nici unul din organizaţia babilonică a lui Satan nu va putea 
să suporte. Părţile ce alcătuiesc această organizaţie vor fi sfărâmate şi fiecare parte împrăştiată va fugi 
mâncând pământul, căutându-şi propria siguranţă. Între ei va izbucni conflictul nimicitor de panică, 
pe măsură ce Dumnezeu va lovi cu confuzie forţele lui Satan. Oricine va scăpa de efectele 
decimatoare ale acestei bătălii anarhiste va fi culcat la pământ de forţele de urmărire ale lui Iehova. 
Citim: „O, fiică a Babilonului care vei fi nimicită, fericit va fi cel care te va răsplăti, aşa cum ne-ai 
folosit tu pe noi. Fericit va fi cel care îţi va lua pruncii şi-i va izbi de stâncă” (Ps. 137:8,9, A.S.V.). 
Isus Cristos, Mai Marele Cir, este Acel fericit. El nu va lăsa pe nimeni să ridice din nou nelegiuita 
organizaţie asupritoare a întregii răutăţi. W, 1 octombrie. 
 

Sâmbătă, 21 octombrie 
Cununa dreptăţii pe care Domnul – Judecătorul cel Drept – o va da … tuturor celor care iubesc 
manifestarea Lui – 2Tim. 4:8, Young.  
 

Despre perioada prezenţei sau a parousiei lui Mesia a vorbit Pavel ca despre „ziua aceea”. 
Acesta este timpul apariţiei sau al manifestării Regelui prezent, mai ales de la 1918 încoace, când Isus 
Cristos, deşi lepădat de creştinătate, s-a arătat a fi Principala Piatră din Capul unghiului a lui 
Dumnezeu. Adevăraţii creştini nu se gândesc la manifestarea Lui cu frică. Ei o iubesc. Ei nu se tem 
de judecata pe care o începe El în acest timp al manifestării Sale de la 1918 încoace. Ei ştiu că pentru 
ei acesta este un timp de răsplată, deoarece au încercat să fie credincioşi intereselor Împărăţiei Sale. 
Ei aşteaptă să primească de la acest Judecător drept cununa dreptăţii, premiul fiinţei îndreptăţite în 
spirit, aşa cum a fost îndreptăţit Isus Cristos la învierea Sa, la viaţă nemuritoare. W, 1 august. 
 

Duminică, 22 octombrie 
Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră – Rom. 15:4. 
 

Scriitorii Scripturilor Greceşti Creştine n-au epuizat toate citatele din Scriptură ce pot fi luate 
din scrierile Ebraice inspirate. Aşadar, noi deducem că majoritatea citatelor din acele scrieri din 
vechime urmau să fie întrebuinţate de creştinii după era apostolilor, mai ales de acei creştini ce trăiesc 
la sfârşitul lumii, când se vor împlini atât Scripturile Ebraice, cât şi cele Greceşti. Acest privilegiu 
este astăzi al nostru. Al nostru este timpul prezis la Daniel 12:4, când mulţi vor „căuta încoace şi-
ncolo” prin Scripturi şi astfel, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, „cunoştinţa va creşte”. Atunci, 
fericit este astăzi privilegiul nostru de a studia tot Cuvântul lui Dumnezeu scris odinioară, căci astăzi 
spiritul Său este revărsat într-o măsură ce abundă, pentru a înţelege lucrurile adânci ale lui 
Dumnezeu, care urmează acum să fie descoperite pentru hrănirea şi călăuzirea noastră. W, 1 
februarie.   
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Luni, 23 octombrie 

Ceilalţi morţi n-au înviat, până nu s-au sfârşit cei o mie de ani – Apoc. 20:5. 
 

Membrii credincioşi ai trupului lui Cristos sunt semănaţi la moarte un „trup firesc”. Când ei 
au parte de „întâia înviere”, după ce Isus Cristos vine în puterea Împărăţiei, sunt înviaţi un „trup 
spiritual” (1Cor. 15:44). Când sunt înviaţi astfel, ca şi nemuritoare creaturi spirituale perfecte, ei 
devin imediat vii şi intră în viaţă, la fel cum a făcut Isus Cristos la învierea Lui. Aceştia nu duc cu ei 
nici unul din efectele faptului că au fost născuţi în păcat, sub condamnarea morţii, ca urmaşi ai lui 
Adam, căci ei îşi jertfesc pentru totdeauna natura umană, aşa cum a făcut Isus Cristos. Învierea 
„celorlalţi morţi”, ca şi creaturi umane, nu-i face vii în sensul complet în care sunt făcuţi vii cei care 
au parte de întâia înviere. Multe din efectele faptului că au fost născuţi din păcătosul muribund Adam 
vor mai rămâne peste ei la ieşirea din morminte. De aceea, expresia că ei nu vor învia nu înseamnă că 
aceştia nu vor fi ridicaţi din mormânt până nu se vor sfârşi cei o mie de ani. W, 15 ianuarie. 
 

Marţi, 24 octombrie 
Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc – Apoc. 20:15. 
 

Deoarece iazul de foc simbolizează moartea a doua, aruncarea lor acolo înseamnă că cei care 
n-au fost înregistraţi vor fi nimiciţi, trup şi suflet, în Gheena, în nimicirea veşnică. Moartea lor este 
„moartea a doua” şi nu moartea pe care au moştenit-o de la Adam. Moartea Adamică nu va mai 
umple Hadesul sau Şeolul, ci va fi fost nimicită, deoarece Regele va şterge tot păcatul moştenit. El va 
ridica pe toţi cei ce vor câştiga viaţă veşnică din starea păcătoasă şi muribundă pe care au moştenit-o 
de la Adam. În acel mod şi moartea va fi „aruncată în iazul de foc” şi va înceta să mai existe. „Căci El 
trebuie să domnească până va pune pe toţi vrăşmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care 
va fi nimicit este Moartea”. „Şi moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici necaz, nici tânguire, nici 
durere; pentru că lucrurile dintâi au trecut” – Spencer. W, 1 septembrie. 
 

Miercuri, 25 octombrie 
Daţi, dar, Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu – Marcu 12:17. 
 

Prin aceste cuvinte, Isus nu încerca să spună că împăratul, sau Cezarul, şi Dumnezeu se aflau 
într-o înţelegere şi că Cezarul acţiona în numele lui Iehova Dumnezeu cu cea mai bună co-operare. 
Nu aşa era situaţia. Cezarul era împotriva adevăratului Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care 
irodienii l-au încercat pe Isus în această chestiune. La câteva zile după această încercare, agentul 
Cezarului, Pontius Pilat, a acţionat ca executor, pentru a-l da la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Aşadar, 
cuvintele lui Isus nu pot fi interpretate în nici un caz să însemne că noi putem fi întru totul de acord 
cu „Cezarul” în cererile lui şi totuşi să nu intrăm în conflict cu Iehova Dumnezeu; şi că „Cezarul” nu 
va cere niciodată ceva contrar lui Dumnezeu, ci că a fi ascultător de el în toate lucrurile îi va plăcea 
lui Dumnezeu. Din contră, a da „Cezarului” o ascultare plină de încredere înseamnă a pune pe acest 
domnitor politic uman deasupra lui Dumnezeu şi aceasta duce la luptă împotriva lui Dumnezeu. W, 1 
aprilie. 
 

Joi, 26 octombrie 
Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă, pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l 
vadă, propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu … cu toată convingerea – Fapte 28:30,31. 
 

Ceea ce pentru servii lui Dumnezeu nu este la timp într-un mod literal, poate fi transformată 
într-o situaţie privilegiată prin stăruirea cu credincioşie în serviciu. Pavel însuşi a fost odată închis 
pentru doi ani plini. Tot timpul în care împrejurările continuau, aparent, să fie ne la timp pentru el, 
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Pavel a făcut ce i-a spus mai târziu lui Timotei să facă: „Propovăduieşte cuvântul”. În loc să piardă 
vremea acolo ca un prizonier în arest, aşteptând cu nepăsare ca încercarea lui să se sfârşească, şi să fie 
eliberat din detenţie, el a avut oameni care veneau la el, dacă el nu putea merge la ei. El şi-a 
transformat temniţa şi detenţia într-o situaţie folositoare pentru a pune mărturie. Că el era întemniţat 
pentru Cristos a devenit cunoscut la mulţi. Aşa că Dumnezeu a binecuvântat eforturile lui Pavel 
pentru că a stăruit asupra cuvântului „ne la timp”. Dumnezeu binecuvântează astăzi pe imitatorii lui 
Pavel. W, 15 decembrie. 
 

Vineri, 27 octombrie 
În noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat; unul va fi luat şi altul va fi lăsat – Luca 17:34. 
 

Acum este timpul despărţirii cu privire la chestiunea suveranităţii universale a lui Iehova prin 
Împărăţia Lui. Este posibil ca voi să fiţi membrii ai aceleiaşi familii sau în relaţii sociale, dormind 
împreună în acelaşi pat, sau măcinând împreună la moară, dar o despărţire poate avea loc, fie între 
bărbaţi, fie între femei, cu privire la această chestiune foarte importantă. Este posibil să fiţi colegi de 
serviciu, muncind în acelaşi domeniu ca membrii unei familii, sau ca patron şi angajat, capabili să 
faceţi progrese, de altfel, paşnice. Dar când se ajunge la această chestiune importantă există o 
despărţire şi fiecare trebuie să aleagă un destin diferit. În acest timp, când prezenţa Regelui se 
manifestă asemenea strălucirii fulgerului care luminează peste tot de la est la vest, unii se bucură de 
această lumină şi sunt adunaţi de partea Regelui, pentru protejare prin Armaghedon şi pentru o 
sărbătoare a bucuriei asupra victoriei Lui de acolo. W, 1 august. 
 

Sâmbătă, 28 octombrie 
Să nu ne provocăm sau să ne invidiem unii pe alţii, în orgoliul nostru – Gal. 5:26, A.A.T. 
 

Niciodată n-ar trebui să forţăm mâna fratelui nostru creştin, astfel încât să-l stânjenim şi noi să 
ne dăm aere că suntem mai buni şi astfel să zâmbim răutăcios de situaţia lui neplăcută. Noi ar trebui 
să evităm toate lucrurile care creează spirit .., facţiuni şi dezbinări interioare însoţite de invidii, 
gelozii, ce au ca rezultat rivalitatea. Noi nu ne putem permite să fim dezbinaţi. Noi nu ne aflăm în 
organizaţia Teocratică ca membrii independenţi, fiecare pentru propriile lui interese, nepăsător faţă de 
ale celorlalţi. Noi nu încercăm să o luăm înaintea fraţilor noştri. Noi trebuie să fim încântaţi şi nu 
invidioşi pe binecuvântările pe care Dumnezeu le dă altui individ. Dacă alţi fraţi se califică şi arată 
abilitatea de a vorbi public, de a învăţa, sau de a conduce studii din Biblie la Sălile Împărăţiei sau în 
case particulare, demonstrând superioritate faţă de noi în aceste lucruri, noi ar trebui să-i mulţumim 
lui Dumnezeu şi să dorim să învăţăm de la ei. W, 15 martie. 
 

Duminică, 29 octombrie 
Aşteptând şi grăbind venirea Zilei lui Dumnezeu – 2Pet. 3:12, Moffatt. 
 

Îndrăznind să provoace popularele gânduri inspirate de iluzii că ea nu este aproape, martorii 
lui Iehova continuă proclamarea că ziua Lui de nimicire a lumii este aproape, mai aproape decât 
gândesc ei. În felul acesta, martorii dau atenţie sfatului lui Petru cu privire la sfârşitul acestei lumi să 
„aştepte şi să grăbească venirea Zilei lui Dumnezeu, care va face ca cerurile să ardă şi să se topească, 
iar trupurile cereşti să se aprindă şi să se dizolve” (3:12, A.A.T). Acum nu este timpul să păcălim 
oamenii, lăsându-i să amâne acest eveniment în mintea lor. Acum, ca niciodată înainte, este timpul 
să-i îndemnăm la acţiunea de salvare a vieţii pe omenii cu bunăvoinţă, arătându-le din Biblie şi din 
problemele mondiale iminenţa zilei lui Iehova Dumnezeu. Pentru această lume, acest mesaj cu privire 
la „ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru” nu este unul de optimism. W, 1 octombrie. 
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Luni, 30 octombrie 
Aceasta îţi va zdrobi capul – Gen. 3:15. 
 

Zdrobirea capului Şarpelui aduce cu sine, ca unul din consecinţele ei, transformarea 
pământului într-o minunată grădină mondială după bătălia Armaghedonului. Dacă Dumnezeu ar fi 
nimicit acest pământ din pricina păcatului omului, El şi-ar fi zădărnicit propriul scop original. Ceea ce 
va nimici El la Armaghedon vor fi toţi cei care „prăpădesc pământul”. Atunci, prin Împărăţia 
Sămânţei Lui, El va face întreg pământul o glorioasă locuinţă adusă la perfecţiune pentru oamenii cu 
bunăvoinţă care vor primi darul vieţii veşnice. Paradisul va fi plantat din nou şi va fi un încântător 
domeniu al „pământului cel nou”. O nenumărată mulţime de persoane cu bunăvoinţă proclamă astăzi 
Împărăţia lui Dumnezeu cu Sămânţa Sa, Isus Cristos, ca Rege. Pentru credinţa şi serviciul lor drept 
aceştia vor fi trecuţi vii prin sfârşitul  acestei „prezente lumi rele” la Armaghedon şi după aceasta vor 
avea o parte în transformarea întregului pământ într-o grădină a Edenului, o grădină a desfătării 
perfecte – Apoc. 7:9-17. W, 16 iunie. 
 

Marţi, 31 octombrie 
Căci cunoaştem în parte şi profeţim în parte; dar când va veni ce este perfect, acest „în parte” se va 
sfârşi – 1Cor. 13:9,10. 
 

Miraculoasele daruri ale spiritului urmau să treacă din pricina naturii lor parţiale sau 
incomplete. Profeţiile date nu s-au ocupat de toate detaliile, nici n-au fost date toate printr-un singur 
profet. Aşadar, fiecare profet a fost incomplet în descoperirea viitorului, nici măcar necunoscând la 
perfecţie ceea ce profeţea. Dar acum nu este timpul pentru darurile profeţiei, ci timpul pentru 
împlinirea ei. Treptat, înţelegerea completă a profeţiei este lărgită prin toate detaliile împlinirii 
prezente. Prin profeţiile împlinite noi ştim că ne aflăm în „timpul sfârşitului”, timpul când, aşa cum a 
promis Dumnezeu, „cunoştinţa va creşte” (Dan. 12:4). Cunoştinţa nu va rămâne niciodată pe loc, pe 
măsură ce profeţia continuă să se împlinească. Prin urmare, noi ajungem la cunoştinţa perfectă. W, 1 
decembrie. 
 

Miercuri, 1 noiembrie 
Prin sângele legământului celui veşnic … să vă facă desăvârşiţi în orice lucrare bună – Evrei 
13:20,21. 
 

Dumnezeu are succes în scoaterea afară din această lume a unui „popor pentru numele Său”. 
El îi va scoate pe ultimii din ei, aşa cum sunt reprezentaţi de rămăşiţa de astăzi, pentru a forma un 
credincios „popor pentru moştenirea lui Dumnezeu”. Alături de această rămăşiţă, Iehova, prin Mai 
Marele Său Moise, scoate acum şi o nenumărată „mulţime mare” de oameni cu bunăvoinţă. Aceştia 
din urmă au fost ilustraţi de „mulţimea amestecată” care a ieşit din Egipt împreună cu Israel (Ex. 
12:38). Aşadar, binecuvântatul legământ nou al lui Iehova, prin Mediatorul Său Isus Cristos, îşi va 
atinge glorioasa izbândă finală, producând pentru Dumnezeul Cel Prea Înalt o completă „naţiune 
sfântă” spirituală. Rămăşiţa spirituală de astăzi va continua credincioasă în folosirea glorioasei 
comori a serviciului Său. La timpul cuvenit, ei îşi vor încheia calea de acţiune pământească şi vor fi 
înviaţi la privilegiul lor ceresc împreună cu toţi cei care vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos. 
Astfel, noul legământ se va sfârşi, deoarece el şi-a atins scopul. W, 1 martie. 
 

Joi, 2 noiembrie 
Ca nişte înţelepţi, răscumpăraţi timpul – Efes. 5:15,16. 
 

Fie ca noi să apreciem că trăim în „timpul sfârşitului”. Deja noi ne aflăm la mai bine de 
treizeci şi şase de ani de când a început el. Sfârşitul final al sistemului de lucruri al Diavolului se 
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apropie cu fermitate. Să nu ne oprim din veghere, deoarece zilele de necaz au fost scurtate de o pauză 
şi în prezent nu ştim ziua sau ora acelui distrugător sfârşit de peste sistemul de lucruri. Sfârşitul va 
veni. El nu va întârzia. El va veni cu siguranţă la ziua şi ora fixate clar de Dumnezeu. Când această 
Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită pe tot pământul locuit, ca mărturie, acest „timp al 
sfârşitului”, care a început cu necazuri, se va încheia cu un sfârşit complet pentru ostilul sistem de 
lucruri. Acum, partea noastră să fie participarea la această campanie educaţională a mărturiei despre 
Împărăţie. Făcând aşa, noi ne vom dovedi demni să intrăm în dreapta Lume Nouă sub Împărăţia lui 
Iehova prin Cristos. W, 1 noiembrie. 
 

Vineri, 3 noiembrie 
Dar tu vei fi aruncat în Şeol, în adâncimile mormântului. Cei care te vor vedea se vor uita lung la 
tine – Isa. 14:15,16, A.S.V. 
 

Regele Babilonului din vechime nu i-a eliberat pe prizonierii izraeliţi să meargă acasă; regele 
Cir cuceritorul a fost cel care le-a permis să se întoarcă în Ierusalim. Nu Satan, regele mai marelui 
Babilon, ci Isus Cristos, Mai Marele Cir, a permis rămăşiţei regale a Israelului spiritual să pornească 
liberă în 1919, dar numai după aruncarea din cer a lui Satan şi a organizaţiei lui babilonice. Dar ideea 
cântării de batjocură de la Isaia 14:12-20 este să arate că prăbuşirea lui Satan din locul lui ceresc nu 
se va încheia până când el nu va atinge adâncimile stării ce corespunde Şeolului, anume starea morţii, 
de slăbiciune, neputinţă şi inactivitate. Aceasta corespunde „abisului” din Apocalipsa 20:3. Ah, ce 
ruşine se va îngrămădi asupra lui în acea stare pentru calea sa de acţiune din toată istoria trecută! W, 
15 octombrie. 
 

Sâmbătă, 4 noiembrie 
Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l 
vor unge cu untdelemn în numele Domnului – Iacov 5:14. 
 

Este posibil ca un păcătos să realizeze că a fost depăşit şi are nevoie de încurajare şi călăuzire 
de la alţii pentru a se apropia de Dumnezeu şi a obţine iertare şi restabilire în favoare divină prin 
Cristos. Atunci el poate că nu va aştepta ca fraţii lui să afle de starea gravă a sănătăţii lui spirituale. 
Poate că el va observa că este bolnav spiritual şi are nevoie urgentă de ajutor. El poate că îi va chema 
pe credincioşii lui fraţi calificaţi din punct de vedere spiritual ca să vină să-l ajute. Celor pe care îi 
chemaţi pentru ajutor mărturisiţi-vă păcatul, ca ei să ştie ce se întâmplă cu voi şi cum puteţi fi ajutaţi. 
Permiteţi-le să reverse uleiul liniştitor al Cuvântului spiritual al lui Dumnezeu ca să vă mângâie, să vă 
întărească mintea şi să vă zidească spiritul. Permiteţi-le să vă ajute să credeţi din nou că numai 
Dumnezeu ne va ierta păcatele, dacă noi le mărturisim prin Isus Cristos, Apărătorul Bisericii. W, 15 
martie. 
 

Duminică, 5 noiembrie 
Toate naţiunile vor fi adunate în prezenţa Lui, unde El îi va despărţi pe oameni unii de alţii, aşa cum 
păstorul desparte oile de capre – Mat. 25:32, Knox. 
 

Tratamentul pe care oamenii îl acordă fraţilor Regelui cere ca ei să se decidă fie pentru, fie 
împotriva Regelui, ai cărui ambasadori şi fraţi sunt aceştia. Când Fiul omului a fost aici pe pământ la 
venirea Sa, în înjosire în carne, acum nouăsprezece secole, El nu i-a unit pe oameni şi nu a stabilit 
pacea printre ei. Nu; El a adus o despărţire a oamenilor pe chestiunea domniei Sale ca Mesia cel 
promis (Luca 12:51; Mat. 10:34). Cu atât mai mult se întâmplă aceasta acum, când El vine, nu în 
înjosire în carne, ci în glorie cerească, precum un Rege domnitor pe tronul Său. Noi trebuie să ne 
aşteptăm la o despărţire a oamenilor pe chestiunea suveranităţii lui Iehova a Lumii Noi prin Isus 
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Cristos. Şi exact aşa se întâmplă, această despărţire a oamenilor are loc din anul 1914 A.D. încoace. 
W, 15 mai. 
 

Luni, 6 noiembrie 
Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?- Isa. 40:18. 
 

Iehova Dumnezeu poate face lucruri ce sunt imposibil de făcut pentru creatura Sa, omul. Nici 
un om nu se poate uita la El şi să trăiască. De fapt, nici un om, nici chiar izraeliţii când au primit cele 
Zece Porunci la muntele Sinai, sau discipolii personali ai lui Isus Cristos, n-au văzut vreodată chipul 
lui Iehova Dumnezeu. Atunci de ce vreun om, bogat sau sărac, să facă vreun chip de idol şi să spună 
că acesta este Dumnezeu sau că-L ilustrează pe Dumnezeu? Atotputernicul Dumnezeu nu se închină 
vreunui om, sau vreunui animal pe care le-a creat El. Aşadar, de ce să se închine omul vreunui 
animal, vreunui semen de-al său, ori chiar vreunui lucru pe care omul îl poate face? Pentru a-l 
întoarce pe omul inteligent de la a se închina adevăratului Dumnezeu, Satan Diavolul îl determină pe 
om să se închine lucrurilor pe care le-a creat Dumnezeu, sau chiar să se închine lucrurilor fabricate de 
om însuşi. În cea de-a doua din cele Zece Porunci Iehova Dumnezeu a poruncit poporului Lui să nu 
facă vreun chip al vreunei creaturi şi apoi să-l idolatrizeze. Aşadar, noi să nu zeificăm nici un lucru 
vizibil. W, 15 februarie. 
 

Marţi, 7 noiembrie 
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş 
la ele – Evrei 2:14. 
 

Principalul motiv pentru care Isus Cristos a venit în carne a fost să-şi dovedească integritatea 
şi să justifice suveranitatea universală a Tatălui Său şi astfel să-şi stabilească dreptul la Împărăţie. A 
existat un al doilea motiv secundar pentru care El a venit în carne şi sânge pentru un timp. Aceasta a 
fost pentru a furniza jertfa de răscumpărare care să-i elibereze pe oameni de efectele păcatului pe care 
l-au moştenit de la Adam. A fost o înjosire pentru Isus să devină om din carne şi sânge, căci aceasta 
L-a făcut mai prejos decât îngerii. Dar această înjosire a dovedit ascultarea Lui. Prin El, urmaşii Săi 
devin copiii lui Dumnezeu şi El îi eliberează de puterea Diavolului. Urmaşii Lui sunt primii care vor 
primi foloasele morţii Sale în carne, ca jertfă pentru păcate. N-a fost voia lui Dumnezeu ca Fiul Lui să 
sufere pentru totdeauna o înjosire în carne, ci Dumnezeu I-a promis glorificare eternă pentru 
credincioşia Sa. W, 1 iulie. 
 

Miercuri, 8 noiembrie 
Rodul spiritului este iubirea – Gal. 5:22. 
 

Deoarece expresiile iubirii corespund roadelor spiritului, înseamnă că pentru a iubi noi trebuie 
să avem spiritul lui Dumnezeu. Forţa Sa activă invizibilă trebuie să acţioneze asupra noastră şi să 
lucreze prin noi (Rom. 5:5). Dar această însuşire nu este un dar miraculos al spiritului, cum sunt 
limbile, traducerile, profeţia, vindecările, etc. Prin urmare, noi nu ne putem ruga lui Dumnezeu să ne 
umple dintr-odată cu ea şi să aşteptăm ca ea să ne umple imediat în perfecţiunea ei deplină. Aceasta 
este un „rod” al spiritului, ceea ce înseamnă că dacă noi avem spiritul Său, vom avea acea însuşire 
asemenea lui Dumnezeu. Dar noi o putem pierde dacă nu ne păzim de egoismul înnăscut pe care 
Satan îl va reaprinde în noi. De aceea, noi trebuie să cultivăm iubirea, astfel încât ea să rămână în noi 
şi să se dezvolte până la perfecţiune. Bineînţeles că noi ne putem aştepta, fără dezamăgire, să avem 
mai mult din ea dacă ne rugăm să avem mai mult din spiritul lui Dumnezeu, dorind roadele lui în 
viaţa noastră. W, 1 decembrie. 
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Joi, 9 noiembrie 
Strigaţi cu glas tare la ei; faceţi-le semn cu mâna ca să intre pe porţile celor mândri – Isa. 13:2, 
A.A.T. 
 

A lua în stăpânire porţile, sau a porunci intrarea duşmanilor, înseamnă a lua în stăpânire 
organizaţia duşmanului şi a o supune. Acum a venit timpul ca Mai Marele Cir, Regele întronat la 
dreapta Tatălui, să atace, să invadeze şi să distrugă pe mândrul Babilon antitipic. Pe pământ, rămăşiţa 
martorilor unşi ai lui Iehova şi însoţitorii lor cu bunăvoinţă Le fac acum semn cu mâna pentru a intra 
pe porţile celor mândri din Babilon, deoarece ziua lui Iehova este aproape şi Babilonul, ca organizaţie 
mondială, a fost cântărit în balanţă şi a fost găsit lipsă, în ciuda întregii lui religii organizate. Ca şi 
cum le-ar face semn cu mâna Cuceritorilor Babilonului să înainteze, rămăşiţa şi însoţitorii lor îşi 
întind mâna cu toată convingerea lucrării de mărturie, de vestire a zilei de răzbunare a lui Dumnezeu 
împotriva acelei organizaţii mândre şi asupritoare. Nu este timp de pierdut. Nu acum! W, 1 octombrie. 
 

Vineri, 10 noiembrie 
Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său 
– Mat. 18:35. 
 

Să ne temem atunci, că dacă suntem plini de resentimente şi foarte severi faţă de fratele nostru 
care ne-a jignit, Dumnezeu nu ne va arăta nici o milă la rândul Lui, ci va fi îndurător cu cel care 
jigneşte ce se căieşte şi cere iertare. Dumnezeu ne-a iertat un păcat care atrăgea după sine moartea 
noastră, pe câtă vreme păcatul pe care l-ar putea comite fraţii noştri şi pentru care ar cere iertare ar 
însemna nimic în comparaţie cu ceea ce ne iartă Dumnezeu prin Cristos. Atunci, dacă El ne iartă atât 
de mult, Dumnezeu nu cere prea mult când ne cere să ne iertăm fraţii, pentru ceva ce ar putea 
însemna cel mult numai greşeli minore împotriva noastră. Ceea ce doreşte Dumnezeu este ca noi să 
fim asemenea Lui, imitându-L. Dacă noi suntem nemiloşi, Dumnezeu are motive mai mari să fie aşa 
faţă de noi. Dacă noi nu acţionăm faţă de alţii aşa cum El acţionează faţă de noi, ne facem rău singuri 
şi aceasta pentru veşnicie. Viaţa veşnică pentru noi este prin îndurarea Sa. W, 1 iunie. 
 

Sâmbătă, 11 noiembrie 
Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se 
ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere – 1Tim. 2:11,12.  
 

Neîncercând să-i înveţe pe bărbaţii creştini la adunări şi să le dicteze, surorile noastre creştine 
îşi amintesc în siguranţă că Cristos este capul bărbatului şi capul lui Cristos este Dumnezeu. Vorbind 
cu privire la întreaga Biserică, Isus spunea: „Unul este Învăţătorul vostru şi voi toţi sunteţi fraţi”. Dar 
chiar dacă Isus Cristos este Capul numit de Dumnezeu peste organizaţia Teocratică, Sion, totuşi El 
însuşi este învăţat de Dumnezeu. Isaia 54:5,13 spune Sionului: „Făcătorul tău este bărbatul tău; 
Iehova al oştirilor este numele Lui; … toţi copiii tăi vor fi învăţaţi de Iehova” (A.S.V.). De aceea, dacă 
bărbatul din adunare reprezintă chipul şi supremaţia lui Iehova Dumnezeu, atunci femeile să respecte, 
în mod teocratic, ceea ce reprezintă el. Ea să nu încerce să refacă aranjamentul divin şi să înveţe pe 
bărbatul lui Dumnezeu. W, 1 mai. 
 

Duminică, 12 noiembrie 
Trăiţi o viaţă a stăpânirii de sine, … aşteptând binecuvântata speranţă a venirii Gloriei marelui 
Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Isus Cristos – Tit 2:12,13, Moffatt. 
 

Deoarece noi trăim în timpul manifestării prezenţei lui Isus Cristos ca Rege domnitor, ce 
impuls ar trebui să primim din aceasta! Acest fapt ar trebui să ne impulsioneze să fugim de iubirea de 
bani şi de dorinţa de a fi bogaţi din punct de vedere material şi în schimb, să urmărim dreptatea 
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trainică, să luptăm lupta cea bună a credinţei şi să ţinem la viaţa veşnică în Lumea Nouă care este atât 
de aproape. Observând că suntem privilegiaţi să trăim în timpul prezenţei Sale şi că deplina 
manifestare a acesteia va avea loc în curând la Armaghedon, spre gloria veşnică a lui Dumnezeu, să 
veghem ca să ne comportăm în această lume rea prezentă ca unii ce au înaintea lor această 
binecuvântată speranţă. Fie ca noi să păstrăm cu credincioşie ceea ce ne-a învăţat Dumnezeu despre 
ţinerea la integritatea noastră faţă de El. Noi suntem ajutaţi să facem aşa prin speranţă. W, 1 august. 
 

Luni, 13 noiembrie 
De mi-ai rândui o vreme când Îţi vei aduce iarăşi aminte de mine! – Iov 14:13. 
 

Învierea atârnă de puterea lui Dumnezeu prin Cristos şi de memoria Lui despre cei morţi. Prin 
viaţa pe care fiecare individual a trăit-o şi prin cugetele pe care le-a gândit, el a alcătuit un model viu 
care îl reprezintă. Acesta reprezintă ceea ce este el, indiferent de materialul creator al trupului său. 
Când omul a păcătuit şi a murit, sufletul uman viu a murit. Aceasta necesită ca la înviere, Dumnezeu 
să recreeze sufletul. El poate face asta cu uşurinţă. Dar ce va face ca sufletele pe care El le creează în 
ziua de înviere prin Cristos să fie sufletele care au murit şi au mers în mormânt? Aceasta: Înainte de 
moarte, fiecare suflet a dezvoltat un model de viaţă, ce a avut ca rezultat anumite obiceiuri, înclinaţii, 
abilităţi mentale, amintiri şi un trecut. Datorită jertfei de răscumpărare a lui Cristos, Dumnezeu îşi 
aminteşte acel model de viaţă al fiecărui suflet din mormânt şi El îl va reproduce exact în sufletul pe 
care-l va crea. În felul acesta El îi va învia pe cei morţi. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 14 noiembrie 
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă înţelegere celor sinceri – Ps. 119:130, A.A.T. 
 

Oricine iubeşte lumina adevărului şi doreşte să înţeleagă lucrurile foarte vitale pentru pacea şi 
fericirea lui durabile va găsi în Cuvântul scris al lui Dumnezeu suficient îndemn să citească şi să 
studieze Biblia. Toate creaturile normale doresc să trăiască în cunoştinţa şi bucuria lui Dumnezeu şi a 
lucrărilor Sale. Dacă tu doreşti un astfel de mod de viaţă, atunci Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce 
trebuie să studiezi. Discipolul Iacov vorbeşte despre acesta ca despre „Cuvântul sădit în voi care vă 
poate mântui sufletele” (Iacov 1:21). Apostolul Pavel vorbeşte despre acesta supraveghetorului 
creştin ca despre „Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin 
credinţa în Isus Cristos” (2Tim. 3:15). Ce impuls mai mare de a citi şi a studia Biblia ar putea exista 
decât câştigarea înţelepciunii şi a fi salvat la viaţă veşnică într-o Lume Nouă şi dreaptă? W, 1 
februarie. 
 

Miercuri, 15 noiembrie 
Balaurul i-a dat puterea lui, … şi ei au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui 
fiarei; şi au început să se închine fiarei – Apoc. 13:2,4. 
 

Aceasta arată, în mod sigur, de unde îşi primesc puterea guvernele politice ale acestei lumi. 
Isus Cristos şi apostolii Lui n-au fost pentru acel mod de închinare şi adorare a statului politic. Isus a 
refuzat să primească puterea politică pământească de la balaur, Diavolul. Acum, dacă Fiul lui 
Dumnezeu n-a primit împărăţiile acestei lumi de la Diavol, ca dar pentru recunoaşterea Diavolului ca 
dumnezeu demn de închinare, cu siguranţă nici Tatăl Său, Iehova Dumnezeu, nu va primi niciodată 
aceste împărăţii, chiar prin intermediul papei, ca intermediar pentru balaur, Diavolul. Hotărârea lui 
Iehova despre un sfârşit al acestei lumi arată că El n-a acceptat niciodată aceste împărăţii şi naţiuni, 
inclusiv creştinătatea, în ciuda întregii curvii spirituale a papei cu astfel de sisteme politice. Sfârşitul 
lumii va fi semnul anihilării tuturor acestor sisteme. W, 1 aprilie. 
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Joi, 16 noiembrie 
Căci exact cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la prezenţa Fiului omului – Mat. 24:37, 
Rotherham. 
 

Zilele existenţei lui Noe la construirea corăbiei au durat cel puţin câţiva ani. Apoi a venit o zi 
specială, D-day sau ziua-Z (o zi stabilită pentru începutul a ceva anume). Acea zi a potopului prezis a 
venit şi a nimicit pe toţi oamenii din afara corăbiei. Când Noe a început să aducă înăuntru toate 
animalele, cu o săptămână înainte de potop, oamenii în general nu ştiau ziua sau ora în care va 
izbucni potopul. Dar Dumnezeu n-a fost vinovat în această chestiune. El nu i-a lăsat fără o înştiinţare 
dinainte despre venirea potopului, ci l-a făcut pe Noe, „propovăduitorul dreptăţii” (2Pet. 2:5). Ei ştiau 
că Noe era prezent şi construia o corabie. Ei auziseră propovăduirea lui despre sfârşitul lumii lor. Dar 
ei au mers înainte pe calea lor de acţiune a lumii vechi. Faptul că ei n-au ştiut la timp că potopul va 
cădea asupra lor s-a datorat propriei lor ignoranţe cu voia. Sângele lor era pe propriul lor cap. W, 15 
iulie. 
 

Vineri, 17 noiembrie 
Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în 
stare să înveţe şi pe alţii – 2Tim. 2:2. 
 

Martorii lui Iehova au făcut aceasta, foarte precis, în decursul fostului an de serviciu, aşa cum 
arată înregistrarea lor de serviciu pe teren. Raportul pe care ei îl publică nu este unul al membrilor, 
căci ei n-au înscris adunări; ci acesta este unul despre movila mărturiei ce a fost ridicată de lucrători 
ai grupelor din lumea întreagă. Într-adevăr, aceasta este o Societate de evanghelişti, misionari şi servi 
care se află în 96 de părţi diferite ale pământului. Acum există 230.532 ambasadori pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu, angajaţi în predicarea Evangheliei în fiecare lună, în comparaţie cu 181.071 pentru 
anul de serviciu din 1947. Aceasta înseamnă că acum există cu 49.461 mai mulţi servi care sunt 
instruiţi şi învăţaţi potrivit, studiind din Biblie adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, prin, aşa încât şi ei 
ar putea fi autorizaţi şi numiţi ca servi şi învăţători pentru a merge şi a predica. W, 1 ianuarie. 
 

Sâmbătă, 18 noiembrie 
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur – Mat. 18:15. 
 

Dacă un frate a greşit faţă de noi, atunci, în loc să nutrim duşmănie şi să aşteptăm cu 
încăpăţânare ca el să vină la noi cu părere de rău, putem face aşa cum a instruit Isus şi să rezolvăm 
chestiunea în particular, evitând publicitatea care i-ar face rău vinovatului sau l-ar stânjeni. Noi putem 
merge la el şi să-i atragem atenţia asupra greşelii lui, încercând să trezim în el simţul dreptăţii. Dacă 
aceasta eşuează să-i arate că el ar trebui să îndrepte greşeala, putem lua cu noi câţiva fraţi maturi din 
punct de vedere spiritual. Cu ajutorul lor noi putem încerca să-l ajutăm pe ofensator, dar cu spiritul 
blândeţii. Dacă şi această procedură eşuează, putem aduce chestiunea înaintea membrilor 
reprezentanţi ai grupei noastre locale şi aceşti servi spirituali îşi pot folosi calificările speciale şi 
influenţa funcţiei lor pentru a face impresie asupra ofensatorului. Dar şi acestea trebuie să fie făcute 
cu spiritul blândeţii, deoarece ei înşişi pot fi ispitiţi şi pot avea nevoie de îndurare după aceea. W, 15 
martie. 
 

Duminică, 19 noiembrie 
Adevărat vă spun, în măsura în care nu aţi făcut aceasta unuia din aceştia, chiar celui mai mic dintre 
ei, Mie nu mi-aţi făcut-o – Mat. 25:45, Moffatt. 
 

Întrebarea este: Cine va vesti pe Regele lui Iehova întronat în 1914 A.D.? Rămăşiţa fraţilor 
Săi credincioşi va face aşa şi mulţimea mare a „altor oi” i se va alătura. Dar „caprele” nu fac nimic 
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favorabil pentru Rege; ele arată indiferenţă, sau se opun cu violenţă ambasadorilor Săi. Asemenea 
cetăţenilor din pilda polilor, ele zic: „Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi”. Recunoscând 
că Regele şi Împărăţia sunt chestiunea principală a zilei, totuşi, ele nu favorizează proclamarea 
acesteia de fraţii Regelui. Pentru a dori să-L sprijine, să-L favorizeze şi să-I spună bun venit nu este 
necesar ca ele să-L vadă cu ochii literali pe Regele domnitor. Refuzându-i şi neglijându-i pe 
ambasadorii Săi, ele Îi întorc lui spatele. Este un lucru grav acum să-L ignori pe Rege, ca să nu mai 
vorbim de tratarea cu violenţă a fraţilor Săi. W, 15 mai. 
 

Luni, 20 noiembrie 
Pe Gog şi pe Magog, … Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea 
prea iubită – Apoc. 20:8,9. 
 

Într-o mulţime nenumărată, hoardele lui Satan de pe pământ, simbolizate de Gog şi Magog, 
înaintează în luptă împotriva Guvernului vechi de o mie de ani al Lumii Noi. Aceia dintre omenirea 
ridicată şi adusă la perfecţiune care se vor împotrivi seducţiilor lui Satan vor arăta că ei sunt poporul 
de pe pământ al lui Dumnezeu, „sfinţii Săi” sau „cei sfinţi”. Faptul că ei încep lupta în sprijinirea 
suveranităţii Lui drepte şi în opoziţie cu atacul final al lui Satan îi face să fie comparaţi cu o tabără. 
„Cetatea cea iubită”, în sprijinul căreia se adună ei, este Noul Ierusalim, organizaţia capitală a lui 
Dumnezeu peste întreg Universul. Atacul împotriva acesteia înseamnă cu adevărat o mişcare rebelă 
împotriva principalilor reprezentanţi de pe pământ ai nevăzutei Împărăţii cereşti, anume împotriva 
„prinţilor de pe întreg pământul” ai lui Cristos. În felul acesta, încercarea finală a integrităţii îi va 
atinge pe toţi oamenii de pe pământ, chiar şi pe prinţi. W, 15 ianuarie. 
 

Marţi, 21 noiembrie 
Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei – Rom. 11:27. 
 

Noul legământ este cu scopul de a aduce folos membrilor „trupului lui Cristos”, peste care 
Isus, Mediatorul, este Cap. Acesta aduce folos celor 144.000 de imitatori credincioşi ai Lui, cei 
chemaţi să fie împreună-moştenitorii Lui în Împărăţie, pentru a fi „preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui 
Cristos” (Apoc. 20:4,6). Devenind uniţi cu Isus Cristos aceştia devin partea subordonată Sămânţei lui 
Avraam, pentru a avea parte alături de Isus în binecuvântarea tuturor oamenilor în general. Lor le este 
scris: „Voi toţi sunteţi fiii lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus Cristos. Căci toţi câţi aţi fost botezaţi în 
Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos … voi toţi sunteţi un singur om în Isus Cristos. Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori conform promisiunii” (Gal. 3:26-29, A.S.V.). 
În felul acesta, prin noul legământ care a fost adăugat acestuia, legământul Avraamic produce şi pe 
cei 144.000 de împreună moştenitori ai lui Cristos, naţiunea Israelului spiritual. W, 1 martie. 
 

Miercuri, 22 noiembrie 
El va zidi templul lui Iehova; şi El … va sta şi va domni pe tronul Său; va fi preot pe tronul Său – 
Zah. 6:12,13, A.S.V. 
 

Isus a mers chiar în cer pentru a apărea în prezenţa lui Dumnezeu ca să ofere valoarea jertfei 
Sale umane. Aceasta dovedeşte că templul pe care El îl zideşte trebuie să fie mai mare şi superior 
templului pe care l-a zidit Solomon, la fel cum cerul prezenţei lui Dumnezeu este superior Sfintei 
sfinţilor din templul de pe pământ al lui Solomon. În mod corespunzător, aşa cum templul pe care 
Isus Cristos îl zideşte se află pe o înălţime superioară muntelui din Ierusalim, unde stătea templul lui 
Solomon, tot la fel muntele regal de pe care trebuie să domnească Regele Isus Cristos este infinit 
superior Muntelui Sion pe care stătea palatul lui David. Acesta este cerescul Munte Sion, cerescul loc 
al Împărăţiei lui Cristos, pentru care Sionul pământesc a fost numai un tip. Templul pe care El îl 
zideşte este biserica Lui, sau adunarea urmaşilor Săi. W, 15 septembrie. 
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Joi, 23 noiembrie 

Gemeţi! căci ziua lui Yahwe este aproape, ca o adevărată nimicire – Isa. 13:6, Roth. 
 

Mesajul nostru este unul care arată starea deznădăjduită a acestei lumi şi inutilitatea tuturor 
eforturilor disperate de a o salva. Pentru aceasta susţinătorii acestei lumi gem ca protest, şi insistă că 
mesajul nostru este aţâţător şi slăbeşte încrederea oamenilor în conducătorii lumii. Dacă ei gem şi se 
bocesc acum în faţa unei simple profeţii, cum vor geme ei când îi va lua pe neaşteptate acea zi, 
asemenea unui hoţ şi toate speranţele, instituţiile şi măsurile lor lumeşti de remediere se vor nărui în 
jurul lor, într-o deziluzie care înveninează sufletul! Neputând să înţeleagă de ce nimic nu are succes, 
de ce idolii şi dumnezeii nu pot să răspundă şi nu răspund rugăciunilor pentru ajutor şi alinare, ei se 
vor uita ţintă unii la alţii cu uimire şi feţele li se vor aprinde de o emoţie plină de teamă (13:7,8). 
Aceasta nu este o descriere exagerată. Aceasta s-a întâmplat pe plan local în Babilon, acum douăzeci 
şi cinci de secole. Ea va avea loc pe scară mondială în viitorul apropiat, la Armaghedon. Iehova a 
prevăzut şi a prezis aceasta! W, 1 octombrie. 
 

Vineri, 24 noiembrie 
Temeţi-vă de Cel care, după ce ucide, are putere să arunce în Gheenă; da, vă spun, temeţi-vă de El! 
– Luca 12:5, Spencer.  
 

Nimicirea pe care oamenii încearcă s-o aducă asupra noastră, Atotputernicul Dumnezeu o 
poate anula oricând, ridicându-ne dintre cei morţi, prin Isus Cristos Regele. Acesta este motivul 
pentru care noi ar trebui să ne temem de Iehova Dumnezeu şi nu să nu ascultăm de El, chiar atunci 
când hotărârile şi poruncile oamenilor vin în conflict cu poruncile Lui. Sufletele noastre umane nu 
sunt nemuritoare. Aruncarea noastră în Gheenă de către El, după ce trupul nostru a fost ucis şi sufletul 
a murit, ar însemna aruncarea noastră de către El în starea condamnată din care nu este aprobată o 
înviere a sufletului în Lumea Nouă. Aceasta ar însemna nimicirea absolută a sufletului sau a 
existenţei creaturii, o tăiere veşnică de la viaţă ca suflet, oriunde. Aceasta este „pedeapsa veşnică” 
despre care a vorbit Isus în parabola Sa despre oi şi capre. El a simbolizat-o ca „focul veşnic care este 
pregătit pentru diavol şi îngerii lui”. W, 1 septembrie. 
 

Sâmbătă, 25 noiembrie 
Dragostea … nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr – 1Cor. 13:4,6, A.S.V. 
 

În conflictul dintre bine şi rău dragostea stă întotdeauna de partea binelui. Ea nu-şi găseşte 
plăcere în nici un fel de nedreptate, chiar faţă de duşmani şi persecutori. Uneori s-ar putea să 
strângem din buze şi să zicem: ‘Oh, sper ca individul acela s-o plătească’. Într-adevăr, el a făcut o 
greşeală şi merită pedeapsa. Nu există nici o îndoială cu privire la aceasta. Dar adevărata dragoste nu 
se va bucura de nici un abuz al dreptăţii faţă de vinovat. Noi nu ne aflăm în organizaţia lui Dumnezeu 
pentru a combate oamenii cu nedreptate. Ceea ce nu înseamnă dreptate n-ar trebui să fie urmat şi când 
Dumnezeu va permite ca pedeapsa să vină peste duşmanii Lui, noi vom recunoaşte dreptatea Sa. Dar 
dreptatea poate fi liniştită cu îndurare. Observând că aceasta a fost metoda lui Dumnezeu faţă de noi, 
care ne-am căit, noi nu ne vom bucura de pedeapsa care vine peste alţii. Noi preferăm ca ei să vadă 
utilitatea acesteia şi să se îndrepte. W, 1 decembrie. 
 

Duminică, 26 noiembrie 
Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea – 1Tim. 2:11. 
 

Aceasta nu înseamnă că surorile noastre creştine să nu îndrăznească să răspundă la întrebările 
puse la materialul tipărit ce se studiază, să relateze experienţele pe care le au în serviciul lui 
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Dumnezeu, să demonstreze înaintea altora metodele bune de prezentare a mesajului lui Dumnezeu la 
oameni. În primul secol, femeile nu tăceau în biserică, atunci când spiritul lui Dumnezeu le mişca să 
profeţească. Astăzi, când răspund la întrebări, relatează experienţe şi fac demonstraţii, surorile noastre 
consacrate nu învaţă sau nu încearcă să înveţe şi să dicteze bărbaţilor. Dacă ele se exprimă în armonie 
cu publicaţiile TURNULUI DE VEGHERE şi în ascultare de sfatul din Societatea Watchtower, 
despre ordinea şi procedura teocratică pentru martorii lui Iehova, atunci femeile nu învaţă. 
Dumnezeu, prin organizaţia Sa, este Cel care face aceasta. Femeile numai folosesc îngrijirile 
spirituale pe care El le face pentru tot poporul Său şi repetă ceea ce au fost învăţate. W, 1 mai. 
 

Luni, 27 noiembrie 
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire şi purtare – 
1Tim. 4:12, R.S.V. 
 

Pavel n-a încercat să întârzie înaintarea în serviciu a tânărului Timotei, ci a sfătuit ca celor 
bătrâni să nu li se permită să încerce să facă acest lucru. Cine ar fi putut dispreţui, în mod drept, un 
tânăr supraveghetor, dacă el era un exemplu curat? Dar, deşi Timotei nu trebuia să permită celor 
bătrâni să-l împiedice să-şi îndeplinească datoriile, ca şi cum ar fi fost un parvenit, acest tânăr trebuia 
să fie îndurător cu oamenii în vârstă. El nu trebuia să se umfle de mândrie şi să-i considere pe cei în 
vârstă „trecuţi” care şi-au avut ziua. Bineînţeles că cei bătrâni pot ajunge pe o cale rea şi pot avea 
nevoie de îndreptare în minte sau în purtare. Dar ca supraveghetor, tânărul nu trebuie să fie aspru în 
vorbire şi să abuzeze de autoritatea lui. „Nu mustra un bătrân, ci sfătuieşte-l, ca şi cum ai sfătui un 
tată; poartă-te cu cei mai tineri ca şi cu fraţii” – 5:1,2, R.S.V. W, 1 iunie. 
 

Marţi, 28 noiembrie 
Cine a cercetat spiritul Domnului? – Isa. 40:13. 
 

Şapte mări acoperă aproximativ trei sferturi din suprafaţa pământului şi totuşi, pentru Iehova, 
ele sunt ca o picătură de apă în vasul din mâna cuiva. Pentru El, cerurile care par aşa de vaste când 
sunt văzute prin telescop de la un orizont la altul sunt, de la distanţă, asemenea câtorva inchi de la 
capătul degetului mare al cuiva, până la degetul său mic, atunci când mâna este deschisă. Oamenii de 
ştiinţă, prin calcule matematice, au încercat să cântărească greutatea globului nostru pământesc, dar 
Iehova poate strânge toată ţărâna pământului într-o treime de măsură şi poate cântări munţii înalţi şi 
dealurile … cu cântarul. Naţiunile lumeşti au dat naştere la oameni inteligenţi, înţelepţi în 
înţelepciune, filozofie, ştiinţe şi în religiile acestei lumi. Totuşi, unde se găseşte unul dintre ei care să 
interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu, să-I dea sfaturi ce să facă sub aceste condiţii prezente, sau să-I 
dicteze ce să facă în viitor? – 40:12-15. W, 15 februarie. 
 

Miercuri, 29 noiembrie 
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, …căci fiecare om va trebui să-şi poarte sarcina proprie – Gal. 6:2,5, 
R.S.V. 
 

Nimeni altul nu va fi responsabil pentru judecata pe care tu o primeşti de la Dumnezeu. 
Nimeni altul nu va avea o parte în judecata ta, ca responsabil împreună cu tine. Numai tu trebui să-ţi 
porţi măsura de responsabilitate şi judecata. Noi dorim ca judecata lui Dumnezeu să fie una în 
favoarea existenţei noastre veşnice în Lumea Nouă. Fie ca noi să avem bunul simţ de a umbla smeriţi 
cu Dumnezeu şi de a-L servi acum cu iubire. Fie ca noi să fim acum gata şi doritori să purtăm 
sarcinile fraţilor noştri, chiar dacă ele constituie sarcini pentru ei înşişi şi pentru noi prin greşelile, 
slăbiciunile şi păcatele în care au fost prinşi. Şi noi constituim greutăţi şi sarcini pentru alţii prin calea 
noastră de acţiune. Aşadar, este într-adevăr nevoie ‘să purtăm sarcinile unii altora’ şi de a face aşa, 
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pentru a împlini legea lui Isus Cristos. Făcând astfel, noi toţi ne vom ajuta unii pe alţii cu iubire spre o 
poziţie finală aprobată pentru viaţă înaintea Judecătorului Suprem. W, 15 martie. 
 

Joi, 30 noiembrie 
Dacă mi-aş da toate bunurile pentru a-i hrăni pe cei săraci, … dar n-aş avea dragoste, nu mi-ar 
folosi la nimic – 1Cor. 13:3, A.S.V. 
 

Nu darul material sau financiar este cel pentru care Tatăl ceresc răsplăteşte pe cel care-l dă, ci 
iubirea din spatele darului este cea pentru care răsplăteşte El. Aşadar, iubirea este cea care aduce 
folos celui care dăruieşte. Noi n-ar trebui niciodată să cedăm unei presiuni egoiste de a face un dar. 
Poate fi în desfăşurare o campanie de ajutorare, fiecare din jurul nostru contribuind. Aşadar, pentru a 
nu fi crezuţi zgârciţi şi pentru a părea la fel de generoşi ca ceilalţi, sau pentru a câştiga un avantaj într-
o afacere, este posibil ca noi să ne simţim constrânşi să dăm cel puţin ceva. Acela ar fi un dar al 
interesului şi grijii personale şi nu unul voluntar al celui care dăruieşte cu bucurie. Cel care dăruieşte 
cu adevărat din iubire nu va da doar un minim din ceva, ci atât cât poate, chiar renunţând la sine, 
deoarece el doreşte să facă aşa din iubire pentru Dumnezeu şi creaturile Sale. Acesta este tipul de 
persoană pe care Dumnezeu o apreciază. „Pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu” – 2Cor. 9:7. W, 
15 noiembrie. 
 

Vineri, 1 decembrie 
În orice casă, ei nu încetau să înveţe şi să vestească pe Isus Cristos – Fapte 5:42. 
 

Pentru ca un creştin să se dovedească un vestitor ordinat de spiritul lui Dumnezeu, nu trebuie 
ca el să posede un titlu şi să aibă un amvon încredinţat şi o adunare profitabilă de mulţi ascultători. El 
îşi poate dovedi serviciul vestind individualilor şi din uşă în uşă. Prima vestire pe care însuşi Isus a 
făcut-o după ungerea sa cu spiritul lui Dumnezeu a fost la nişte indivizi într-o casă, locuinţa Sa 
privată, în care i-a invitat pe cei doi oameni. Acea vestire de acolo s-a transformat în succes. Isus a 
crezut în adunările la domiciliu pentru a da o mărturie unui individ sau la mai mulţi. Scripturile 
relatează că peste săptămână Isus avea multe adunări la domiciliu unde propovăduia. În îndeplinirea 
însărcinării noastre de la Dumnezeu, vestirea poate fi făcută punând mărturie unui mare auditoriu, 
public, în mărturia din uşă în uşă, în adunările în grup la domiciliu şi la individuali, pretutindeni şi 
sub orice împrejurări. W, 15 decembrie. 
 

Sâmbătă, 2 decembrie 
Dragostea … nu ţine în seamă răul – 1Cor. 13:4,5, A.S.V. 
 

Dacă între Pavel şi Barnaba ar fi existat resentimente după despărţire, ruptura nu ar fi fost 
rezolvată. Dar iubirea a venit în ajutorul lor în timpul despărţirii din partea fiecăruia, deoarece ea nu 
ţine în seamă răul. Ea nu se consideră ofensată şi astfel să păstreze acea ofensă ca ceva să fie rezolvat 
în timp şi până atunci să nu continue nici o relaţie între ofensat şi ofensator. Ea nu ţine mânie pe o 
persoană, răzbunându-se pe ea şi astfel să încordeze relaţia până la limită. Pentru noi este atât de uşor 
uneori să imputăm motive rele altuia, dar iubirea nu va face aceasta pe motive neîntemeiate. Ea 
înclină spre a avantaja pe alţii şi spre a accepta scuze logice de la ei. Ea dă celuilalt câştig de cauză 
într-o problemă nerezolvată. Este posibil ca noi să fim înşelaţi în aceste probleme, dar în această 
experienţă nu eşuăm să cultivăm iubirea. W, 1 decembrie. 
 

Duminică, 3 decembrie 
Propovăduieşte cuvântul – 2Tim. 4:2. 
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Simplul fapt că noi trebuie să propovăduim dovedeşte că însărcinarea noastră de a face aşa 
vine de la o autoritate mai înaltă decât cea umană. În consecinţă, autoritatea făcută de om, sau 
autoritatea religioasă, nu are adevărata putere şi adevăratul drept de a ne împiedica. „Cuvântul!” 
Acesta este ceea ce nouă ni se porunceşte să propovăduim. Acest cuvânt vine prin inspiraţie de la 
Dumnezeu şi este cuprins în scrierile sacre ale Bibliei. Propovăduitorul care este un adevărat „om al 
lui Dumnezeu” nu are autoritate de la Dumnezeu, pe care Îl reprezintă, să propovăduiască filozofii 
omeneşti, tradiţii religioase ale oamenilor, sau orice altceva, ci Cuvântul inspirat divin. Dumnezeu nu 
unge oameni cu spiritul Său pentru a vesti ceea ce este împotriva Lui şi a mesajului Său inspirat. El 
nu se contrazice şi nu se poate tăgădui. Când o persoană se consacră lui Dumnezeu prin Cristos, este 
înzestrată cu spiritul Său şi primeşte însărcinarea divină de a propovădui, aceasta va răspândi 
pretutindeni toate adevărurile cuprinse în Cuvântul Său. W, 15 decembrie. 
 

Luni, 4 decembrie 
Şi avem cuvântul profeţiei tot mai sigur, la care bine faceţi că daţi atenţie, ca la o sursă de lumină ce 
străluceşte într-un loc întunecat – 2Pet. 1:19, Confrat. Cat. 
 

Accentuând necesitatea pentru creştini să studieze şi să ţină minte ceea ce au scris, sub 
inspiraţie, profeţii evrei, Petru ne spune că evenimentele din viaţa lui Cristos au făcut acele profeţii 
mult mai valoroase, în loc să le scadă din valoare. Vechile Scripturi Ebraice sunt mult mai de 
încredere prin împlinirile profeţiei în cazul lui Isus ca Mesia. Atunci noi avem mult mai multe 
motive, nu mai puţine, să le examinăm, să le luăm în considerare şi să veghem la ele pentru dovada 
suplimentară a inspiraţiei şi acurateţei lor, în prezicerea evenimentelor din viitor. Ele sunt o sursă de 
lumină, pentru a ne lumina calea prin această lume ce zace în întunericul ignoranţei. Aşadar, ‘studiaţi-
le’, zice Petru şi el nu ne oferă vreo tolerare de a ieşi din suferinţele ‘Purgatoriului’ pentru a ne 
influenţa să facem aşa. W, 1 februarie. 
 

Marţi, 5 decembrie 
Căci firea pământească pofteşte împotriva spiritului şi spiritul împotriva firii pământeşti; şi acestea 
sunt lucruri contrare unele altora – Gal. 5:17. 
 

Ca şi o putere pentru dreptate, creştinul are în el energia invizibilă sau spiritul lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu şi forţa Sa activă, acestea îl mişcă pe creştin şi ambele sunt împotriva 
egoistelor pofte carnale din trupurile noastre. Patimile firii pământeşti decăzute sunt puternice. 
Nimeni de pe pământ nu poate scăpa de acestea. Ca urmare, noi avem în mâinile noastre un conflict 
între înclinaţiile pe care Cuvântul lui Dumnezeu şi spiritul le cultivă în noi şi înclinaţiile firii 
pământeşti păcătoase. Uneori facem lucruri pe care nu le aprobăm în noi înşine şi lucrurile pe care 
dorim să le facem descoperim că nu le facem. Aceasta ne face uneori foarte nefericiţi. Nefiind 
niciodată liberi de imperfecta noastră fire pământească şi de patimile ei, nu putem niciodată să facem 
totul aşa cum ne-ar plăcea. De aceea, pentru a ne păstra libertatea creştină, noi trebuie să luptăm 
pentru a permite spiritului lui Dumnezeu să aibă control asupra vieţii noastre. Acest spirit acţionează 
prin iubire – Rom. 7:15-25. W, 15 martie.  
 

Miercuri, 6 decembrie 
Să nu fie aşa casa mea faţă de Dumnezeu? Căci El a hotărât pentru mine un legământ veşnic – 2Sam. 
23:5, A.A.T. 
 

A negociat David cu Iehova Dumnezeu pentru acest legământ al Împărăţiei? Nu; el a fost 
întocmit şi stabilit de propria abilitate a lui Dumnezeu. Prin urmare, aceasta a fost o îndurare faţă de 
David sau o expresie a bunătăţii iubitoare divine faţă de el. Condiţiile legământului au fost, de 
asemenea, îndurătoare faţă de linia regală a lui David, astfel încât întregul aranjament a reprezentat 



 234 

„îndurările lui David”, sau „bunătatea iubitoare faţă de David” (Isa. 55:3; Rotherham). A întrerupt 
Dumnezeu succesiunea de domnitori de la David pentru sfârşitul rău al lui Solomon? Nu; ci 
Dumnezeu a păstrat pe descendenţii lui David, prin Solomon, pe tronul Împărăţiei lui Iuda pe 
Muntele Sion. Aceasta a fost o mare îndurare faţă de David. Ea a fost exercitată nu din pricina lui 
David, ci pentru justificarea cuvântului şi legământului lui Iehova. El este demn de încredere. Punctul 
culminant al „îndurărilor lui David” a fost că Mesia s-a născut prin linia sa genealogică. W, 15 
septembrie. 
 

Joi, 7 decembrie 
Doamne Dumnezeule Atotputernice, … ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. 
Naţiunile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta – Apoc. 11:17,18, R.S.V. 
 

Stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu în mâinile lui Mesia arată că este aproape o Lume Nouă. 
Întemeierea unui nou guvern universal, Împărăţia lui Dumnezeu prin Isus Cristos, este principala 
cerinţă pentru aducerea unei Lumi Noi. Acesta este motivul pentru care, în timpul când ea este 
întemeiată, se aude strigătul: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Cristosului 
Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor” (11:15). Chiar faptul că mânia naţiunilor se dezlănţuie la 
întemeierea guvernului divin pentru pământ, constituie partea semnului cerut. Aceasta a avut loc 
exact la sfârşitul dominaţiei întregului pământ de către neamuri, dominaţie neîntreruptă timp de 2.520 
de ani. Acest fapt arată că o astfel de mânie este dovada că a venit sfârşitul lumii şi a început prezenţa 
Fiului omului în puterea Împărăţiei. W, 15 iulie. 
 

Vineri, 8 decembrie 
După cum Tatăl învie pe cei morţi şi le dă viaţă, tot la fel dă viaţă şi Fiul – Ioan 5:21, A.S.V. 
 

La învierea omenirii, Dumnezeu, prin Isus Cristos, nu va crea noi creaturi umane, în violarea 
marii Sale zile de odihnă de la crearea lui Adam. Nu; ci El va reproduce sufletele care au murit şi 
pentru care Cristos a furnizat o răscumpărare. El îi va ridica din groapa morţii fără să-şi violeze marea 
zi de Sabat, lungă de 7.000 de ani, la fel cum legea Sa pentru evrei a făcut-o potrivită, în mod perfect, 
pentru a arăta îndurare şi în ziua de sabat a fost scos afară un animal ce căzuse într-o groapă (Mat. 
12:11,12). Deoarece cei morţi sunt fără viaţă şi inconştienţi, înseamnă că muribunda lor gândire sau 
ultima lor observaţie ori declaraţie conştientă vor fi conectate cu gândirea de început la trezirea din 
moarte. Aşadar ei se vor cunoaşte şi îşi vor aminti existenţa lor trecută. Ei vor ieşi din morminte, 
locurile de amintire, de ai căror ocupanţi îşi vor aduce aminte Dumnezeu şi Fiul Său. W, 15 aprilie. 
 

Sâmbătă, 9 decembrie 
Atunci se va arăta Iehova şi va lupta împotriva acelor naţiuni, ca atunci când s-a luptat în ziua 
bătăliei – Zah. 14:3, A.S.V. 
 

Exemplele din vechime ale războiului teocratic, când Iehova „s-a luptat în ziua bătăliei”, au 
fost pilde profetice despre cum va lupta El războiul universal al Armaghedonului împotriva tuturor 
naţiunilor de pe acest pământ, la acest sfârşit al lumii. El nu este speranţa vreuneia din aceste naţiuni, 
căci ele se încred în tăria lor militară şi în alianţelor lor politice şi le întorc pe acestea împotriva lui 
Iehova Dumnezeu şi a Împărăţiei Lui. Dar acele persoane de astăzi, care cunosc şi se încred în 
numele Dumnezeului Cel Prea Înalt, Îl aşteaptă să împlinească profeţia de mai sus referitoare la 
Armaghedon. Acolo, Isus Cristos va fi Războinicul Său de încredere. Toţi oamenii cu bunăvoinţă să 
ştie acum, că în această „eră atomică”, în cea mai militarizată perioadă din toată istoria omenirii, 
Iehova împreună cu războinicul Său Fiu, Isus Cristos, sunt singura speranţă pentru adevărata apărare, 
victorie, eliberare şi libertate. W, 1 aprilie. 
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Duminică, 10 decembrie 
Propovăduiesc pe Cristos … şi din bunăvoinţă; … din dragoste – Filip. 1:15-17. 
 

Extraordinarul volum de lucrare, propovăduirea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu până la 
marginile pământului, nu se face cu vreo ambiţie politică în minte, iar martorii lui Iehova nici nu 
încearcă să influenţeze politia guvernelor. Ei nu fac lobby în capitalele diferitelor naţiuni; ei nu 
încearcă să stabilească o anumită ordine religioasă, nici nu există vreun câştig în bani din aceasta 
pentru vreun individual. Oricine care îi observă pe martorii lui Iehova în vreuna din ţările raportate în 
Cartea Anuală va ştii că ei nu sunt angajaţi în vreuna din aceste încercări. Ei au de făcut un singur 
lucru şi acesta este să propovăduiască mesajul despre Împărăţia lui Dumnezeu. Isus Cristos a hotărât 
că „această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca mărturie” până va veni 
sfârşitul; şi ACEASTA încearcă să facă martorii lui Iehova în mod categoric, ca ambasadori, în cele 
96 de ţări din care sunt date rapoarte. W, 1 ianuarie. 
 

Luni, 11 decembrie 
Iată, aţâţ împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul – Isa. 13:17. 
 

Persoanele bogate şi organizaţiile înstărite ale acestei lumi babilonice nu trebuie să creadă că 
vor putea să mituiască oştirile lui Iehova şi să-şi cumpere scăparea de nimicire în Armaghedon. Acea 
bătălie nu va fi dusă pentru îmbogăţirea materială şi financiară a oştirilor lui Iehova. Suveranitatea 
universală este chestiunea în discuţie. Pentru un motiv ne-egoist, adică pentru justificarea 
suveranităţii Sale universale şi a numelui Său ce nu merită să fie blamat, El şi Regele Său Isus Cristos 
vor lupta acea bătălie. Fără argint! Fără aur! Ci să nimicească acea hulitoare organizaţie a lumii, care 
a batjocorit numele lui Iehova şi s-a pus pe sine în calea suveranităţii Sale universale, aceasta este 
ceea ce mişcă oştirile lui Iehova, mezii antitipici, să distrugă acea organizaţie babilonică. Numai 
poporul lui Iehova va fi cruţat. W, 1 octombrie. 
 

Marţi, 12 decembrie 
A fost răpit în Paradis şi a auzit cuvinte care nu se pot spune – 2Cor. 12:4. 
 

Ceea ce a văzut Pavel a fost Sionul ceresc, organizaţia universală a lui Dumnezeu, în gloria ei, 
într-o stare Edenică ce începuse în zilele sale. Acest Sion furnizează Sămânţa promisă a lui Avraam, 
în care vor fi binecuvântate toate naţiunile. În 1914 Sionul a dat naştere Sămânţei ca Rege domnitor 
în puterea activă a domniei (Apoc. 12:1-5). În anul 1919 Iehova Dumnezeu a eliberat copiii Sionului 
de pe pământ din starea lor de robie, restatornicindu-i la serviciul Său liber şi curajos ca martorii Lui. 
El le-a descoperit, de asemenea, adevărurile minunate referitoare la Împărăţia Sa întemeiată în 1914. 
Ca urmare, starea acestor copii spirituali ai Sionului a prosperat din ce în ce mai mult cu trecerea 
anilor. Organizaţia Teocratică a lui Iehova a ajuns astfel la o stare a paradisului în ce priveşte 
frumuseţea şi prosperitatea. A urmat o frumuseţe şi o prosperitate mai mare decât cea obţinută de 
biserică în primul secol. W, 15 iunie. 
 

Miercuri, 13 decembrie 
Şi diavolul care îi înşela a fost aruncat în iazul de foc şi pucioasă unde se află fiara şi profetul fals; şi 
ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor – Apoc. 20:10, A.S.V. 
 

Aceasta înseamnă nimicirea totală, pentru totdeauna, a lui Satan Diavolul şi a demonilor lui, 
precum şi a „fiarei” şi a „profetului fals”, căci arzătorul iaz sulfuros simbolizează moartea a doua. 
Acesta corespunde Gheenei, în care Isus spunea că Atotputernicul Dumnezeu poate „distruge atât 
sufletul, cât şi trupul” (Mat. 10:28). În timpurile Bibliei, temnicerii erau numiţi „chinuitori” (Mat. 
18:34). Chinuirea lui Satan împreună cu „fiara” şi „profetul fals” în iazul de foc şi pucioasă, în vecii 
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vecilor, înseamnă că temnicerii nu-l vor elibera niciodată din această stare a nimicirii. El 
experimentează „moartea a doua” prin mâna lui Isus Cristos (Evrei 2:14). Astfel va avea loc judecata 
finală a îngerilor răi, iar membrele trupului lui Cristos vor lua parte, alături de El, la această lucrare de 
judecată – 2Cor. 6:3. W, 15 ianuarie. 
 

Joi, 14 decembrie 
Tu, însă, Daniel, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului; mulţi o 
vor citi şi cunoştinţa va creşte – Dan. 12:4. 
 

Vechea versiune Grecească spune: „Daniel, închide cuvintele şi pecetluieşte cartea până la 
timpul sfârşitului [synteleia]; până când mulţi vor fi învăţaţi şi cunoştinţa va creşte” (Bagster). Dacă 
mulţi vor fi învăţaţi şi cunoştinţa le va creşte, cuvintele lui Daniel şi cartea trebuie să fie deschise şi să 
li se rupă pecetea, iar aceasta trebuie să aibă loc în perioada „sfârşitului” sau a încheierii (synteleia), 
ce a început în anul 1914 A.D. Regele Isus Cristos este prezent ca marele Învăţător al lui Iehova, 
care-i învaţă pe „copiii poporului tău”, poporul lui Daniel fiind poporul lui Iehova. Pe măsură ce 
aceştia ascultă porunca Regelui de a propovădui Evanghelia Împărăţiei la toate naţiunile, înainte să 
vină sfârşitul final peste acest vechi sistem de lucruri, atât cunoştinţa cât şi înţelegerea se vor răspândi 
la toţi oamenii cu bunăvoinţă de pretutindeni. W, 1 noiembrie. 
 

Vineri, 15 decembrie 
Pregătiţi măcelul copiilor săi pentru nelegiuirea părinţilor lor, ca ei să nu se mai ridice să ia în 
stăpânire pământul şi să umple lumea cu cetăţi – Isa. 14:21, A.S.V. 
 

În grădina Eden, Dumnezeu a declarat că El va pune vrăjmăşie între femeia Sa şi Şarpe şi între 
Sămânţa ei şi sămânţa şarpelui (Gen. 3:15). Şi pe sămânţa Şarpelui, urmaşii cărora le-a dat naştere 
regele mai marelui Babilon, nu o aşteaptă un sfârşit mai bun decât al lui. Cu această sămânţă şi 
„cetatea cea de aur” a organizaţiei lui Satan în minte se încheie inspirata cântare de batjocură cu 
cuvintele de mai sus. Acea „cetate de aur” şi organizaţiile ei subordonate nu vor fi niciodată 
restatornicite pe pământ. Sămânţa lui Satan, care a continuat şi a funcţionat astfel, va fi măcelărită şi 
nu va mai putea să continue tradiţiile şi practicile lui Satan, tatăl lor, şi al predecesorilor lor în 
serviciul lui. Ei nu vor fi numiţi niciodată cu vreo cinste în dreapta Lume Nouă. W, 15 octombrie. 
 

Sâmbătă, 16 decembrie 
Dragostea … crede toate lucrurile – 1Cor. 13:4,7, A.S.V. 
 

Ne face dragostea să fim amăgiţi cu uşurinţă, acceptând tot ce spune toată lumea? Nu, ci ea ne 
face să acceptăm adevărul, chiar dacă el sună mai ciudat decât ficţiunea, sau dacă toată lumea 
necredincioasă îl ia în râs. A crede, înseamnă a avea credinţă şi credinţa este un rod al spiritului lui 
Dumnezeu. Aşadar, dragostea crede tot ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său, deşi este posibil ca noi 
să nu-l putem  înţelege şi să sune de necrezut, deoarece în prezent noi nu ştim toate faptele şi nu avem 
nici o explicaţie ştiinţifică pentru el. Dragostea cercetează spiritele sau declaraţiile inspirate şi cele 
care sunt în armonie cu Dumnezeu ea le crede, deoarece sunt în armonie cu Cuvântul Său. Dacă ea n-
ar crede toate lucrurile din acest Cuvânt, nu l-ar folosi ca autoritate finală pentru a hotărî ce este 
adevărul. Aşadar, astăzi, tot ce vine la noi prin organizaţia Teocratică a lui Iehova şi care se bazează 
pe Cuvântul Său al adevărului, noi îl vom crede în mod bucuros cu agerimea minţii. W, 1 decembrie. 
 

Duminică, 17 decembrie 
Propovăduieşte cuvântul, stăruie asupra lui – 2Tim. 4:2, R.S.V. 
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Este necesar ca Dumnezeu să ridice vestitori. El a făcut aşa ridicându-şi martorii peste care şi-
a pus spiritul. El este hotărât ca oamenii să audă, să dea atenţie, oricine vrea. Aşadar, porunca Lui 
răsună către martorii Săi deasupra răcnetului şi gălăgiei falşilor lideri ai acestei lumi: „Propovăduieşte 
cuvântul”. Noi avem Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu cu care propovăduim. Acum este timpul 
ca noi să ascultăm porunca divină. Fie că noi suntem, sau nu, servi oficiali într-o grupă, asemenea lui 
Timotei, nouă ni s-a dat prin apostol însărcinarea de a propovădui înaintea lui Dumnezeu şi a lui 
Cristos. Noi am fost solicitaţi să îndeplinim însărcinarea, având în vedere prezenţa lui Cristos şi a 
Împărăţiei Lui. Împărăţia lui Dumnezeu prin Cristos este cea mai remarcabilă învăţătură din Cuvântul 
Sfânt şi a propovădui acest Cuvânt înseamnă acum a vesti Împărăţia. Să fim prompţi în a da atenţie 
puternicului apel acum. W, 15 decembrie. 
 

Luni, 18 decembrie 
Gloria lui Dumnezeu este să ascundă o chestiune, dar gloria împăraţilor este s-o pătrundă – Prov. 
25:2, A.A.T. 
 

Pe pământ, Isus a dezvăluit discipolilor Săi înţelegerea multor lucruri ce erau ascunse în 
Biblie, spre gloria lui Dumnezeu. În felul acesta, El a împlinit cu credincioşie gloriosul comportament 
al Regelui aprobat de Dumnezeu, aşa cum este declarat mai sus la Proverbe 25:2. Nici o altă creatură 
n-ar fi putut să pătrundă mai bine decât Isus Cristos lucrurile adânci din Cuvântul scris al lui 
Dumnezeu. Nimeni n-ar fi putut cita mai bine decât Isus scripturile, sau cu o mai mare acurateţe în 
aplicarea lor. Cu toate că El a fost Fiul lui Dumnezeu şi a fost uns să fie Rege şi astfel putea vorbi cu 
autoritate, totuşi El nu a dat la o parte Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ca fiind de mică importanţă 
sau fără valoare. Mai degrabă, neţinând seama de cine a fost Isus, din pricina a ceea ce a fost El, Isus 
a descoperit necesar să-şi dovedească … prin Cuvântul înregistrat al lui Dumnezeu. Discipolii Săi au 
crezut în acest Cuvânt. De aceea, chiar Isus a trebuit să se armonizeze cu ceea ce era scris. W, 1 
februarie. 
 

Marţi, 19 decembrie 
El stă deasupra pământului rotund, aşa de înalt, încât locuitorii lui par nişte lăcuste – Isa. 40:22, 
Moffatt. 
 

Fără să simtă vreo dificultate personală, martorii lui Iehova vestesc cu îndrăzneală cine este 
Dumnezeu. Acum este timpul ca oamenii şi naţiunile să ia în seamă cine este El. Simpla raţiune a 
omului, cu ajutorul căreia vede minunile vizibile ale naturii, ar trebui să-l înveţe că supremul Creator 
al tuturor acestor lucruri este Dumnezeul cel adevărat, atât de mult deasupra întregii creaţii vizibile, 
încât naţiunile sunt ca nişte roiuri de lăcuste şi nu-L pot vedea. Acesta este timpul Său programat ca 
Împărăţia Lui prin Cristos să conducă pământul. El a permis naţiunilor păgâne să aibă „şapte timpuri” 
de stăpânire peste pământ, din anul 607 î.C. până în 1914 A.D. Aceasta nu a avut loc ca şi cum ar fi 
fost dreptul lor, ci pentru că El le-a permis şi le-a tolerat, până când a venit timpul ca El să-şi 
inaugureze propriul Guvern Teocratic de drept. Numai prin nimicirea naţiunilor la Armaghedon va fi 
rezolvată chestiunea cine este Dumnezeu şi Suveranul de drept peste toţi. W, 15 februarie. 
 

Miercuri, 20 decembrie 
Voi face din tine o naţiune mare … şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine – Gen. 
12:2,3.  
 

Nici o naţiune care nu se coboară din Avraam, într-un sens literal sau spiritual, n-ar putea fi 
naţiunea prin care Dumnezeu, Mai Marele Avraam, va binecuvânta toate familiile pământului. 
Această naţiune trebuie să vină nu numai din Avraam, ci şi prin fiul său Isaac şi prin Iacov, fiul lui 
Isaac. La Geneza 35:10,11 Dumnezeu a arătat spre o dinastie de regi ce vor ieşi din Iacov şi care vor 
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culmina cu marele Rege Mesianic, Isus Cristos. Acesta era Regele pe care Iacov îl avea în vedere 
când zăcea pe patul de moarte, în Egipt, şi şi-a binecuvântat cei doisprezece fii, iar lui Iuda, cel de-al 
patrulea fiu al său, i-a zis: „Iuda este un pui de leu; … Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, 
nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo. Şi de El vor asculta popoarele” 
(49:9,10). O astfel de prezicere despre Şilo, la care urma să ajungă toiagul de domnie, arăta că El 
trebuia să fie speranţa oamenilor din naţiuni. W, 1 aprilie. 
 

Joi, 21 decembrie 
Când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? – Mat. 25:37. 
 

În parabolă, „oile” pun această întrebare pur şi simplu pentru a arăta că ele nu L-au văzut şi 
nu-L puteau vedea pe Rege în decursul glorioasei Lui parousia şi astfel, ele nu puteau face fapte bune 
faţă de El direct sau personal. Realitatea este că deşi nu ştiau, ei au făcut aceste lucruri în ce-l privea 
pe Rege şi pentru Împărăţia Sa; dacă ei n-ar fi ştiut că făceau aceste lucruri reprezentanţilor Săi regali 
şi n-ar fi intenţionat să facă aşa, faptele lor n-ar fi fost luate în considerare de El şi n-ar fi avut 
răsplata Lui. Aşadar ei oferă hrană, de băut, îmbrăcăminte, adăpost şi alte forme de ajutorare 
rămăşiţei nevoiaşe, deoarece ştiu că aceştia sunt fraţii Regelui. Ei doresc să facă bine Regelui şi să 
arate că îşi oferă supunere Împărăţiei Sale şi-L aleg pe El pentru a fi Păstorul şi Conducătorul lor 
spiritual. Ceea ce El ia în considerare sunt faptele făcute deliberat faţă de cei care Îl reprezintă. W, 15 
mai. 
 

Vineri, 22 decembrie 
Printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor – Rom. 5:12. 
 

Ce s-a întâmplat dacă Adam i s-a alăturat soţiei sale Eva în neascultare păcătoasă faţă de 
Dumnezeu şi a ajuns sub sentinţa morţii şi după aceea a devenit tatăl rasei noastre? Iată ce: el a făcut 
ca păcatul şi moartea să treacă asupra tuturor urmaşilor săi. De aceea, starea rasei viitoare nu este 
pusă pe seama femeii, ci pe a bărbatului. Pe bărbat, nu pe femeie, pune Biblia responsabilitatea. Nu 
pentru că Adam a fost înşelat de ispititor, aşa cum a fost soţia lui Eva. Din pricina egoismului cu voia 
a călcat Adam legea lui Dumnezeu şi a apucat pe calea care a adus păcatul în lume şi în consecinţă 
moartea. Aşadar, dacă dreptatea divină urma să elibereze pe urmaşii lui Adam de condamnarea şi 
moartea pe care le-au moştenit, aceasta trebuia să ceară ca un alt om perfect, asemenea originalului 
Adam, să moară pentru ei, pentru a anula pedeapsa.  Aceasta este ceea ce a făcut Isus Cristos, fiind 
născut dintr-o imperfectă fecioară, dar avându-L ca Tată pe perfectul Dătător de viaţă, Dumnezeu. W, 
1 mai. 
 

Sâmbătă, 23 decembrie 
Dacă el refuză să-i asculte, spuneţi adunării. Şi dacă refuză să asculte şi de aceasta, trataţi-l ca pe 
un păgân sau ca pe un vameş – Mat. 18:17, A.A.T. 
 

Ca  ultimă soluţie, adu chestiunea înaintea adunării din care eşti un membru. Nu înaintea 
întregii biserici, cu toată adunarea prezentă acolo. Ci supune chestiunea membrilor reprezentanţi ai 
adunării, supraveghetorilor şi ajutoarelor lor, care au fost numiţi, oameni „din mijlocul vostru destul 
de înţelepţi pentru a hotărî între membrii frăţiei”, aşa cum spune Pavel. Dacă aceasta eşuează să-l facă 
pe ofensator să se vadă aşa cum este şi să-l mişte la calea de acţiune care face unitate în adunare, 
atunci ce se întâmplă? Persoana ofensată îl poate trata ca pe un păgân care nu apreciază 
comportamentul creştin şi ca pe un asupritor al fraţilor săi, asemenea unui vameş. Aceasta nu este o 
lipsă de îndurare pe care Dumnezeu o va răsplăti prin cruzime. Mai degrabă, în cazul acesta, 
Dumnezeu nu-l iartă pe ofensatorul care nu se căieşte. W, 1 iunie. 
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Duminică, 24 decembrie 

Nu stingeţi spiritul. Nu dispreţuiţi profeţiile. Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă 
de orice pare rău – 1Tes. 5:19-22. 
 

Când scria aceste lucruri, Pavel nu-şi excludea propriile profeţii, fie prin viu grai, fie prin 
scrisori. Creştinii nu trebuiau să dispreţuiască profeţiile care dădeau dovada spiritului Domnului aflat 
în spatele lor, ci trebuiau să le dea atenţia respectuoasă. Cu toate acestea, ei nu trebuiau să le accepte 
fără ca mai întâi să le examineze cu atenţie şi să le cerceteze. „Cercetaţi toate lucrurile”, adică toate 
lucrurile conţinute în aceste profeţii şi păstraţi ce se găseşte bun în ele, dar evitaţi orice are aspect de 
greşeală sau rău. Totuşi, prin ce standard de judecată trebuiau ei să dovedească toate lucrurile 
explicate în asemenea profeţii? Iată prin ce: prin inspiratele Scripturi Ebraice, care erau tot ce aveau 
ei atunci. Nu, ei nu puteau da la o parte studierea Scripturilor Ebraice şi nici noi nu putem face aşa. 
W, 1 februarie. 
 

Luni, 25 decembrie 
Cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a 
trecut din moarte la viaţă – Ioan 5:24, A.S.V. 
 

Cine sunt acei morţi care în decursul acestei prezente lumi rele ascultă glasul Fiului lui 
Dumnezeu şi trec acum de la moarte, dincolo la viaţă? Aceştia sunt creştinii pe care Dumnezeu îi 
naşte prin spiritul Său pentru a fi fiii Lui spirituali. Crezând în mesajul Fiului lui Dumnezeu şi 
acceptând foloasele jertfei Sale de răscumpărare, ei au fost îndreptăţiţi de harul lui Dumnezeu şi au 
fost scoşi din starea lor condamnată şi blestemată. Lor li s-a dat spiritul Său ca o forţă contrară pentru 
înclinaţiile păcătoase ale trupului lor. Aceasta a corespuns unei învieri spirituale în cazul lor, şi din 
acest punct de vedere Pavel vorbeşte despre ea creştinilor la Efeseni 2:3-6. Creştinii care acum sunt 
vii dintre cei morţi vor arăta că aceasta este aşa ducând o viaţă schimbată, o viaţă ce nu mai este 
asemenea celor dintre naţiuni, morţi în greşeli şi păcate. Aşa zice 1Petru 4:1-6. W, 15 aprilie. 
 

Marţi, 26 decembrie 
De ce zici tu, Iacov, şi de ce vorbeşti tu, Israel: Calea mea este ascunsă de Iehova şi dreptatea ce mi 
se datorează a trecut de Dumnezeul meu? – Isa. 40:27, A.S.V. 
 

Persecutorii noştri aşteaptă şi speră la timpul când marea persecuţie crescândă îi va sili pe 
martorii lui Iehova să renunţe la adevăratul Dumnezeu şi Regele Său şi să-I părăsească închinarea şi 
lucrarea de mărturie. Dar nu există nici un motiv ca martorii Lui să înceapă să creadă că experienţa 
lor de suferinţă şi batjocură continuă este trecută cu vederea de El şi că Lui nu-i pasă de protejarea şi 
îndreptăţirea drepturilor noastre pe pământ. Nu există nici un motiv ca noi să ne temem că dacă 
această permisiune a opoziţiei şi persecuţiei din lumea întreagă va dura foarte mult, răbdarea umană 
va fi limitată şi noi va trebui pur şi simplu să cedăm. Sub greutatea şi persecuţia pământească, departe 
fie de noi să ne plângem sau să aducem ofensă împotriva lui Dumnezeu şi a organizaţiei Lui 
Teocratice şi să cădem. El ne poate susţine întotdeauna. W, 15 februarie. 
 

Miercuri, 27 decembrie 
Fac legământ cu voi, după cum Tatăl Meu a făcut legământ cu Mine, pentru Împărăţie – Luca 22:29, 
Emphatic Diaglott. 
 

Cum a făcut Isus legământ pentru Împărăţie, împreună cu El în cer, cu cei 144.000 de 
discipoli credincioşi ai Săi? El a făcut aşa propovăduind Împărăţia cerului în decursul celor trei ani şi 
jumătate de activitate publică pe pământ, informându-i astfel despre ea şi invitându-i în ea. El şi-a 
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jertfit apoi viaţa umană ca jertfă pentru păcate, ca ei să fie curăţiţi prin sângele Său, să fie îndreptăţiţi 
de tot păcatul moştenit şi să fie drepţi şi acceptabili înaintea lui Dumnezeu. El a acţionat ca Mare 
Preot pentru a-i oferi pe aceşti îndreptăţiţi ca jertfă împreună cu El, pentru justificarea numelui şi 
suveranităţii universale a lui Iehova. El a acţionat, de asemenea, ca Profetul şi Marele Preot al lui 
Iehova pentru a revărsa spiritul sfânt peste ei de la Cincizecme înainte, pentru a-i unge în serviciul 
Împărăţiei şi pentru un loc împreună cu El în Împărăţia cerească – Fapte 2:32-36; Ier. 33:22. W, 15 
septembrie. 
 

Joi, 28 decembrie 
Ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor – Mat. 10:27. 
 

Cu toată puterea şi mijloacele aflate în stăpânirea lor, martorii lui Iehova au avertizat că 
timpurile neamurilor s-au încheiat în anul 1914 şi că atunci Fiul omului a devenit prezent în 
Împărăţie, ca Reprezentant regal al Suveranului Suprem, Iehova Dumnezeu. Această lucrare de 
publicitate în multe limbi a ajuns la oameni de la est la vest şi prin ea, ei au fost luminaţi cu privire la 
Guvernul Teocratic al lui Iehova prin Isus Cristos. Ei şi-au avut ochii deschişi la prezenţa Sa 
invizibilă în putere regală sau parousia. Regele domnitor este responsabil pentru aceasta. Aşadar, 
profeţia va continua să se împlinească până în bătălia Armaghedonului căci „cum iese fulgerul şi 
luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa” – Luca 17:24. 
W, 15 iulie. 
 

Vineri, 29 decembrie 
Dacă … aş înţelege … toată cunoştinţa, … dar n-aş avea dragoste, n-aş câştiga nimic – 1Cor. 13:2, 
R.S.V. 
 

Dacă noi ştim mai mult decât alţii, suntem predispuşi să ne umflăm de mândrie şi astfel să ne 
facem rău. Odată cu cunoştinţa superioară şi conştiinţa luminată pe care aceasta o dă, o persoană ar 
putea acţiona în mod egoist. Ea şi-ar putea exercita libertăţile de conştiinţă fără să-i pese dacă 
acţiunile sale libere îi poticnesc sau nu pe alţii, care nu ştiu atât de mult, deci au temeri de conştiinţă. 
Aşadar, cunoştinţa ar trebui să fie echilibrată şi guvernată de iubire. Cel care are cunoştinţă ar trebui 
să ia în considerare, cu afecţiune, ignoranţa altora. Deoarece propria lui conştiinţă s-ar putea să nu-l 
avertizeze datorită cunoştinţei sale, el s-ar putea să creadă că nu se răneşte singur. Dar el se răneşte, 
pentru că îşi împiedică maturizarea în iubire şi Dumnezeu l-ar putea face responsabil pentru cauzarea 
nimicirii spirituale asupra altuia, din pricina faptului că acţionează în mod egoist cu privire la ceea ce 
ştie el că este legal. Cunoştinţa ar trebui să ne ajute să ne exprimăm iubirea într-un mod mai folositor. 
W, 15 noiembrie. 
 

Sâmbătă, 30 decembrie 
Dragostea … nu se umflă de mândrie – 1Cor. 13:4, A.S.V. 
 

Niciodată nu vei vedea dragostea dându-şi aere, etalându-se, fălindu-se sau acţionând în mod 
arogant. Vina pentru tot acest comportament greşit stă în minte. Ea este cea care se umflă în pene. 
Când mintea apucă pe această cale, proprietarul ei este făcut să se simtă plin de sine. Crezându-se 
prea serios, el înclină să devină arogant şi cere de la alţii mai mult decât s-ar cuveni. Un astfel de 
comportament trădează o minte lumească şi nu spiritul lui Dumnezeu. Dacă un creştin încearcă să fie 
un nou gen de persoană şi să arate iubire, el se va îmbrăca cu caracterul umil al minţii. În această 
stare mentală el se va smeri cu înţelepciune şi îi va considera pe alţii mai buni decât este el. El va face 
aceasta în interesul unităţii poporului lui Dumnezeu. El se va împotrivi înclinaţiei că orice cunoştinţă 
superioară trebuie să-l umfle de mândrie, ci va căuta să-i zidească pe alţii. El ştie că Dumnezeu nu 
înalţă persoanele care se umflă de mândrie, ci le înjoseşte, şi îi înalţă pe cei umili. W, 1 decembrie. 
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Duminică, 31 decembrie 

Propovăduieşte cuvântul; … Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura 
sănătoasă – 2Tim. 4:2,3. 
 

Noi ne aflăm în „timpul sfârşitului” acestei lumi. Cu cei treizeci şi şase de ani deja trecuţi din 
această perioadă şi cu anul 1951 venit peste noi, într-adevăr este mai târziu decât gândesc ei! Atunci, 
care este lucrul cel mai important, cel mai înţelept şi cel mai valoros ce trebuie făcut acum? 
Propovăduieşte cuvântul! Aceasta este porunca lui Dumnezeu prin Cuvântul Său Sfânt. Învăţăturile 
nesănătoase de astăzi, doctrinele demonilor şi înşelăciunile seducătorilor, toate conduc creştinătatea şi 
păgânătatea spre nimicirea urgentă din războiul Armaghedonului. Dar printre miliardele de urechi 
gâdilate de asemenea lucruri există nenumărate urechi ce le este dor să audă învăţătura sănătoasă, 
adevărul folositor, Cuvântul pur al lui Dumnezeu. Cum vor auzi cei cu astfel de urechi, dacă noi, care 
deţinem Cuvântul lui Iehova, nu li-l propovăduim prin viu grai sau prin pagini tipărite? Aşadar, 
continuaţi să învăţaţi şi să vestiţi totdeauna numai învăţătura corectă. W, 15 decembrie.     
 


