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 „Lăudaţi-l pe Iah, pentru că Iehova, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, şi-a 
început domnia ca rege!” - Apocalipsa 19:6, NW.  
 
 
 Ce bucurie înseamnă acest lucru pentru servii lui Iehova! De secole, 
Atotputernicul Dumnezeu nu a domnit ca regele Evreilor sau al oricărei alte 
naţiuni de pe pământ.  
 Când naţiunea lui Israel, a fost sub aranjamentul Teocratic cu Dumnezeu, 
avându-L pe Iehova drept rege, oamenii L-au respins ca şi conducător. Ei au strigat 
către Domnul lor dinn Ceruri şi au cerut un simplu om să stea pe un tron 
pământesc ca să îi judece. Acest lucru a trebuit să fi fost dezamăgitor şi 
nemulţumitor pentru mulţi dintre credincioşii evrei din acele zile şi la fel a fost şi 
pentru profetul Samuel. Acest lucru este consemnat: Dar acest lucru l-a 
nemulţumit pe Samuel, când ei au spus, dă-ne un rege să ne judece. Şi Samuel s-a 
rugat lui Iehova. Şi Iehova i-a spus lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce 
spun ei ţie; pentru că ei nu te-au respins pe tine, dar ei m-au respins pe mine, ca 
Eu să nu mai fiu rege peste ei.” -I Samuel 8: 6, 7, AS.  
 Totuşi, lucrurile se schimbă. Acum, în zilele când oamenii îşi pun încrederea 
în conducători pământeşti şi li se închină, apare o mare mulţime strigând către 
Domnul lor şi chemându-l pe Iehova, drept Regele lor. Ce s-a întâmplat? O 
Teocraţie născută, din nou? Da, chiar acest lucru. „Timpurile națiunilor” s-au 
terminat şi dreptul legal al oamenilor de a domni asupra omenirii s-a sfârșit. 
Vremea lor s-a terminat. Conducătorii acestei lumi vechi şi păcătoase, nu se dau 
bătuţi aşa de uşor şi nici nu se vor supune în mod paşnic domniei lui Iehova 
Dumnezeu. Ei continuă să se agaţe de puterea lor, dar ei vor fi eliberaţi din 
funcţiile lor şi împărăţiile lor vor fi distruse de îndată ce anunţul privind Împărăţia 
cerurilor, care este aproape, este anunţat suficient de mult în întreaga lume. 
Servul Conducător al lui Iehova, Isus Cristos, a spus că prima dată această 
Împărăţie trebuie să fie predicată ca să servească drept mărturie tuturor 
naţiunilor, iar după aceea sfârşitul tuturor aceste naţiuni va veni. Martorii lui 
Iehova îşi dau seama că noi trăim acum în „ziua lui Iehova”, care se află aici. 



Justificarea Numelui Său este iminentă; bătălia zilei celei mari a Atotputernicului 
Dumnezeu este foarte aproape. Acest lucru, reprezintă veşti bune pentru o mare 
mulţime de oameni care au suspinat şi au plâns în această lume veche şi care 
acum au ieşit din ea, căutând conducerea lui Iehova Dumnezeu, Marele Teocrat. 
Într-o viziune, apostolul Ioan, a auzit vocea unei mari mulţimi şi aceasta suna ca o 
mare adunare de ape sau ca vuietul unei cascade; aceasta i-a solicitat atenţia. Nu 
numai asta, dar aşa de mare era acea mulţime, încât atunci când această voce a 
fost auzită, suna precum nişte tunete şi vuiete în ceruri. Ascultând ceea ce se 
spunea în viziune, Ioan a înţeles ceea ce glasul acestei mari mulţimi spunea: 
"Lăudaţi-l pe Iah, voi oamenilor, pentru că Iehova, Dumnezeul nostru cel 
Atotputernic şi-a început domnia ca rege.” Teocraţia este aici ca să rămnă şi să 
crească. Această viziune este în curs de împlinire şi acum este privilegiul nostru să 
ne alăturăm acestei voci a marii mulţimi, făcând acest anunţ împărătesc în 
întregul univers.  
 
                                                     
 

 
 
 
 

Texte şi comentarii zilnice 
Următoarele comentarii care însoţesc textele zilnice sunt luate din „Turnul de 

Veghere” începând cu anul 1950. 
 
 
 

1 Ianuarie 
„Lăudaţi-l pe Iehova, voi oamenilor!... pentru că El şi-a executat judecata asupra 
curvei celei mari [Marele Babilon] - care a corupt pământul cu curvia ei. – 
Apocalipsa 19:1,2; 17: 3-5, NW.”  
 
 Pentru 19 secole, discipolii lui Cristos, s-au rugat: ”Să vină împărăția ta”. Şi 
acum că Tatăl Ceresc şi-a început domnia ca rege, drept împlinire a promisiunii 
Sale din vechime şi ca răspuns la rugăciunile creştinilor, nu este oare drept, să îl 
lăudăm? Cu siguranţă că da! Pentru că domnia Sa regală înseamnă salvarea 
noastră din această lume opresivă şi binecuvântări de nedescris în lumea noua 



liberă. Când vechiul Babilon a fost răsturnat Dumnezeu şi-a arătat puterea 
Atotputernică dar nu a început atunci să domnească peste tot pământul. Atunci 
când începe în realitate să domnească ca rege, El răstoarnă și distruge marele 
Babilon mistic, puterea mondială. Primul loc unde o împărăţie anti-Iehova a fost 
întemeiată după Potop, a fost Babilon sau Babel. Cât de potrivit este prin urmare, 
că atunci când Iehova răstoarnă Babilonul mistic, El va trebui să fie anunţat ca 
rege domnitor! W 12/15.  
 
 

2 Ianuarie 
Tu-ți deschizi mâna și saturi dorinţa fiecărei ființe vii – Psalmi 145: 16.  
 
 Iehova Dumnezeu este un furnizor minunat. El i-a dat omenirii, tot ce avea 
ea nevoie. Chiar de la început, când El i-a creat pe Adam şi Eva şi i-a pus în 
Grădina Edenului, El s-a îngrijit pentru ei de o casă minunată  într-un paradis. El a 
făcut mai mult de atât. Dumnezeu nu a făcut ca primele Lui creaturi inteligente 
pământeşti să vâneze pentru mâncare, ca să-și păstreze viața. Nu, chiar şi acest 
lucru a fost furnizat de către El. (Geneza 1: 29). Cu toate aceste îngrijiri ei ar fi avut 
îndeajuns. Dar chiar şi după ce prima pereche a păcătuit Dumnezeu le-a furnizat 
îmbrăcăminte. (Geneza 3: 21) Din acel moment, după aproape 6000 de ani, omul 
a avut nevoie de aceste 3 lucruri: adăpost – mâncare şi îmbrăcăminte - ca să îşi 
continue existenţa sa normală. Cu aceste lucruri, omul ar trebui să fie mulţumit. 
Prin furnizarea tuturor lucrurilor necesare, din abundenţă, Dumnezeu nu îl făcea 
pe om să fie trândav. Nu, Dumnezeu l-a ţinut tot timpul ocupat pe om, încă de pe 
vremea creaţiei Sale, când El l-a pus pe om în grădină „să o împodobească şi să-i 
poarte de grijă”. (Geneza 2: 15) La fel va fi cu omul în lumea nouă. W 1/1. 
 
 

3 Ianuarie 
„Fiul Meu, nu uita învăţătura Mea, dar păstrează poruncile Mele în minte. – 
Proverbe 3:1, AT” 
 
 Creșterea priceperii prin studiu serveşte pentru a îmbunătății valoarea 
timpului petrecut astfel. În timpul citirii Bibliei din scoarţă în scoarţă, fără îndoială, 
acest lucru va mări aprecierea cuiva despre adevăr, cunoștința este acumulată 
mai rapid prin folosirea metodei actuale de studiu. Informaţia obţinută prin studiu 
individual, rând după rând, sfat după sfat furnizează o rezervă de informaţii din 



care să scoţi atunci când discuţi despre Biblie cu alţii. În anii recenţi Dumnezeu s-a 
îngrijit, așadar, cu mărinimie pentru servii Săi încât unii dintre ei ar fi predispuşi să 
ieie hrana spirituală ca fiind un lucru de la sine. Pericolul existent printre creştini, 
este ca ei să uite că adversarul nu şi-a încheiat încă zilele rătăcirii sale pe pământ, 
în căutarea unuia pe care l-ar putea devora. Nu este posibil că Satan să poată să 
facă la fel cum a făcut de atâtea ori în trecut, să oprească Biblia şi publicaţiile 
înrudite? Într-un astfel de caz timpul pus deoparte pentru a fixa ferm adevărurile 
lui Dumnezeu în minte prin studiu va fi valorificat într-un mod profitabil. W 2/1.  
 
 

4 Ianuarie 
„Această veste bună a Împărăţiei, va fi predicată pe tot pământul locuit, cu scopul 
unei măturii la toate naţiunile şi atunci sfârşitul împlinit, va veni. - Matei 24: 14 
NW” 
 
 Cine va participa la darea mărturiei finale cu privire la Împărăţia lui Iehova 
şi a condamnării acestei lumi la Armaghedon? Creştinii care se consacră să facă 
voinţa lui Dumnezeu acceptă obligaţia să participe la mărturia finală cum a fost 
poruncit de către Isus. Legământul lor de consacrare nu este o bolboroseală rapid 
uitată de cuvinte prostești: „Vocea unui prost se cunoaște prin mulțimea 
cuvintelor. Când faci o promisiune lui Dumnezeu, nu întârzia să o împlineşti, 
fiindcă el nu are plăcere în proşti; împlineşte ce ai promis. Mai bine este să nu 
promiţi, decât să promiţi şi să nu împlineşti." (Eclesiastul 5: 3-5) Creştinii nu se 
adună doar pentru câteva minute, o zi pe săptămână, într-o clădire faimoasă să 
plătească un cleric faimos ca să le ţină predici. Fiecare creştin este un serv şi 
trebuie să predice altora. Ei se folosesc cu eficienţă de Bibliile tipărite şi de 
ajutoarele biblice și de asemenea folosesc scrierile, ca să predice. W 1/5. 
 
 

5 Ianuarie 
„Când noi am fost la voi, noi v-am dat această poruncă, dacă cineva nu vrea să 
lucreze, nici să nu mănânce.” - 2 Tesalonieni 3: 10, NW.  
 
 Toţi creştinii au fost obligaţi să lucreze. Inactivitatea unor tesaloniceni era 
rezultatul că ei nu urmau învăţătura lui Pavel şi al celorlalţi servitori care i-au 
vizitat. Ei nu erau în lucrare, pentru că ei nu urmau cunoaşterea adevărului. În 
acele zile Dumnezeu şi-a revărsat spiritul Lui peste Creştini, dar dacă unii nu aveau 



credinţa şi cunoștința pe care să-și bazeze credința, atunci ei cu siguranţă nu 
primeau spiritul. Cu siguranţă, fără cunoștință exactă nimeni nu ar putea lucra 
într-o manieră plăcută lui Dumnezeu; nimeni nu ar putea aduce roade pentru 
onoarea marelui Nume a lui Iehova. De ce lucrăm? Este din cauza credinţei 
noastre şi deoarece noi credem în promisiunea lui Dumnezeu că el ne va dărui 
viaţa. (1 Timotei 4: 10). Pentru cineva care nu are credinţă, acest lucru ar apărea a 
fi o muncă neplăcută; dar cu adevărat este sursa celei mai mari bucurii pentru 
Creştinii de pe pământ. W 2/15.  
 
 

  6 Ianuarie 
Eu sunt Iehova, acesta este Numele Meu; şi gloria Mea nu o voi da altcuiva şi nici 
lauda Mea idolilor. - Isaia 42: 8, AS. 
 
 Naţiunile Unite au devenit un chip cioplit care sprijină puterea omului şi 
reuşitele lui și care este salutat drept salvatorul lumii lumii. Liderii politici şi 
religioşi ar trebui să facă bine să examineze consemnările din veacurile trecute și 
să se convingă dacă asemenea planuri de salvare a omenirii au avut vreun succes. 
După potopul din vremea lui Noe, când oamenii au încercat să construiască o 
super cetate şi un turn care să ajungă la cer, totul într-un efort ca să ţină lumea 
unită și ca să îşi facă un renume pentru ei, Dumnezeu a decis pentru dominația lui 
ca lauda şi gloria Lui să nu fie dată nimănui altcuiva. El nu s-a schimbat de atunci şi 
până astăzi şi nu se va schimba până la Armaghedon, cerând ca lauda să-i fie dată 
lui. Oamenii din secolul XX, care persistă în construirea de idoli, pot observa cu 
mare folos cum Dumnezeu a fost provocat la mânie şi mişcat de gelozie din cauza 
imaginilor sculptate pe care Israelul le-a lăudat şi cum ele au dus acea națiune din 
vechime la ruină. Dumnezeu nu va lăsa ca gloria datorată Lui, să se ducă acum la 
chipul Naţiunilor Unite. - W 3/1.  
 
 

7 Ianuarie 
 De asemenea, fie ca oricine care este învăţat oral Cuvântul, să împărtăşească 
toate lucrurile bune, cu cel care dă o astfel de învăţătură orală. - Galateni 6: 6, 
NW.  
 
 Cel care este învăţat contribuie la instruirea educaţională a studiului, 
comunicând supraveghetorului „lucrurile bune” pe care le-a învăţat. Aceasta 



fixează noile adevăruri învăţate în mintea studentului şi îi dă încredere să le 
exprime prin propriile lui cuvinte. El va fi mult mai capabil să spună aproapelui său 
ceea ce el învaţă. Acum i se dă o invitație să ia parte la un studiu biblic cu un grup 
mai mare de oameni, într-o casă din apropiere. Acest studiu biblic este condus în 
aceeaşi manieră, ca cel ţinut în propria sa casă. Dar mai mulți participanți şi o 
varietate mai mare de comentarii stimulează propria sa minte la activitate şi la 
amintirea lucrurilor învăţate anterior. Stimulat prin aceste contacte cu alţi martori 
ai lui Iehova, noua persoană este dornică să meargă la întâlnirile şi adunările mai 
mari ţinute la Sala Împărăţiei. Aici el va strânge binecuvântări suplimentare, prin 
faptul că nu renunţă să se întâlnească împreună. W 4/1.  
 
 

8 Ianuarie 
În sfârşit, continuați să dobândiți putere în Domnul şi în puterea tăriei Sale - 
Efeseni 6: 10, NW. 
 
 Nici un individ, grup, sau organizaţie mondială nu ar putea să continue într-
o stare de îndepărtare de „acest sistem de lucruri păcătos, din prezent“ prin 
propria sa putere. Răbdarea umană poate merge destul de departe. Nici o 
persoană din carne şi sânge nu se poate împotrivi lui Satan şi a întregii lumi şi să 
servească împreună cu o organizaţie dispreţuită și nepopulară mult timp, dacă nu 
obţine putere din cea mai înaltă sursă, Atotputernicul Iehova. Trebuie pus accent 
pe cuvintele apostolului: “continuați să dobândiți putere.“ Destul de evident, 
atunci, puterea lui Dumnezeu nu va cădea pur si simplu asupra noastră ca o haină 
echipându-ne ca să facem lucrări puternice, dar este ceva ce ar trebui făcut de 
fiecare individ în parte, ca să se întărească în Domnul. Trebuie întrebuințat mult 
timp în studiu ca cineva să poată să înveţe sursa puterii pe care deja a obţinut-o şi 
cum a obţinut acest lucru. Fiecare Creştin vrea să fie un luptător curajos al 
Domnului şi să facă lucrarea lui sfântă fără frică. Deci obţineți putere. W 3/15.  
 
 

9 Ianuarie 
Totul în lume - dorinţa cărnii, dorinţa ochilor şi etalarea ostentativă a mijloacelor 
de viaţă a cuiva - nu îşi are originea de la Tatăl, ci îşi are originea din lume. - 1 Ioan 
2: 16, NW. 
 



 Înţelegerea lui Isus i-a permis să aprecieze clar că a lui Iehova cale de a 
invita oameni cu bună voință să se supună principiilor Sale cum a fost descoperite 
în Isus Hristos, pentru schimbarea lor şi calea Lui ca să aibă legea lui scrisă în 
inimile lor a fost cea mai bună şi cea mai potrivită cale. Succesiunea de ispite pe 
care Isus le-a întâlnit în sălbăticie, zugrăvesc căile prin care Diavolul se apropie de 
servii lui Dumnezeu, prin dorinţa cărnii, dorinţa ochilor şi expunerea ostentativă a 
mijloacelor de viaţă a cuiva, într-un efort ca să îi întoarcă de la servirea 
credincioasă a lui Iehova. Este nevoie de înţelegere ca să te poți împotrivi. 
Studiază-le cu atenţie, meditează la ele şi cu tot ce ai obţine înţelegere. Diavolul a 
avut cunoaştere şi a folosit-o. Isus a avut înțelegere şi a folosit-o. Este o mare 
diferenţă între procedurile lor. W 5/1. 
 
 

10 Ianuarie 
Găseşte cunoștință despre Dumnezeu - Proverbe 2: 5. 
 
 Cel mai mare studiu al omului este Dumnezeu şi Reprezentantul Său 
Conducător, Isus Cristos. Dumnezeu a făcut posibil acest studiu pentru om prin 
intermediul Cuvântului Său scris şi cu ajutorul Spiritului Său. Un astfel de studiu se 
ocupă cu lucrurile înalte şi conduce la rezultate de o importanţă superioară 
pentru noi. Noi trebuie să continuăm cu acest studiu dacă vrem să obţinem 
înţelegerea care înseamnă viaţa veşnică în lumea nouă. De ce aşa? Pentru că 
primim cunoștință de la Izvorul Vieţii, Iehova, singurul adevărat Dumnezeu şi de 
asemenea cunoștință despre Reprezentantul Său Conducător, Isus Cristos, pe care 
îl foloseşte pentru a face această viață posibilă pentru noi. Când studiem omul, 
noi studiem o creatură pe moarte. Când îl studiem pe Dumnezeu, noi îl studiem 
pe Creatorul dătător de viaţă. Cu siguranţă, este mai vital să ne familiarizăm cu 
Creatorul nostru şi să intrăm în relaţie cu El, decât să studiem oamenii păcătoşi, 
condamnaţi la moarte. Este mai important să-l cunoaştem pe Reprezentantul Său 
Conducător la viață, decât să ne interesăm de oamenii care au nevoie de viaţă şi 
nu se pot salva. Studiul superior conduce la viaţă eternă. W 9/1.  
 
 

11 Ianuarie 
Voi sunteţi martorii Mei, o afirmaţie a lui Iehova şi servul Meu pe care l-am ales. - 
Isaia 43: 10, Yg.  
 



 Iehova şi-a avut martorii Săi pe acest pământ, încă de pe vremea primului 
martir, Abel. După toate aceste milenii de timp El încă are martori ai săi pe 
pământ. Aceştia vor fi martorii oculari ai victoriei zdrobitoare pe care o va obţine 
asupra lumii dușmane, la apropiata bătălie a universului, Armaghedonul! Până 
atunci, sunt obligaţi să trăiască la înălţimea numelui onorabil, pe care îl poartă. A 
trăi la înălţimea acelui nume înseamnă protecţia divină şi salvarea lor, pentru o 
viaţă veşnică. Prin ei, El nu s-a lăsat fără o mărturie vie în această lume. Ei îi dau 
Lui gloria, în armonie cu propria Sa afirmaţie: “Eu sunt Iehova, acesta este Numele 
Meu; şi gloria Mea nu o voi da altuia şi nici lauda Mea, chipurilor sculptate.“ (Isaia 
42: 8, AS). El este un Dumnezeu al scopului. Semnificaţia numelui său unic este, 
„el face să fie“ şi astfel el creează toate lucrurile, conform scopului său şi Cuvântul 
Său, nu dă greş niciodată. W 5/15.  
 
 

12 Ianuarie 
Plătiţi înapoi, aşadar, lucrurile Cezarului, Cezarului – Matei 22: 21, NW. 
 

Cezar a fost cuceritorul militar al Palestinei şi i-a ţinut pe evrei sub 
supunere, și la fel, servii săi exercitau funcţii guvernamentale. Ei au furnizat multe 
beneficii publice din administraţia lor şi au păstrat pacea şi ordinea publică. 
Așadar pentru astfel de beneficii şi servicii sociale, economice, administrative, 
chiar şi evreii asupriţi, căutătorii independenței și iubitori de libertate, au fost 
obligaţi să deie Cezarului ce era a Cezarului. O parte din banii din impozite el o 
putea folosi în expediţiile sale militare; dar deşi evreii nu aveau nici o simpatie 
pentru astfel de agresiuni militare şi nu se alăturau armatei lui, ei totuşi trebuiau 
să plătească banii pentru impozit, fiindcă era responsabilitatea Cezarului şi nu a 
lor, despre ce făcea acesta cu banii săi proprii. Moneda de un dinar, a fost creaţia 
Cezarului şi nu al guvernului Teocratic a lui Iehova. Imaginea şi inscripţia de pe 
dinar identifica puterea politică de impozitare şi aceasta era moneda cu care era 
plătită taxa. Deci pentru că beneficiau de servicii, Cezarul a prescris că oamenii 
supuși trebuiau să îi plătească înapoi, chiar dacă el suprasolicita. W 11/15. 
 
 

13 Ianuarie 
Spunând, “un nou legământ” El l-a considerat învechit pe primul. – Evrei 8:13, NW. 
 



În ziua de Rusalii, din anul 33 A.D., glorificatul şi înviatul Isus, a inaugurat în 
cer, noul legământ cu discipolii săi aflaţi pe pământ. Acolo, ei au fost născuţi prin 
turnarea spiritului sfânt al lui Dumnezeu şi au devenit Israeliţi spirituali, sau Evrei 
în interior. Atunci, acesta nu ar însemna, introducerea unui nou sistem de lucruri? 
Acest lucru trebuie inclus în înţelegerea cuvintelor apostolului, la 2 Corintieni 5: 
17, 18 (NW): “Dacă cineva este în armonie cu Cristos, el este o creaţie nouă; 
lucrurile vechi au trecut, iată! Lucruri noi au venit în existență. Dar toate lucrurile 
sunt de la Dumnezeu. “Un astfel de lucru ca această “nouă creaţie,” în armonie cu 
Cristos, Capul, nu a existat niciodată înainte, nu, nicăieri în întregul univers a lui 
Dumnezeu. Deci nu ar putea fi altcumva, decât că noul sistem al lucrurilor ar 
trebui să fie introdus şi acestea în legătură cu “noua creaţie” creştină. Astfel de 
noi sisteme, au fost introduse. Dumnezeu arăta așadar, când El a descris 
beneficiile noului legământ, spunând că El chiar va îndepărta păcatele. W 11/1. 
 
 

14 Ianuarie 
Eu voi pune un păstor peste ele şi el le va hrăni, chiar pe servitorul Meu, David. - 
Ezechiel 34: 23.  
 
 Marele Păstor Iehova îi consideră pe păstorii falşi vinovaţi pentru că 
îndrumă pe căi greşite turma Sa, şi mânia Sa arzătoare şi supărarea sa cumplită se 
aprinde împotriva tuturor acestora. (Zaharia 10:3) Prin mâna Păstorului Său 
Conducător, mai marele David, El este pe deplin capabil să separe oile, de tirania 
celor ce împung cu coarnele. Așadar, atunci când a venit să-și elibereze turma sa 
de păstorii răi, El deasemenea le-a separat de tiranii cornuți care împung şi lovesc 
cu capul pe cei slabi şi pe cei bolnavi şi care calcă în picioare mesajul Împărăţiei şi 
tulbură apa clară a adevărului. Salvându-şi oile de toate aceste rele, Iehova le 
pune în păşuni bune, printre înălţimile muntelui din Împărăţia Sa. El şi-a strâns 
“rămăşiţa” şi tovarăşii afară din ţările îndepărtate ale Creştinătăţii, unde aceştia 
au fost împrăştiaţi. Peste ei, El l-a pus pe servul Său, Isus Cristos, mai marele David 
şi “acest unic păstor” îi hrăneşte. Tovarăşii Săi servitori, ajută ca să hrănească 
turma. W 4/15.  
 
 

15 Ianuarie 



El le-a spus lor: Ce am făcut eu acum, în comparaţie cu voi? Nu este strângerea 
strugurilor din Efraim mai bună decât culesul viei din Abiezer? Dumnezeu ţi-a dat 
în mâinile tale, pe prinţii din Midian, Oreb şi Zeeb. - Judecători 8: 2,3. 
 
  În timpul anilor 1920, “celelalte oi” nu au fost invitate prea mult să ia parte 
la serviciu, invitaţia fiind extinsă pentru ei mai târziu, la fel cum în tip aceasta a 
ajuns mai târziu la Eframiţii, prin Ghedeon. După învățătură, “celelalte oi 
“apreciază de ce strângerea lor a trebuit să aştepte, deoarece a fost scopul lui 
Iehova ca să îi strângă prima dată pe cei din “turma mică” şi ei sunt satisfăcuţi cu 
aranjamentul său de lucruri şi încântaţi de privilegiul serviciului, pe care acum îl 
posedă. Așadar acum, “celelalte oi “vin și se alătură în sfârșit, la predicarea veștii 
bune, după ce acest lucru s-a întâmplat de nouăsprezece secole şi după moartea 
anti tipicului întâi născut al organizaţiei lui Satan. Ei se bucură, că ultima lucrare 
de „strângere”, pe care o fac, contribuie din greu la strângerea „mulțimii mari”. W 
6/15.  
 
 

 
16 Ianuarie 

Atunci când sărbătoarea era trecută de jumătate, Isus s-a dus sus în templu şi a 
început să învețe. De aceea, evreii s-au întrebat, spunând: “Cum are acest om 
cunoştinţă de carte, dacă el nu a studiat în şcoli. “– Ioan 7:14,15 NW.  
 
 Îndeplinind acest tip, Martorii lui Iehova îi învaţă acum marile adevăruri, 
despre Împărăţie. Cu un oarecare dispreţ, religionişti spun: Prin a cărui autoritate 
învățați voi oamenii; voi nu v-aţi dus la nici una dintre şcolile noastre şi nici nu aţi 
fost ordinați de către denominațiunile noastre?” Totuşi, lucrurile pe care le 
predăm, sunt din Cuvântul lui Dumnezeu şi suntem împuterniciţi să “propovăduim 
Cuvântul” de către o autoritate mai înaltă decât orice autoritatea posedată de 
oricare dintre sistemele pământeşti civile sau religioase. Isus a dat porunca şi 
apostolii la fel au confirmat-o. Ca această poruncă, să poată să fie îndeplinită, 
Societatea Watch Tower, susține Şcoala Biblică Gilead, unde sute de misionari 
sunt instruiţi şi astfel echipaţi să se ducă în ţările străine, ca să “propovăduiască 
Cuvântul.” Aşa că această caracteristică de învățare al ospăţului de la tabernacol, 
este acum în curs de îndeplinire. W 7/1.  
 
 



17 Ianuarie 
Cine este cu adevărat, sclavul credincios şi înţelept, pe care stăpânul său l-a numit 
peste servii săi, ca să le dea de hrană, la timpul potrivit? - Matei 24: 45, NW. 
 
 Profeţia nu se referă la un serv oarecare, ci la un serv care a fost ales în 
mod special, dar la unul “care a fost pus peste servii săi” (Siriaca lui Murdock). 
Serviciul principal menţionat, care trebuia să primească atenţie, a fost “să dea 
hrană, la timp” (Murdock) sau, “la timpul potrivit”. Dar acest serv credincios, 
atent, loial și prevăzător îndeplinind însărcinările desemnate, el a obţinut 
aprobarea stăpânului Său. Foarte mulţumit este stăpânul şi la fel este şi sclavul. 
Cine este acest sclav responsabil, acum? Clasa “Împărăţiei Cerurilor”, „cei unşi”. Ei 
sunt numai o mică rămăşiţă a societății a celor 144.000 de membri, a căror 
chemare a început cu Apostolii şi acum este aproape completată, la această, a 
doua apariţie a lui Isus Cristos. Cei care sunt cunoscuţi în general, drept “rămăşiţa 
unsă”, sunt încă pe pământ. Aceştia acum îi hrănesc pe “servii” Stăpânului şi de 
asemenea, turma Sa de “alte oi.” W 8/1.  
 
 

18 Ianuarie 
Fiți împlinitori ai cuvântului şi nu doar ascultători, amăgindu-vă singuri cu 
raționamente false. - Iacov 1: 22, NW. 
 
 Noi nu putem să abandonăm pur şi simplu studiul nostru, imediat ce 
părăsim clasa sau şcoala. Când ne închidem Bibliile şi cărţile noastre de studiu 
biblic după un studiu personal, sau când plecăm de la un loc de întâlnire şi ne 
luăm rămas bun de la tovarăşi creştini, noi, nu putem uita lucrurile pe care le-am 
învăţat. Aceasta ar fi o pierdere de timp, de bani şi de efort mental. Noi trebuie să 
medităm asupra acelor lucruri şi să le aplicăm când înfruntăm problemele zilnice 
ale vieţii şi de asemenea să le spunem şi altor oameni, despre aceste lucruri. 
Trebuie să ne punem cunoștința obţinută la lucru. Păstrează întotdeauna în minte 
scopul sublim al educației tale, sub îndrumarea lui Iehova Dumnezeu şi a lui Isus 
Cristos. Acest scop este, că după orele noastre de studiu, noi să facem lucrarea lui 
Dumnezeu pentru gloria Lui şi pentru salvarea noastră şi a celorlalţi. Şi acest lucru, 
suntem obligaţi să îl facem, în mijlocul unei lumi ostile. Aminteşte-ţi, o mare parte 
din educația noastră, vine prin faptul că încercăm să îi învăţăm pe alții. W 10/1. 
 
 



19 Ianuarie 
Cei rămaşi din sămânţa ei, cei care respectă poruncile lui Dumnezeu şi care au 
lucrarea depunere a mărturiei despre Isus. - Apocalipsa 12: 17, NW. 
 
 Naşterea Fiului Regal al lui Dumnezeu şi-a avut martorii Săi, îngerii lui 
Dumnezeu şi de asemenea, oamenii muncitori, păstorii care au auzit anunţul 
îngerilor. Naşterea Împărăţiei lui Dumnezeu, este de o mai mare importanţă. Deci 
şi ea, de asemenea, merită să îşi aibă martorii pe pământ. Pe cine a ridicat 
Dumnezeu, să fie martorii săi, cu privire la Împărăţia Sa întemeiată în 1914? Pe 
discipolii umili ai lui Isus Cristos, pentru care Isus a spus cuvintele profetice din 
Matei 24:14. Conducătorii politici şi adepţii şi susţinătorii lor, încearcă să suprime 
mărturia despre întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar prin Isus Cristos, 
Dumnezeu Atotputernicul a prezis că o mărturie a Împărăţiei trebuie să fie făcută 
şi nici o forţă care se opune, fie din cer sau de pe pământ, nu pot împiedica 
depunerea mărturiei pentru o mărturie la toate naţiunile. Martorii lui Iehova de 
astăzi, sunt fericiţi să îndure ura şi persecuţia tuturor oamenilor şi a tuturor 
naţiunilor, ca să fie Martorii întemeierii Împărăţiei Sale. Ei sunt foarte favorizaţi. 
W 8/15.  
 
 

20 Ianuarie 
Iată! Un semănător a ieșit să semene şi, în timp ce semăna, unele seminţe au 
căzut de-a lungul drumului, iar păsările au venit şi le-au mâncat. - Matei 13: 3,4, 
NW. 
 
 Suprafaţa tare a pământului, de lângă drum, nu ar lăsa ca seminţele să se 
afunde în pământ, dar le-ar face să fie expuse unde păsările înfometate sălbatice 
le-ar putea vedea şi le-ar culege. Sămânţa nu face niciodată rădăcini sau nici nu 
scoate un fir. Pentru ca sămânţa adevărului despre Împărăţie, să prindă rădăcini 
în noi şi să facă rod, atunci ea trebuie să se afunde în inimile sau în minţile 
noastre, pentru că o persoană îşi exercită credinţa pentru dreptate, cu inima. Fără 
credinţă, nu putem fi salvaţi niciodată: “Vine Diavolul și i-a cuvântul din inima lor, 
ca să nu creadă și să nu fie salvați. “(Luca 8: 12, NW) Noi trebuie să aducem roade, 
ca să fim salvaţi. Cei care ascultă fără să înţeleagă, sau fără să încerce să înţeleagă, 
pot să fie furaţi foarte uşor de informaţia dătătoare de viaţă, care a fost semănată 
în inimile lor. Numai o persoană rea ar dori să fure de la ei sămânţa Cuvântului lui 
Dumnezeu, în loc să o cultive în inimile lor. Noi vrem să o cultivăm. W 12/1. 



 
 

21 Ianuarie 
Fierul ascute fierul, tot așa un om ascute înfățișarea prietenului său - Proverbe 27: 
17. 
 
 Spiritul lui Dumnezeu însufleţeşte minţile celor care se adună supuși să 
analizeze Cuvântul Lui. Prin participarea la studiu în adunare, cineva nu doar că 
obţine un câştig din ideile exprimate de alţii, dar îşi ajută tovarăşii, fără un pic de 
egoism, să profite de pe urma informaţiei pe care o are despre acel subiect. 
Astfel, timpul este petrecut cu folos de fiecare în parte. Instruire specifică în 
legătură cu predicarea evangheliei este oferită la adunarea de serviciu al 
martorilor lui Iehova. Marea creștere numerică din anii recenţi, a martorilor activi 
a lui Dumnezeu, se poate datora instruirii obţinute aici. Nu un curs de presiune 
intensă prin arta de convingere, ci întâlnirea pur şi simplu, atenţionează asupra 
metodei biblice de predicare adoptată de către Isus şi Apostolii Săi şi propunerea 
de metode practice de a face acelaşi lucru, astăzi. Participarea regulată la studiul 
Turnului de Veghere, la serviciul şi la alte întâlniri, este o cale profitabilă pentru 
noi, să întrebuinţăm timpul rezervat acestui scop. W 2/1.  
 
 

22 Ianuarie 
Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani fiind mulțumiți cu cu ce aveți. Căci el 
a zis: „Nicidecum nu te voi lăsa și nicidecum nu te voi părăsi.” - Evrei 13:5, NW. 
 

Indivizii pot strânge un mare câștig material, importanță, popularitate, 
poziţie, bani şi influenţă. Ei pot câștiga toate aceste lucruri, prin propriile lor 
eforturi, sau datorită moștenirii, dar lucrul important pe care aceştia trebuie să îl 
ţină minte este că: evlavia cu mulțumire este mijlocul unui mare câştig. Când ei s-
au născut, nu au adus nimic în lume cu ei, iar când ei o părăsesc ei nu pot lua 
nimic din ea. Aşadar, de ce să fii trist tot restul vieţii tale, doar fiindcă ai multe 
bogăţii materiale? Primește sfatul Maestrului: “Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi și 
vinde-ți bunurile și dă-le săracilor și vei avea o comoară în cer și vino și fii urmașul 
meu. “(Matei 19: 21, NW) Nu este oare mai bine să fii mulţumit în Casa lui 
Dumnezeu, decât să fii nemulţumit în Organizaţia Diavolului? Caută mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu. W 1/1. 
 



 
23 Ianuarie 

Eu sufăr răul până acolo că sunt legat cu lanțuri ca un răufăcător. Totuşi, cuvântul 
lui Dumnezeu nu este legat. - 2 Timotei 2: 9 NW. 
 
 Adevărul Bibliei este lucrul care va permite omenirii să evadeze cu succes 
din închisorile lui Satan, care va elibera oamenii din sclavie, la libertatea 
cunoaşterii şi servirii adevăratului Dumnezeu. Când mintea este liberă, poporul lui 
Iehova poate să îi slujească, deşi corpurile lor se ofilesc în celulele închisorilor, sau 
suferă în lagăre de concentrare. Eliberată de eroare şi de frica de consecinţe, 
mintea plină cu adevărul Bibliei, luptă în lupta divină ca să elibereze pe alţii, 
pentru serviciul lui Iehova. Libertatea care vine prin cunoaşterea Bibliei, este 
folosită în serviciul lui Dumnezeu. Persoanele eliberate prin faptul că au auzit 
adevărul, ar trebui atunci să predice adevărul ca să îi elibereze pe ceilalţi, astfel că 
toţi cei ce vor, să fie liberi să se închine lui Dumnezeu, conform poruncilor Lui. Şi o 
dată eliberaţi, staţi fermi în acea libertate, aşa cum a-ţi fost sfătuiţi: “Pentru o 
astfel de libertate, ne-a eliberat Cristos. Rămâneți deci fermi şi nu vă lăsați puși 
din nou în jugul sclaviei “- Galateni 5:1, NW. W 6/1.  
 
 

24 Ianuarie 
Pentru că tot ce s fost scris mai înainte, a fost scris pentru instruirea noastră, 
pentru ca prin perseverența și prin mângâierea noastră din Scripturi, noi să putem 
avea speranţă. – Romani 15: 4, NW. 
 
 Puterea noastră, trebuie prin urmare să fie obţinută dintr-un studiu al 
Scripturii, pentru că de aici învăţăm cine este sursa puterii. Nu Dumnezeu a făcut 
puterea? El a creat-o. Cu cât învăţăm mai multe despre El şi cum îşi furnizează 
puterea, cu atât vom fi mai potriviţi să devenim beneficiarii acesteia. Să-l cunoști 
pe Iehova, este să te încrezi în el. Domnul nostru Isus este exemplul perfect al 
încrederii complete, necunoscând frica de om, de lume, sau de Diavol. Frica de 
Dumnezeu şi umilința, sunt calităţi esenţiale ale Creştinului şi Iehova le-a prevăzut 
cu graţie, pentru studiul nostru privat sau pentru studiul în grup, astfel ca noi să 
putem obţine creştere în aceste calificări. Prin umilință, vine instruirea şi 
discipolul credincios va fi găsit întotdeauna, aşteptându-l pe Dumnezeu şi căutând 
după voia Lui. Atunci, tot timpul conştiinţa va evita să se ofenseze supunându-se 
lui lui, când îi cerem ajutorul, ca să facem lucrarea lui. W 3/15.  



 
 

25 Ianuarie 
Oricine care menţionează Numele lui Iehova, să renunţe la nedreptate. - 2 Timotei 
2: 19, NW.  
 
 Mai bine decât să se abandoneze ca nişte sclavi, în serviciul acestei lumii 
condamnate, cei pe care Iehova i-a făcut martorii Săi s-au dedicat pe ei înşişi ca să 
fie folosiţi de El, considerând acest lucru o onoare, ca să fie folosiţi de el la orice 
sarcină. Doar printr-o astfel de separare, sunt ei potriviţi pentru serviciul Marelui 
Stăpân şi el arată acceptul său pentru ei, prin faptul că îi echipează pe ei, pentru 
lucrarea care este plăcut în faţa Lui. Ah, acolo este dovada că ei sunt martorii Lui 
care compun organizaţia Sa vizibilă, adică, binecuvântarea Sa asupra lor şi faptul 
că Se foloseşte de ei, ca să îşi îndeplinească lucrarea pe pământ. Sistemele 
religioase pot nega că aceştia sunt martorii lui Iehova. Totuşi, dacă ei au dovada 
că ei sunt reprezentanţii onoraţi ai organizaţiei vizibile a lui Dumnezeu, ocara şi 
opoziţia sistemelor religioase lumeşti, nu contează. Ei stau nemişcaţi pe o 
fundaţie solidă: „Pentru toți, temelia solidă a lui Dumnezeu stă în picioare, având 
acest sigiliu: Iehova îi cunoaște pe toți aceia care îi aparțin lui.” W 7/15. 

 
 
 
 

26 Ianuarie 
Temeți-vă de Dumnezeu şi da-ţi-i Lui glorie, fiindcă ora judecăţii Lui a sosit şi astfel 
închinați-vă celui care a făcut cerul şi pământul şi marea - Apocalipsa 14:7, NW. 
 
 Noi suntem sub porunca ca să chemăm pe toţi oamenii să se întoarcă de le 
preamărirea zeilor, idolilor şi a puternicilor acestei lumi, la preamărirea 
Creatorului, Întemeietorului şi Constructorului, statorniciei lumi noi. Motivul 
pentru acest lucru, este foarte urgent acum şi noi expunem acest lucru, prin 
aceste cuvinte: „Deoarece Iehova, Atotputernicul nostru Dumnezeu, a început să 
domnească ca Rege”. (Apocalipsa 19:6, NW). Acea expunere pune înaintea 
oamenilor şi a guvernelor pământeşti, chestiunea supremă, aceea a suveranităţii 
universale a Dumnezeului Celui Prea Înalt. Adică: Cine va domni în univers ca 
suveran legitim? Pentru 2.520 de ani, lungimea celor 7 „vremuri desemnate 
naţiunilor”, Suveranul universal legitim, Iehova, nu a domnit peste vreo parte a 



acestui pământ şi nici asupra aşa-zisei Ţări Sfinte din Palestina. Dar acest lucru nu 
mai este aşa, începând cu anul 1914. Închinaţi-vă Lui, acum. W 12/15. 
 

27 Ianuarie 
Şase zile să lucrezi şi să îţi faci toate toate lucrările tale; dar cea de-a şaptea zi, 
este zi de sabat pentru Iehova, Dumnezeul Tău; în acea zi să nu faci nici o lucrare. - 
Exod 20: 8,9 AS. 
 
 Probabil că aproape toată lumea din Creştinătate, ştie de legea pe care 
Dumnezeu a declarat-o, în legătură cu sabatul; dar totuşi foarte puţini oameni, au 
privit la această lege, de asemenea ca la o poruncă directă de la Dumnezeu, să 
lucreze. Este important de ţinut minte, că a Patra Poruncă nu este limitată la o 
simplă observare a unei zile din cele şapte, dar plăcerea lui Dumnezeu pentru 
creaturile Lui a fost, că acestea vor trebui să lucreze. De departe, cea mai mare 
parte a timpului lor, ar trebui să fie dedicat lucrării. Isus a arătat că acest lucru, nu 
este o încălcare a Legii lui Dumnezeu, pe care el a ținut-o perfect, pentru ca 
oricine să facă lucrări bune pentru beneficiul altora, în ziua de sabat. Mai degrabă, 
a fost în armonie cu ținerea principiilor lui Dumnezeu, să se facă lucrări de 
dreptate în fiecare zi. Când Isus a vindecat gratis, un om în ziua sabatului, El a 
spus:” Tatăl Meu, a continuat să lucreze până acum şi Eu continui să lucrez.” (Ioan 
5:17, NW). Sfârșitul legii sabatului cu porunca pentru a lucra şi pentru a se odihni, 
nu a schimbat principiul lui Dumnezeu, că creaturile vor trebui să lucreze. Isus a 
spus, Dumnezeu este un lucrător. W 2/15.  
 
 

28 Ianuarie 
Atunci ei, cei care s-au temut de Iehova, au vorbit unul cu celălalt; şi Iehova, a 
ascultat şi a auzit şi o carte de aducere amine a fost scrisă înaintea lui, pentru cei 
care se temeau de Iehova și care au reflectat la Numele Său - Maleahi 3:16, AS. 
 
 Prin asocierea noastră pentru întovărășire, studiu şi serviciu, noi suntem 
capabili să încurajăm şi să ne ajutăm unul pe celălalt, în credinţă. Astfel, putem 
înţelege scopurile bune ale marelui Iehova şi să căpătăm o înţelegere despre noua 
lume dreaptă şi Împăratul acesteia, pentru că trebuie să fie o acceptare şi o 
convingere personală a acestor adevăruri. Ca să avem încredere completă şi 
siguranţă implicită, noi trebuie să facem aceste adevăruri familiare, o parte din 
noi şi atunci vom fi capabili să ascultăm porunca: „Rămâneţi fermi, prin urmare, 



încingeți-vă mijlocul cu adevărul.” (Efeseni 6: 14, NW). Vorbirea unul cu altul, nu 
poate fi înfăptuită prin rămânerea acasă, sau doar că citeşti Biblia. Să înfăptuiești 
acest lucru, trebuie să te întâlneşti neapărat unul cu celălalt şi să discuţi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi acele lucrări care au legătură cu onorarea numelui său sfânt. 
Aceasta înseamnă să vorbeşti cu cei din apropierea ta spunându-le adevărul. W 
3/15.  
 
 

29 Ianuarie 
  Însufleţeşte-ne şi noi vom chema Numele Tău - Psalmi 80: 18. 
 
 Observatorii sinceri nu reuşesc să înţeleagă de ce Martorii lui Iehova, sunt 
aşa de zeloși iar persoanele care merg la bisericile ortodoxe, sunt aşa de apatici. 
Nu este faptul că Martorii lui Iehova ca oameni sunt întrucâtva diferiți diferiţi. 
Mulți dintre ei, au fost şi ei la un moment dat, membri apatici şi nepăsători ai 
adunărilor religioase ortodoxe. Punctul-cheie, este că ei şi-au schimbat hrana lor 
spirituală, sau mai bine zis, ei au rupt postul spiritual impus asupra lor, în 
adunările Creştinătăţii. Neprimind hrană spirituală, ei nu au avut putere spirituală 
pentru lucrările creştine. Dar când s-au rupt de la păşunile uscate şi lovite de 
foamete ale Creştinătăţii şi au început să se hrănească cu bogata hrană spirituală 
hrănitoare din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ei au devenit puternici şi activi, din 
punct de vedere spiritual. Şi hrănirea continuă, reînnoieşte puterea pentru 
propovăduirea înflăcărată și zeloasă a creştinului. Prin propovăduirea lor a 
evangheliei, mii de oameni descoperă stocuri bogate de hrană spirituală. - W 4/1.  
 
 

30 Ianuarie 
Să fie modelaţi după chipul Fiului său. – Romani, 8: 29, NW.  
 
 Cunoștința perfectă, înţelepciunea şi înţelegerea, nu au venit de la sine lui 
Isus. El a trebuit să le dobândească prin studiu, meditaţie şi rugăciune, la fel ca noi 
(Deuteronom 17: 18–20). Calea lui credincioasă în această privinţă, este fixat în 
continuare ca un exemplu pentru noi, ca să-l urmăm. Argumentările şi concluziile 
Lui, sunt bazate pe o înţelegere perfectă a voinței divine şi sunt complet străine 
de metodele umane de judecată. Multe dintre concluziile Sale, sunt complet 
diferite de concluziile noastre, datorită imperfecţiunilor noastre şi a înclinaţiilor 
umane, care sunt după carne. (Isaia 55: 8,9) Calea de acțiune pe care El o susține 



pentru şi discipolii Săi, este cea dreaptă, indiferent de cât de mult ar intra în 
conflict cu calea noastră proprie. Trebuie să îi fie dată întâietate, indiferent de 
concluziile noastre proprii sau a oricărei alte creaturi. Noi trebuie să ne 
transformăm, făcând ca mintea noastră să se armonizeze cu gândirea lui 
Dumnezeu, așa cum a fost exprimat în Cuvântul Său, înainte ca noi să avem 
cunoștința adevărată, înţelepciunea şi înţelegerea. Isus şi-a arătat înţelegerea, 
prin aplicarea corectă a Scripturilor. W 5/1. 
 
 

31 Ianuarie 
Voi să fiţi desăvârșiți, aşa cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.  -   Matei 5 : 48, 
NW 
 
 Însuşirile lui Iehova sunt puterea, înţelepciunea, dreptate şi iubirea. 
Scriptura spune că toată puterea îi aparţine Lui , şi că El este astfel, sursa întregi 
puteri din univers. Înţelepciunea Sa este perfectă, El nu face nimic greşit. Tot ceea 
ce spune sau face, este drept. Ca Cel înțelept, El este sursa înţelepciunii ( Psalmi 
62 : 11, 33:4, Proverbe 2:6,7 ). El este drept, şi este începutul dreptăţii. Hotărârile 
sale,  sunt drepte şi nepărtinitoare. Afirmaţia Sa puternică, este : ”Nu este nici un 
Dumnezeu în afară de Mine ; un Dumnezeu drept şi un Salvator ; nu este nimeni 
în afară de Mine.” (Deuteronom 32:4;  Isaia 45:21). Iehova este un Dumnezeu al 
iubirii. Despre El, se poate spune, pe drept : ”Dumnezeu este iubire ” Prin El, 
iubirea este exprimată în altruism perfect şi pentru folosul de durată al tuturor 
creaturilor Sale, care Îl servesc cu devotament de nezdruncinat. Ca să aibă iubire, 
creaturile Lui trebuie să Îi fie devotate fără egoism şi  trebuie să se străduiască să 
oglindească toate cele patru însuşiri ale Lui, către toate creaturile . 1 Ioan 4:8, 16    
W 5 / 15  
 

1 Februarie 
Avertizează-i din partea Mea - Ezechiel 33: 7. 
 

Iehova Dumnezeu, nu loveşte niciodată fără avertizare. Oare a înecat prima 
El lume, prin distrugerea cu apă, fără avertisment? A ars El oare, oraşele 
desfrânate Sodoma şi Gomora prin distrugerea cu foc, fără avertisment? Oare 
Atotputernicul a luat Egiptul pe nepregătite, când El a trimis val după val plăgile 
distructive peste toată ţara? Când Iehova a manevrat înfrângerea lui Israel şi Iuda, 
prin invazii străine, oare nu au fost avertizate victimele? Puternicul Babilon, care a 



domnit ca o regină fermecătoare peste oameni şi a naţiuni, ar fi trebuit să fie 
surprins când oștirile inamice l-au luat cu asalt? Dar ce e de spus despre 
distrugerea care a lovit Ierusalimul, în primul secol după Cristos al erei noastre; 
oare acea nenorocire a căzut fără avertisment? La toate aceste întrebări, faptele 
spun fără nici o urmă de îndoială, Nu! Din consideraţie pentru corpul netrainic din 
carne al omului, Iehova Dumnezeu îşi trimite avertismentele Lui prin mesageri în 
formă umană, mesageri pe care cei avertizaţi îi pot asculta cu plăcere şi de la care 
pot cere detalii. Despre această practică, El spune: „Am vorbit cu tine mai 
devreme și târziu... dar tu nu ai ascultat... Eu am trimis pe toţi servitorii mei, 
profeţii, mai devreme şi târziu.” – Ieremia 7:13,25, AT. W 1/15. 
 
 

2 Februarie 
„Iată! vin zile”, spune Iehova” când voi desăvârşi un nou legământ cu casa lui 
Israel şi cu casa lui Iuda” - Evrei 8: 8, NW. 
 

Preoții din tribul lui Levi au fost o parte a sistemului de lucruri care a existat 
sub legământul Legii. Sacrificiile pe care ei ei le ofereau nu puteau niciodată 
îndepărta păcatele și să-l facă pe om perfect, deci ele au fost doar o ilustrație a 
venirii sacrificiului real. Ca omul să obțină binele de durată, un nou și mai bun 
sistem de lucruri a fost cu siguranță necesar și Dumnezeu l-a făcut pe acesta prin 
Fiul său Isus Cristos. (Evrei 1: 1,2) Vechiul legământ al Legii la împiedicat pe Isus, 
Mesia, să devină un preot pe pământ și acesta doar condamna omul pentru păcat, 
în loc să-l descarce de acesta. Deci dacă a fost un nou mare preot al lui Dumnezeu 
cu un sacrificiu care îndepărta păcatul și dacă Mesia din tribul lui Iuda a fost acest 
Mare Preot, atunci a trebuit să fie un nou legământ. Isus Cristos a fost făcut Mare 
Preot, prin jurământul făcut de Iehova Dumnezeu şi atunci lui i-a fost dat să fie, 
Marele Preot al noului legământ. W 11/1. 
 
 

3 Februarie 
Este legal să plăteşti tribut, Cezarului? – Matei 22:17, NW. 
 

În viitorul apropiat, Iehova Dumnezeu va aduce la un sfârşit decisiv, 
controversa sa cu Cezar, cu privire la cine va domina pământul. Când acea 
chestiune supremă a suveranității universale este rezolvată, oricui îi este permis 
să trăiască pe pământ va restitui totul lui Iehova Dumnezeu, deoarece Cezarul nu 



va mai fi. Acolo nu va mai fi nici o divergență în obligații între Dumnezeu și 
puterile politice ale acestei lumi vechi. Această lume veche împreună cu Cezarul ei 
va fi distrusă. Lumea Nouă dreaptă va fi aici împreună cu viul și adevăratul 
Dumnezeu și cu Guvernatorul perfect pe care el l-a numit cu autoritate peste 
acest pământ. Dar până când războiul Armaghedonului îl înlătură pe Cezar, pe 
partizanii politici și pe aliații săi comerciali și religioși, Cezarul trebuie luat în 
seamă chiar și de persoanele carte nu sunt o parte a acestei lumi, dar care totuși 
trăiesc în ea. Isus a zis: „Restituiți, prin urmare, Cezarului lucrurile Cezarului, dar 
lui Dumnezeu lucrurile lui Dumnezeu.” Atâta timp cât această lume durează 
cuvintele lui Isus de aici se aplică. W 11/15. 
 
 

4 Februarie 
Deoarece, toate aceste lucruri se vor descompune, ce fel de persoane trebuie să 
fiți în conduită de acte sfinte și fapte de devoțiune evlavioasă. – 2 Petru 3:11, NW. 
 

Pentru oamenii cugetători, dovada că că prezentele puteri ale națiunilor nu 
vor împiedica ziua distrugerii, împreună cu dovada Scripturii că timpul rămas este 
scurt, se pune întrebarea: Ce voi face eu în timpul rămas ca eu să-l pot folosi cel 
mai bine. Contrastul de asemenea este trasat clar între ceea ce viitorul păstrează 
pentru cei care folosesc și pentru cei care nu folosesc înțelept timpul lor. O 
persoană înțeleaptă care acceptă dovada Scripturală clară despre timpul în care 
ea trăiește și află ceea ce trebuie să facă, ea face. Făcând așa ea nu trebuie să se 
teamă de exprimarea judecății lui Dumnezeu. „Inima omului înţelept, discerne 
atât timpul cât şi judecata.” (Eclesiastul 8: 5) Evident, dacă lumea veche în curând 
merge în distrugere, un om înțelept înțelege că el nu poate irosi timpul așa cum 
această lume o face. În timpul scurt care a rămas voia lui Dumnezeu este ca toţi 
oamenii să înveţe despre El şi să câştige viaţă. W 2/1. 
 
 

5 Februarie 
Dar răbdarea să-și facă lucrarea desăvârșit, ca să puteți fi desăvârșiți complet şi 
sănătoși în toate privinţele, ne lipsindu-vă nimic - Iacov 1:4, NW. 
 

Noi acum avem privilegiul să ne facem mai buni, prin multele experienţe şi 
încercări care vin peste noi. Noi suntem, ca să zicem așa, desăvârșiți în lucrarea 
noastră, cizelându-ne cusururile. Când vedem lucrarea noastră îmbunătățindu-se, 



noi primim multă bucurie. Noi ne bucurăm să facem voința lui Dumnezeu. 
Împreună cu această desăvârșire a serviciului nostru vine cunoștința că noi facem 
ceea ce este drept. Astfel, Dumnezeu ne răsplăteşte cu libertatea care vine numai 
dintr-o conștiință curată. Noi, în calitate de Creștini, am făcut o consacrare ca să Îl 
servim pe Tatăl nostru şi el ne ajută să ne păstrăm integritatea. Prin luarea unui 
curs al dreptății noi primim multe binecuvântări și noi suntem privilegiați să o 
arătăm prin conduita noastră dreaptă ca cei care ne maltratează, să aibă toată 
rușinea. Când persistăm în lucrarea noastră de servire a lui Dumnezeu şi când ne 
ținem strâns de organizaţia Sa, noi putem suferi persecuția, dar Dumnezeu ne 
acordă puterea şi capacitatea să o suportăm. Este o bucurie să suferim pentru 
înfăptuirea dreptății. W 2/15. 
 
 

6 Februarie 
  Acum când ei au înţeles vorbele lui Petru şi Ioan, când ei au înțeles faptul că ei 
erau oameni fără școală şi de rând, ei s-au minunat. - Faptele Apostolilor 4: 13, 
NW. 
 

Chiar dacă au fost considerați „neînvăţaţi și de rând”, Petru și Ioan au avut 
inimile pline de dorința să-l laude pe Dumnezeu datorită a ceea ce ei au auzit de la 
Isus. Deci nici educaţia și nici lipsa educației nu poate împiedica pe cineva de la a 
cânta laude lui Dumnezeu; nici calificarea cuiva de a predica nu este determinată 
de poziţia sa socială sau financiară. El trebuie să aibă o inimă sinceră, dorind 
adevărul şi dreptatea. Acest lucru, nu înseamnă că astăzi nu este necesar ca un 
om să nu studieze Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum şi discipolii lui Isus au trebuit 
să înveţe de la Isus; aşa că noi astăzi trebuie să învăţăm din Biblie. Ar fi imposibil, 
să răspunzi oricărui om cu privire la lucrările lui Dumnezeu și speranța pe care o ai 
în promisiunile Sale dacă nu practici studiul despre ceea ce Dumnezeu a scris în 
legătură cu El însuşi. Trebuie întotdeauna să fii pregătit să dai un răspuns în 
legătură cu speranţa pe care o ai cu scopul să stimulezi credința în ceilalți. – 1 
Petru 3:15. W 3/1. 
 
 

7 Februarie 
 Nici ca unii care stăpânesc peste cei care sunt moştenirea lui Dumnezeu, ci 
devenind exemple pentru turmă. - 5:3, NW.  
 



Dacă vreun serv sau sub păstor gândește că el este important și ar trebui 
pus pe un piedestal mai presus decât frații săi ca să fie privit și onorat, atunci el să 
citească ceea ce Pavel a scris la Galateni 6:3 (NW): „Dacă cineva crede ceva, când 
este un nimic, el îşi înşeală propria sa minte.” Nu lăsa ca poziţia ta de serv să ţi se 
urce la cap. Să nu fii un şef despotic şi nici un dictator dur peste „oi.” Nu uita că 
oile aparţin altcuiva. Ele nu sunt oile tale. Ele sunt „oile Mele”, spune Păstorul cel 
Drept şi acum le cheamă pe fiecare după nume, ele „cunosc vocea lui... ele nu 
cunosc vocea străinilor.” Astfel, dacă le vorbeşti cu o voce despotică, o voce 
străină, ele nu vor răspunde (Ioan 10: 3 – 5, NW) Deci, blândeţea şi umilința este 
regula care guvernează turma lui Iehova; şi toţi din aceasta, inclusiv sub păstorii 
sau servii, trebuie să se supună acestei porunci. Toţi trebuie să imite exemplul 
perfect de blândeţe arătat de Păstorul Principal. W 4/15. 
 
 

8 Februarie 
Şi ei au stat, fiecare om în locul său, în jurul taberei; şi întreaga oștire a fugit şi ei 
strigau şi i-au pus pe ei pe fugă – Judecători 7: 21, AS. 
 

Locuitorii pământului pot crede că Martorii lui Iehova sunt slab echipaţi 
pentru lucrarea de predicare, la fel ca soldații înarmaţi pentru un război, cu torțe 
și urcioare. Ei nu sunt echipaţi cu învăţături religioase ortodoxe şi nici cu vreo 
diplomă de la vreun seminar teologic. Ei nu folosesc metode ortodoxe de 
predicare. Dar atunci când încep să vorbească şi când lasă ca lumina Bibliei să 
strălucească, dușmanul este confuz, năucit şi incapabil să stea împotriva 
adevărurilor declarate. (Ioan 7:15, Faptele Apostolilor 4:13) Lumina Bibliei este 
prea puternică pentru duşmanii care dorm de mult în întuneric, aşa că ei bâjbâie 
orbiți, încurcaţi de un mesaj care le este străin. Incapabili să se împotrivească 
Bibliei, ei fug la tradiţii, la crezuri, la obiceiuri, la ritualuri, ceremonii şi formalism, 
inclusiv până la punerea pe fugă completă din țară a adevăratei închinări a lui 
Iehova. Ei chiar se ucid între ei. W 6/15. 
 
 

9 Februarie 
Când îl veți ridica pe Fiul Omului, atunci vei şti că Eu sunt şi că Eu nu fac nimic din 
propria Mea iniţiativă, dar la fel cum Tatăl m-a învăţat pe Mine, Eu vorbesc aceste 
lucruri. - Ioan 8: 28, NW. 
 



Isus a recunoscut că este învăţat de către Dumnezeul şi Tatăl Său şi pentru 
ca noi să-i urmăm pașii, noi trebuie să avem acelaşi Învăţător, cum a avut și El. Nu 
am putea avea un învăţător mai mare şi mai competent decât Iehova Dumnezeu 
şi nici o şcolarizare mai mare decât cea pe care El o dă, pentru că acest lucru duce 
la un succes sigur. Datorită credinţei lui Isus, Iehova l-a trimis să ne înveţe. Prin 
urmare, noi trebuie să devenim discipolii lui Isus, sau învăţăceii Lui. Noi nu putem 
obține intrarea în şcoala de succes a lui Iehova, decât prin Isus (Ioan 14:6). Aşa 
cum Iehova l-a învăţat pe Isus, ca acesta să poată să înveţe la rândul Lui pe alţii, 
aşa şi noi, după ce suntem învăţaţi, trebuie să îi învăţăm pe ceilalţi. Aducerea 
noastră la școala lui Dumnezeu este pentru un scop neegoist. Aceasta nu este o 
şcoală unde se învaţă doar teorie, ci aceasta este mai mult o şcoală practică. Noi 
ne prezentăm la acea şcoală, ca să putem învăța să facem voia Lui şi ca să putem 
învăţa pe alţii, ca şi ei să câştige viaţă. W 10/1. 
 
 

10 Februarie 
Şi ea dat naștere unui fiu, un bărbat, care este destinat să păstorească toate 
naţiunile cu un toiag de fier. Şi copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul Său – 
Apocalipsa 12: 5, NW. 
 
 Organizaţia cerească a lui Iehova, este denumită simbolic Ierusalim. Ea l-a 
născut pe Isus Cristos ca cel care trebuia să fie întronat Rege a lumii noi a lui 
Iehova. Toiagul Său de fier înseamnă mânie pentru naţiunile a căror „şapte 
timpuri” s-au terminat. Aşa că anul 1914, nu a fost timpul pentru naţiunile 
păgâne, să se bucure de preluarea puterii domniei asupra pământului, de către 
Iehova şi naşterea Împărăţiei lui Cristos. Evenimentele istoriei arată ce au devenit 
ele așa de bine la data crucială a anului 1914. Ele s-au angajat într-un război 
mondial între ele pentru dominaţia lumii, în loc să acționeze ca şi Creştini şi să 
cedeze puterea lor pământească Regelui întronat al Împărăţiei lui Iehova. În cei 
treizeci şi şapte de ani de atunci, mânia lor nu a scăzut, ci a crescut, aceasta fiind 
arătată prin persecuţia lor sporită a Martorilor lui Iehova. Totuşi, noi vom 
continua să-i vestim Împărăţia prin Cristosul lui şi să îl reprezentăm în calitate de 
ambasadori. W 12/15. 
 

11 Februarie 
Continuați să căutați Împărăţia Lui – Luca 12: 31, NW.  
 



Isus i-a sfătuit pe servii Lui, ca să caute mai întâi Împărăţia Lui, promițându-
le că lucrurile materiale le vor fi adăugate. Căutând mai întâi Împărăţia, înseamnă 
că cineva ar avea predominant în minte tot timpul, interesele Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Acesta ar căuta oportunităţi să servească intereselor acestora şi nu să 
caute într-une mai întâi nevoile sale materiale şi să pună deoparte bogăţii lumeşti, 
care să îi protejeze viitorul. Fără îndoială, nu toţi vor fi capabili să servească cu 
normă întreagă. Totuşi, acest sfat se aplică corect şi la fel pentru cei care găsesc 
necesar ca să se angajeze în activităţi seculare, ca să aibă sprijin financiar. 
Căutând continuu să servească Împărăţiei lui Dumnezeu, ori de câte ori apar 
oportunităţi, mulţi au văzut calea eliberată pentru a intra în serviciul de pionierat. 
Mii de oameni au profitat de astfel de oportunităţi şi, fără îndoială, acum sunt 
asociaţi cu societăţile Martorilor lui Iehova, mai multe mii care ar putea deveni 
pionieri, dacă aceştia ar căuta mai serios acest privilegiu. Lucrarea cu jumătate de 
normă pentru a ajuta este bună. W 4/1. 
 

12 februarie 
Înţelepciunea este lucrul principal; deci, să obţii înţelepciune *sau, începutul 
înţelepciunii este, Obţine înţelepciune+; da, cu toată convingerea ta, obţine 
înţelegere. – Proverbe 4:7, AS, marginal. 
 

În acest proces de a obţine înţelegere, noi recunoaştem faptul că cineva ar 
putea avea o cunoştinţă considerabilă şi totuşi să nu aibă înţelegere. Înţelegerea 
nu doar că se ocupă de fapte, dar de asemenea se ocupă şi de scopul și de motivul 
faptelor. Acest lucru cuprinde folosirea sau aplicarea acelei cunoștințe, pentru 
binele mai mare. Astfel fără înţelegere, cunoștința este de o valoare foarte mică. 
Aceasta este în special adevărat, când ajungem să aplicăm cunoștința pe care o 
avem despre Dumnezeu, despre Împărăţia Lui şi despre legea Lui. Este posibil ca 
să avem înţelepciune şi totuşi să nu avem înţelegere. Noi ne putem decide să 
urmăm un drum specific. Noi ne-am putea dedica să servim lui Iehova, ceea ce 
este o procedură înțeleaptă; dar, în plus, trebuie să obţinem înţelegere. Ca fii, El 
ne dezvăluie, scopul și motivul lucrurilor pe care noi trebuie să le ştim. Această 
înţelegere este la îndemâna fiecărui copil al lui Dumnezeu, dar fiecare trebuie să o 
ajungă și să o obţină, să o facă un succes. W 5/1. 
 
 

13 Februarie 



Căci în scriptură i se spune faraonului: „Pentru acest scop specific, te-am lăsat să 
rămâi, ca în legătură cu tine, să îmi pot arăta puterea Mea şi ca Numele Meu să 
poată fi vestit pe tot pământul. - Romani 9: 17, NW. 
 

Numele lui Dumnezeu trebuie să fie respectat pe tot pământul. Cine 
trăiește acum pentru acest nume? În acest „timp al sfârşitului”, există un popor 
care poartă acel nume. Ei sunt cunoscuţi astăzi drept „Martorii lui Iehova.” Înaltul 
privilegiu de a purta numele cel mai măreţ din univers, este al lor. Împreună cu 
acest privilegiu, este și o responsabilitate extraordinară. Ei trebuie să trăiască la 
înălţimea acestui nume. Ei sunt un grup de servi şi misionari, care înfăptuiesc 
lucrarea lor de evanghelizare între națiuni, în toate părţile pământului. Ei îşi 
manifestă dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de tovarăşii lor oameni, prin 
declararea scopurilor lui Dumnezeu la toţi oamenii din întreaga lume, identic cu 
modelul străvechi, cum a făcut Isus Cristos şi apostolii Săi. În 1931, ei au declarat 
în lume hotărârea lor de a fi identificaţi prin acest nume dat de Dumnezeu şi nu 
printr-un alt nume. Faptele demonstrează că acest nume a fost acordat numai 
acestui grup. W 5/15. 
 
 

14 Februarie 
Fericit este acel serv, dacă stăpânul său, întorcându-se, îl găseşte făcând astfel. 
Adevărat vă spun, că el îl va numi peste toate bunurile sale. – Matei 24:46,47, 
NW.  
 

Imediat ne gândim măreața și extrem de prețioasa posesiune a Regelui 
Lumii Noi, adică, Împărăţia lui Dumnezeu. Dar cum ar putea fi dată Împărăţia în 
păstrare servului? Cu siguranţă, nu poate fi acea parte a Împărăţiei care este în 
Ceruri, pentru că totuşi „rămăşiţa unsă” este încă pe pământ. Noi aflăm aceasta 
că este exact ceea ce are de-a face cu interesele glorioasei Împărății, ele având 
legătură acum cu acest pământ. Adică, acele interese ale Împărăţiei care sunt 
vizibile. Poate însemna aşadar, că Stăpânul reîntors care vine ca noul Conducător 
al pământului, să-l facă pe acest serv credincios şi înţelept, îngrijitorul tuturor 
posesiunilor sale? Acesta este exact lucrul care este declarat, nimic mai mult de 
atât. „El îl va numi, peste toate bunurile sale.” Nu numai că credem acest lucru, 
dar aducem mulţumiri în fiecare zi lui Dumnezeu şi lui Christos, pentru bunătatea 
sa iubitoare față de copii oamenilor. W 8/1.  
 



 
15 Februarie 

Fiți înflăcărați de spirit. – Romani 12: 11, NW. 
 

Aşa cum fiecare serv crește în cunoștință, el va dori să facă această 
cunoștință disponibilă celorlalţi. Deci, vestește veştile bune, le vorbește celor din 
afara societăţilor noastre, oamenii în general, da, merge din casă în casă, după 
aceea face vizite mai multe, până când interesul este transformat într-o dorinţă 
pentru studiu. Adesea, copii lui Iehova vorbesc împreună și transmit aceste vești 
la ceilalți, care este cu atât mai plăcut în ochii Săi. Nu este acesta un fapt, că cei 
care participă la întâlniri regulat, se interesează de programele de serviciu și cel 
actual de predicare, cei care sunt prezenţi la fiecare adunare de circuit, sunt cei 
care sunt mai plini de viaţă, discutând întotdeauna adevărul, înflăcărați de orice 
oportunitate şi privilegiu de de serviciu? Oare nu vorbesc ei tot timpul despre 
vizitele lor, studiile lor sau cum cineva a fost ajutat în serviciu? Ei nu au timp de 
petrecut pentru nimic altceva, doar să se păstreze liberi de preocupările lumii 
vechi, în scopul de a fi servi pregătiți ai Domnului Isus. W 3/15.  
 

 
16 Februarie 

Şi toţi copiii tăi vor fi învățați de Iehova; şi mare va fi pacea copiilor tăi - Isaia 54: 
13, AS. 
 

Aceste cuvinte au fost adresate „femeii” lui Dumnezeu, organizaţia 
Teocratică a lui Iehova numită „Sion” care îi aduce pe cei care devin copii spirituali 
ai lui Dumnezeu. Conducătorul copiilor ei, este Isus Cristos; ceilalţi copii ai ei sunt 
urmași ai pașilor lui, unşi cu spiritul lui Dumnezeu şi care vor fi asociaţi cu El, în 
Împărăţia Sa. Când ne întoarcem înspre Dumnezeu şi Isus şi începem să studiem 
Cartea lui Dumnezeu, atunci El devine Învăţătorul nostru şi ştie cu siguranţă, cum 
să ne înveţe calea ca să obţinem existenţa eternă în pace şi fericire. Cât de preţios 
este să îl avem pe însuşi Iehova Dumnezeu, drept Învăţătorul nostru! Nu poate fi o 
instruire mai mare decât a Lui, pentru că aceasta este o primire a cunoștinței de la 
cea mai înaltă sursă, în şcoala vieţii. Şi Dumnezeu l-a chemat să îl ajute în serviciul 
său, ca tovarăș învăţător al său, pe Fiul Său, Isus Cristos: „deoarece Conducătorul 
vostru este unu, Isus Cristos” Aşa că, trebuie să fim învățați de Iehova, prin El – 
Matei 23:8,10, NW. W 9/1. 
 



 
17 Februarie 

Cei de pe stâncă, sunt cei care primesc cuvântul cu bucurie, dar aceştia nu au 
rădăcină; ei cred pentru o vreme, dar la vremea încercării, ei cad. - Luca, 8:13, 
NW.  
 
 Necazurile întâlnite în serviciul lor pentru Dumnezeu și persecuția, pe care 
ei trebuie să o sufere pentru predicarea Cuvântului, le usucă posibilitățile lor de a 
purta fructele. Ei se poticnesc prin aceste necazuri şi persecuţie arzătoare şi sunt 
ofensaţi de acestea, decât să fie convinşi că o astfel de experienţă îi însemnează 
de partea dreptății şi le dovedeşte că ei sunt pe calea dreaptă. În contrast cu 
apostolii, ei nu trec prin ea „bucurându-se că fuseseră socotiţi demni să fie 
batjocoriţi pentru numele său.” (Faptele Apostolilor 5:41, NW) Ei uită că Isus a 
prezis, că persecuţiile şi necazurile vor veni asupra lor, pentru faptul că ei îl 
urmează cu credinţă pe El şi pe apostolii Săi. Ei au lăsat ca Cuvântul lui Dumnezeu 
să intre în ei doar puțin şi după aceea au lăsat ca ceva impenetrabil, asemenea 
unui strat stâncos, să împiedice ca rădăcinile lui să ajungă mai adânc şi să extragă 
calităţile bune ale curajului şi ale credinţei, la suprafaţă. Ei se dovedesc a fi slabi 
de inimă. W 12/1.  
 
 

18 Februarie 
Din plinătatea inimii, vorbeşte gura lui - Luca 6: 45, NW. 
 

Ca să predici necesită credinţă, dar nu multă. Atât de puțină, fiindcă un bob 
de sămânță de muștar va mişca un munte. Mai puţin chiar şi decât acea mică 
părticică ar trebui să ne îndemne spre terenul serviciului de predicare; noi suntem 
mult mai mici decât munţii! Nimeni nu ar trebui să fie condus de alţii, sau chiar de 
ei înşişi, ca să fie activi în mărturisire. Dar ce se întâmplă, dacă cineva nu simte 
nevoia de a propovădui? Studiază. Meditează la legea Domnului, în fiecare zi. 
Vorbeşte despre Scripturi la întâlniri şi adunări, ascultă comentariile celorlalţi. 
Captează adevărul prin ochi şi urechi, până când acesta îți va umple mintea şi 
inima, până când va izvorî şi se va revărsa din gura ta, în serviciul de pe teren. Va 
face acest lucru, de la el însuşi. Noi vorbim despre ce este în inima şi mintea 
noastră. Ceva bârfă, poveşti, necazuri familiale, sau cicăleală, plângeri sau 
altercații. Acestea sunt ceea ce le umple minţile. Ce este în mintea noastră, vrem 



să dăm afară. Aşa că primește adevărul în mintea ta şi după aceea să îl dai afară 
din mintea ta, în teritoriul tău de mărturie! W 1/15. 
 
 

19 Februarie 
Pentru că nu am adus nimic în această lume şi nici nu putem duce nimic din ea. 
Aşa că, având hrană şi îmbrăcăminte şi noi vom fi mulţumiţi cu aceste lucruri - 1 
Timotei 6: 7,8, NW.  
 

Conducătorul suveran al omului şi Furnizorul etern, trebuie să fie Iehova. 
Viaţa omului este dependentă, de singurul Dumnezeu adevărat. Omul ar trebui să 
ştie că întreaga creație, incluzându-l pe om, a fost făcută ca să declare 
splendoarea şi gloria lui Iehova, Cel suprem din univers. Omul ar trebui să simtă 
nevoia de a se încrede în Dumnezeu; pentru că atunci când cineva vine în lume, el 
nu are nimic mai mult decât darul vieţii pe care Dumnezeu i l-a dat şi că nu poate 
lua nimic din ea, atunci când moare. Când cineva ştie acest lucru, de ce acesta ar 
dori să domine peste şi să controleze vieţile şi destinele altor creaturi umane? De 
ce să fii lacom şi să ai acea condiţie egoistă a inimii? Dacă, aşa cum ştim, 
Dumnezeu furnizează toate lucrurile care susţin viaţa noastră, atunci de ce 
încercăm să îndepărtăm lucrurile esențiale pe care Dumnezeu le-a dat altor 
oameni, pentru existenţa lor? Ar fi mai bine să ne dăm lucrurile esențiale celor 
săraci, decât să dorim puţinul pe care îl au. Care este câştigul nostru, dacă îi 
jefuim pe cei săraci? Cu siguranţă nu le putem lua cu noi! W 1/1.  
 
 

20 Februarie 
Fiul Meu, păzește porunca tatălui tău şi nu părăsi legea mamei tale - Proverbe 6: 
20.  
 

O persoană care crede că poate să se descurce fără organizaţia lui 
Dumnezeu şi poate studia pe cont propriu Biblia şi poate face lucrarea lui 
Dumnezeu în mod independent, cum crede el mai bine, separat de întreaga 
organizație, este foarte nebun. Lui îi lipseşte înţelegerea despre cum Dumnezeu a 
tratat cu servii săi în timpurile din trecut. Noi nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne 
instruieşte prin organizaţia Sa, femeia Sa, mama Noastră. El o respectă pe femeia 
Sa şi apreciază lucrarea pe care ea o face în interesul fiilor şi fiicelor lui. Aşa că nu 
îi place, când vreun Creştin mărturisit, nesocoteşte organizaţia „mamă.” Să o 



nesocotești, înseamnă să îl nesocoteşti pe Isus Cristos, pentru că Dumnezeu l-a 
făcut pe acest preaiubit Fiu, capul organizaţiei lui Teocratice. Cel care jefuieşte 
organizaţia de respectul datorat acestei mame simbolice, lucrează să distrugă 
organizaţia şi nu să o zidească. El se face vinovat de nesocotirea soţului ei divin, 
Iehova, Tatăl nostru ceresc. W 10/1. 
 

21 Februarie 
Și vei lua în prima zi, ramuri frumoase din copaci, ramuri de palmieri şi ramurile 
din copaci stufoși şi sălciile pârâului; şi te vei bucura înaintea Domnului, 
Dumnezeului Tău, şapte zile - Levitic 23: 40.  
 

În această sărbătoare anti tipică a corturilor şi a strângerii roadelor, poporul 
lui Iehova are de asemenea o cauză de multă bucurie. Rămăşiţa unsă a fost adusă 
în templul spiritual şi acum este în unitate cu Isus Cristos în strângerea finală. 
Celelalte oi vin afară din închisorile religioase, acolo unde ele au fost ţinute în 
robie, prin ignoranţă şi superstiţie. Lucrarea de strângere a lor se extinde rapid, pe 
măsură ce unşii şi „celelalte oi” duc mesajul Împărăţiei tuturor naţiunilor. Aceasta 
este o cauză pentru multă bucurie, pentru că Împărăţia este întemeiată în ceruri şi 
acest adevăr este proclamat oamenilor, ca ei să poată găsi mângâiere şi speranţă 
şi ca ei să poată scăpa din sistemele religioase ortodoxe. Noi avem multă 
împotrivire şi multe încercări, dar nici una dintre acestea nu ne afectează, pentru 
că noi suntem hotărâţi să terminăm lucrarea lui Dumnezeu, cu bucurie. W 7/1.  
 

 
22 Februarie 

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care umblaţi odinioară potrivit 
sistemului acestei lumi, potrivit conducătorului. – Efeseni 2:1,2, NW. 
 

Lumea veche cere ca societatea şi oamenii acesteia, să trăiască conform 
unui anumit aranjament social. Şi noua lume, îşi va avea societatea ei, toţi 
membrii ei vor trăi în armonie, cu un aranjament drept. Satan, Diavolul, 
dumnezeul acestui sistem de lucruri prezent şi rău, este conducătorul invizibil al 
societăţii lumii vechi, dar el nu va fi dumnezeul lumii noi. Iehova, a cărei 
suveranitate universală a fost provocată de către Satan, va fi Unicul, adevăratul şi 
Viul Dumnezeu al noii lumi. El va conduce prin guvernul Teocratic al Fiului Său, 
Isus Cristos, Regele. Această Împărăţie va institui noi sisteme de lucruri, cele 
despre care Biblia spune că vor veni. Însăşi întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu 



în ceruri, prin întronarea Fiului Său în 1914, a rezultat într-o schimbare radicală în 
activităţile copiilor spirituali a lui Dumnezeu, care au fost sub un nou legământ. 
Acest lucru a transformat în mod minunat, mesajul pe care ei îl predicau, pentru o 
mărturie. W 11/1.  
 
 

23 Februarie 
Autorităţile existente au fost aşezate de Dumnezeu în poziţiile lor relative. - 
Romani 13:1, NW.  
 

Cum poate fi aceasta adevărat, în legătură cu guvernele politice din lume? 
Acolo, cei care sunt în poziţii oficiale, sunt desemnaţi prin vot popular, prin 
maşinaţiuni politice de partid, prin acapararea dictatorială a puterii, prin 
desemnare administrativă, prin legea ereditară a unei dinastii, prin acţiune 
legislativă sau prin desemnare parlamentară. Dumnezeu nu manipulează politica 
globală ca un şef politic. Doar în cadrul organizaţiei Sale Teocratice, acele 
autorităţi existente stau plasate în poziții distincte, în relaţie unul cu celălalt prin 
Dumnezeu, după cum este arătat în Romani 12: 4,5 şi 1 Corinteni 12:12-28. Pe 
bună dreptate, Iehova Dumnezeu şi-a rezervat poziţia de Supremul Unic al 
„Stăpânirilor Înalte.” El nu împarte acea poziţie, cu nimeni altcineva. Atunci, pe 
cine, a plasat ca următorul superior în legătură cu el însuși? Pe Isus Cristos, care 
şi-a dovedit devotamentul faţă de Tatăl său ceresc, printr-o moarte violentă, în 
mijlocul lumii ostile a lui Satan. Noi suntem, de asemenea, supuşii lui. W 11/15. 
 

24 Februarie 
Înălțați-vă capetele voastre, voi porţilor; da, înălțați-le, voi, uși veşnice; şi Regele 
gloriei va intra... Iehova al oștirilor, El este Regele. - Psalmi 24:9,10, AS. 
 

Melhisedec din Salem, l-a reprezentat pe Iehova în calitate de Rege. Secole 
mai târziu, Iehova Dumnezeu şi-a început domnia asupra Israelului în calitate de 
Rege. Cetatea Ierusalimului a devenit capitala Israelului şi Regele David a fost 
primul care a domnit acolo. Este înţelept oare, ca să îl recunoaştem pe Iehova 
Dumnezeul nostru, drept Rege, din anul 1914? Da. Adevărat, în mijlocul acestei 
lumi de regi umani şi conducători princiari, este nevoie de credinţă ca să 
recunoaştem că El este acum Regele care domneşte asupra poporului Său, care 
trebuie să fie respectat, ca atare. Dar israeliţii au arătat că vom suferi, dacă noi îl 
vom respinge sau vom cădea de la această credinţă. În zilele profetului Samuel, ei 



l-au rugat să le pregătească un rege vizibil care să le conducă naţiunea, care să se 
potrivească cu regii acestei lumi. Ultimul lor rege uman a fost luat prin mânia 
divină, când armatele Babilonului au distrus Ierusalimul în anul 607 înainte de 
Cristos. Asemenea lui, ultimii regi şi conducători princiari ai Creştinătăţii, vor fi 
luaţi prin mânia divină la Armaghedon, în mijlocul marilor necazuri. W 12/15.  
 
 

25 Februarie 
Pentru fiecare lucru este un sezon și un timp pentru fiecare scop sub cer... un timp 
pentru a vorbi - Eclesiastul 3: 1,7. 
 

Iehova, care are un timp pentru fiecare scop, a pus deoparte acest timp 
pentru predicarea evangheliei şi oameni trebuie să fie predicatori. La Matei 24: 
14, Iehova l-a făcut pe Fiul Său, să accentueze faptul că predicarea evangheliei va 
fi imediat înaintea sfârşitului final. Este un astfel privilegiu să ai o parte în această 
activitate, despre care Scriptura arată că însăşi îngerii din ceruri s-ar bucura de 
această oportunitate. (1 Petru 1: 12) Ei nu o consideră a fi sub demnitatea lor, sau 
o pierdere de timp ca să îl susţină pe Iehova în calitate de suveran al universului şi 
să facă cunoscut faptul că Regele Său, Isus Cristos, este întronat. Totuşi acest 
privilegiu, este rezervat oamenilor; dar chiar dacă fiecare om n-ar reuși să predice, 
acest lucru va fi totuşi îndeplinit, pentru că Isus a declarat că dacă discipolii săi ar 
păstra tăcerea, atunci „pietrele vor striga.” (Luca 19: 40, NW) Aşa că Isus a stabilit 
modelul potrivit. El nu s-a reținut de la predicare, dar şi-a devotat cu fervoare 
întreaga Sa viaţă pentru acel singur lucru, ca exemplul nostru. W 2/1.  
 
 

26 Februarie 
Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea de 
Tatăl nu este în el. – 1 Ioan 2: 15, NW. 
 

Satan încearcă să facă lucrurile din această lume, să apară mai atrăgătoare, 
pentru cei din lucrarea lui Dumnezeu. Sunt multe dorinţe ale cărnii, care se 
războiesc împotriva lucrurilor spirituale. Sunt plăcerile acestei lumi, care fiind 
permise pot să ne ocupe tot timpul consacrat. Dacă avem din belșug, din bunurile 
acestei lumi, noi am putea deveni temători că vom pierde calea uşoară a vieţii, de 
dragul lucrării. Atracţiile lumii vechi pot fi o cauză a uitatului în urmă. Aceasta s-a 
întâmplat în zilele de la început al creștinilor şi încă se întâmplă și astăzi. Pavel a 



scris: „Dima m-a părăsit, iubind această lume prezentă și acum a plecat la 
Tesalonic.” (2 Timotei 4:9,10) Dima a avut mari oportunităţi de a-i servi lui 
Dumnezeu împreună cu Apostolul Pavel dar a pierdut, pentru că nu s-a ţinut de 
lucrarea lui. Prin drumul pe care l-a ales în viaţă, el doar şi-a putut pierde şansele 
lui ca să obțină viaţa veşnică. W 2/15.  
 
 

27 Februarie 
Iehova, tronul Său e în Ceruri; ochii Lui privesc, pleoapele Lui încearcă pe copii 
oamenilor. – Psalmi 11: 4, AS.  
 

Nimic nu scapă ochilor lui Iehova. El dă atenție serviciului credincios și 
statornic. Nici o faptă nu îi scapă. Ochii Săi nu dorm niciodată şi El mereu vigilent, 
pentru cele mai bune interese ale copiilor săi. Mulţumirea şi pacea este pentru 
mulţimea celor care trăiesc în condiţia conştientă că puterea lui Iehova este 
totdeauna disponibilă pentru nevoia lor şi El este vigilent pentru cele mai bune 
interese ale lor, crezând că „Dumnezeu face ca toate lucrările sale să conlucreze 
spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi potrivit 
scopului său.” (Romani 8: 28, NW) Martorii lui Iehova sunt singurii care sunt într-o 
condiţie aşa de fericită, pentru că ei cunosc adevărul şi acest lucru i-a eliberat. Ei 
studiază Biblia, vorbesc despre ea şi se supun ei, fiindcă ştiu că este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Studiile lor, includ examinări atente ale faptelor de credinţă şi a lipsei 
de teamă a servilor lui Dumnezeu din vremurile trecute şi ei cred că acelaşi 
Dumnezeu care a făcut lucrări extraordinare atunci, este acelaşi Dumnezeu pe 
care îl cunoaștem și îl servim. - Psalmi 48: 14, AS. W 3/15.  
 
 

28 Februarie 
În decursul uneia dintre zile, el învăța... din cauza mulţimii, ei au urcat pe acoperiş 
– Luca 5: 17-19, NW.  
 

Isus Cristos este strâns asociat cu Iehova în lucrarea de învățare. El a învățat 
în casele oamenilor, când a fost pe pământ. Urmând în paşii lui Isus, primii lui 
discipoli „în fiecare zi în templu şi din casă în casă, ei au continuat fără întârziere 
să învețe şi să anunţe veştile bune despre Isus Cristos” (Faptele Apostolilor 5:42; 
20: 20, NW) Adevăraţii creştini astăzi, se ţin de metodele stabilite de către 
Exemplul lor, Isus Cristos. Ei sună la casele oamenilor, prezentându-le mesajul 



evangheliei. Ei se oferă să conducă studii Biblice, în casele lor. Iehova Dumnezeu 
binecuvântează studiul biblic la domiciliu şi Cristos face să prospere şi o astfel de 
adunare mică, conform promisiunii Lui (Matei 18: 20) Prin urmare, pe măsură ce 
martorii zeloşi conduc studiul biblic privat într-o manieră disciplinată, adevăraţii 
Învăţători, Iehova şi Isus Cristos, limpezesc ochii înţelegerii studentului blând şi 
face ca scopul divin să se dezvăluie celui care învaţă. W 4/1.  
 

 
1 Martie 

Pregătiţi calea poporului. – Isaia 62: 10.  
 

Instrucţiunile lui Isus către discipolii Săi, constituie o descriere model pentru 
supraveghetorii din organizaţia teocratică a lui Iehova, de atunci și până acum. 
Fiecare serv de filială, fiecare serv de district, fiecare serv de circuit și fiecare serv 
de vizite al Societăţii Turnul de Veghere, ar face bine să studieze această descriere 
model, cu grijă şi în mod continuu. Aceasta, le arată cum ar trebui să aprecieze cu 
credinţă interesele Împărăţiei din organizaţia în care ei sunt desemnaţi să o 
servească. Ei ar trebui să îşi planifice întâlnirile şi adunările sau celelalte moduri 
de acțiune, care să consolideze punctele slabe şi să protejeze interesele 
organizaţiei lui Iehova, încredințate în sarcina lor. Ei ar trebui astfel, să se 
comporte, așa cum învață Cuvântul divin. Aceeaşi planificare şi conduită corectă, 
se aplică de asemenea şi unui studiu biblic ţinut la Sala Împărăţiei sau în casele 
oamenilor interesaţi. Fiind servite nevoile oamenilor, să fie apreciate cu afecțiune 
de către conducătorul studiului biblic şi întâlnirea să fie planificată şi ţinută, ca să 
facă cel mai mult bine. - W 5/1.  
 
 

2 Martie 
Porunceşte celor care sunt bogaţi în acest sistem de lucruri... să fie bogaţi în 
lucrări drepte - 1Timotei 6: 17,18, NW.  
 

Ce vrei? Securitate în acest sistem de lucruri care va trece în curând, sau 
viaţa în dreapta lume nouă? Cuvântul lui Dumnezeu stabilește modelul pe care 
toţi creştinii trebuie să îl urmeze ca să obţină viaţă veşnică, indiferent dacă acea 
viaţă înseamnă viaţa împreună cu Isus Cristos, ca mireasa Lui în gloria Împărăţiei 
cereşti; sau să fie viața unei creaturi care se bucură de binecuvântări sub 
Împărăţiei cerului, precum şi plăcerile vieţii eterne pe un pământ nou pe care 



Dumnezeu îl face pentru ca omul să îl populeze. Ambele sunt obţinute prin bogăţii 
adevărate; aşa că adunaţi pentru voi, comori în cer. Dacă vei fi bogat față de 
Dumnezeu, foloseşte-ţi posesiunile tale şi cunoştinţa ta despre Iehova Dumnezeu 
şi despre guvernul Lui drept în interesul celor săraci, să îi mângâi pe toți cei care 
plâng cu veştile bune ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Să nu te laşi legat de bogăţia ta 
şi să devii un rob al posesiunilor tale, dar fă ca posesiunile tale să lucreze pentru 
tine, în predicarea Cuvântului. Tot ce poţi și în ce trebuie să fi bogat, este în 
„lucrări drepte.” - W 1/1.  
 
 

3 Martie 
Veniţi la mine, voi, toţi care trudiţi şi sunteţi împovăraţi şi eu vă voi înviora! Luaţi 
jugul meu asupra voastră – Matei 11: 28, 29, NW.  
 

Tu spui că trebuie să munceşti la serviciul tău opt ore pe zi, cinci sau şase 
zile pe săptămână, doar cu sfârșitul de săptămână și câteva seri pentru celelalte 
activități din propria ta alegere. Dar Dumnezeu nu face nici o greşeală în faptul că 
se predică evanghelia pentru tine și pentru oameni de același fel, fiindcă sunt 
oameni în întreaga lume care îl vor lăuda pe Dumnezeu şi să fie salvaţi. Dumnezeu 
ştie că ai problemele vieţii care sunt comune tuturor oamenilor şi că tu trebuie, 
prin sudoarea frunţii tale, te lupți pentru traiul de pe pământ. Totuşi El ştie, de 
asemenea, că ai suficient timp ca să asculţi mesajul Lui şi acționezi în armonie cu 
El, dându-i Lui lauda care i se cuvine; altfel, El nu s-ar deranja ca evanghelia să fie 
predicată. Este posibil ca să îţi devotezi un pic de timp în fiecare săptămână, ca să 
analizezi Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum acesta se aplică pentru aceste timpuri; 
şi este posibil ca tu să rezervi un pic de timp, ca să îi aduci laudă lui Dumnezeu. 
Dar acolo trebuie să fie dorinţă și determinare din partea ta, ca să pricepi cursul 
aprobat de Dumnezeu, prin grația lui. - W 3/1.  
 
 

4 Martie 
Nu a fost nici un Dumnezeu străin printre voi: de aceea, voi sunteţi martorii mei, 
zice Iehova şi eu sunt Dumnezeu - Isaia 43: 12, AS.  
 

Martorii lui Iehova, transmit mărturia despre scopurile lui. Cineva care 
depune mărturie în tribunal, este desemnat ca martor. Foarte curând, o judecată 
finală în marea chestiune a supremaţiei lui Iehova, trebuie să fie dată în cel mai 



mare tribunal din univers, curtea de judecată a Atotputernicului Dumnezeu. 
Martorii lui Iehova au fost desemnaţi să transmită mărturia cu privire la acea 
mare controversă pe care Iehova o are cu naţiunile. Deoarece ei transmit mărturia 
despre el și scopurile sale, ei sunt îndreptăţiţi să folosească acel nume. Cineva 
care mărturiseşte despre supremaţia lui Iehova, acela este un creştin. Martorii Săi 
urmează pașii lui Isus Cristos, lucru care le dă dreptul să se numească Creştini. 
Creatorul Creştinismului a fost un martor puternic în interesul supremaţiei lui 
Iehova (Ioan 18: 37) Astfel este clar, prin urmare, că pentru a purta numele lui 
Cristos şi pentru a pretinde numele de Creştin, cineva trebuie să fie în primul rând 
un martor al lui Iehova, la fel cum a fost şi Isus Cristos. - W 5/15.  
 
 

5 Martie 
În timp ce ei le promit libertatea, ei înşişi sunt robi ai corupției. Pentru că acele 
care este învins de alt cineva, este înrobit de către acesta. – 2 Petru 2: 19, NW.  
 

Iehova nu este un Dumnezeu al captivităţii. El nu închide pe nici una dintre 
creaturile Lui, în spatele barelor de fier. El nu leagă procesele mentale ale 
individului, ci permite libertatea gândirii, în minţile celor pe care i-a creat. El nu a 
adus în existență nici un robot fizic şi nici unul mental, care să se mişte în mod 
mecanic, pe căile pe care El le-a poruncit, dar el le-a prevăzut pe creaturile sale cu 
minte inteligentă, nu doar capabili de a cunoaște binele și răul, ci şi libertatea de a 
alege orice cale. Oare nu a acordat el, această libertate de a alege, însoțită de un 
avertisment, primei perechi de oameni din Eden? Creatura spirituală, acum 
cunoscută drept Satan, Diavolul, a ales să-și servească lui însuși şi să devină 
captivul propriei sale mândrii rele şi propriei sale lăcomii ambițioase. Îndemnat de 
acești temniceri ai minţii sale, Satan s-a pornit să întemniţeze pe alţii. El a orbit 
minţile necredincioşilor, până în starea unei temnițe întunecoase. Totuşi, aceşti 
orbi, captivi ei înşişi, sunt cei care vor trâmbița o cărare a libertăţii pentru 
omenire. - 2 Corinteni 4: 4, W 6/1.  
 

6 Martie 
Iehova, puternic şi măreţ, Iehova, măreţ în luptă - Psalmi 24: 8, AS.  
 
 Iehova este un Dumnezeu al războiului, care nu cunoaşte înfrângerea. Nici 
un singur duşman, sau uniune de conspiratori, nu sunt capabile, pe câmpul de 
bătălie, de suficientă putere ca să se lupte cu el. Nici un adversar din întreg 



universul, nu îl poate întrece prin superioritate tactică în strategia de război. Atât 
de neegalată este înţelepciunea Lui, încât cu forțe atât de mici care pot fi 
considerate de tot râsul, el poate pune armate puternice pe fugă. Datorită 
înţelepciunii Sale în dejucarea planurilor duşmanilor Săi, el nu trebuie să recurgă 
la puterea sa Atotputernică, ca să obţină victorii. Când este de sus, „înţelepciunea 
este mai bună decât armele de război.” (Eclesiastul 9:18) Martorii lui Iehova, pot 
confirma acest adevăr. Conduşi de către înţelepciunea divină, ei au un şir 
neîntrerupt de victorii împotriva naţiunilor care umplu cu cele mai recente arme 
de război. Ei câştigă, împotriva persecuţiilor, gloatelor, întemniţărilor şi 
interdicţiilor guvernamentale pentru că lucrarea lor de serviciu prosperă, numărul 
lor creşte şi drepturile lor de viaţă în noua lume, rămân sigure. - W 6/15.  
 
 

7 Martie 
Bine, serv bun şi credincios! Ai fost fidel peste puţine lucruri. Te voi numi peste 
multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău! - Matei 25: 23, NW.  
 

Să preţuieşti mai presus de toate, obţinerea celei mai înalte recomandări şi 
laude, de la Regele regilor, Conducătorul ales de către Atotputernicul Iehova. 
Serviciul credincios aduce recompensă, pentru că mai multe responsabilităţi sunt 
puse pe umerii unui astfel de serv şi acest lucru se întâmplă înainte ca lumea 
veche să fie distrusă. Aceşti servi aprobaţi, intră de asemenea în bucuria 
Stăpânului lor. Marea bucurie a Conducătorului noii lumi, este ca să facă lucrarea 
Tatălui Ceresc, să vadă că Numele lui Iehova, este lăudat pentru totdeauna 
întotdeauna şi să ia parte în justificarea acestui nume, înaintea întregii lumi. Acea 
bucurie nu cunoaşte limite. Apoi mai este şi distrugerea acestei lumi rele, 
eliminându-i pe făcătorii de rele pentru totdeauna. Oh, acea zi ar putea chiar fi 
grăbită! Acea zi nu poate să vină suficient de repede. Poţi tu acum începe „să intri 
în bucuria Stăpânului tău?” Da, prin extinderea serviciului tău credincios. - W 8/1. 
 
 

8 Martie 
Martori unși dinainte de Dumnezeu”, „care sunt acum martorii săi înaintea 
poporului.” – Fapte 10:41 și 13:31. - NW. 
 
 



 Iehova Dumnezeu ne-a dat nouă cunoștință sub noul legământ, pentru 
scopul precis ca noi să fim martorii săi, după cum și apostolii au fost. Și ce 
oportunități pentru mărturie avem noi acum. Noi avem Cartea Cărților, Biblia și 
acum pe deasupra, noi avem Traducerea Lumii Noi a Scripturilor Grecești Creștine 
din 1950. Pentru ajutorul nostru, ca să câștigăm cunoștință despre Dumnezeu din 
cartea sa, noi avem literatură Biblică suplimentară, publicată de instrumentul 
prevăzut de Dumnezeu și Christos, Societatea Watch Tower. Prin puterea sa 
irezistibilă lumina a străpuns prin opoziția diabolică și a ajuns la noi și El iar el a 
strălucit peste inimile noastre ca să le lumineze cu glorioasa cunoştinţă despre 
Dumnezeu, reflectată pe faţa lui Cristos. (2 Cor. 4:4-6) Să mergem, să ne ridicăm și 
să strălucim, reflectând lumina la ceilalți. Dacă oamenii sunt distruși pentru lipsa 
de cunoștință, aceasta să nu fie datorită neglijenței noastre. Dacă o mare mulțime 
de oameni cu bunăvoință o să fie acum salvată, acest lucru să fie prin folosirea 
noastră de către Dumnezeu. - W 9/1 
 

9 Martie 
Învaţă-mă să fac voia Ta; pentru că Tu eşti Dumnezeul meu. – Psalmi 143: 10. 
 

Ca să intrăm în şcoala de succes al lui Iehova, trebuie să ne întoarcem pe 
deplin înspre el, marele Conducător al şcolii. Noi trebuie să ne supunem complet 
cursului său de învățare şi să fim dornici să învăţăm în conformitate cu calea lui. 
Acest lucru înseamnă că trebuie să alegem să îl servim pe Dumnezeu şi să intrăm 
într-un acord cu el ca să facem voia Lui, dorind ca voința Lui să fie făcută în toate 
lucrurile. Noi vrem ca El să facă din noi, ceea ce El doreşte şi nu ceea ce această 
lume crede că ar trebui să fim. Zilele acestei lumi sunt numărate şi toţi cei care 
studiază şi ţintesc după succes în această lume, vor fi distruşi împreună cu ea. Dar 
Iehova Dumnezeu vrea ca studenţii Săi să găsească un loc permanent, în noua 
lume liberă pe care El o creează şi care nu va pieri niciodată. Aceasta este dorinţa 
Lui pentru noi, cei care intrăm în şcoala Lui. (Matei 18: 14) El vrea ca noi să 
obţinem viaţă veşnică, în lumea care va veni şi El cunoaşte exact metoda de 
studiu, de pregătire şi de activitate, de care avem nevoie ca noi să reuşim. Astfel, 
prin urmare, este esenţial ca noi să ne supunem voinței Lui în calitate de 
Învăţător. W 10/1.  
 
 

10 Martie 



Dumnezeu... la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit, prin intermediul unui fiu, pe care 
l-a numit moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut sistemele de lucruri. - 
Evrei 1: 1,2 NW.  
 

Iehova Dumnezeu este Creatorul sistemelor drepte de lucruri. Toate sunt 
sub controlul Lui suprem. El le-a aranjat într-o ordine care conduc de la un grup 
de lucruri bune, la un grup de lucruri mai bune, mărețe, în cele din urmă ajungând 
până la înălţimea bunătăţii care nu ne lasă să dorim mai mult. El este un 
Dumnezeu al ordinii şi cunoaște în ce direcţie acţionează cu aranjamentele Lui. 
Scopul Lui este să scape întregul univers de toate forţele răului şi ale dezordinii. El 
va face acest lucru, prin intermediul guvernului său promis, care se află în mâinile 
glorificatului Său Fiu, Isus Cristos. Prin realizarea acestui acestui scop, El se va 
justifica pe sine drept Suveranul cel Drept, peste întreg universul. În acest scop, El 
a făcut o serie de sisteme de lucruri care să urmeze unul celuilalt. Fiul Său, are o 
parte cea mai importantă, în justificare suveranităţii universale a lui Iehova şi El l-a 
folosit în crearea sistemelor de lucruri. - W 11/1.  
 
 

11 Martie 
Voi da mari mulţumiri lui Iehova cu gura mea; da, îl voi lăuda în mijlocul mulţimii. 
– Psalmi 109: 30, AS.  
 

Astăzi, o „mare mulţime” de persoane „din toate naţiunile, triburile, 
popoarele şi limbile” oferă laudă lui Dumnezeu într-un mod corect; şi rândurile lor 
cresc în mod constant. (Apocalipsa 7: 9 – 17, NW) Împreună cu rămăşiţa unsă a lui 
Iehova, ei îşi înalță vocile, din fiecare naţiune. Spiritul Său irezistibil, este în 
spatele acestei cântări de laudă şi nimic nu poate opri creșterea ei. Într-un mod 
foarte practic, împreună cu multă lucrare prin umblarea din uşă în uşă, vizitând în 
mod repetat oamenii, cu mesajul Împărăţiei, rămăşiţa lui Iehova şi însoțitorii lor, 
mărturisesc oamenilor despre Împărăție şi binecuvântările acesteia. Ei cheamă 
oamenii să se alăture în lăudarea lui Dumnezeu, deoarece această chestiune a 
lăudării lui, este aceea prin care sunt judecaţi oamenii. Acum este o mare lucrare 
de despărțire în progres, printre oamenii de pretutindeni, aşa cum Isus a prezis. 
Cei care se alătură în cântarea gloriilor lui Dumnezeu, sunt clasaţi drept „oi”, a 
căror moştenire vor fi binecuvântări eterne. Cei care refuză sunt „capre”, a căror 
sfârşit este distrugerea. - W 3/1. 
 



 
12 Martie 

Aruncaţi-l pe servul netrebnic, afară, în întunericul de afară. – Matei 25: 30, NW.  
 

Lumina înţelegerii Cuvântului lui Dumnezeu creşte vag şi se întunecă în 
mintea celui care în mod ușuratic eșuează să facă negoț cu talantul sau interesele 
Împărăţiei, care sunt puse în mâinile lui. Prin aducerea de creștere, sau prin 
purtarea roadelor, Isus s-a referit la ajutorarea celorlalţi să înţeleagă şi să devină 
martori ai majestății lui Iehova, predicând Cuvântul vieţii. Conform apostolului, 
aceasta este jertfa care este plăcută lui Dumnezeu. „Prin el, să-i oferim 
întotdeauna lui Dumnezeu, o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care fac o 
declaraţie publică despre numele său.” (Evrei 13: 15, NW) Dorinţa să-i învețe și să-
i ajute pe ceilalți, prin urmare umple pe cineva când acela începe să studieze 
despre prevederile grațioase ale lui Iehova și nu este un lucru de dat la o parte, de 
ignorat, sau de acoperit cu preocupări lumeşti. Când cineva îl acceptă pe Isus, 
drept răscumpărătorul său Său şi îşi dedică viaţa, ca să facă voia lui Dumnezeu, 
timpul nu mai este al său, ca să îl risipească sau să îl piardă cum vrea el. Timpul 
său, da, însăşi viaţa lui aparțin pentru serviciul lui Dumnezeu. „Ai fost cumpărat, 
cu un preţ.” - W 2/1.  
 
 

13 Martie 
Eu păstrez Cuvântul Tău în inima mea, ca să mă rețin de la a păcătui împotriva Ta. 
- Psalmi 119: 11, Mo.  
 

Este bine să știi despre promisiunile lui Dumnezeu; da, să mergi dincolo de 
a ști pur și simplu, memorează-le dacă vrei, astfel ca ele să fie mereu în minte 
pentru mângâierea şi pentru conducerea ta. Numai cei care au învăţat de fapt să 
se încreadă în Iehova, cunosc valoarea faptului de a fi capabili să îşi amintească cu 
adevărat despre preţioasele afirmaţii pe care el le-a făcut pentru cei care îl iubesc. 
Toate persoanele cu bună voință, trebuie să înveţe despre aceste lucruri: să 
înveţe care este implicația și cine a ridicat primul, chestiunea supremaţiei 
universale. Până când nu vor fi informaţi în mod corespunzător despre lucrările lui 
Satan, ei nu vor prețui promisiunile despre protecția celui Atotputernic. Dar nu 
este acesta un fapt, că cei care caută dreptatea şi onoarea lui Dumnezeu, devin 
ţinte ale Diavolului? Atunci, calea prin care să rămâi neînfricat până la sfârșit, este 
să studiezi adevărul care este Cuvântul lui Dumnezeu; să înveți despre lucrările lui 



față de oameni în timpurile trecute; să ajungi să cunoşti cine este el şi să înţelegi 
scopurile Lui. Studiază Mărturia Divină și învață despre dreapta lume nouă. - W 
3/15.  
 
 

14 Martie 
Când a găsit o perlă de mare valoare, a plecat, a vândut imediat tot ce avea şi a 
cumpărat-o. - Matei 13: 45, NW.  
 

Isus a avut o bucurie personală în îndeplinirea scopurilor Tatălui Său şi în 
primirea recompensei promise. Acest lucru indică un obiectiv personal, o 
recompensă care va fi pentru toți ai lui, în armonie cu şi pentru plăcerea Tatălui 
său ceresc, care a pus această bucurie înaintea lor. În mod similar, „celorlalte oi”, 
care vor fi binecuvântate din plin şi onorate sub Împărăţia lui Dumnezeu, prin Isus 
Cristos şi destinatare ale acestor binecuvântări, li se cere de asemenea să 
aprecieze acest privilegiu de o valoare inestimabilă. Ele sunt obligate să urmeze 
un drum al credinței, ca cel al lui Isus Cristos şi al membrilor trupului său, ca să fie 
apte pentru binecuvântările Împărăţiei. Astfel, faptul că „a vândut tot ce a avut”, 
dând totul ca să obțină acea „perlă de mare valoare”, este de un interes vital 
pentru toţi membrii trupului lui Cristos, cât şi pentru asociaţii lor, „celelalte oi.” 
Aprecierea noastră a acestui lucru, este mărită de înţelegerea adevărată. Orice 
altceva vei obține, obține înțelegere. - W 5/1.  
 
 

15 Martie 
El a mers călătorit din oraş în oraş şi din sat în sat, predicând şi declarând veştile 
bune ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi cei doisprezece erau cu El. - Luca 8: 1, NW.  
 

Învățătura și pregătirea pe care Isus a dat-o primilor săi discipoli, se poate 
compara cu şcoala de serviciu şi cu adunările de serviciu ale Martorilor lui Iehova 
de astăzi. Multe dintre discursurile sale Lui au fost vorbiri despre serviciu, 
sfătuindu-i pe discipolii Săi să lase ca lumina să strălucească, să predice evanghelia 
Împărăției, să poarte roadele, să-i boteze pe cei noi şi să îi inițieze în lucrarea de 
predicare. El a ţinut demonstraţii pentru beneficiul discipolilor Săi, luând 
conducerea în serviciu ca să le arate cum ar trebui să fie făcută lucrarea. Cei care 
erau lângă el, l-au văzut pe Predicatorul Şef, au învăţat de la el şi mai târziu le-a 
dat motive ca să îşi amintească această pregătire superbă. (Faptele Apostolilor 4: 



13) Când Isus i-a trimis pe cei doisprezece apostoli să predice, el le-a dat lor 
instrucţiuni specifice despre cum să trateze atenția sau opoziţia întâlnită în 
mărturia din ușă în ușă. Mai târziu, El le-a dat o pregătirea similară de serviciu 
teocratic la alţi şaptezeci de discipoli, înainte să îi trimită să predice. Ei s-au întors 
cu un raport. - W 4/1.  
 

16 Martie 
La fel sunt cei semănaţi în locuri stâncoase: de îndată ce ei aud cuvântul, îl 
acceptă cu bucurie. Totuşi, ei nu au rădăcină în ei înşişi, dar continuă pentru un 
timp; şi îndată ce o încercare sau o persecuţie se iveşte din cauza Cuvântului, ei se 
poticnesc. - Marcu 4: 16, 17, NW.  
 

Ce şansă ratează aceştia în a-l marca pe Diavol ca pe un mincinos care îl 
acuză pe Dumnezeu că nu poate pune pământ, un om care să îşi păstreze 
integritatea sub persecuție și necazuri prin intermediul Diavolului! Pentru că se 
dovedesc neroditori, ei eșuează să câștige viață în lumea nouă. Văzând deci, că 
încercări şi persecuţii vor veni peste cei printre care noi semănăm Cuvântul lui 
Dumnezeu despre Împărăţia Lui, noi ar trebui să îi avertizăm şi să îi pregătim pe ei 
pentru venirea acestora. Când totuşi vin asupra lor, în primele zile, înainte ca 
mesajul să fi avut timp să prindă rădăcini adânci şi să fie roditori, noi trebuie să 
stăm alături de ei cu credinţă, sub aceste persecuții. Ajutați-i să îndure aceste 
lucruri, udându-i cu ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu, ca ei să poată rezista 
„arşiţei.” Noi nu putem să-i părăsim. - W 12/1.  
 
 

17 Martie 
Acum Scriptura, văzând în avans că Dumnezeu va declara pe oamenii naţiunilor 
drepți, datorită credinţei, a proclamat veştile bune anticipat, lui Avraam: „Prin 
tine, toate naţiunile vor fi binecuvântate” - Galateni 3: 8, NW.  
 

Împărăţia lui Iehova prin Cristos, nu este ceva naţionalist. Nu este evreiască 
şi nici nu este reținută numai pentru evrei. Avraam nu a fost un evreu şi când 
Iehova a spus acelui om credincios despre binecuvântarea care va veni pentru 
oameni, prin guvernul Teocratic al Regelui Său, el a zis: „În tine, vor fi 
binecuvântate toate familiile pământului... şi în sămânţa ta, vor fi binecuvântate 
toate naţiunile pământului.” (Geneza 12:3, 22:18) Binecuvântarea dătătoare de 
viaţă prin Sămânţa lui Avraam, Isus Cristos, trebuie aşadar să fie extinsă tuturor 



naţiunilor, evreilor și națiunilor la fel. Pe bună dreptate, binecuvântarea a ajuns 
prima dată la descendenţii evrei ai lui Avraam. Dar când acea naţiune a respins 
binecuvântarea, Dumnezeu a acţionat pe baza cuvintelor Lui către Avraam. El a 
extins binecuvântarea prin Isus Cristos, la toate naţiunile ne iudaice. Dumnezeu 
nu este părtinitor faţă de persoane, pe bază de naționalitate. Lucrul care 
contează, este o credinţă ca cea a lui Avraam. - W 8/15.  
 
 

18 Martie 
Bogăţiile nu sunt de folos în ziua mâniei; dar dreptate te eliberează de la moarte - 
Proverbe 11: 4.  
 

Este un lucru atât de evident, că strângerea de bogății nu aduce pace, 
siguranţă sau prosperitate naţiunilor şi nici nu aduce fericire adevărată, individului 
care poate avea strânse aceste averi prin prin mijloace rele şi lăcomie. Dreptatea 
este lucrul care contează! Cineva care vrea să trăiască şi să se bucure cu adevărat 
de viaţă, trebuie să se întoarcă înspre Cuvântul Domnului pentru sfătuire şi după 
aceea să urmeze acea sfătuire. Atât cel sărac cât şi cel bogat, trebuie să îşi pună 
încrederea în Iehova şi să facă voia Lui, să predice veştile bune ale Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Pot cei bogaţi, cei care au multe din bunurile acestei lumi, să facă 
acest lucru? Este vreo speranţă pentru ei, ca să obţină viaţă, în lumea nouă? Și 
dacă este, ce trebuie să facă aceştia? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi ar 
trebui să fim bogaţi în lucrări bune, cu comorile din ceruri. Dacă cineva îşi 
foloseşte averea în promovarea închinării adevărate a Dumnezeului Cel Preaînalt, 
el îşi foloseşte posesiunile pământeşti, într-un mod drept. Posesiunile pământeşti, 
ele însele, nu dau viaţă. W 1/1.  
 
 

19 Martie 
Predică cuvântul şi fă lucrul acesta cu sentimentul urgenţei într-un timp 
prielnic, într-un timp anevoios. - 2 Timotei 4: 2, NW.  
 

Acest lucru, toţi Martorii credincioşi ai lui Iehova îl fac. Unii sunt capabili să 
se dedice lucrării de predicare tot timpul; alţii pot să se dedice numai parţial, 
trebuind să facă unele lucruri seculare pentru existenţa lor. Sunt circumstanţe 
care limitează activitatea unora, dar toţi pot să găsească oportunităţi ca să 
participe la mărturia finală. Bolile fizice i-ar putea împiedica pe câţiva, dar chiar şi 



aceştia pot predica prin viu grai vecinilor, prietenilor, celor care le bat la ușă, sau 
prin telefon, scriind scrisori sau trimiţând literatură biblică prin poştă. Sănătatea 
necorespunzătoare limitează activitatea de serviciu, dar aceasta ar trebui să 
oprească predicare în întregime? Adu-ţi aminte de cazul lui Iov, care a mărturisit 
celor trei vizitatori şi şi-a păstrat integritatea. Astăzi, sunt martori care predică în 
ciuda acestor handicapuri extreme fizice, ca invaliditatea paraliziei, orbirea sau 
incapacitatea de a auzi sau de a vorbi. Într-adevăr, ce circumstanţă ar putea da jos 
un martor credincios, complet din serviciul lui Iehova? - W 1/15.  
 
 

20 Martie 
Vor fi o singură turmă cu un singur păstor. - Ioan 10: 16, NW.  
 

„Noul pământ” pe care Împărăţia îl va aduce în existenţă, va începe cu 
supravieţuitorii Armaghedonului, care au un destin şi o speranţă pământească. Ei 
sunt „celelalte oi” ale Păstorului cel Drept. O „mare mulţime „a lor care continuă 
să crească, trăiesc acum împreună cu rămăşiţa Împărăţiei, unindu-se cu 
moștenitorii care sunt sub noul legământ. Aceste „alte oi” se bucură de multe din 
beneficiile aranjamentului noului legământ, împreună cu rămăşiţa spirituală. Cu 
adevărat, aceste „alte oi” de astăzi, corespund cu „străinii” cu bunăvoinţă care au 
trăit în pace şi în armonie, înăuntrul porţilor cetăţilor din vechime ale Israeliţilor 
aflaţi sub legământul legii. Acel legământ vechi a făcut atâtea prevederi pentru 
astfel de străini temători de Dumnezeu. În multe privinţe, a avut aceleaşi 
prevederi ca şi pentru Israeliţii naturali. Turma „străinilor” de astăzi, care 
poposesc înăuntrul porților noului legământ, au fost binecuvântaţi din plin cu 
rămăşiţa spirituală prin supunerea la aceleaşi reguli divine. – Exod 20: 8 – 10; 12: 
48, 49, W 11/1. 
 
 

21 Martie 
El, cel care locuieşte în locul ascuns al Celui Preaînalt, va trăi sub umbra celui 
Atotputernic. - Proverbe 91: 1. 
 

„Stăpânirile Înalte” sunt înţelese astăzi, ca însemnând în principal, 
Dumnezeu cel Prea Înalt şi Fiul Său care domneşte, Isus Cristos. Cu siguranță, nu 
există puteri sau autorităţi mai înalte decât ei. Iehova Dumnezeu este Autoritatea 
Supremă şi Originală. El fiind Creatorul tuturor lucrurilor, rezultă faptul că El este 



sursa întregii autorităţi, pentru a se face ceea ce este drept. Pentru că El este 
suprem şi toată creaţia depinde de El, nimeni nu are dreptul să-l întrebe pe 
Dumnezeul Prea Înalt despre felul cum îşi foloseşte autoritatea, deşi pentru un 
timp, s-ar putea să nu o înţelegem. El face ceea ce îi place, dar ceea ce face este 
întotdeauna spre bine, de vreme ce nu poate fi nici o urmă de neadevăr şi de 
păcat în El. „Atotputernicul este dincolo de minţile noastre. Suprem în putere şi 
bogat în judecată, El nu încalcă nici un drept.” „Puterea aparţine lui Dumnezeu.” 
(Iov 37: 23 si Psalmi 62: 11, Mo) Fără putință de tăgadă, Iehova este Conducătorul 
Înaltelor Stăpâniri. Fiecare suflet ar trebui să fie supus Lui. - W 11/15. 
 

22 Martie 
Noi trebuie să lucrăm în lucrările Celui care M-a trimis - Ioan 9: 4, NW.  
 

Isus a adus o lucrare preoțească (de preot, lucrare ministerială), pe pământ. 
Tatăl din Ceruri, l-a trimis pe El, prevăzându-i o misiune în care să facă lucrări 
minunate, câtă vreme era pe pământ. Şi astfel Isus a lucrat cu sârguinţă pe toată 
durata serviciului Său. El şi-a devotat talentele şi abilităţile, în mod exclusiv lucrării 
şi scopurilor lui Dumnezeu. După ce discipolii Săi au fost martori la lucrarea sa, 
Isus le-a dat porunci directe ca să se ducă în fiecare oraş şi în fiecare sat, să facă o 
lucrare de predicare şi învățare. El nu a lăsat nici o urmă de îndoială asupra 
acestui lucru: unui creştin i se cere să se ducă la oameni (Luca 9:1-6, 10: 1-9) 
Aceasta înseamnă lucrare din casă în casă, predicarea și învățarea veştilor bune. 
Faptul că lucrarea lor creștină trebuia să includă şi serviciul de misionariat în 
naţiuni îndepărtate a fost arătat direct, prin cuvintele adresate de Isus discipolilor 
Săi, cu privire la lucrarea pe care ei urmau să o facă, după înălţarea Sa la Cer 
(Matei 28: 19, 20) Aceasta a fost o poruncă clară, să meargă la toţi oamenii din 
toate naţiunile. Că au primit mult teritoriu; acest lucru a arătat că multă lucrare va 
fi făcută. Astăzi noi trebuie să îl imităm pe Isus şi să lucrăm. W 2/15.  
 
 

 
23 Martie 

Data memorială, după ora 6 p.m. S.T. 
Cristos, Paştele nostru, a fost sacrificat - 1 Corinteni 5: 7, NW. 
 
 Sărbătoarea Paştelui evreiesc a fost o umbră a lucrurilor ce vor veni şi a 
arătat în perspectivă înspre Isus Cristos, adevăratul „Miel al lui Dumnezeu” care 



va îndepărta păcatele lumii, va elibera pe toți oamenii cu bunăvoință din robia 
păcatului şi a morţii şi va valida noul legământ al lui Dumnezeu. Acest lucru este 
ceva ce mielul de la sărbătoarea Paştelui din vechime nu putea face, acest miel 
fiind numai o umbră. Isus Cristos a fost realitatea acelei umbre. (Coloseni 2: 17) În 
noaptea de Nisan 14, anul 33 D.C., Isus împreună cu discipolii Săi s-au întâlnit în 
Ierusalim ca să sărbătorească Paştele. Acesta a fost ultimul Paşte, pe care Iehova 
l-ar recunoaşte şi Isus a spus: „Şi le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştele acesta 
cu voi înainte de a suferi.” (Luca 22: 15, NW) După ce Cina a fost terminată, Isus a 
instituit ceva nou şi diferit, care să fie urmat în viitor. El a instituit comemorarea 
morţii sale şi a membrilor trupului său, biserica. Atunci El a arătat că sângele său 
reprezentat de vinul din pahar, va valida noul legământ. La timpul cuvenit, El a 
murit ca paştele nostru. W 7/1.  
 
 

24 Martie 
Tu vei duce această parabolă împotriva regelui Babilonului şi vei zice... cum ai 
căzut tu din ceruri, oh, stea a zilei, fiu al dimineţii! Cum eşti retezat la pământ, tu 
care ai răsturnat naţiunile! - Isaia 14: 4,12, AS.  
 

Lucrul semnificativ despre căderea Babilonului modern din înălţimile 
cereşti, este eliberarea rămăşiţei credincioase consacrate, a lui Iehova şi a 
însoțitorilor lor cu bunăvoință, din acea organizaţie lumească. Acesta este faptul 
de ce Martorii lui Iehova, au devenit atât de celebri în lume, încă din 1919. Când 
însăşi Babilonul din vechime a fost distrus, ca putere a lumii, în 539 înainte de 
Cristos, rămăşiţa Israeliților a fost eliberată din puterea lui. Ei au fost lăsaţi să se 
întoarcă la amplasamentul Ierusalimului şi să reconstruiască templul sfânt prin 
decretul cuceritorului Babilonului, regele Cyrus al Persiei. La fel ca atunci şi astăzi 
rămăşiţa eliberată a Israeliților spirituali şi însoțitorii lor cu bunăvoință se pot 
angaja cu entuziasm şi să cânte parabola împotriva lui Satan, dumnezeul şi regele 
misticului Babilon. Cu toate că este o parabolă de ocară pentru el, acesta este un 
cântec de laudă adus lui Iehova. Acest lucru indică că El acum domneşte, justificat 
peste vechii săi duşmani. - W 12/15.  
 
 

25 Martie 
„Dacă vrea cineva să vină după mine, să se renege pe sine, să-şi ia stâlpul de 
tortură zi de zi şi să mă urmeze neîncetat. - Luca 9: 23, NW.  



 
Ceea ce Isus a ales să facă El însuşi, a fost la fel cu ceea ce el le–a poruncit şi 

discipolilor Săi să facă. El a predicat. Da, El a predicat despre Împărăţia lui 
Dumnezeu; pe malul mării, în pustiu, pe munţi, în templu, pe străzi şi în casele 
oamenilor, cu fiecare ocazie, El a mărit Numele şi scopul Tatălui Său. Pentru că el 
a ales această cale, El ştia că zilele Lui erau numărate, dar El a răscumpărat timpul, 
a cumpărat fiecare şansă, a folosit timpul care i-a rămas cu folos pentru el. Văzând 
astfel, că Isus, care a avut atât de mare potenţial, în fiecare domeniu al încercării 
umane, El alegând să îşi închine întregul Său timp, serviciului lui Dumnezeu, oare 
nu ar trebui ca ţelul nostru principal să fie acelaşi? Cu siguranță! Isus l-a instruit pe 
oricine, care a căutat să obţină favoarea Lui „să îşi ia stâlpul de tortură, zi de zi şi 
să îl urmeze.” Serviciul zilnic, da, serviciul cu timp integral ar trebui să fie ținta 
fiecărui serv al lui Dumnezeu. - W 2/1.  
 
 

26 Martie 
Noi, suntem de asemenea creaturi umane, având aceleaşi slăbiciuni ca și voi şi 
proclamăm veştile bune. - Faptele Apostolilor 14: 15, NW. 
 

Este un lucru practic pentru oamenii silitori să studieze şi să predice. 
Majoritatea Martorilor lui Iehova, sunt oameni ca şi tine. Ei sunt muncitori în 
fabrică, fermieri, oameni cu o profesie, muncitori, casnice; de fapt, ei provin din 
toate categoriile sociale. Mulţi dintre ei au familii, de care trebuie să aibă grijă şi 
muncesc pentru pâinea lor zilnică. Ei au treburi casnice de înfăptuit; se 
îmbolnăvesc uneori; ajung uneori acasă, seara târziu; şi adesea sunt obosiţi după 
orele lungi de muncă, pe care trebuie să le îndeplinească ca să aibă o viaţă 
confortabilă. Toate problemele vieţii cu care tu trebuie să te confrunţi zilnic, se 
confruntă și ei de asemenea; şi totuşi ei studiază Cuvântul lui Dumnezeu ca să 
obţină o mai bună înţelegere şi ei devotează ceva timp, să-i cânte laude lui Iehova. 
Ei privesc la salvarea pe care Dumnezeu a promis-o, împreună cu binecuvântările 
eterne care o însoțesc. Ei înţeleg că nu toate eforturile cuiva, ar trebui să fie 
dedicate asigurării confortului în această lume şi nici nu ar trebui ca cineva să se 
străduiască să pună deoparte comori pe pământ, ca o protecție împotriva 
viitorului - Matei 6: 19, 20. W 3/1.  
 

27 Martie 



Înţelepciunea de sus, este în primul pură, castă, apoi paşnică, rezonabilă, gata să 
asculte. - Iacov 3: 17, NW.  
 

Funcţionarea naturală a minţii umane, pune nevoile noastre pe primul loc şi 
pe Dumnezeu şi cerințele lui, pe locul doi. Acest lucru nu este un raționament, în 
conformitate cu înțelegerea despre Domnul nostru Isus Cristos. Aceasta este prin 
urmare pământească, animalică, demonică. Cine este drept, Isus Cristos, Domnul 
nostru sau eu? Toţi vor fi de acord, că Domnul este drept. Ei bine, atunci oare eu 
sunt pregătit să vând tot ce am, ca să am o parte în Împărăţia lui Dumnezeu? 
Cunoscându-ne limitările noastre şi puterea dorinţelor noastre pământeşti şi 
vigilenţa Diavolului, Iehova, ca să ne ajute să ne îndeplinim aceste dorinţe, a 
insistat asupra chestiunii de a obţine înţelegerea Scripturilor. El a indicat faptul că 
este foarte necesar ca în primul rând, să obţinem înţelegere; şi după ce vom 
obține înțelegerea, vom fi capabili să apreciem faptul că ar fi într-adevăr o 
nebunie să încercăm ca să ajungem în Împărăţia lui Dumnezeu, cu o mulţime de 
poveri acumulate inutil, care sunt destinate să împiedice progresul nostru şi să ne 
corupă afecțiunile. Arată înţelepciunea de sus. - W 5/1.  
 
 

 
28 martie 

Lăsați ca lumina voastră să strălucească înaintea omenirii, ca ei să poată vedea 
lucrările voastre drepte şi să dea glorie, Tatălui vostru. - Matei 5: 16, NW.  
 

Martorii lui Iehova nu numai că poartă învăţăturile clare şi corecte ale 
Bibliei, despre Împărăţia lui Dumnezeu, dar ei au trăit la înălțimea acestui nume, 
opunându-se doctrinelor false ale clerului. Ei nu au fost văzuți niciodată să poarte 
în mod fals numele lui Iehova, sau să ia asupra lor acel nume în zadar. Spre 
deosebire de clerici, ei nu au jucat un rol fals. Ei au purtat fructele Împărăţiei, 
dovedind unde le este inima. „Prin fructele lor, îi veți recunoaşte pe acei oameni.” 
(Matei 7: 20, NW) Adevăraţii Creştini, nu imită clerul de astăzi, care nu predică din 
ușă în ușă. Ei îl imită pe Isus Cristos. Oamenii cu bună voinţă și lumea întreagă, pot 
să vadă cine sunt adevăraţii Martori ai lui Iehova. Ei au practicat, ceea ce au 
predicat. Prin trăirea credinței lor, ei au arătat lumii un munte de dovezi 
indiscutabile, cum că ei trăiesc la înălţimea acestui Nume. Ei duc personal 
Cuvântul lui Dumnezeu, la casele oamenilor. - W 5/15.  
 



 
29 Martie 

A rămas în casa lor şi lucrau, pentru că meseria lor era facerea corturilor. Dar el 
ţinea câte o cuvântare în sinagogă în fiecare sabat. - Faptele Apostolilor 18: 3,4, 
NW.  
 
 Lucrul cu jumătate de normă, pentru ca cineva să se menţină în serviciu, nu 
este un lucru de dezaprobat. Acesta este exact lucrul pe care apostolul Pavel l-a 
făcut, cu scopul ca el să nu fie o povară celor cărora le-a predicat. Făcând astfel, 
nici o ofensă nu-i putea fi adusă, cu excepția de a găsi ceva mesajului în sine. 
Totuşi, religiile ortodoxe ale acestei lumi, nu privesc cu ochi buni această metodă. 
Pe de altă parte, martorii lui Iehova, nu îşi strâng adunările lor în catedrale măreţe 
şi nici nu le confruntă zilnic cu un coş pentru chetă. Aceşti martori provin din toate 
categoriile sociale, muncind în toate meseriile activităţilor seculare. Principalul lor 
ţel este să placă lui Dumnezeu, prin îndeplinirea cu credință a jurământului lor de 
a se consacra să predice. Importanța activităților seculare în care sunt angajați, 
este guvernată de către circumstanţe. Când se ajunge la punerea deoparte a 
bogăției, pentru viitor sau pentru a trăi acum extravagant, Creştinii credincioşi 
urmează sfatul lui Isus Cristos împotriva acesteia. - W 4/1.  
 
 

30 Martie 
Atunci el le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile. - Luca 24: 45, NW.  
 

Biblia, sau cunoștința despre ceea ce este în aceasta, este piesa 
fundamentală a înzestrării, pentru organizaţia vizibilă a lui Dumnezeu. Societăţile 
biblice ale Creştinătăţii au distribuit copii de Biblii de numărul sutelor de milioane, 
în peste 1. 118 limbi şi dialecte. Totuşi marea ignoranţă persistă, cu privire la ce 
învață aceasta. Confuzia sectară este năucitoare, în ce privește învăţătura sa 
armonioasă. Cuvântul lui Iehova nu este pentru o interpretare privată. El este 
propriul Său Interpretator. El face ca lumina să cadă asupra unei Scripturi, prin 
altele din Biblie care conțin (sprijină, susțin) același subiect. El aduce de asemenea 
la împlinirea profeţiile Bibliei prin evenimente precise şi după aceea atrage 
atenţia martorilor Săi la astfel de împlinire, în clarificarea profeţiei. El l-a numit pe 
Isus Cristos, drept Capul organizaţiei Sale vizibile şi Interpretul Său asociat pentru 
organizaţie. Aşa că organizaţia Sa vizibilă sub conducerea lui Isus Cristos, este un 
canal care aduce interpretarea divină a Cuvântului Său, poporului Său. - W 7/15.  



 
 

31 Martie 
Voi lăsa în mijlocul tău, un popor chinuit şi sărac şi ei se vor refugia în Numele lui 
Iehova - Ţefania 3: 12, AS.  
 

Din Biblie, martorii lui Iehova cunosc ce reprezintă Numele Lui. Ei cunosc 
toată istoria glorioasă legată de acesta. Ei cunosc toate promisiunile divine, 
legămintele şi profeţiile date şi îndeplinite peste acest nume. Ei cunosc, de 
asemenea, că fiecare dintre națiunile lumești va cunoaşte până la urmă, că acel 
nume aparţine Dumnezeului Suprem şi Atotputernic al universului. Astfel, ei au 
credinţa adevărată, respectul creștin adevărat şi adevărata încredere, asemenea 
unui copil, ca să se „refugieze în Numele lui Iehova.” Pentru ei, El reprezintă 
singurul Guvern de Drept; paternitatea lui Dumnezeu în raport cu Cristos Regele, 
pentru eliberarea noastră eternă din lumea lui Satan. Aşa că noi considerăm acest 
lucru drept un privilegiu de a purta ocările pe care Diavolul le aruncă asupra acelui 
nume. Noi considerăm ca fiind o onoare să chemăm acel Nume, transmiţând 
acest Nume cu un limbaj vrednic de laudă, tuturor celor care l-au dorit cu înfocare 
pe Dumnezeu.  

W 10/1. 
1 Aprilie 

 
Prin urmare, stimulați-vă minţile pentru activitate, păstraţi-vă tot timpul în 
echilibru și puneți-vă speranţa voastră în bunătatea nemeritată care vă va fi 
adusă. - 1 Petru 1: 13, NW. 
 
 Gândindu-te şi vorbind despre Dumnezeu şi scopul Lui, este bine pentru 
tine. Analizează-ți condițiile. Ai un volum limitat de timp ca să-l aloci pregătirii 
minţii tale. Dacă consumi tot acel timp cu lectură lumească, spectacole radio și 
TV, etc. și gândindu-te la lucruri lumeşti, îţi pierzi timpul pe care îl poți folosi ca să 
construiești o barieră protectoare împotriva săgeţilor inamicului. Gândurile tale 
pot fi pline de idei importante. În fiecare zi, noi avem câte un text de analizat, care 
a fost publicat în Cartea Anuală a Martorilor lui Iehova. Vei găsi momente 
potrivite pentru a discuta chestiuni teocratice când eşti asociat cu ceilalți, în 
lucrarea de mărturie, sau cu prietenii în călătorie sau acasă. Creştinul înţelept 
pune deoparte anumite perioade pentru zidirea minţii sale, întărindu-se pe sine 
pentru ca lucrarea să fie făcută. - Filipeni 4: 8,9 -W 2/15.  



 
 
 
 

2 Aprilie 
Cu bucurie, mă voi lăuda prin urmare în ce privește, slăbiciunile mele ca puterea 
lui Cristos să rămână ca un cort deasupra mea. De aceea îmi găsesc plăcerea în 
slăbiciuni... Deoarece, când sunt slab, atunci sunt tare.. - 2 Corinteni 12: 9,10, NW.  
 
 Nimeni nu este atât de puternic încât să nu aibă nevoie de putere în plus. 
Așadar, cum este posibil ca mereu să fi în stare să primești putere de la Iehova? 
Răspunsul este ca noi toţi trebuie să trăim în teamă faţă de El. Cu cât ne vom 
teme mai mult de Iehova, cu atât mai puţin ne vom teme de creaturi, condiții și de 
lumea cu demonii ei răi și conducătorul ei. Iehova este drept, adevărat, înţelept şi 
iubitor. Noi ne temem de El, aşa că îl iubim. Cum este acest lucru posibil? Atunci 
luaţi exemplul unui tată uman şi amintiţi-vă că dragostea unui copil pentru părinţii 
săi, nu este nicidecum minimalizată prin cunoștința că nesupunerea şi faptele 
rele, va aduce vreo formă de pedeapsă. Părinţii buni trebuie să îşi disciplineze 
copii. Cu Iehova, acest lucru este o chestiune de supunere sau de nesupunere. El 
arată Calea care conduce la viaţă, prin supunere. Atunci nu ar trebui să ne temem 
de Dătătorul de Viaţă? Omul care refuză să facă acest lucru, este nebun. Frica de 
El, este o fântână a vieții. - W 3/15.  
 

3 Aprilie 
 
El şi-a dat sufletul pentru noi; şi noi avem obligaţia să ne dăm sufletul pentru fraţii 
noştri. - 1 Ioan 3: 16, NW.  
 
 Categoria de păstori drepți luptă pentru oi, nu împotriva lor. Asemenea 
Păstorului Drept şi ei sunt chiar şi dornici să îşi deie vieţile pentru oi. (Ioan 10: 11) 
Asemenea Păstorului Şef, servii credincioşi sunt dornici să pună bunăstarea 
fraţilor săi, înaintea propriului lor confort. Dornici să îşi deie vieţile pentru fraţii 
lor, ei sunt mai mult decât dornici să îi ajute pe cei slabi, în problemele lor. Dacă 
vestitorii creează greutăți pentru ei înşişi şi pentru servi, atunci servii, fără urmă 
de invidie, dar cu plăcere şi din dragoste pentru membrii mai slabi, ei (servitorii) 
se oferă să îi sprijine și să îi ajute cum e mai bine, conform circumstanţelor. 
(Galateni 6: 1,2) Spre deosebire de mercenarii şi păstorii falşi ai Creştinătăţii, servii 



din organizația teocratică al lui Dumnezeu, îi întăresc spiritual pe cei slabi, îi 
vindecă pe cei bolnavi, îi bandajează pe cei răniţi, aduc înapoi pe cei rătăciţi, caută 
mieii pierduţi. Nu este voia lui Dumnezeu, ca să piară vreuna. W 4/15.  
 

4 Aprilie 
 
Regele se va bucura în puterea ta, O, Iehova; şi în salvarea ta, cât de mult se va 
bucura! - Psalmi 21: 1, AS.  
 
 Poți tu să nu te angajezi în „bucuria Stăpânului Tău”, Regele? Da, acest 
lucru este posibil și aceasta în măsura serviciului tău credincios. Această bucurie 
nu este dată celor leneşi, murmurătorilor și celor inactivi, ci numai celor care sunt 
tot timpul în alertă, treji şi care caută să crească tot timpul. Cu cât mai mare este 
consimțământul și serviciul, cu atât mai mult intrăm în acea bucurie. În toate 
bucuriile serviciului Împărăției, care aparţine Regelui, noi putem intra şi în viitorul 
apropiat să deţinem mult mai multe. Aceasta este ziua noastră a prosperităţii. Să 
ne bucurăm şi să fim mulţumiţi, că facem parte din ea. (Psalmi 118: 23 – 29). Să fii 
bucuros în Regele noii lumi. Nu a fost niciodată un timp la fel ca acesta în istoria 
omului şi nici nu va mai fi un astfel de timp din nou. Împărtășește-te din serviciul 
Împărăției și împărtășește-te în bucuria Regelui. Acum este timpul de a lucra din 
greu şi de a lucra cu voinţă. Lucrarea este bucuria şi va continua astfel, aducând 
creșterea intereselor Împărăției. - W 8/1.  
 

 
5 Aprilie 

 
Cele trei cete au suflat din trompete, au spart ulcioarele şi au ţinut torţele în 
mâinile lor stângi şi trompetele în mâinile lor drepte. - Judecători 7: 20, AS.  
 
 Organizaţia teocratică folosește cel mai bine mica trupă de martori ai lui 
Iehova, fiecare dintre ei păstrându-şi locul desemnat, aşa cum cei trei sute ai lui 
Ghedeon, au rămas „fiecare om la locul său, în împrejurul taberei.” Ei sunt 
instruiţi în cele mai bune metode şi strategii ale războiului creştin şi când Mai 
Marele Ghedeon, Isus Cristos, luminează şi trâmbiţează adevărul din templu, ei 
numaidecât încep să răsfrângă acea lumină, lăsând-o să strălucească în lumea 
înnegurată, înălțându-şi vocile, precum o trompetă de laudă adusă lui Dumnezeu, 
asigurându-se că suflul său este clar şi sigur, strigând cu zel adevărurile care 



eliberează oamenii de sub asupritorii cruzi. Rămăşiţa unsă este asemenea vaselor 
de pământ, în care este depozitată lumina preţioasă. Ca să lase ca această lumină 
să strălucească, ei de bună voie consumă și folosesc propria lor putere corporală 
şi chiar permit ca aceasta să fie ruptă prin moarte, asemenea ulcioarelor de argilă 
sparte. Dar cursul lor exemplar impresionează şi lumina crește pentru ceilalţi. - W 
6/15. 
 

6 Aprilie 
 
De aceea, iubiţii mei fraţi, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, faceţi tot posibilul ca în 
final să fiţi găsiţi de el fără pată, fără defect şi în pace. – 2 Petru 3: 14, NW. 
 
 După cum noi aşteptăm să intrăm în noua lume, în care dreptatea va locui, 
atunci să trăim în dreptate. Noi ştim că ziua Domnului vine pentru distrugerea 
celor care sunt murdăriți și necinstiți din cauza acestei lumi şi nu sunt în pace cu 
Dumnezeu. El îi va aproba numai pe cei pe care el îi găseşte fără pată, imaculați și 
în pace. El îi va feri pe aceştia, de sfârşitul lumii. Şi dacă facem tot ce putem în 
fiecare zi, ca să fim găsiţi în cele din urmă de El, în ziua din urmă a acestei lumi, 
într-o condiţie fără pată, imaculată şi paşnică, ce altceva ar putea să însemne 
aceasta, decât că noi vom câştiga protecţia şi aprobarea Lui şi vom supravieţui 
sfârşitului arzător, ca să intrăm în luminoasa lume nouă, plină de gloriile ei? Ce 
posibilitate minunată! Ce şansă a tuturor şanselor! Prin bunătatea Sa nemeritată, 
noi ne vom aştepta la aceasta, prin primirea cu credincioșie a cunoștinței despre 
Dumnezeu şi Isus Cristos. - W 9/1. 
 

 
7 Aprilie 

 Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Cele căzute de-a lungul drumului sunt cei 
care au auzit, apoi vine Diavolul şi ia cuvântul din inima lor, cu scopul ca să nu 
creadă şi să nu fie salvaţi. – Luca 8: 11, 12, NW. 
 
 Amintiţi-vă: un fermier, dacă vrea să secere, nu îşi poate lăsa câmpurile, să 
rămână necultivate după o însămânţare. El trebuie să lucreze la terenurile sale 
însămânţate şi să țină la distanţă distrugători de recolte şi trebuie să aibă răbdare, 
aşteptând mult pentru recolta lui (Iacov 5:7) Noi cei care suntem privilegiaţi să 
semănăm Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem acelaşi lucru, dar într-un mod 
spiritual. Nu putem lăsa acest lucru, tuturor celor cărora Cuvântul este semănat, 



ca fiind responsabilitatea lor, ci trebuie să stăm aproape de seminţele semănate şi 
să încercăm să îmbunătăţim solul astfel însămânţat şi să-i ajutăm să devină 
roditori şi să-i ajutăm să contracareze invazia „păsărilor” lui Satan. Ne credincioşia 
neroditoare nu câștigă salvare. Dacă iubim viaţa veşnică în fericire, atunci noi nu 
vrem să fim ca solul de pe marginea drumului pentru marele Semănător. În 
propriu nostru caz, noi trebuie să fim atenţi la „păsările” Diavolului şi să ne 
înduplecăm propriile noastre minţi şi inimi, față de mesajul Împărăției. (Iacov 4: 7) 
Să nu lăsaţi ca minţile voastre să fie drumul Diavolului şi să vă împietriți. W 12. 
 

 
 8 Aprilie 

 
De aceea trebuie să dăm o atenţie mai mult decât obişnuită lucrurilor auzite de 
către noi, ca nu cumva să mergem în derivă. – Evrei 2: 1, NW.  
 
Studiind și adunându-se cu ceilalţi creștini şi astfel, câştigând cunoștință, nu este o 
asigurare că acea persoană o va reţine întotdeauna. Cât de descurajant ar fi, ca 
după ce petrecem zile, luni sau ani, cu studiul despre Cuvântul lui Dumnezeu, să 
vedem că acea cunoștință a fost luată din nou, de către cel care a dat-o! Atunci, 
mult timp ar fi fost firește pierdut. Dar un astfel de lucru, nu trebuie să se 
întâmple şi cea mai bună metodă de a ne asigura împotriva ei, este să păstrăm 
adevărul strălucitor, prin folosire. Iehova a dat un dar bogat celor care obţin o 
înţelegere a scopurilor Sale. „Să nu neglijaţi darul din voi”, a spus Pavel. 
Meditează la aceste lucruri, lasă-te absorbit de ele, pentru ca progresul tău să fie 
clar pentru toate persoanele” (1 Timotei 4: 14,15, NW) Trebuie să se folosească 
darul, dacă acesta nu este uitat şi dacă toți văd că servul a profitat sau a progresat 
datorită darului. W 2/1.  
 

9 Aprilie 
 
Atunci el le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile şi le-a zis: „În acest fel, este 
scris”. - Luca 24: 45,46, NW. 
 
 Servul smerit al lui Iehova, care este nerăbdător să obţină înţelegere, va 
medita la exemplul lui Isus. În primul rând, el va lua aminte că Isus nu şi-a ales 
propriul drum ca să-l urmeze, sau să îşi aleagă propriul teritoriu. El „a fost condus 
de Spirit.” Propriile lui idei şi preferinţe despre ce ar trebui să fie făcut, nu au fost 



lucrul important. Aceeaşi atitudine este demonstrată de el la fiecare chestiune 
ridicată de Satan. Marea întrebare nu a fost aceea a furnizării propriilor nevoi 
corporale, indiferent cât de legitime ar fi aceste nevoi, sau urmând o cale mai 
uşoară și mai de dorit de a face treaba Tatălui. El a avut înţelegere. El a cunoscut 
scopurile Tatălui Său. Acea înţelegere, la care s-a adăugat spiritul lui Iehova, i-a 
permis să înţeleagă şi să aplice în mod corect Scripturile, pe care Satana le-a 
aplicat în mod greşit și să contracareze cu scripturi, folosindu-le conform 
scopurilor Tatălui Său. - W 5/1.  
 

10 Aprilie 
 
De aceea mergeți şi faceți discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, botezându-i..., 
învățându-i să observe toate lucrurile pe care eu vi le-am poruncit. - Matei 28: 19, 
20, NW. 
 
 Nu acesta a fost scopul divin, ca veştile bune ale Cuvântului lui Dumnezeu 
să fie păstrate pentru cei care puteau citi în ebraica originală, aramaică sau limba 
greacă a Sfintei Biblii. Iehova este un Dumnezeu al salvării pentru întreaga 
omenire, indiferent de rasă, culoare, naţionalitate sau limbă. În îndeplinirea 
profeției, Isus Cristos a fost un Evreu şi toţi apostolii săi au fost Evrei. Şi totuşi, 
salvarea prin sacrificiu cărnii sale evreieşti, nu a fost numai pentru evrei, ci și 
pentru toată omenirea care crede în El. Aşa că Isus a dat o amploare deplină 
lucrării noastre creştine, când El a spus următoarele cuvinte discipolilor Săi, 
înainte ca să se despartă. Acest lucru însemna traducerea mesajului salvării în 
atâtea limbi şi dialecte, la oamenii care vorbesc în aceste națiuni. Dacă mesajul nu 
era tradus, aceștia nu-l puteau înțelege şi să acționeze față de acesta, prin 
credinţă şi supunere. Prima traducere a mesajului, la Cincizecime, a fost inspirată 
de spirit. W 9/15.  
 

11 Aprilie 
 
Fiul Meu, fii înţelept şi fă-mi inima să îmi fie bucuroasă, ca Eu să îi pot răspunde 
celui care mă ocărăște. - Proverbe 27: 11.  
 
 Marele scop al întregii instruiri pe care Iehova o dă prin Isus Cristos, este 
salvarea în final, a propriului tău suflet şi ajutorarea în salvarea altora. Toate 
acestea se petrec ca o parte în justificarea lui Iehova, drept Tată care dă viaţă 



copiilor ascultători, care sunt ataşaţi în mod devotat de el şi care sunt o cinste 
pentru el. Nu numai prin studiul personal al Bibliei şi al publicaţiilor Turnul de 
Veghere, la domiciliul nostru, ne mărim mai departe studiul nostru în Cuvântul 
Tatălui nostru ceresc, dar și prin „fără să neglijăm strângerea noastre împreună” și 
prin „să ne încurajăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua 
se apropie.” (Evrei 10: 25, NW) Strângerea noastră noastră împreună cu tovarășii 
creștini, pentru studiu, rugăciune şi instruirea serviciului pe teren, are beneficiile 
sale inestimabile. Dacă noi primim spiritul generos al Învăţătorilor noştri, noi 
iubim să fim împreună cu persoane care studiază şi se pregătesc împreună cu noi, 
la aceeaşi școală divină. - W 10/1.  

 
12 Aprilie 

 
Fraţilor, luaţi-i drept exemplu de suferire a răului şi exercitare a răbdării, pe 
profeţii, care au vorbit în numele lui Iehova - Iacov 5: 10, NW.  
 
 Sunt „celelalte oi” de astăzi, bărbaţi şi femei cu credinţă, la fel ca Abel, 
Enoh, Noe, Avraam şi Sara? Da şi ei au mers mai departe în credinţă, decât cei din 
trecut. Acei oameni din vechime, doar au privit înainte prin credinţă, înspre Isus 
Cristos, Sămânţa lui Avraam. Dar aceste „alte oi” în realitate, l-au acceptat pe Isus, 
drept Mesia, Salvatorul şi Regele lor. Ei declară despre Împărăția întemeiată în 
prezent şi cu privire la intrarea în lumea nouă. Dar aceste celelalte oi au suferit 
pentru credinţa lor în calitate de martori ai lui Iehova, la fel ca acei oameni 
aprobați, bărbaţi şi femei, din vechime? Oare lumea veche nu a acţionat pe bună 
dreptate, faţă de martorii lui Iehova moderni? EXISTĂ înregistrări despre anii 
recenți. Consultă-le. Dovada este deja copleşitoare! Dar este încă multă 
demonstraţie de credinţă şi integritate şi totuşi multă mărturie şi suferinţă 
intensă, înainte să pășim victorioşi în noua lume. Ei încă trebuie să-și dovedească 
devotamentul deplin până la final. - W 11/1.  
 

13 Aprilie 
 
   Fiecare suflet să fie supus autorităților superioare, pentru că nu există nici o 
autoritate, decât de la Dumnezeu. - Romani 13: 1, NW.  
 
 Spunând acest lucru, apostolul a vrut să se înţeleagă şi autoritatea deţinută 
de către Fiul unic născut al lui Dumnezeu, Isus Cristos. Isus a recunoscut că 



puterea Sa venea de la Iehova Dumnezeu (Ioan 17: 1,2; 5: 26, 27, 30) Când a fost 
înviat din morţi, Isus le-a zis discipolilor Săi: „Toată autoritatea mi-a fost dată în 
cer și pe pământ.” Întreaga autoritate, a fost darul lui Dumnezeu dat lui, pentru 
credința sa perfectă. (Matei 28: 18) Isus nu a fost anarhist, pentru că a refuzat să 
se abată de la Legea lui Dumnezeu, pentru a mulţumi oamenii şi demonii. Pentru 
că El a recunoscut faptul că guvernele făcute de om nu îşi trăgeau autoritatea de 
la Dumnezeu, ci erau sub inspiraţia lui Satan, El a refuzat să se amestece în ele, 
sau să ia conducerea asupra lor. El a refuzat să formeze un guvern de fuziune cu 
Satan, ca să obţină autoritate de la el ca să conducă împărățiile lumii. Şi nici nu a 
primit puterea de a guverna, din consimțământul celor guvernaţi, adică, de la 
oameni. (Luca 4: 5 -8; Ioan 6:14,15) El s-a păstrat supus față de Autoritatea 
Supremă, Dumnezeu. - W 11/15. 
 
 

14 Aprilie 
 
Oh, Iehova, eu ştiu că nu în om este calea lui; ea nu este în omul care umblă să îşi 
îndrepte paşii. Corectează-mă o Iehova. – Ieremia 10: 23, 24, AS.  
 
 Omenirea decăzută s-a dovedit incapabilă ca să se auto guverneze. Cu toate 
acestea, orice fel de improvizaţie este folosită şi aplicată de către Creştinătate, ca 
să se opună și ca să evite faptul de-al avea pe Iehova Dumnezeu, drept Rege, prin 
Isus Cristos. Care este rezultatul acesteia, începând din 1914? Peste tot, oamenii 
continuă să sufere. Ei împart vina în perpetuarea suferinţele lor. Dumnezeii lor au 
eșuat să le aducă alinare. Singura speranţă pentru alinare, se află în guvernarea 
divină. Opriți-i pe oameni ca să mai cheme pe falșii lor dumnezei și idoli pentru 
mângâiere. De când Atotputernicul Iehova Dumnezeu domneşte ca Rege, este 
complet nepotrivită închinarea la alți dumnezei şi idoli făcuţi de om. El nu va 
tolera nici un fel de închinare falsă, în Lumea nouă. Aşa că de ce să nu îl lăudăm şi 
să îl servim, fără întârziere? (Psalmi 135: 1-5, 15 -18) Lauda pentru El, pentru că şi-
a început domnia prin Cristos, în 1914 şi pentru că deja i-a salvat pe cei care îi 
cheamă numele, este deja în creștere din cauza mulțimii din ce în ce mai 
numeroasă. W 12/15.  
 

15 Aprilie 
 



Să fie generoși, gata să împartă, adunându-şi pentru ei înşişi o fundaţie dreaptă 
pentru viitor, în scopul ca ei să poată să obţină o înţelegere fermă cu privire la 
adevărata viață. - 1 Timotei 6: 18, 19, NW.  
 
 Ce comoară avem acum? Cei care au ajuns la o înțelegere a Cuvântului lui 
Dumnezeu, deţin adevărul. Ei au ajuns să înţeleagă cine este Iehova Dumnezeu şi 
că Împărăția pentru care noi ne-am rugat, este întemeiată. Aceste lucruri le 
deţinem prin metoda înțelegerii, datorită studierii Cuvântului lui Dumnezeu şi noi 
putem să transmitem acest mesaj bun, săracilor care suspină şi plâng din cauza 
ororilor comise în această lume. Adevăraţii creștini vor dedica ceea ce ei dețin ca 
bunuri lumești, indiferent dacă ele sunt multe sau puţine, să ducă acest mesaj la 
cei săraci şi mângâiere la cei care plâng. Ne amintim că viaţa unei persoane nu se 
datorează lucrurilor pe care le deţine, ci existenţa sa eternă, depinde de comoara 
pe care o pune deoparte, în ceruri. Noi adăugăm consecvent la comoara noastră 
divină, prin predicare veştilor bune ale Împărăției. Astfel, noi obţinem o înţelegere 
fermă cu privire la adevărata viață. W 1/1. 
 
 

16 Aprilie 
 
În fiecare privință, noi ne recomandăm ca și servi ai lui Dumnezeu, prin răbdarea a 
multora, prin necazuri. – 2 Corinteni 6: 4, NW. 
 
 Unele persoane sunt afectate de persecuție. Ocările îi încetinesc pe unii. 
Dar aceste persecuții și ocări nu pot fi evitate.Ca să combați această acțiune a 
dușmanilor, creștinul trebuie să fie puternic în credință. Cu credința puternică, noi 
suntem întăriți de Iehova și suntem capabili ca să biruim sau să neutralizăm 
atacurile dușmanilor dacă noi persistăm în lucrarea noastră și ne încredem în 
Dumnezeul ca să ne elibereze. Nu toți suferă astăzi o persecuție violentă, dar sunt 
alte metode folosite de Satan să ne întoarcă de la lucrarea noastră bună. Unii din 
noi învață adevărul după ce și-au întemeiat familii. Aceste familii nu cred 
întotdeauna Scripturile așa cum noi o facem. Uneori ei pun orice piedică în calea 
noastră într-un efort ca să ne facă să eșuăm ca să persistăm în închinarea noastră. 
Chiar dacă ei se opun lucrării noastre bune, noi trebuie să vedem că ei au nevoie 
de necesitățile vieții dacă noi suntem cei care avem grijă de familie. La sfârșit ei 
poate acceptă adevărul și noi ne vom câștiga familia pentru Domnul Dumnezeu 
prin stabilirea unui exemplu credincios de credinți și lucrare bună. - W 2/15.  



 
17 Aprilie 

 
Pentru că fiecare își va purta propria sarcină a responsabilității. – Galateni 6: 5, 
NW. 
 
 Fiecare vestitor al mesajului Împărăției este direct responsabil față de 
Marele Judecător pentru lucrarea pe care el o face sau nu în și împreună cu 
adunarea. Dumnezeu cere lauda de la fiecare, pe care fiecare individual ar trebui 
să o facă în conformitate cu un plan convenabil. Dacă el este capabil să facă multe 
în serviciul Împărăției, el nu va compara înregistrarea sa cu cea a altuia care poate 
este capabil să facă mai puțin, agățându-se de ocazia și de o oportunitate ca să se 
mândrească printre frații săi. El va realiza că fiecare ar trebui să „dovedească care 
este lucrarea sa și după aceea el va avea motiv să jubileze cu privire la el singur și 
nu prin compararea cu alte persoane.” (6:4 NW) Dacă tu trebuie să te compari cu 
altcineva, ia-l pe Isus drept riglă de măsură și privește felul cursului tău cu 
exemplul său. Aceasta va elimina orice spirit de competiție din adunare și 
sentimentul logic de descurajare, inferioritate sau demoralizare care tinde să 
apară la cei mai puțin capabili să îndeplinească serviciul decât ceilalți. - W 3/1.  
 

 18 Aprilie 
 
Hrana solidă este pentru oamenii maturi, pentru cei care prin folosire au puterile 
lor perceptive deprinse să distingă între bine și rău. Din acest motiv, acum că noi 
am lăsat doctrinele elementare despre Christos, să insistăm spre maturitate. – 
Evrei 5: 14; 6: 1, NW. 
 
 Creștinul dovedește că el are înțelepciune și înțelegere prin supunerea la 
poruncile de a predica. Prin folosirea educației divine în domeniul serviciului, prin 
repetarea adevărurilor Biblice la ușile oamenilor, el le fixează în mintea sa și le 
previne ca să alunece din minte când are nevoie. Studiul continuu reumple mintea 
imperfectă care permite apelor adevărului să scape de parcă ar fi un vas spart. 
Folosește sârguincios facultățile sale mintale prin exercițiul studiului și întăririi lor 
până când ele pot să digere nu doar laptele, dar și hrana solidă a Cuvântului lui 
Dumnezeu și puterea obținută din aceasta îl echipează să reziste persecuțiilor și 
celorlalte curse satanice care sunt din belșug în această lume. El înaintează spre 
perfecțiunea maturității, purtând din ce în ce mai multe roade bune. - W 4/1.  



 
 

19 Aprilie 
 
Nu spune: Sunt un copil, pentru că vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi 
vei vorbi orice îţi voi porunci. - Ieremia 1: 7. 
 
 Ești prea tânăr ca să servești? Pavel a scris 1 Tesaloniceni în anul 50 A.D. și 
în acea epistolă s-a referit la Timotei ca „serv al lui Dumnezeu.” El trebuie să fi fost 
un tânăr adolescent, pentru că după mai mult de zece ani el era încă tânăr și Pavel 
l-a sfătuit: „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea.” (1Tim 4:12). La vârsta de 
doisprezece ani, Isus predica și își uimea ascultătorii cu înțelepciunea sa. Și, dacă 
tu știi, Samuel l-a servit pe Iehova la tabernacol și a profețit imediat după ce a fost 
înțărcat. Ești mai tânăr de atât? Unii ar putea invoca bătrânețea ca un motiv 
pentru a da înapoi. Aron a fost ordinat ca preot când avea optzeci și trei de ani. 
Moise era de optzeci de ani când a început serviciul ca mediator între Iehova și 
Israel, sarcină în care a servit până la moartea sa, la vârsta de o sută douăzeci de 
ani. Apostolul Ioan a fost aproape de o sută de ani când el a scris articolele lui care 
au completat canonul Bibliei. Eşti tu mai bătrân de o sută de ani. - W 1/15.  
 

20 Aprilie 
După aceea construiește un altar pentru Domnul, Dumnezeul tău în vârful acestei 
fortăreţe cu material și ia taurul ales și oferă-l ca o jertfă arsă cu lemnul stâlpului 
sacru pe care tu îl vei tăia. - Judecători 6: 26, AT.  
 
 
 Lucrurile întrebuințate greșit înainte de Ghedeon și tovarășii săi sunt puse 
acum să lucreze în serviciul lui Dumnezeu. Asemănător, după Primul Război 
mondial, Martorii lui Iehova reînviați, folosesc în serviciul Împărăției, lucrurile 
odinioară alocate la sistemele opresive ale lumii. Timpul și energia odinioară 
risipite, acum aparțin serviciului lui Dumnezeu. Posesiunile materiale sunt folosite 
pentru onoarea lui Iehova. Cuvintele folosite odinioară într-un mod religios 
nepotrivit, sunt acum oferite ca jertfă pentru lauda lui Dumnezeu, în calitate de 
tauri de sacrificiu devotați cu totul lui Iehova ca jertfă arsă. (Osea 14:2; Evrei 
13:15) Așa cum a fost jertfa lui Ghedeon pentru Dumnezeu că a mistuit dumnezeii 
Bali, la fel jertfa de laudă a creștinilor este cea care înlătură doctrinele religioase 
false. Cuvintele de laudă pe care creștinii le înțeleg din Biblie și le folosesc în 



predicile lor, răstoarnă învățăturile false ale religiilor creștine organizate de astăzi. 
- W 6/1.  
 
 

21 Aprilie 
Din cauza voastră este blasfemiat numele lui Dumnezeu printre națiuni. - Romani 
2: 24, NW; Isaia 52: 5.  
 
 Clericii Creştinătăţii şi milioanele lor de urmași religioși, pretind a fi Creştini. 
Ei nu trăiesc la înălţimea acestui nume. Pretinzând a fi Creştini, ei îşi asumă 
obligaţia de a fi martori pentru numele lui Iehova, prin Isus Cristos. Ei îşi iau 
numele de Creştini, dar oare ei se ridică la înălţimea acestui nume? Nu! Ei refuză 
să fie martori ai lui Iehova. A juca un rol fals este o înşelăciune. Să joci rolul unei 
anumite oficialități dintr-un guvern sau să îţi asumi faptul că reprezinți un guvern 
al acestei lumi, fără să ai autorizaţia de a face acest lucru, reprezintă o crimă. O 
persoană, nu un membru, care poartă uniforma forţelor armate ale unei naţiuni, 
poate fi dat în judecată şi închis. Legea țării face ca acest lucru să fie considerat 
drept o crimă, care se poate pedepsi printr-o amendă mare şi prin închisoare pe 
termen lung. Clerul Creştinătăţii şi-a asumat pe nedrept, numele de Creştin. 
Astfel, ei sunt vinovaţi în a-l imita pe primul martor al lui Iehova, Domnul nostru 
Isus Cristos şi de a fi încălcat Legea lui Dumnezeu. W 5/15.  
 

22 Aprilie 
Fără să neglijăm strângerea noastră la olaltă, cum au unii obiceiul, ci să ne 
încurajăm unii pe alţii şi aceasta cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie! 
- Evrei 10: 25, NW. 
 
 Nu ar fi mai mult timp disponibil pentru propovăduire, dacă mai puţin timp 
ar fi folosit pentru adunări? Da, acel timp ar fi disponibil, da; dar fără instruire şi 
tovărăşie Creştină furnizată prin strângerea laolaltă, alte preocupări ar începe în 
curând, să ocupe acel timp „disponibil.” Timpul petrecut în compania bărbaţilor şi 
femeilor, a căror minţi şi inimi, sunt puse să îl servească pe Dumnezeu, este 
pentru bunăstarea noastră eternă. Aşa cum sfârșitul final al acestei lumi se 
apropie de sfârşit, tot aşa răutatea creşte şi timpul petrecut în contact cu această 
lume, devine din ce în ce mai periculos. Unii vor neglija adunările, conform lui 
Pavel şi ei vor promova un argument sau altul de ce au făcut aşa, dar acesta nu 
este calea profitabilă care să fie urmată. Prin fixarea și îndeplinirea scopului de a 



nu pierde nici una din adunările pe care Domnul le-a prevăzut pentru poporul său, 
Creştinul este protejat împotriva implicării în treburile acestei lumi. El nu are timp 
de aşa ceva! W 2/1.  
 

23 Aprilie 
Este bine pentru om, ca el să poarte jugul în tinereţea lui. - Plângeri 3:27.  
 
 Acest lucru este să ne amintim despre organizații în general. Când sunt la 
început şi în creştere, luptându-se pe calea lor, zelul este puternic şi 
evanghelizator; dar când ele şi-au câştigat locul şi au devenit puternice, bogate şi 
respectate, ele îşi pierd adesea, puterea îndrăzneață şi devin delăsătoare, leneşe 
şi grase, arătând cu mândrie înspre numărul lor şi îşi pun scopurile lor, deasupra 
poruncilor lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat organizaţiilor mari şi prospere 
ale sistemelor ortodoxe ale Creştinătăţii. Organizaţia este cea care este servită şi 
venerată, în loc de Cel pe care pretind că îl reprezintă, adică, Iehova Dumnezeu. 
Dar această cursă nu-l va prinde niciodată pe poporul curățat al lui Iehova de 
astăzi. Creșterea organizației vizibile, nu îi umple de mândria care precede 
căderea, ci serveşte să le reamintească că Iehova conduce şi binecuvântează 
lucrarea, adică, acesta este timpul său potrivit pentru adunarea roadelor prin 
predicarea evangheliei. – Proverbe 16: 18. W 6/15.  
 
 
 

 24 Aprilie 
Să continuăm să avem bunătate nemeritată, prin care să îi putem aduce lui 
Dumnezeu, un serviciu sacru în mod acceptabil, cu teamă evlavioasă și venerație. - 
Evrei 12: 28, NW.  
 
 Adesea, o examinare despre sine însuși, este benefică, ca să vadă dacă 
poruncile lui Isus Cristos şi ale lui Iehova, sunt ascultate. Suntem noi părtași în 
serviciul asumat de cei aleși? Inima noastră este oare în spatele efortului nostru 
de serviciu? Suntem cu adevărat devotați cu totul? Dacă acest lucru este 
adevărat, în cazul nostru, atunci noi am putea depinde de acest lucru, ca noi să nu 
ne temem. Dacă, desigur, este înfăptuită o prefăcătorie, dacă ne lăsăm duşi de 
mulţime, nu suntem siguri de paşii noştri şi nu putem ajunge la o decizie 
personală, atunci noi ne putem aştepta să ne fie teamă. Ca să fii fără frică, 
înseamnă să înaintezi în adevăr, în porunci, în serviciu, în experienţele pe care noi 



toți le avem și complet devotați voinţei divine a lui Iehova. Dacă există o teamă 
reală cu privire la Atotputernicul, atunci nici o creatură sănătoasă la cap, niciodată 
nu l-ar nemulţumi vreodată. Pentru propria noastră bunăstare, este esențial, ca 
noi să învăţăm să ne temem de El. Cei care se tem de El, sunt prietenii Lui. W 
3/15.  
 

25 Aprilie 
Secretul sacru care a fost ținut secret de sistemele trecute de lucruri și de 
generațiile trecute. Dar acum acesta a fost făcut cunoscut pentru cei sfinți ai săi. - 
Coloseni 1: 26, NW. 
 
 Ce experienţă importantă este să trăieşti sub noul sistem de lucruri a lui 
Dumnezeu şi să ştii că acesta este numai premergătorul lucrurilor mai bune, care 
vor veni! Acest lucru transformă întreaga noastră existență, pe care noi suntem 
astăzi obligaţi să o trăim acum, în această lume veche. Acum că Dumnezeu şi-a 
dezvăluit secretul său sacru, aceasta a făcut lucruri noi pentru noi. Secretul Său a 
fost învăluit în Cel Uns al Său, sau Christosul, despre care El a profețit cu milenii în 
urmă. La timpul cuvenit, Fiul Său a părăsit curțile cerești şi a fost născut ca om, iar 
profeţiile cu privire la el au început să se împlinească. Atunci secretul de mult 
ascuns, a fost descoperit celor care credeau şi au primit spiritul lui Dumnezeu. 
Prin intermediul Fiului Său, Dumnezeu a înlăturat ceea ce a fost învechit, ca el să 
poată introduce ceea ce era nou. (Evrei 10:5-10) Înlocuirea primului ansamblu de 
sacrificii cu cel de-al doilea fel de sacrificiu care sfințește cu adevărat, înseamnă 
un nou mare preot al lui Dumnezeu, Isus. Acest lucru înseamnă o nouă relaţie de 
închinători la Dumnezeu. W 11/1.  
 

26 Aprilie 
 
În acea zi, i se va zice Ierusalimului: „Nu te teme, să nu-ți slăbească mâinile, O 
Sionule.” - Ţefania 3: 16, Mo. 
 
 Acum în această perioadă din urmă a „timpului sfârșitului” lumii, strigătul 
unit al tuturor profeţiilor Bibliei, este pentru ACŢIUNE, acţiune neînfricată, din 
partea organizaţiei teocratice a lui Iehova. Cu Iehova în sfârșit ca Rege Suprem, în 
mijlocul nostru şi cu un astfel de Lider neînfricat, aşa cum el ne-a dat, prin Fiul lui 
Isus Cristos, de ce ar trebui să ne fie teamă, chiar dacă ne confruntăm cu o lume 
întoarsă spre totalitarism? Aşadar, să nu fim paralizaţi de frică, ca mâinile noastre 



să nu fie slăbite, neajutorate în inactivitate. „Să nu vă slăbească mâinile” este 
porunca divină dată de Iehova, rămăşiţei unse a lui Iehova precum şi însoțitorilor 
lor cu bună voință. Inamicul ne poate lua prin forță, sub puterea lui şi să ne ţină 
încătuşaţi sau restrânşi în mod fizic, dar dacă continuăm fără frică, să vorbim 
limba pură cu toți cei care ajungem în contact, sub condiții nefavorabile, atunci 
Cuvântul lui Dumnezeu sau Mesajul Împărăției, nu va fi nicicând legat. El este 
atotputernic, încât să vină să ne salveze şi să ne elibereze, la timpul și în felul lui 
potrivit. W 10/1.  
 

 27 Aprilie 
 
Cât despre cea din pământul bun, acestea sunt cei care, după ce au auzit cuvântul 
cu o inimă curată şi bună, îl păstrează şi aduc rod cu răbdare. - Luca 8: 15, NW. 
 
 Noi trebuie să exercităm răbdare, cu scopul ca să producem roadele 
Împărăției, în lăudarea lui Dumnezeu, la fel cum un fermier trebuie să exercite 
stăruință şi să arate o bună răbdare, când cultivă solul şi creşte recolte. În timp ce 
el lucrează, el trebuie să aştepte după Dumnezeu, ca acesta să facă lucrurile să 
crească (Marcu 4: 26-29) O persoană trebuie să se încreadă în Dumnezeu, ca 
Acesta să îl facă să devină un predicator al Cuvântului, deplin competent să 
predice mesajul, în toate locurile şi în toate condiţiile. Arătându-și răbdarea, el îşi 
dovedește încrederea în Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu îi mărește sămânţa, 
produsă prin răbdare, ca această sămânță să poată fi semănată prin predicarea 
Împărăției (2 Corinteni 6: 4-7) Fiind noi înşine, întăriţi de către puterea lui 
Dumnezeu ca să răbdăm, noi trebuie să îi ajutăm pe ceilalţi ca să rabde, 
încurajându-i, rugându-ne pentru ei, arătându-le un exemplu drept, luându-i cu 
noi sau însoţindu-i în lucrarea de predicare de pe teren, a Cuvântului. W 12/1.  
 

 28 Aprilie 
 
Yahweh a devenit rege, să se cutremure popoarele, el este întronat pe heruvimi, 
să se clatine pământul. - Psalmi 99:1, Ro. 
 
 Iehova este întronat deasupra heruvimilor care susţin suveranitatea Sa, dar 
nu pe acela care a fost „heruvimul uns care acoperea” în Grădina Edenului. Pentru 
că s-a transformat în Diavol, el a fost alungat din cer şi acum nu susţine tronul 
divin. El a fost făcut scăunel pentru picioarele Regelui lui Iehova, Isus Cristos. 



Iehova devenind rege și întronarea Fiului Său printre heruvimi, ca să fie rege al 
lumii noi, este un eveniment puternic care clatină pământul nostru. Nu-i de 
mirare, că el continuă să se clatine la figurat, încă din 1914! Dumnezeu a pus 
naţiunile pământului la judecată, ca să le facă să îşi arate atitudinea lor faţă de 
Regele său și împărăția sa, pentru care Creştinătatea a mărturisit plină de 
ipocrizie, că se roagă. Acum nu este vremea ca poporul adevărat al lui Dumnezeu, 
să urmeze lideri politici şi religioşi ai lumii, în ignorarea şi sfidarea domniei lui 
Iehova, ca rege. Acesta este un timp, pentru ca oamenii să tremure. W 12/15. 
 

29 Aprilie 
Păzește în continuare modelul cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, 
împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în legătură cu Isus Cristos. - 2 Timotei 
1: 13, NW.  
 
 Isus Cristos a îndeplinit toate calificările unui instructor de încredere. El nu a 
stat pe scaunul învăţătorului din şcoala vieţii a lui Iehova şi după aceea să se 
întoarce deoparte spre filozofiile goale ale acestei lumi şi să îi înveţe pe urmașii 
lui, ceva contrar celui mai important Educator, Iehova Dumnezeu, doar ca să fie 
popular în această lume. Ceea ce Dumnezeu cere de la cei care declară să îl 
reprezinte şi să vorbească în numele Lui, este ca ei să spună adevărul despre 
Dumnezeu şi să comunice adevărata cunoștință despre El, oamenilor. Întreaga 
învăţătură a Bibliei de la o copertă la alta, este faptul că oamenii vor fii distruşi din 
lipsa cunoștinței despre Dumnezeu, Creatorul şi Salvatorul. Ca să furnizezi 
necesitățile pe care Dumnezeu le oferă oamenilor, această cunoștință se află în 
Cartea sa inspirată. Aşadar, noi care vrem să fim martorii lui credincioși să ținem 
aceasta în minte și să nu ne întoarcem spre un alt lucru. Să ținem strict la 
împărţirea Cuvântului pur al lui Dumnezeu, spre onoare sa şi spre salvarea 
oamenilor. W 9/1.  
 

 30 Aprilie 
El, de asemenea, m-a învățat și mi-a spus: să păstrezi cuvintele mele în inima ta, 
ține poruncile mele și vei trăi. - Proverbe 4: 4. 
 
 Acest sfat de la un tată pentru un fiu, este înainte de toate, de la Iehova 
către Fiul său unic născut, Isus Cristos şi îi cuprinde de asemenea pe membrii 
corpului lui Cristos. Dar, în principiu, se aplică fiecărei creaturi umane care va 
obţine viaţa sub Împărăția lui Iehova. Acest îndemn de la cei doi, cei mai mari 



sfătuitori din univers, Iehova Dumnezeu şi Fiul Său, Isus Cristos, să dăm atenţie 
Cuvântului lui Dumnezeu, să obţinem înţelegerea acelui Cuvânt, ca noi să putem 
să înţelegem complet, relaţia noastră cu Dumnezeu şi Organizaţia Lui, este așadar 
ceva ce ar trebui să fie foarte apreciat şi să fie luat foarte în serios (Proverbe 1: 8) 
Noi, în partea noastră, trebuie să facem ceva. Noi trebuie să obţinem o înţelegere 
a scopurilor lui Iehova şi să învăţăm cum se aplică acestea pentru noi, individual și 
colectiv. Daca refuzăm sau neglijăm să obţinem această înţelegere, atunci ne 
punem în pericol propria noastră existenţă viitoare în orice parte a Împărăției lui 
Dumnezeu. Așadar, înțelegând, păstraţi Cuvântul lui Dumnezeu în mintea voastră 
şi supuneţi-vă poruncilor Lui. Acest lucru înseamnă viaţă. W 5/1. 

 
1 Mai 

Prin urmare, la bătrânii din mijlocul vostru eu le dau acest sfat, pentru că și eu, de 
asemenea, sunt un bătrân asemenea lor...: Păstoriți turma lui Dumnezeu din 
mijlocul vostru. - 1 Petru 5: 1, 2, NW.  
 
 Prin „bătrâni” nu se face referire la „bătrânii aleşi”, deveniți așa prin votul 
popular al vreunei adunări. Aici, Petru se adresează celor ce au progresat ca și 
Creștini, celor care sunt maturi şi experimentaţi în legea teocratică şi în cerinţele 
organizaţionale. Ei nu sunt în mod necesar, bătrâni la trup sau la minte, sau cei 
care au fost pentru mult timp în adevăr, ci mai degrabă, cei maturi în progresul şi 
dezvoltarea spirituală. Astfel de oameni maturi, sunt aleşi pentru responsabilităţi 
de serviciu mai multe, în calitate de servi printre oile lui Dumnezeu. Așadar, dacă 
eşti numit să ai grijă de interesele Împărăției în calitate de serv într-o adunare, sau 
serv asistent, numit să ai grijă de alte amănunte organizatorice, faci bine dacă 
asculţi de îndemnul apostolului Petru, pentru că el vorbeşte precum bătrân 
asemenea ție, un serv pe deplin matur al lui Iehova. Păstoreşte turma lui 
Dumnezeu. Preia însărcinările asemenea unui serv bucuros, cu înflăcărare. W 
4/15.  
 

2 Mai 
Fiți servii lui Iehova. – Romani 12:11, NW.  
 
 Acum nu este timpul ca să slăbești mâna, ci să fii activ în serviciul 
Împărăției, îmbunătățind, intensificând, extinzând mereu interesele tale ale 
Împărăției. Timpul este scurt. Voi toţi, servi devotați şi credincioşi ai lui 
Dumnezeu, intrați cu totul în serviciul prezent. Responsabilităţile mai mari, care 



pot cere întreaga noastră putere, ne stau în față, dar recompensele sunt la fel 
mari. Așadar, să fim cumpătați, vigilenţi, energici. Duşmani vor veni împotriva 
noastră, dar Iehova îi va împinge înapoi, astfel ca noi să putem înainta cu lucrarea 
lui valoroasă. Fiți atenți la clasa „servului credincios și înțelept” şi primiți cu 
blândețe şi recunoştinţă, sfatul şi instrucţiunile date. Păziți-vă de mesele celor 
care se opun. Fiți atenți la interesele voastre în cadrul Împărăției. Nu vă limitați, ci 
dezvoltați-vă tot mai mult şi veți fi conștienți de aprobarea lui Iehova, precum şi 
de acele cuvinte dulci, încântătoare şi satisfăcătoare ale Maestrului „Foarte bine 
serv bun și credincios!” Existenţa noastră eternă depinde de îndeplinirea 
credincioasă a responsabilităţii. W 8/1.  
 

3 Mai 
Împlinește-ți promisiunile față de Cel Preaînalt. - Psalmi 50:14. 
 
 Lucrarea noastră, este o lucrare pașnică. Noi vom păzi cu supunere porunca 
lui Isus să „dăm Cezarului lucrurile care sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu, 
lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu.” Așadar, noi vom fi disciplinaţi, ne recurgând 
la violenţă sau acte subversive împotriva puterilor politice ale acestei lumi, ci îi 
vom lăsa să continue să-și răspândească experimentele lor politice, atâta timp cât 
Dumnezeu le va permite. Noi ne vom îndeplini obligaţia noastră, să înştiinţăm 
toate naţiunile de venirea „faptei lui Dumnezeu”, împotriva acestei lumi, la 
Armaghedon. Numai în acest mod, putem avea aprobarea sa și ne asigură 
supraviețuirea în bătălia Armaghedonului. Cuvântul Lui ne porunceşte să îl 
căutăm pe el, dreptatea și blândețea, ca să fim ascunşi în ziua mâniei sale. 
(Țefania 2: 3) Noi îi îndemnăm pe toți spre această cale a evlaviei cu mulţumire. 
Oamenii sunt împinși în acțiunea organizată de preamărire a statului şi de a-l 
înălța pe o treaptă mai înaltă ca Dumnezeu, Cel Prea Înalt. Biblia a prevestit acest 
lucru. (Apocalipsa 13: 16, 17) Dar noi nu putem fi împărțiți în închinarea noastră. 
Noi ne vom ține cu supunere în primul rând, de poruncile lui Dumnezeu. W 8/15.  
 

4 Mai 
Atunci să faci să sune tare trâmbița jubileului în ziua a zecea a lunii a șaptea, în 
ziua ispășirii să faceți să sune, trâmbița. - Levitic 25: 9.  
 
 În ziua ispăşirii, în cel de-al cincizecilea an, trâmbiţa jubileului era făcută să 
sune prin ţara lui Israel. Sunetul acelei trâmbițe însemna libertate pentru popor: 
„să vestiţi libertatea prin toată ţara tuturor locuitorilor ei.” (Vs. 10). Astăzi, 



trâmbița jubileului răsună peste tot pământul. Aceasta înseamnă libertate pentru 
prizonierii ţinuţi în superstiţie şi ignoranţă, în organizația Diavolului și în 
închisorile religioase ale acesteia. Prin îndurarea lui Iehova, o mare mulţime dintre 
aceștia, îşi găsesc drumul înspre organizaţia liberă a lui Iehova, unde ei pot găsi 
libertate şi pace. Ei nu privesc mai mult la oameni ca la „autorităţile superioare”, 
cărora trebuie să li se supună şi să le servească. (Romani 13: 1, NW). Iehova 
Dumnezeu şi Isus Cristos sunt „Autorităţile Superioare”, la care toţi credincioşii 
consacraţi acum privesc şi în ei, aceştia găsesc odihnă şi siguranță. Prin 
cunoașterea și ascultarea de acest adevăr care este acum declarat, ei sunt făcuți 
liberi. W 7/1.  
 

 5 Mai 
Necesitatea este pusă asupra mea. Într-adevăr, vai mie dacă eu nu declar veștile 
bune! - 1 Corinteni 9: 16, NW. 
 
 A trăi la înălțimea numelui, cere predicare. Martorii lui Iehova, distribuie 
reviste care conţin Cuvântul Său pe străzi; şi pe deasupra, prin predicarea la 
oameni la casele lor, le oferă Biblii şi literatură explicativă. Literatura este un canal 
auxiliar al răspândirii curentului de educație care conduce la viaţă. Vizite repetate 
sunt necesare din partea servilor, ca să menţină un flux constant de adevăr. Acest 
ajutor continuu, exercitat într-un mod înțelept și plin de tact, produce rezultate 
bune, dovedind că martorii lui Iehova, trăiesc la înălţimea acestui Nume. Făcând 
acest lucru, cu insistenţă, impune ca ei să steie la colţurile de stradă, cu reviste în 
mână, indiferent de feţele împietrite, privirile reci și criticile trecătorilor, sau 
indiferent de vreme. Aceasta înseamnă că ei vor cu continua mărturia, indiferent 
de lipsa de interes arătată. Aceasta înseamnă că teritoriul va fi examinat în mod 
regulat, chiar dacă ca uşă după uşă, le poate fi trântită în faţă. W 5/15. 
 

6 Mai 
  Ţine strâns de instruire; nu o lăsa să plece: păzește-o; pentru că ea este viaţa ta. - 
Proverbe 4: 13. 
 
 Este bine să păstrezi constant în minte că modelul pe care vieţile noastre 
individuale îl urmează, modul în care ne folosim timpul, este în mare parte, 
determinat de obiceiurile pe care le-am format, indiferent dacă sunt bune sau 
rele. În mod normal, drumul care pare cel mai dificil, când este examinat atent, se 
dovedeşte a fi cel mai bun. Este un drum larg pe care Satan îl construieşte, ca să îi 



conducă pe urmașii săi, la moarte. Călătorul pe calea vieţii, nu îşi poate pierde 
timpul cu excursii departe de drumul îngust, dificil. El poate descoperi într-o zi că 
el a călătorit prea departe; obiceiurile ar putea avea o aşa de fermă strânsoare 
asupra lui, încât timpul rămas se va dovedi a fi prea scurt, ca să iasă din 
încurcătură şi să se reîntoarcă pe calea vieţii. Nu te lăsa să fii ispitit în a deveni un 
iubitor al plăcerilor, mai mult decât a fi un iubitor al lui Dumnezeu, aşa cum fac 
aceia de care Creştinii sunt sfătuiţi să-i ocolească. Deşi, va fi cerut un efort ca să îţi 
întrebuințezi timpul în mod profitabil, în obţinerea instruirii, recompensa este 
mare. W 2/1.  
 

7 Mai 
Să nu credeți că Eu am venit să așez pacea pe pământ; Eu am venit să așez, nu 
pacea, ci o sabie... într-adevăr, duşmanii omului vor fi persoane din casa lui. - 
Matei 10: 34 – 36, NW.  
 
 Isus a arătat că vor fi mari crize în familii, pentru cei care l-au acceptat pe 
Cristos şi l-au urmat pe calea dreaptă. Nici un Creştin, nu trebuie să lase opoziţiile 
familiale, ca să îl reţină din serviciul lui Iehova Dumnezeu şi a lui Isus Cristos; dar 
Creştinul trebuie să pună pe primul loc iubirea faţă de Cristos, altfel, el va eșua să 
se dovedească vrednic. Responsabilitatea stă pe cap, ca să se îngrijească de 
membrii familiei lui, care în calitate de Creştin, este încântat să o facă. (1 Timotei 
5: 8) Dacă alţii în familie, devin atât de violenţi încât să ieie viaţa Creştinului 
credincios, atunci Cristos îl va readuce la viaţă, în timpul Împărăției. Dar dacă 
cineva se întoarce în inactivitate, cu scopul ca să îşi salveze viaţa pământească, el 
va sfârși prin a displăcea Dătătorului de viaţă şi va pierde viaţa veşnică. Păstrând 
iubirea lui Dumnezeu, pe primul loc și celelalte lucruri necesare ca secundare, noi 
ne vom ţine în mod corespunzător, de lucrarea noastră ca Creştini. W 2/15.  
 

 8 Mai 
Continuați, deci, să căutați mai întâi Împărăția și dreptatea ei și toate celelalte 
lucruri vă vor fi adăugate. - Matei 6: 33, NW.  
 
 Astăzi, cei mai mulți oameni sunt atât de ocupaţi cu munca şi cu propriile 
lor obligaţii, că ei nu au timp să privească după interesele Împărăției. Ei nu au 
timp să intre în bucuria Domnului şi să sărbătorească împreună cu Stăpânul, 
realizarea celei mai importante lucrări de pe pământ de astăzi. Ei au pus un 
obstacol mare în calea lor, doar din cauza iubirii de bani. A fost foarte greu, 



pentru tânărul bogat căruia Isus i-a vorbit, să dea tot ce el a avut ca să poată avea 
comori în cer. Este la fel de greu astăzi, pentru mulţi oameni să renunţe chiar şi la 
lucrurile mărunte şi să lucreze în interesele celor săraci şi să îi aline pe cei care 
plâng, cu mesajul Împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt ocupaţi încercând să depindă și 
să obțină mai multe posesiuni pământești. Acesta este egoism. Este lăcomie. Este 
invidie. „Pentru că iubirea de bani, este rădăcina tuturor relelor.” (1 Timotei 6:10). 
Calea unui om care pune bani deoparte pentru el însuşi, nu este bogăție faţă de 
Dumnezeu. W 1/1.  
 

9 Mai 
Lucrurile pe care le-ai auzit de la mine cu sprijinul multor martori, aceste lucruri să 
le încredințezi la oameni credincioși, care în schimb vor fi calificați adecvat să-i 
învețe pe alții - 2 Timotei 2: 2, NW.  
 
 Fostul elev devine un instrument de învăţare din cauza studiului său 
sârguincios, pentru că acum el este „calificat adecvat, să îi înveţe pe alţii.” El se 
împărtășește din binecuvântările depline, chiar şi până în măsura producerii 
„roadelor bune.” (Iacov 3: 17) „Tu ai primit fără plată, fără plată să dai” își 
amintește el. Conform cu regulile Scripturii, el a găsit-o ca fiind adevărată, „Este 
mai multă bucurie în a dărui, decât în a primi.” (Matei 10:8, Faptele Apostolilor 
20:35, NW). Prin studiul său a Cuvântului lui Dumnezeu şi prin instruirea obţinută 
la şcoala de serviciu a Martorilor lui Iehova şi la adunările de serviciu, prin 
observarea bunelor exemple a martorilor zeloşi, perspectiva sa mentală, s-a 
schimbat de la gândirea lumii vechi, înspre gândirea lumii noi. Curăţat de obiceiuri 
proaste de gândire şi purtare din trecut, prin Cuvântul lui Dumnezeu, el este 
roditor în serviciul Împărăției, aşa cum Isus a poruncit: „Aici, Tatăl Meu este 
glorificat, ca voi să aduceți multe roade; astfel ca voi să îmi fiţi discipoli.” W 4/1.  
 

10 Mai 
Restituiți, deci, Cezarului lucrurile Cezarului, dar lui Dumnezeu, lucrurile lui 
Dumnezeu. - Matei 22: 21, NW. 
   
 Isus a spus aceste cuvinte, nu păgânilor Romani și Greci, ci la Evreii religioşi, 
membri unei naţiuni consacrate lui Iehova Dumnezeu, aleasă de El şi adusă într-un 
legământ cu El. Ei erau în principal, sub legea teocratică pe care Dumnezeu le-a 
dat-o prin Moise, care le guverna conduita personală închinarea. Aşa că prin 
această Lege, ei datorau primele lucruri lui Iehova Dumnezeu şi nu unei creaţii 



omeneşti, ca Cezarul. (Matei 22: 34-40) Propria lege a lui Cezar cerea ca o taxă să 
îi fie plătită, dar legalitatea acesteia a fost pusă la îndoială de către Evrei, conform 
legii teocratice a lui Iehova. Romanii păgâni se închinau Cezarului şi acordau 
onoruri religioase, insignelor și drapelelor. Prin primele două porunci din cele 
Zece porunci, evreilor consacraţi asemenea lui Isus, li se interzicea să facă acest 
lucru. Aşa că atunci când Isus le-a spus celor care se aflau sub legea teocratică, că 
trebuie să restituie lucrurile lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, El s-a referit la Iehova 
Dumnezeu. Asupra acelor lucruri datorate lui Dumnezeu, noi nu putem face 
nicicum un compromis cu Cezar şi cu aghiotanţii săi politico militari. W 11/15. 
 

11 Mai 
„După cum eu trăiesc” zice Iehova „fiecare genunchi mi se va pleca și fiecare limbă 
va face o recunoaștere deschisă despre Dumnezeu.” - Romani 14: 11, NW; Isaia 
45: 22, 23, AS. 
 
 Apostolul a avut sprijinul Scriptural când argumenta faptul că nu lăudarea 
oamenilor sau a imaginilor, ci mărturisirea laudei pentru Dumnezeu, conduce la 
salvarea eternă. Este un lucru inevitabil, faptul că toţi oamenii care trăiesc își vor 
pleca genunchiul față de Iehova Dumnezeu şi vor mărturisi despre supremația lui 
şi ei trebuie să înceapă acum. Când Armaghedonul va izbucni peste pământ, va fi 
inutil pentru oameni, să înceapă să facă acele fapte de onorare a lui Dumnezeu, 
pentru că judecata tuturor oamenilor vii va fi deplină și executorii vor fi primit 
semnalul de a merge înainte. Nu va fi acceptată nici o căinţă pe patul de moarte la 
Armaghedon. Prin urmare, este timpul să analizezi cu seriozitate chestiunea 
acum, câtă vreme mai există oportunitatea. Nu fă nici o greşeală, în această 
privinţă. Lăudarea lui Dumnezeu este ceea ce garantează eliberarea și salvarea n 
lumea nouă. Dacă cineva nu-l laudă pe Dumnezeu, nu-l va aștepta un viitor 
îndelungat. W 3/1.  
 

 12 Mai 
Nici nu era rânduit ca să se ofere de multe ori... Altfel, ar fi trebuit să sufere de mai 
multe ori de la întemeierea lumii. - Evrei 9: 25, 26, NW.  
 
 Care lume? Desigur, lumea nouă a cerurilor și a pământului nou, în care 
dreptatea va locui. Prin sacrificiul său, Isus a pus temelia pentru ca creaturile de 
pe pământ să fie salvate din păcat şi moarte, cu scopul ca să trăiască în noile 
ceruri şi pe noul pământ al noi lumi drepte. Încă de la depunerea fundaţiei acelei 



lumi încoace, el nu trebuie să continue să sufere de multe ori, cu scopul ca să facă 
lumea nouă, sigură şi permanentă, pentru că sacrificul Său a fost perfect şi 
îndeplinea fiecare cerinţă a dreptăţii. Mai mult decât atât! Sacrificul său a 
îndeplinit cerinţele cruciale pentru a răspunde la problema extraordinară, înaintea 
întregului univers, adică: Poate Iehova Dumnezeu să îşi menţină suveranitatea Sa, 
peste întreaga creație și își va menține Fiul Dumnezeului Cel preaînalt statornicia 
față de suveranitatea universală a Tatălui? Isus Cristos şi-a dovedit dreptul Său 
pentru Împărăție. El astfel, a făcut o asigurare că va fi o împărăție care să 
guverneze lumea nouă a dreptății. W 11/1.  
 

 13 Mai 
„Înțelepciunea strigă afară; își înalță vocea pe străzi. Ea strigă în piața de adunare 
a mulțimii, în pragurile porților; își rostește cuvintele ei în cetate.” - Proverbe 1: 
20,21.  
 
 Pe străzile aglomerate, servii Creştini ocupă poziţii strategice, ţinând mai 
departe cuvântări despre viață, trecătorilor. Străzile şi pieţele, erau cu timp în 
urmă folosite ca locuri pentru a se declara înțelepciunea lui Dumnezeu. Despre 
Isus Cristos, oamenii au spus: „Tu ne-ai învăţat pe drumurile noastre mari (Luca 
13: 26, NW) Apostolul Pavel predica celor prezenți, în locuri publice și în piețe 
locale. (Faptele Apostolilor 17: 17) Prin urmare, atunci când oamenii obişnuiţi de 
la predicile duminicale dintr-o clădire a bisericii, doresc să ştie de ce noi nu ne 
conformăm acelei metode, noi le putem arăta, că noi ne conformăm Exemplului 
Nostru, Cristos. Noi putem adăuga, „Cel Prea Înalt nu locuieşte în case făcute de 
mâini.” (Faptele Apostolilor 7: 48, NW). Totuși, noi putem arăta că așa cum Isus şi 
apostolii săi, au folosit templul şi sinagogile, martorii lui Iehova folosesc Sălile 
Împărăției în care ţin adunările, care includ vorbiri publice. De asemenea, ei ţin 
întâlniri în aer liber, în parcuri, etc. W 1/15.  
 
 

14 Mai 
Iehova, Dumnezeul Tău, este cel care merge înaintea ta, ca un foc mistuitor; el îi 
va distruge. - Deuteronom 9: 3, AS.  
 
 Unde este omul, unde este conducătorul, da şi unde este guvernul care nu 
ar trebui să se închine în teamă de acest Prea Înalt, care locuieşte în eternitate, 
care poate topi munţii şi să plouă cu foc din ceruri? El poate arde cu flăcări 



această lume veche şi să distrugă fiecare păcătos de pe faţa pământului. Cu 
adevărat, este scopul Său să facă acest lucru. Toți cei care nu au un loc în lumea 
nouă a dreptății, vor fi distruși pentru totdeauna. Cu adevărat „Dumnezeul Nostru 
este un foc mistuitor”! Odată ce înţelegem acest lucru şi acest adevăr şi îl facem al 
nostru, atunci şi numai atunci, vom trăi în teamă faţă de Iehova, o teamă de a 
merge contrar căilor pe care el le-a trasat, o teamă de a merge contrar 
instrucțiunilor lui, o teamă care să rănească în orice fel, pe cei care sunt proprii lui 
copii. Întreaga lume va încerca să rănească pe rămăşiţa unsă a lui Dumnezeu şi pe 
tovarăşii ei şi) se va întâlni cu un dezastru binemeritat. Închinarea noastră în faţa 
Lui, trebuie să fie făcută cu teamă. - Evrei 12: 28. W 3/15.  
 

15 Mai 
Cel care... își izgonește mama, este un fiu care face ruşine şi aduce ocară. - 
Proverbe 19: 26. 
 
 Țineți legătura cu organizaţia centrală, „femeia” teocratică a lui Dumnezeu. 
Ţineți-vă în legătură cu ea, prin acceptarea instrucţiunilor şi regulilor organizaţiei 
teocratice, pe care Dumnezeu le-a emis, prin intermediul ei. Să nu renunţați 
niciodată la aceste lucruri, ci să fiţi ascultători ca nişte copii plini de încredere. 
Rămâneţi strâns lipiţi de Biblie. Serviți-l pe Dumnezeu, acolo unde El vă pune. 
Amintiţi-vă că marele Director al organizaţiei, îşi ştie uneltele sau instrumentele 
Sale. El ştie pe care să o folosească și unde și cum să o folosească. Aşa că, lăsați-vă 
să vă folosească, atunci când El vă alege. Alegerea Lui ca să vă folosească, nu este 
niciodată întâmplătoare sau spontană. Merge-ți în teritoriul sau în situaţia pe care 
El va desemnat-o. Arătați-vă încântarea pentru locul în care ați fost astfel 
desemnați. Lucrează în unitate cu organizaţia, ca un întreg. Extrageți tot binele, 
din orice observații care vă sunt sunt administrate, pentru purtarea voastră 
corespunzătoare. Îndepliniți-vă instrucţiunile, cu tot respectul datorat marii 
organizaţii „mamă”. W 10/1.  
 

 16 Mai 
Nu, dar el s-a golit pe sine... a devenit ascultător chiar până la moarte, da, 
moartea pe un stâlp de tortură. - Filisteni 2: 7,8, NW. 
 
 Isus a început prin preluarea oficială a obligaţiilor care au legătură cu 
lucrarea. El s-a prezentat Tatălui Său, spunând (cum a fost exprimată în Psalmi 40: 
7, 8): „Iată, eu vin... să fac voia Ta, Oh, Dumnezeul meu.” După patruzeci de zile în 



pustiu, unde fără îndoială, a studiat, a meditat şi şi-a ordonat atent cursul său 
viitor şi după ce a fost ispitit de către Diavol, el a venit cu acea determinare 
pozitivă ca să obțină cu orice preţ, valoroasa comoară a Împărăției. El nu s-a oprit 
să se întrebe: Am suficienţi bani în bancă ca să am grijă de mine, dacă acest lucru 
se prăbuşeşte, sau dacă lucrurile nu merg bine? El a renunţat cu bucurie la 
posesiunile materiale, mai degrabă ca ele să se amestece în vreun fel, cu marele 
său obiectiv. Nu, el a ieșit din pustiu şi s-a dus să servească scopurile lui 
Dumnezeu, conform consacrării Sale. Publicând veştile bune ale Împărăției şi 
invitându-i pe pe urmași să unească cu el în aceasta, el a înţeles ceea ce făcea. W 
5/1.  
 

17 Mai 
Și ei au suflat în trei sute de trompete și Iehova a îndreptat sabia fiecărui om 
împotriva tovarășului său, și împotriva întregii oștiri; și oștirea a fugit. - Judecători 
7:22 AS. 
 
 Îndrăzneala rămășiței unse în expunerea dușmanilor religioși și 
imposibilitatea dușmanilor de a răspunde înapoi și de a-și menține poziția, face ca 
observatorii să vadă că agenții lui Satan nu-și pot menține justificarea de 
„stăpâniri înalte” de la Romani 13. Așadar, acești conducători lumești, în calitatea 
de „stăpâniri înalte”, devin morți în ochii observatorilor, care spun și altora și care 
la rândul lor spun în continuare multor persoane adevărul care străpunge, ca o 
sabie de înjunghiat, născocirea conducătorilor asupritori despre „stăpânirile 
înalte.” Unii, care la început s-au adunat de partea rămășiței unse la începutul 
anilor 1930, au cunoscut în prealabil pe martorii lui Iehova și au frecventat 
adunările, dar, asemenea fiului risipitor din parabolă, s-au abătut pe căile 
plăcerilor lor proprii, a împotrivirii minime. Acum ei se reîntorc la închinarea 
Tatălui, împreună cu numărul tot mai mare a celorlalți. Aceste numere adăugate, 
fiind strânse, sunt „celelalte oi” ale Domnului. W 6/15.  
 

18 Mai 
„Noi îți mulțumim, Iehova Dumnezeule, cel Atotputernic, cel care ești și care erai, 
pentru că tu ți-ai luat puterea ta cea mare și ai început să domnești ca rege.” - 
Apoc. 11:17, NW. 
 
 Aleluia! Iehova a luat puterea lui asupra pământului nostru și a început să 
domnească în calitate de rege. Acesta este un fapt care semnifică că o lume nouă 



dreaptă este la ușă și cu siguranță va veni prin prin puterea Atotputernicului 
Dumnezeu. Aceasta este ceva de aclamat. O schimbare minunată va urma cu 
siguranță în jurul întregului glob, care va fi o onoare pentru domnia lui Dumnezeu 
și care va însemna liniște, siguranță și viață prosperă pentru toți oamenii cu 
bunăvoință. Noi trăim în cel mai minunat timp al întregii istorii umane, când noi 
suntem privilegiați să mărturisim despre trecerea de la această lume veche, 
dătătoare de moarte, la lumea nouă, dătătoare de viață despre care profeţii 
inspirați au vorbit. Acum este timpul oportun să jurăm supunerea noastră eternă 
pentru Fondatorul lumii noi și să-i iluminăm și să-i îndemnăm pe ceilalți să facă la 
fel, pentru că acțiunea va rezulta în câștigarea vieții în lumea nouă. W 12/15. 
 

19 Mai 
„Când cineva aude cuvântul despre împărăție, dar nu câștigă o înțelegere despre 
acesta, cel rău vine și smulge ceea ce a fost semănat în inima sa; aceasta este cea 
semănată de-a lungul drumului.” - Mat. 13:19 NW. 
 
 Noi avem ochii noștri deschiși la ceea ce se întâmplă și suntem la curent cu 
tacticile dușmanului. Ce putem face noi în această situație? Noi putem depune 
depune în continuare eforturi mai eficiente ca să reducem analfabetismul biblic. 
Noi putem continua cu expansiunea „cuvântului despre împărăție” și putem să 
învingem acele „păsări” rele și să le prevenim să smulgă Cuvântul lui Dumnezeu 
de la cei care încă nu-l înțeleg. Da, noi chiar trebuie să căutăm să învingem acele 
„păsări.” Cum? Vizitându-i fără întârziere pe cei care exprimă interes după ce au 
auzit mesajul, sau prin facerea de vizite ulterioare a celor în a căror case noi am 
plasat literatură. Făcând așa, noi putem anticipa acțiunile „păsărilor lacome” și-i 
putem ajuta pe destinatarii Cuvântului să-l înțeleagă și să dezvolte un apetit mai 
mare pentru acesta. Noi putem face vizitele noastre înapoi utile prin instituirea de 
studii biblice, folosind ajutoarele biblice. W12/1.  
 

20 Mai 
„Dumnezeu a văzut bine ca prin nebunia despre ceea ce se predică, să-i salveze pe 
cei ce cred.” - 1 Cor. 1:21 NW. 
 
 Într-un sens este ciudat, sau neobișnuit să mergi să vorbești oamenilor că îi 
așteaptă distrugerea dacă ei își continuă cursul lor nepăsător; și aceasta va fi 
ciudat sau neobișnuit când Iehova aduce acea distrugere, pentru că multe secole 
au trecut de când a fost manifestată față de oameni. Dar faptul că este ciudată nu 



alterează adevărul. Mai mult, servește ca să-l confirme în lumina lui Isaia 
28:21,22. Deci, acesta este un caz când lucrul ciudat sau lucrul nebun este un 
lucru profitabil. Așa de profitabil că acesta conduce la viață. Ce beneficiu mai 
mare decât acesta poate fi? Acela nu este o cauză de teamă și ținere la respect 
până la punctul de a eșua în a predica și astfel să nu poată folosi timpul pentru 
marele beneficiu. „Un lucru nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât 
oamenii și un lucru slab al lui Dumnezeu este mai puternic decât oamenii.” - 1 
Cor. 1:25, NW. W2/1. 
 

21 Mai 
„Mare este Iehova și demn de a fi lăudat.” - Ps. 48:1. 
 
 Iehova nu va fi servit prin vreun guvern politic nici prin vreo agenție cu chip 
idolesc. El este servit de și prin Împărăția care va fi lauda perfectă a lui însuși. 
Acesta este motivul de ce Împărăția este tema predominantă a Bibliei. Acum 
aceasta se înalță în gloria cerească descoperită și în curând aceasta va dispune de 
jurisdicția nelimitată a acestui pământ. Deci, aici este cu adevărat ziua când 
oamenii trebuie să decidă fie să se închine și să laude o altă creatură și idol, sau 
să-l caute pe Dumnezeu și să-l onoreze. Nici o agenție umană nu poate garanta 
viața voastră veșnică așa cum Dumnezeu o face. Când el își va exprima în curând, 
dreapta sa indignare împotriva acestei lumi ticăloase, închinătoare la creaturi, 
numai persoanele cu credință fermă vor trăi deoarece plăcerea lui Dumnezeu este 
asupra lor. Oamenii care se închină corect vor fi „ascunși în ziua mâniei lui 
Iehova.” (Țef. 2:3) Destinul vostru etern se odihnește în mâinile Domnului și prin 
urmare trebuie să căutați să câștigați favoarea sa prin lăudarea numelui său, 
pentru că în „favoarea sa este viața.” Ps. 30:5. W 3/1. 
 

22 Mai 

Dumnezeu, pentru prima dată, și-a întors atenția către națiuni să ia dintre ele un 

popor pentru numele său. - Fapte 15: 14 NW. 

 Cineva, care trăiește la înălțimea numelui, nu predică cuvântul său. El 

trebuie să predice și să învețe cuvintele lui Dumnezeu și legea din Înregistrarea 

divină, Biblia. Nici nu predică înțelepciunea Domnului Isus, sau pe altcineva decât 

Iehova. Isus a declarat: „Cuvântul pe care voi îl auziți nu este al meu, dar aparține 

Tatălui care m-a trimis.” (Ioan 14:24 NW) Așadar Isus, marele martor, a 



interpretat numele de Creștin să însemne unul care dă o mărturie despre numele, 

cuvântul și Împărăția Atotputernicului Dumnezeu. Ca să fie un Creștin, cineva 

trebuie să se dovedească devotat numelui. Așadar martorii lui Iehova nu urmează 

nici un om și nici nu sunt identificați prin vreun termen impropriu cu care 

dușmanii îi înfățișează. Aceste nume scad din meritul real al persoanei glorificate 

de ei, care este Iehova Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor. El a dictat singur 

Biblia, care este cuvântul său. Martorii săi nu pot fi numiți, pe bună dreptate, prin 

numele unei doctrine sau al unui om. Ei pot fi identificați doar prin numele celui 

pe care îl reprezintă, Iehova Dumnezeu. 5/15. 

 

23 Mai 

Voi nu a-ți citit aceasta: „din gura copiilor și al sugarilor tu ți-ai scos laudă?” - 

Matei 21:16 NW. 

 Nu v-ar face aceasta fericiți și mândrii, pe voi ca părinți, să aveți un copil 

pătruns cu dorința să servească acestui Creator? Să știi că, prin cunoștință și 

înțelegere, alege să-i servească lui Dumnezeu, în loc să alerge în cursul obișnuit 

pentru copii acestei lumi? Un curs ca acela poate chiar conduce la delicvență, 

aducând rușine și ocară asupra voastră. Negreșit! Copii israeliți au mărșăluit în 

exodul Israelit din Egipt și au continuat prin pustiu ca să primească ca moștenire 

Țara Promisă. Astăzi și copii sunt numărați în rândurile poporului lui Dumnezeu, în 

marșul spre lumea nouă. Ei, de asemenea, trebuie să fie puternici spiritual și 

pregătiți să se identifice prin mărturie înaintea celorlalți. Din acest motiv, părinții, 

sunt puși în gardă să-și crească copii în disciplina și sfatul autoritar al lui Iehova. 

Pentru binele propriu al copiilor, Societatea Watch Tower, îndeamnă copii să 

devină tovarășii vestitorilor, da, chiar „pionieri de vacanță.” W 4/1. 

 

24 Mai 

Fă totul ca să te prezinți aprobat pentru Dumnezeu, un lucrător care nu se 

rușinează cu nimic, mânuind cum trebuie cuvântul adevărului.” - 2 Tim. 2:15. 



  Nu este de ajuns că noi ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu. Nu, noi 

trebuie să dăm tot ce-i mai bun din noi dacă trebuie să-i plăcem lui. Noi trebuie să 

menţinem calitatea lucrării cât de sus este posibil. Este o greşeală să subevaluăm 

minunatul serviciu al lui Dumnezeu. Acest serviciu, este o comoară de o valoare 

inestimabilă. (2 Cor. 4:7) Noi ne primim abilitățile noastre în lucrare de la 

Dumnezeu, și pe acestea noi o să le folosim în mod creator, conștiincioși și cu 

sârguință. Noi o să fim bucuroși făcând lucrarea lui Dumnezeu, dacă noi o facem 

drept, dacă noi dăm tot ce-i mai bun. Va fi făcută o lucrare ziditoare, lucrarea 

noastră va fi roditoare. Aceasta este baza calității lucrării noastre, că Dumnezeu 

ne va răsplăti. Iehova ne va răsplăti bine pentru serviciul nostru în dreptate; el ne 

dă viața veșnică: „Omul rău câștigă o plată amăgitoare, dar cel care seamănă 

dreptatea are o răsplată adevărată.” (Prov. 11:18, AT) Chiar acum noi primim 

răsplata. W 2/15. 

 

25 Mai 

Oricine îl tăgăduiește pe Fiul nu-l are nici pe Tatăl. Cel care-l mărturisește pe Fiu, îl 

are de asemenea și pe Tatăl. - 1 Ioan 2:23 NW. 

 Când noi primim instrucțiunile lui Dumnezeu prin Biblie, noi să primim tot 

ce acestea învață. Învățătorul Suprem ne avertizează că noi nu trebuie să 

adăugăm o cunoștință lumească falsă la Cuvântul său, nici să scoatem din acesta. 

Noi trebuie să avem informația completă pentru ca să obținem salvarea pe care el 

a prevăzut-o. Pentru mii de ani, bărbați și femei evlavioase, au căutat informații 

despre Cel pe care Dumnezeu trebuia să-l trimită și au așteptat să-l identifice și să 

se unească cu el. La timpul potrivit, Mesia a venit în persoana lui Isus Christos. 

Dacă noi am fi urmat cursul clerului religios din zilele lui Isus și am fi respins 

faptele despre el din împlinirea profeției, noi n-am fi câștigat niciodată viața 

veșnică. Cunoștința despre Dumnezeu fără Fiul său Isus este doar parțială. Viața 

prin legea lui Moise este imposibilă. De asemenea, cunoștința despre Isus Christos 

fără Iehova Dumnezeu este doar parțială, ca și în cazul Creștinătății astăzi. Să-l 

cunoști pe Iehova Dumnezeu și să-l cunoști și pe Isus Christos este inseparabil 

pentru salvare. W 9/1. 



26 Mai 

Iehova și-a stabilit tronul în ceruri, și Împărăția sa domnește peste tot. - Ps. 

103:19. AS. 

 Iehova este Domnitorul atotputernic al universului. La dreapta sa este 

Regele lui loial și credincios, Isus Cristos, care-l servește pe vecie. Împărăția 

Domnitorului uns va exercita autoritate până ce orice lucru de pe el laudă și 

preamărește numele sfânt al Creatorului. Această Împărăție, împreună cu 

Domnitorul uns, este de cea mai mare importanță și pentru pregătire ei au fost 

folosite secole. Regele va domni în dreptate, impunând legea lui Dumnezeu și 

zdrobind orice putere împotrivitoare adevărului și dreptății. Isus Christos primește 

această Împărăție de la Tatăl său. Nu omul, sau o putere pământească nu ar putea 

posibil să i-o dea, pentru că aceasta nu este a lor. Satan, dumnezeul acestei lumi 

rele, nici odată nu a avut posesia pământului cu multele lucruri create de pe 

acesta. Acestea nu au fost ale lui, ca să le dea cuiva. Adam nu a ajuns în acest 

dominion glorios. Deci, Împărăția veșnică aparține lui Isus Christos. W 8/1. 

 

27 Mai 

Zilele sunt rele. Din această cauză încetați să fiți nechibzuiți, ci continuați să 

înțelegeți care este voința lui Iehova. - Efes. 5:16, 17. 

 Deci, înțelegeți semnificației acestor zile rele și lucrurile uluitoare care au 

loc, în special în mijlocul poporului lui Iehova. Cercetați-vă inima prin 

înțelepciunea și înțelegerea de la Sursa unică, Iehova Dumnezeu. Rugați-vă pentru 

mai mult al său spirit sfânt. Învățați voința sa, din Cuvântul Său. Iubiți-l cu toată 

inima voastră, mintea, sufletul și înțelegerea, prin facerea voinței sale. Iubiți-l pe 

aproapele vostru, le fel ca pe voi înșivă, în special prin măsura în care împărtășești 

cu el veștile bune ale Împărăției lui Dumnezeu. Amintiți-vă ca aproapele vostru cel 

mai intim pe pământ sunt proprii voştri frați și surori din staulul Dreptului Păstor, 

Isus Christos. El a dat discipolilor săi o nouă poruncă, ca să se iubească unul pe 

celălalt, după cum el i-a iubit pe ei. Prin această iubire adevărată, toți oamenii cu 

înțelegere vor cunoaște că sunt discipolii săi. Făcând aceste lucruri, ei vor fi 



bucuroși, deoarece ei vor fi înțelepți și înțelepciunea lor va fi justificată de 

rezultatul care decurge din aceasta. W 5/1.  

 

28 Mai 

Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. - Gal. 4:26. 

 Societatea Watch Tower nu este marea mamă a martorilor lui Iehova care 

au primit adevărul Împărăției prin aceasta și care cooperează cu aceștia în lumea 

întreagă, folosind-o în calitate de servul lor legal și activitate și corp consultativ de 

guvernare. Nu; în calitate de martori ai lui Iehova noi reprezentăm unele lucruri 

mai mărețe decât aceste mici organizații vizibile precum Societatea sau Școala 

Gilead. Marea „mamă” este organizația universală a lui Iehova, pe care el a creat-

o și al cărei Soț credincios el este. (Isaia 54:14) Prin ea, el naște pe copii săi iubiți 

pentru scopul său. Prin ea, el ne dă legi și instrucțiuni, prevăzute pentru noi, 

conducându-ne și privind la bunăstarea noastră prin perspectiva vieții noastre 

veșnice. În afară de fii săi pentru regalitate împreună cu Christos, ea este 

interesată de asemenea de o mulțime de „alte oi” care vor fi la un moment dat 

copii ei pământești, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Inima ei este 

suficient de încăpătoare ca să păstreze iubirea pentru ei toți și să-i strângă la 

pieptul ei cald și iubitor. W 10/1.  

 

29 Mai 

Îi veți lua partea lui Baal, sau îl veți apăra... Dacă el este un dumnezeu, lăsați-l să-

și apere partea, pentru că altarul său a fost dărâmat! - Jud. 6:31 AT. 

 Așadar la o parte cu toată religia falsă care ține mințile oamenilor captive, 

restrângând și orbind facultățile mentale în așa fel ca ele să nu poată percepe 

adevărata închinare a lui Dumnezeu! Jos cu altarul lui Baal, chipurile, stâlpii sacrii, 

jertfele! Dumnezeu nu l-ar fi eliberat pe Israelul din vechime mai mult dacă Baal 

continua să fie creditat cu eliberarea; el salvează numai când nici un dumnezeu 

străin este în mijlocul poporului său. (Isaia 43:12) Înainte ca Iehova să conducă 



demersurile împotriva hoardelor invadatoare ale madianiților în zilele lui 

Ghedeon, Baal a fost îndepărtat și israeliții sinceri au fost curățați de pângăririle 

acestuia. În anti tip, înainte ca Iehova să-și trimită martorii împotriva sistemelor 

Diavolului în atacul îndrăzneț după 1918, el a făcut ca ei să treacă printr-o curățire 

spirituală sub supravegherea lui Mai Marelui Ghedeon, Isus Christos, la templu. 

Aceasta s-a întâmplat pentru ca ei să poată „oferii pentru Iehova daruri în 

dreptate.” W6/1. 

 

30 Mai 

Iată! Lucruri noi au venit în existență. - 2 Cor. 5:17 NW. 

 Noi am venit la Noul Ierusalim, organizația capitală a lui Dumnezeu. Noi 

avem un nou templu, în care Isus Christos este piatra principală din capul 

unghiului și toți urmașii lui spirituali sunt pietre vii, zidite pe el drept fundație. Noi 

avem un nou mare preot, o nouă jertfă de o calitate superioară care astăzi curăță 

păcatele prin sângele ei, o nouă lege înscrisă în inimile noastre, un nou mediator 

între Dumnezeu și om, un nou legământ. Altceva? Da, o nouă cunoștință, o nouă 

lucrare a lui Dumnezeu în împlinirea tipurilor și profețiilor din trecut, un nou 

serviciu, o nouă relație cu Dumnezeu ca a lui națiune nouă a Israelului spiritual și 

ca fii ai săi care strigă către el: „Abba, Tată!” Adevărații creștini trăind la înălțimea 

privilegiilor lor, s-au bucurat mult de aceste lucruri de-a lungul secolelor. Astăzi o 

rămășiță credincioasă de moștenitori comuni a lui Christos se bucură de ele. Toate 

aceste lucruri noi acționând împreună ca un nou sistem de lucruri de la 

Cincizecime sunt premergătoare la propria lume nouă a lui Dumnezeu. Ele sunt o 

garanție absolută a venirii depline a lumii noi. W 11/1. 

 

31 Mai 

Lăudați pe Domnul! Domnul este rege, Dumnezeul nostru, cel Atotputernic. - Apoc. 

19:6 Twentieth Century N.T. 1901. 



 „Lăudați pe Iah, voi oameni!” este ceea ce martorii săi strigă pe întreg 

pământul! Ei cunosc numele exclusiv al Celui Preaînalt și ei arată identitatea sa la 

toți cei care nu-l cunosc pe el. Ei arată întreaga glorie, faimă și promisiunile bune 

care sunt atașate de numele său sfânt. Această mare mulțime de servi care se tem 

de Dumnezeu nu poate fi distrasă de politicieni, oamenii de stat lumești și cler din 

a-l lăuda pe el. Ei cunosc că el este Eliberatorul lor, Creatorul lor și speranța lor al 

vieții veșnice în lumea nouă. Ei nu laudă sistemele politice făcute de om și pe 

conducătorii acestei lumi, nu, nici o parte a modernului Babilon. Lauda lor este 

Împărăția lui Iehova prin Christos. Ei nu au în inimă politica lumii. Ei nu se pătează 

prin amestecul în politicile umane. În această privință ei țin la adevărata descriere 

a închinării adevărate a lui Dumnezeu, de la Iacob 1:27. În calitate de ambasadori 

ai Împărăției lui Dumnezeu, ei oferă laudă pentru Guvernarea divină pe care ei o 

reprezintă. W 12 

 

 

 

 

1 Iunie 

Căci pentru Dumnezeu noi suntem o mireasmă dulce printre cei care o să fie 

salvați... și o mireasmă care țâșnește de la viață spre viață. - 2 Cor. 2:15,16 NW. 

 Oamenii acestei lumi dețin puterea ca să ucidă milioane, prin grația 

Diavolului. Ei au bombele lor bacteriologice, bomba atomică și caută după 

puternica bombă cu hidrogen. Noi, cei ai lumii noi care vine, ținem în mâinile 

noastre puterea să arătăm calea spre viață, pentru milioane, prin grația Domnului. 

Noi avem și înțelegem Cuvântul său, care curge cu apele vieții. Lumea veche este 

mobilizată să producă moarte, prin alimentarea cu materii prime a liniilor de 

asamblare din fabricile care produc obuze, bombe și gaze otrăvitoare. Servii lumii 

noi sunt mobilizați să producă mesajul dătător de viață, prin menținerea 

tipografiilor care înmulțesc stocurile de Biblii și ajutoare biblice. Lumea este 



organizată să-și distribuie ucigașii, prin recrutarea armatelor de oameni pentru 

tancuri, nave și avioane care transmit moartea pe câmpurile de bătălie. Noi, 

lucrătorii lumii noi, suntem organizați în companii pentru a difuza mesajul vieții, 

de la ușă la ușă și pe străzi la nivel mondial. W6/15.  

2 Iunie 

Pentru aceasta sunt conducătorii un obiect de teamă, nu pentru o faptă bună, ci 

pentru una rea. Nu vrei să te temi de autoritate? Continuă să faci binele? - Rom. 

13:3,4 NW. 

 Este pentru binele nostru ca noi să ne supunem la „autoritățile superioare” 

și la cei din aranjamentul lui Dumnezeu. Marea faptă bună pe care o persoană o 

poate înfăptui, este ca să servească lui Dumnezeu potrivit cu poruncile sale și să 

acționeze ca un serv al Cuvântului său, ducând mărturia pentru numele său, 

scopul și suveranitatea universală. Dar în ținuturile din spatele „cortinei de fier” și 

în așa numitele ținuturi democratice, unde dictatorii fasciști și ierarhiile totalitare 

dețin controlul, martorii lui Iehova sunt opriți să înfăptuiască astfel de fapte bune. 

De fapt, în toate ținuturile, ei sunt pedepsiți prin diferite metode pentru servirea 

viului și adevăratului Dumnezeu în armonie cu al său Cuvânt. Ei sunt urâți de toate 

națiunile și popoarele. Mulți sunt înspăimântați în a lua o poziție deschisă pentru 

Iehova și Împărăția sa. Deci, acești conducători politici nu sunt servii lui Dumnezeu 

pentru binele nostru. Lăsați-i să recunoască aceasta. W 11/15.  

 

3 Iunie 

Predică Cuvântul. - 2 Timotei 4:2. 

 Martorii lui Iehova sunt servii lui Dumnezeu, ordinați să predice Cuvântul. Ei 

iubesc să-l servească pe Regele său al lumii noi. Speranța și credința lor este în 

Împărăția lui Dumnezeu, pentru că prin aceasta. Binecuvântările vieții veșnice vor 

fi câștigate. Deci ei continuă să lucreze și să se roage: „Să vină Împărăția ta. Să se 

facă voința ta, precum în cer, așa și pe pământ.” În timp ce sunt buni cetățeni ai 

națiunilor în care ei trăiesc, plătindu-și taxele, fiind de acord cu legile din ținuturi, 



atâta timp cât aceste legi sunt în deplin acord cu legile lui Dumnezeu, totuși ei 

merg înainte, extinzându-și activitatea printre oameni, urmând porunca principală 

a lui Iehova, „Predică Cuvântul.” De al un capăt al pământului la celălalt, aceste 

persoane cu bună voință s-au organizat până acum și sunt 13 238 de grupe de 

martori ai lui Iehova. Ca atare, ei se strâng astfel împreună regulat pentru studiul 

Cuvântului lui Dumnezeu cu scopul ca să se pregătească pe ei ca să fie servi mai 

buni ai Domnului Dumnezeu. W1/1. 

 

4 Iunie 

Noi suntem așadar ambasadori, înlocuindu-l pe Christos, ca și când Dumnezeu ar 

implora prin noi. - 2 Cor. 5:20. 

 Nu este o responsabilitate mică să fi un purtător de cuvânt sau ambasador 

pentru Guvernul Atotputernicului Dumnezeu. Viața voastră și viața altora depind 

de cât de bine predicați, cât de determinant vă este argumentul, cât de statornice 

sunt eforturile voastre. Făcând aceasta, nu vedem atunci că noi, în mâinile cărora 

se odihnește astfel o responsabilitate, putem folosi ceva din timpul nostru ca să 

îmbunătățim abilitățile noastre de servi ai lui Dumnezeu prin studiu? Studiu este 

într-adevăr un lucru profitabil. Nici un Creștin n-ar trebui să îngăduie să-și 

însușească greşeala să creadă că el poate câștiga aprobarea lui Dumnezeu fără 

studiu, sau că el este prea ocupat să-și folosească timpul profitabil pentru studiu. 

Fără studiu continuu, adevărurile odată foarte prețuite devin confuze și se 

estompează. Noi, fiind vase permeabile, putem să ajungem vase uscate dacă nu 

sunt reumplute cu apele adevărului. Astfel o sursă uscată, abia poate să stingă 

setea unei persoane în căutarea după adevăr, dacă din întâmplare ea o poate 

găsi. Timpul, atât al ascultătorului cât și al celui ce predică va fi pierdut. W 2/1.  

 

5 Iunie 

Prietenia lui Iehova este pentru cei care se tem de el; și el le va arăta legământul 

său. - Psalm 25:14 AS. 



 Creaturile ar putea sta cu respect înaintea lui Iehova și se pot închina 

înaintea marelui și teribilului său nume, pentru că nimeni n-ar cauza intenționat 

displăcerea sa. Nesupunerea este pedepsită prin moarte. Nu are el puterea și dreptul 

ca să distrugă? În timp ce se tem să atragă mânia sa pentru rebeliune, încăpăţânare, 

idolatrie și toate formele de nesupunere, copii lui trebuie să-l iubească. Iubirea 

perfectă va îndepărta toată teama slugarnică și acordă creaturii o apreciere potrivită 

a legăturii sale cu Creatorul său. Nimeni, care cu adevărat are un respect, teamă, 

reverență, da, teama de Iehova, nu se teme de om sau de condițiile din lume. Cei 

loiali și credincioși față de Dumnezeul Cel Prea Înalt, cunosc din scripturi și 

experiență că teama și iubirea pentru el merg mână în mână și nu sunt, în cazul 

Său, în opoziție. Ei se tem să facă orice este contrar voinței sale, pentru că el îi 

poate distruge; dar ei îl iubesc pe el cu tot ce au. Dacă noi ne menținem teama de 

Dumnezeu, noi vom fi păstrați fără frica de om; și acum aceasta este cel mai 

important. W 3/15. 

 

6 Iunie 

Cine poate găsi o femeie virtuoasă... Ea se trezește în timp ce încă este noapte și 

dă mâncare casei sale și o parte la slujnicele sale. - Prov. 31: 10,15. 

 Organizația Teocratică este o femeie merituoasă. Ea nu este o adulteră cu 

Diavolul și noi nu suntem copii ilegitimi când noi mărturisim maternitatea ei. Ea 

este supusă teocratic Soțului ei, Dumnezeul Cel Prea Înalt. Prin urmare, noi ne 

încredem în ea ca să ne conducă pe căile plăcute lui Iehova, Dătătorul vieții 

veșnice. Iubirea ei afectuoasă este pentru copii săi și ea le caută binele, pentru 

care folosește toate mijloacele și puterile sale organizaționale pentru bunăstarea 

lor. Ea edifică calitățile și puterile fiilor și fiicelor ei prin hrănirea lor cu hrană. Toți 

cei care o servesc pe ea, fie că ei pot fii copii ei direcți sau nu, ea îi hrăneşte și îi 

întărește pentru serviciu. Pe lângă hrănire, ea de asemenea are grijă de hainele 

copiilor ei. Ea lucrează materiale cu care să-i îmbrace, ca ei să poată fi prezentabili 

cu o identitate Creștină de care ei nici o dată să nu fie rușinați, identitatea de 

martori pentru Soțul ei. W 10/1. 

 

7 Iunie 



Pentru că atunci eu voi întoarce oamenii la o limbă pură, ca ei toți să poată chema 

numele lui Iehova. - Țefania 3:9 AS. 

 Limba lui Iehova este limba pură a adevărului. Aceasta este singura limbă 

pură. Acum este timpul ca aceasta să fie vorbită. Învățată de oamenii din fiecare 

națiune, limba sa este o forță puternică unificatoare în mijlocul unei lumi divizate, 

amenințată de război. Aceasta îndepărtează erorile religioase și închinarea falsă și 

unește toate persoanele care vorbesc limba într-o închinare pură a viului și 

adevăratului Dumnezeu. Într-o perioadă când 2796 de limbi și dialecte 

înregistrate în lume, acționează ca o mare barieră pentru ca oamenii să se 

înțeleagă unul pe altul și când sute de secte religioase încurcă și prejudiciază 

omenirea în chestiunea vitală a închinării, Iehova întoarce pe mulți oameni de azi 

la „limba pură.” Dar de ce ce învață acea limbă? Deoarece salvarea noastră de la 

distrugere depinde de închinarea noastră pură și serviciul pentru Dumnezeul Cel 

Prea Înalt. Aceasta este prima cerință a salvării noastre. În timpul extrem de 

îngust, Dumnezeu cu îndurare îndreaptă limba spre noi. W 9/15.  

 

8 Iunie 

Buzele celui drept hrănesc pe mulți. - Prov. 10:21. 

 Voi care sunteți numiți servi urmați modelul Păstorului Principal în 

comportare. Imitați-i pe apostolii săi! Arătați înaintea fraților voştri un exemplu 

potrivit atât în vorbire cât și în faptă. Fiți credincioși, înțelepți, ordonați, calmi, 

zeloși, umili, prevăzători, blânzi, iubitori de pace, demni de încredere, vrednici de 

crezare. Mai presus de toate, arătați iubire. Cu afecțiune și cu mare milă, tandreţe 

și îndelungă răbdare, căutați „celelalte oi” ale Domnului care sunt pierdute și când 

le găsiți, hrăniţi-le. Hrănirea este lucrul important. După cum spune omul înțelept: 

„Îndepărtează departe de mine falsitatea și minciunile; nu-mi da nici sărăcie nici 

bogăție; hrănește-mă cu hrana care mi-este necesară.” (Prov. 30:8) Această hrană 

necesară asigurată de bunul și dreptul Păstor este Cuvântul descoperit al lui 

Dumnezeu, din care dacă toți mănâncă, le este promisă viața veșnică. (Ioan 6:68) 

Hrăniți nu doar „oaia” slabă spiritual pe care o găsiți afară pe câmp, ci de 



asemenea, voi servilor, hrăniți și aveți grijă de turma din care voi sunteți o parte. - 

Fapte 20:28. W 4/15. 

 

9 Iunie 

Și ei au întins o haină și fiecare om a aruncat cerceii din această pradă... Și 

Ghedeon a făcut un efod din ei și la pus în cetatea sa chiar în Ofra. - Jud. 8:25-27. 

 Orice roade din victoriile teocratice ar trebui să fie pentru onoarea lui 

Iehova și nu pentru înălțarea vreunui individ sau organizații. Adevărul declarat 

împotriva conducătorilor lumii, îi dezbracă de afirmația „stăpânirilor înalte” cu 

care ei se îmbracă, înlăturându-i pe ei din această poziție înălțată, prădându-i de 

prestigiul și adorația de care o dată s-au bucurat. Ei au pierdut titlurile 

lingușitoare pe care și le-au acordat ca să strălucească și să se evidențieze. Orice 

comoară a serviciului care i-a desfătat, s-a pierdut, deoarece ei și-au folosit 

funcțiile să arate spre ei înșiși. Aceste lucruri de un interes lacom nu sunt 

transferate la martorii vestitori ai adevărului, dar sunt adunate la un loc și oferite 

pentru onoarea lui Iehova. După ce oamenii cu bunăvoință învață adevărul ei 

dezbracă pe cei onorați lumește de titlurile și podoabele inadecvate și oferă 

întreaga laudă lui Iehova și dau lui Dumnezeu și Christos ce li se cuvine. W 6/15. 

 

10 Iunie 
 Cuvintele celui înțelept sunt asemenea boldurilor; și strângerea făcută de un 
învățător sunt asemenea cuielor bătute cu un ciocan. - Ecl. 12:11 AT. 
 
 În timpurile din vechime, boldurile, bastoane lungi cu vârf de fier, erau 
folosite ca să păstreze mersul boilor pe direcția dreaptă. Cuvintele înțelepte din 
Biblie, sau cele care se bazează pe aceasta, îi menține pe adevărații Creștini ca să 
meargă în continuare în serviciul Împărăției, nepermițându-le să rămână în urmă, 
să se întoarcă înapoi sau să rătăcească pe o cale greșită fără înţepăturile 
conștiinței vinovate. Îndemnurile scripturale sunt tăioase și înțepătoare. Toate 
cele șaizeci și șase de cărți ale Bibliei, inspirate de unicul Învățător, Iehova 
Dumnezeu și adunate sub conducerea spiritului său, conțin adevăruri tăioase care 
pot fi bătute adânc în mintea unuia. Asemenea piroaielor bătute într-o scândură, 



ele nu se vor îndepărta, dar pot fi păstrate cu încredere, servind ca o ancoră 
sigură care să ne mențină ca să nu fim loviți, zguduiți și dărâmați de vânturile 
propagandei lumești. Prin urmare, ajutoarele de încredere ale Bibliei nu sunt 
obositoare. În loc să obosească trupul, sfatul lor luat în seamă va întoarce trupul 
spre prospețimea tinereții. W 1/15. 
 

11 Iunie 
Noi ne ținem privirea, nu pe lucrurile văzute, ci pe lucrurile nevăzute. Pentru că 
lucrurile văzute sunt temporare, dar lucrurile nevăzute sunt veșnice. - 2 Cor. 4:18. 
 
 Lucrurile durabile sunt lucrurile în care noi trebuie să investim. Acestea sunt 
singurele lucruri teocratice, Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem sfătuiți să nu 
depunem întreaga noastră energie în întreprinderi lumești, deoarece aceste 
lucruri sunt osândite la distrugere, în apropiata bătălie a Armaghedonului și dacă 
noi oferim întregul nostru timp pentru astfel de lucruri, el va fi pierdut. Acesta va 
fi timp pierdut deoarece aceste lucruri sunt pierdute. Mai rău decât atât, noi 
putem fi distruși împreună cu ele la Armaghedon deoarece nu ne alăturăm lucrării 
lui Dumnezeu și s-o păstrăm pe primul loc în viața noastră. Atacurile împotriva 
celor care caută să facă voia sa sunt mai intense decât în orice alt timp din istorie. 
În fața tuturor acestora, noi înșine, trebuie să stăm fermi în integritatea noastră, 
ne oferind nici măcar o ușoară deschidere, pentru ca Diavolul să intre printr-o 
adiere ofensatoare care să ne scoată din luptă, din serviciul Creștin; nelăsându-ne 
capturați de forțele sale și târâți înapoi în întunericul și pierzarea acestei lumi. W 
2/15.  
 

12 Iulie 
Eu nu am ascuns bunătatea ta iubitoare și adevărul tău de adunarea cea mare. - 
Psalm 40:10. 
 
 Iehova Dumnezeu cunoaște ceea ce oamenii au nevoie; ei au nevoie de 
adevărul cu privire la el însuși și despre Împărăția sa a salvării. Ei au nevoie de 
acest mesaj într-o formă pură, nealterată, fără înfrumusețări lumești, ne întunecat 
de vreo înțelepciune a omului. Isus nu a fost învățat în toată înțelepciunea 
timpului său, dar el a avut adevărul, care este Cuvântul lui Dumnezeu. El știa că 
acesta era adevărul care ar fi eliberat oamenii și le permitea să se unească în 
lăudarea lui Dumnezeu pentru salvare. Cu acest adevăr din Cuvântul lui 
Dumnezeu, el și-a umplut inima. Deci, Isus nu se putea reține din a face ceea ce el 



știa că era pentru binele omenirii și mai mult, pentru gloria și justificarea veșnică a 
numelui lui Iehova. Dorința ca să-l laude pe Dumnezeu era asemenea unui foc 
arzător în el și nu putea să rămână tăcut. El nu a făcut nici un efort ca să-și rețină 
lauda: „el a călătorit din cetate în cetate și din sat în sat, predicând.” - Luca 8:1, 
NW. W 3/1. 
 

13 Iunie 
Este necesar pentru noi să dăm mai mult decât o atenție obișnuită la lucrurile 
auzite de noi, ca să nu alunecăm. - Evrei 2:1. 
 
 Primirea cunoștinței noastre despre Dumnezeu și despre Fiul său, nu se 
poate opri niciodată. Noi trebuie să avansăm spre perfecțiune. Cunoștința ce noi 
am obținut-o deja a fost prin studierea Cărții lui Dumnezeu. Dar ca să continuăm 
în cunoștința și teama de el și Fiul său, Isus Cristos, noi trebuie să continuăm cu 
studierea acelei Cărți și să facem așa și cu toate ajutoarele credincioase, de care 
Tatăl ceresc s-a îngrijit prin organizația lui teocratică. Noi suntem în cele mai 
periculoase timpuri și acum viața este o mare problemă. Noi trebuie să continuăm 
cu studierea Cuvântului lui Dumnezeu cu scopul să înțelegem cum să trăim drept 
și cum să arătăm iubirea care este divină. Lumea nouă încă este o speranță, dar 
această lume veche este o realitate prezentă. Noi trebuie să ne confruntăm încă 
cu ea și aceasta crează dificultăți pentru noi. Noi trebuie să le întâmpinăm fără 
compromitem cauza lui Dumnezeu. Deci, noi trebuie să știm cum să le 
întâmpinăm și aceasta necesită o cunoștință dreaptă în prezent. Prin urmare este 
necesar pentru noi să studiem Biblia în continuare ca să fim găsiți vrednici de 
viață. W 9/1. 
 

14 Iunie 
Din copilărie tu ai cunoscut scrierile sfinte care sunt capabile să te facă înțelept 
pentru salvare prin credință în legătură cu Isus Cristos. - 2 Tim. 3:15, NW. 
 
 Dacă tu ai copii, ajută-i să dezvolte și să păstreze dorința ca să-l servească 
pe Creatorul lor. Fă posibil pentru ei aceasta, să răspundă la chemarea pentru 
vestirea Împărăției. Mulți vor răspunde, dacă ei sunt educați corespunzător acasă 
și luați la studiul regulat de la Sala Împărăției și, împreună cu voi, pe teren în 
serviciu. Făcând aceasta, ei nu vor deveni o parte a curentelor delicvenței juvenile 
în creștere din această lume, ci vor contribui la creșterea continuă a Împărăției. 
Din punctul de vedere al copilului, mintea lui tânără va putea vedea diferența 



dintre standardele acestei lumi și cele ale noii lumi, chiar și în cazul copiilor de 
vârsta lui. Iubirea pentru Dumnezeu și credința în promisiunile sale, va fi puterea 
motivantă care va cauza ca el să răspundă la chemarea pentru vestirea Împărăției, 
da, la pionieratul de vacanță. În timpul verii anului 1950, în Statele Unite nu mai 
mult decât 858 de copii s-au alăturat în rândul pionierilor de vacanță. W 4/1. 
 

15 Iunie 
Socotiți cincizeci de zile din ziua ce urmează după cea de-a șaptea a sabatului și 
după aceea voi trebuie să oferiți un dar de cereale din grâul nou pentru Domnul. 
Din casele voastre, voi trebuie să aduceți două pâini ca un dar legănat. - Lev. 
23:16,17 AT. 
 
 Domnul Cristos a fost răstignit în ziua a paisprezecea a lunii nisan (ziua când 
mielul de paști a fost junghiat) și a fost reînviat în a treia zi, sau 16 nisan, ziua când 
marele preot oferea primele roade din recolta de orz. Cincizeci de zile mai târziu, 
la Penticostă, Cristos Isus a început să ofere lui Dumnezeu pe membrii corpului 
său, care au luat parte cu el în justificarea lui Dumnezeu. Trei ani și jumătate mai 
târziu, la convertirea primilor păgâni ne circumcişi, în casa lui Cornelius, 
revărsarea spiritului sfânt care a mărturisit la Penticostă, când chemarea cerească 
a fost deschisă pentru evrei, a fost extinsă la păgâni. Noi ne reamintim că, pâinile 
oferite ca dar legănat au fost două la număr și au fost făcute din primele roade a 
recoltei de grâu și au fost fost coapte cu drojdie. Aceasta arată că, cei chemați au 
fost dintre evrei și păgâni și nu au fost drepți în ei înșiși, dar cerea ca dreptatea lui 
Cristos să-i facă acceptabili. W 7/1.  
 

16 Iunie 
Forma de închinare care este curată și nepătată din punctul de vedere a 
Dumnezeului și Tatălui nostru este aceasta: să ne îngrijim de orfani și de văduve în 
necazurile lor și să ne păstrăm pe noi însuși nepătați de lume. - Iac. 1:27. 
 
 În viețile lor private, precum și în comportarea cu ceilalți, martorii lui Iehova 
recunosc că în legea lui Dumnezeu sunt fixate multe cerințe prin care ei trebuie să 
trăiască cu scopul să dovedească că ei trăiesc la înălțimea numelui. Ei trebuie să 
se păstreze nepângăriți de lume. Nu numai că trebuie să se păstreze în întregime 
liberi de elementele politice, comerciale și religioase a lumii vechi, dar ei trebuie 
de asemenea să se abțină de la obiceiurile păcătoase ale modului de viață din 
lume. Ei trebuie să evite standardele comportamentului personal răspândit în 



lume, din respect pentru morală și cinste dacă vor să se păstreze nepătați de 
lume. Ei se păstrează curați moral și fizic. Ei fac aceasta. Ei știu că Dumnezeu cere, 
ca toți cei care duc mesajul ca vase ale sale, să fie curați. - Isaia 52:11 W 5/15.  
 

17 Iunie 
Aceasta va fi, când el șade pe tronul Împărăției sale, să își scrie o copie a acestei 
legi într-o carte... și aceasta va fi cu el și el va citi din aceasta în toate zilele vieții 
sale: ca el să poată învăța. - Deut. 17:18,19. 
 
 Isus a obținut înțelegerea din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. El nu a fost 
născut ca prunc uman cu această înțelegere; el a studiat Cuvântul lui Iehova. Dacă 
studiul a fost necesar pentru Rege ca să obțină înțelegerea și a învățat să se teamă 
de Iehova, cu cât mai mult este necesar pentru noi, supușii, să studiem legea Sa și 
să ne-o aplicăm sârguincioși, pentru înțelegerea scopurilor sale! Noi trebuie să 
facem aceasta, dacă vrem să obținem acea siguranță și încredere care ne va 
permite să mergem mai departe în promisiunile lui Iehova, cu pace și asigurarea 
absolută că el le va împlini pe fiecare din ele. Aceasta este înțelegerea: aceasta 
înseamnă să „mâncăm cartea.” Noi trebuie să recurgem sârguincioși la studiu 
aprofundat, în așa fel ca această cunoștință prevăzută de Dumnezeu să devină o 
parte din noi și să ne facă pregătiți și echipați întotdeauna să dăm un răspuns 
pentru speranța noastră. W 5/1. 
 
 

18 Iunie 
Cetățenia noastră este din ceruri, loc din care, de asemenea, noi cu nerăbdare 

așteptăm după un salvator, Domnul Isus Cristos,... să-și supună toate lucrurile. - 
Filipeni 3:20,21, NW. 

 
 Astăzi, vestitorii credincioși ai Împărăției lui Dumnezeu prin Isus Cristos, 
înfruntă mișcările politice și organizațiile la o scară emisferică sau globală. Până în 
prezent Națiunile Unite au eșuat să unească lumea veche. Aceasta este scindată în 
două blocuri, blocul Vestic cu cei Trei Mari învingători și Dictatoarea Rusie 
Comunistă a blocului estic. În mijlocul acestei situații a lumii, stau martorii lui 
Iehova, nearătând nici spre est nici spre vest, ci spre cer, vestind Împărăția sa prin 
Cristos în calitate de guvern divin autorizat, unicul guvern capabil să înfiinţeze 
lumea nouă, morală, dreaptă și iubitoare de pace. Pentru această poziție de 
neutralitate față de conflictele înverșunate ale acestei lumi vechi și datorită 



devotamentului Creștin și a supunerii pentru guvernul lumii noi a lui Dumnezeu 
prin Fiul său Isus Cristos, martorii lui Iehova sunt urâți de toate națiunile și suferă 
persecuție din mâinile prietenilor religioși ai lumii. Totuși cauza noastră este fixată 
să crească și să învingă. W 8/15. 
 

19 Iunie 
 Ca ei să poată fi uniți armonios împreună în iubire și cu un discernământ pentru 
toate bogățiile deplinei asigurării a înțelegerii lor. - Col 2:2 NW. 
 
 Iehova Dumnezeu dorește ca poporul său să înțeleagă Cuvântul său scris, 
Biblia. Prin înțelegere, noi câștigăm asigurarea deplină cu privire la ceea ce noi 
credem. Aceasta este numai când noi înțelegem că noi ne putem declara credința 
noastră la ceilalți oameni, și putem să facem așa cu o puternică convingere că noi 
dispunem de adevărul care este demn de acceptat de toți. Nu este prea bine să 
auzi ceva și totuși să nu-l înțelegi, pentru că atunci nu a însemnat nimic pentru 
noi. Noi niciodată nu putem face ce este drept fără să înțelegem care este voia lui 
Dumnezeu. Mai curând, noi o să acționăm nebunește în ochii lui și aceasta nu va 
câștiga aprobarea sa. Dar când noi înțelegem voia sa așa cum este cuprinsă în 
instrucțiunile sale, noi o putem face aceasta. După cum noi o facem, clădim o 
asigurare deplină despre speranța din noi, și noi putem să păstrăm ferm această 
speranță până la sfârșit. Să nu subapreciem bogăția asigurării depline a înțelegerii 
noastre. W10/15. 
 

20 Iunie 
Ca în viitorul sistem de lucruri să poată fi demonstrate bogățiile fără egal ale 
bunătății sale nemeritate prin îndurarea sa față de noi. - Efeseni 2:7 NW. 
 
 Sistemul de lucruri sub care noi am trăit conform cu noul legământ au fost 
mari, dar acelea care vor fi realizate în lumea nouă vor fi mult mai mărețe pentru 
întreaga sa societate. De ce nu ar fi aceasta diferită, da, mai bună? Pentru că 
aceasta va avea un cer nou și un pământ nou. Distrugerea acestei lumi vechi 
împreună cu cerurile și pământul controlate diabolic, nu va fi prin urmare o 
calamitate. Noi privim cu nerăbdare după aceasta, făcând așa cum 2 Petru 3:12,13 
zice: „Așteptând și păstrând în minte prezența zilei lui Iehova,... Dar sunt ceruri 
noi și un pământ nou pe care noi le așteptăm în conformitate cu promisiunea sa și 
în acestea va locui dreptatea.” Împărăția lui Isus Cristos, împreună cu cei 144.000 
de urmași ai săi, își va extinde puterea peste întreg acest glob și va forma „noile 



ceruri.” „Pământul nou”, va fi societatea umană organizată sub un sistem nou și 
drept. W 11/1. 
 

21 Iunie 
Atunci eu voi întoarce popoarele la o limbă pură, ca ei toți să poată chema numele 
lui Iehova, să-i servească lui cu un consimțământ. Pentru că de dincolo de râurile 
Etiopiei închinătorii mei, chiar fiica *celor+ risipiților mei, îmi vor aduce mie daruri. - 
Țefania 3:9,10 AS. 
 
 Ca să dovedim aceasta, noi am putea vorbi despre activitățile unite de azi 
ale martorilor lui Iehova din 106 națiuni sub birourile sucursalelor Societății 
Watch Tower și cu 357 889 de vestitori ai Împărăției activi care raportau în Aprilie, 
1950. Problema nu-i cât de departe au fost ei risipiți pe pământ, limba pură a 
mesajului Împărăției a răsunat asemenea unei trompete la încoronarea unui rege 
și a ajuns la urechile lor, întorcându-i pe acești risipiți la Împărăție. Deci din toate 
locurile ei s-au strâns la aceasta ca un singur om, unindu-şi inimile pentru 
Împărăție. Ei au venit în calitate de „închinători”, implorând favoarea lui Iehova și 
a Regelui său domnitor, iar implorarea s-a înălțat ca o tămâie care este parfumată 
pentru Dumnezeu. W 10/1.  
 

22 Iunie 
Semănătorul a semănat cuvântul. Aceștia, așadar, sunt cei de-a lungul drumului 
unde cuvântul este semănat; dar curând după ce ei l-au auzit, Satan vine și ia 
cuvântul care a fost semănat în ei. - Marcu 4:4,15, NW. 
 
 Noi nu suntem simpli vânzători de cărți și Biblii, care răspândesc un lot de 
materiale tipărite de dragul aportului financiar și care părăsim teritoriul unde am 
răspândit literatura, speriați ca să mergem înapoi și să înfruntăm din nou oamenii 
cărora le-am plasat literatura, însă căutând, în schimb, un nou teritoriu în care 
doar să plasăm cărți. Adevărat, pagina tipărită poate lua locul predicii orale. Dar 
Pavel and Barnaba au stat un an întreg în Antiohia să învețe oamenii. Nu pentru 
că Pavel şi Barnaba n-au avut literatură tipărită sau copiată cu mâna care să o 
plaseze pentru o contribuție pentru susținerea lor. Nu; dar pentru că mesajul 
verbal semănat în inimă sau minte putea fi smuls de păsările lui Satan la fel de 
ușor ca, dacă nu mai repede ca mesajul tipărit. Prin urmare trebuie să stăm în 
teritoriu pentru a preveni sosirea și activitatea păsărilor. 
 

23 Iunie 



Iehova șade ca rege pentru totdeauna: el și-a pregătit tronul său pentru judecată. 
- Psalm 9:7, AS. 
 
 De la 1914 este eminamente necorespunzător pentru orice națiune sau 
persoană să facă ceea ce i se pare drept pentru a justifica mintea umană, la fel ca 
în zilele când nu a fost un rege uman văzut în țara lui Israel ci „fiecare om făcea 
ceea ce era drept în ochii săi.” (Jud. 21:25) Mintea ne condusă de Cuvântul și 
spiritul lui Dumnezeu cu siguranță va fi influențată de lume și de dumnezeul 
acesteia, Satan Diavolul și prin urmare să meargă rău. Proverbe 14:12 spune: 
„Este o cale care pare dreaptă pentru un om, dar sfârșitul acesteia sunt căile 
morții.” Timpul ignoranței despre Dumnezeu de altă dată a trecut. Dar acum 
ignoranța nu poate fi adusă ca argument și scuză pentru o acțiune rea în 
conformitate cu mintea umană, în special acum că el i-a ridicat pe martorii săi pe 
întreg pământul și i-a trimis cu mesajul Împărăției sale stabilite. (Fapte 17:30). 
Acesta este timpul judecății națiunilor. Această lume nu se va întoarce nici o dată 
la condițiile care au existat înainte de 1914. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu 
este aici și aici o să stea! W 12/15.  
 

 
24 Iunie 

Pentru că atunci Eu voi întoarce popoarele la o limbă pură, ca ei să poată chema 
numele Domnului. - Țefania 3:9. 
 
 Iehova Dumnezeu ne-a dat o Biblie originală. Biblia este manualul care 
învață această limbă dreaptă a lumii noi. Prin asta ne referim, nu la ebraica, 
aramaica și greaca în care Scripturile au fost scrise în original, nici la multele 
cuvinte scrise din Scriptură pe care o persoană le poate memoriza și cita fără a 
cunoaște însemnătatea corectă a citatelor sale. Noi înțelegem mesajul pur al 
Cuvântului scris al lui Dumnezeu, pe care el, ca Autor al acestuia, singur îl poate 
clarifica prin spiritul său. Acel mesaj descoperă cine este el, care este numele său, 
care sunt scopurile neschimbătoare cu privire la prietenii săi și dușmanii săi, acum 
și în lumea nouă. Acesta este mesajul guvernului lumii noi, Împărăția sa în mâinile 
Regelui său uns, Isus Cristos. Oamenii care declară scopul lui Iehova în 
conformitate cu Scripturile descoperite și care vestesc Împărăția sa sunt vorbitorii 
acelei limbi pure, declarând numele său, servindu-l pe el uniți. W 9/15. 
 

25 Iunie 



Aceste lucruri s-au petrecut cu ei ca exemple și ele au fost scrise ca un avertisment 
pentru noi peste care a sosit sfârșitul complet al sistemelor de lucruri. - 1 Cor. 
10:11. 
 
 Acestea erau scopurile sistemelor de lucruri pe care Dumnezeu le-a stabilit 
în mijlocul poporului său ales pentru folosul lor, până când va veni Isus Cristos și 
va fi sacrificat, ridicat din moarte și glorificat la dreapta lui Dumnezeu. Așadar cu 
nouăsprezece secole în survenit sfârșitul peste sistemul Mozaic al legii, peste 
sacrificiile acestuia de animale și jertfele oferite de preoții din tribul lui Levi, când 
Isus s-a suit la cer ca să ofere valoarea sacrificiului său uman lui Dumnezeu. Nu 
numai asta, dar sistemul național prin care evreii aveau un rege omenesc 
domnitor pe „tronul lui Iehova” la Ierusalim a ajuns la un sfârșit decisiv. Ei l-au 
respins pe Isus, fiul lui David, ca Rege al lor și după ce el a fost ridicat din moarte, 
el a refuzat să restaureze Împărăția pământească pentru Israelul natural. Pe lângă 
asta, a fost un sistem al tipurilor și al umbrelor profetice care dramatizau 
realitățile minunate care urmau să vină și după ce Isus s-a înălțat la cer, acest 
sistem s-a încheiat. Acum a sosit timpul pentru împlinirea acestora. W 11/1. 
 

26 Iunie 
Eu voi trimite un foc în Magog,... și națiunile vor știi că Eu sunt Iehova. - Ezechiel 
39: 6,7 SA. 
 
 Creștinătatea este înșiruită ea însuși cu forțele lui Gog din Magog pentru 
asaltul final asupra organizației vizibile a poporului lui Iehova. Brusc, la o oră 
asemenea unui hoț, Războinicul Suprem pentru adevăr și dreptate, va face el 
însuși cunoscut pentru toți împotrivitorii săi într-o limbă pe care ei o vor înțelege, 
limba forțelor cosmice că el vorbește despre distrugerea lor. Oricum, acela nu 
este modul pe care noi dorim să-l învățăm să-l cunoaștem pe Iehova Dumnezeu și 
Cristosul său. Noi dorim să-l cunoaștem pe el într-un mod care înseamnă viață 
veșnică, nu distrugerea. Noi nu așteptăm distrugerea la bătălia Armaghedonului, 
dar cu încredere așteptăm să supraviețuim prin acel timp de foc în lumea nouă. 
Dar, ca să împlinim o astfel de ocrotire la sfârșitul acestei lumi vechi, exact cum 
Noe și însoțitorii săi din arcă s-au bucurat de ocrotire la sfârșitul cu apă a celei 
dintâi lumi, noi trebuie să trăim în conformitate cu cunoștința. Noi trebuie să 
creștem în cunoștință ca se ne facă puternici să îndurăm. W 9/1.  
 

27 Iunie 



Dumnezeu este lumină și nu este întuneric deloc în uniune cu el. - 1 Ioan 1:5, NW. 
 
 Prin atotputernicia sa Iehova a pus în ceruri soarele puternic și luna 
minunată ca să dea lumină pentru ochii omului, ziua și noaptea. Ele își împrăștie 
razele de lumină asupra întregului pământ. El și-a propus nu doar să lumineze 
ochii omului, ci de asemenea să lumineze și mintea omului. Lumina pentru mintea 
omului este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, al cărei Autor este el singur prin 
spiritul sau forța sa activă. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, omul poate învăța despre 
el. Cuvântul său descoperă scopul său. Scopul divin este că întreaga omenire va ști 
despre el, va învăța despre calitățile sale și va înțelege legea și scopurile sale. Din 
acest motiv el și-a propus să ridice un popor pentru numele său, cu scopul ca 
lumina sa pentru mintea omului să poată străluci pe pământ. În timp ce numele 
său presupune oferirea luminii, atunci, dacă oamenii de pe pământ reflectă 
lumina sa, ei trebuie să trăiască la înălțimea numelui lui Iehova, Dumnezeul 
scopului pentru omul de pe pământ. W 5/15.  
 

28 Iunie 
Cine este într-adevăr administratorul credincios, cel înțelept, pe care stăpânul său 
îl va numi peste trupul său de servi ca să le dea lor măsura de hrană prevăzută la 
timpul potrivit? Fericit este acel serv... dacă face așa! - Luca 12: 42; 43. 
 
 Este numai o masă a lui Iehova. Prevederea abundentă de hrană excelentă 
este pregătită și servită acolo. Dacă tu o cunoști în cazul acesta, atunci de ce să 
mergi să ciugulești se pe masa celor care se opun acestui administrator înțelept al 
proviziilor Stăpânului? Tu poți obține o otravă spirituală, pentru că hrana lor nu a 
fost testată teocratic. Sunt cei care încearcă să servească mese pentru poporul lui 
Iehova de pe propriile lor mese, independent de cea a lui Iehova, dar aceasta nu 
este de nici un folos, pentru că o dată ce ei au părăsit casa lui Iehova și și-au 
stabilit o casă, masa lor și-a pierdut gustul și așa ajung și ei. De altfel, analizați 
rezultatul funest a celor care au tratat masa lui Iehova cu dispreț. (Mal. Cap. 1,2) 
Calea sigură este a fi mulțumit cu hrana furnizată de Stăpân și servită de „servul 
credincios și înțelept.” Mestecă hrana bine și te vei bucura și vei fi puternic. W 
8/1. 
 

29 Iunie 
Iehova ocrotește pe cel credincios. - Psalm 31:23, AS. 
 



 Hoardele totalitare invadează Europa. Martorii lui Iehova au fost arestaţi 
într-un număr mare și peste noapte aruncați în închisoare sau lagăre de 
concentrare. S-au amestecat în lucrarea Societății și unele birouri de filială au fost 
ocupate de oameni înarmați. Dar credincioșii au continuat cu lucrarea. Acum de 
multe ori se poate reaminti că aparent o situație imposibilă s-a ridicat, și, 
implicând adesea serviciul și interesele lui Iehova și bunăstarea fraților; totuși o 
cale de ieșire a fost prevăzută. Și știind că nu era nimeni altul decât Iehova, cel 
care a acționat așa, recunoștința va umple inima; dragostea noastră pentru el a 
crescut mai profund și teama adevărată și puternică de Iehova a adus în evidenţă 
propria-i răsplată bogată. Aşadar, astăzi, toți copii Celui Preaînalt se bucură în 
credință, în acțiunea îndrăzneață a celor care au fost onorați și privilegiați să le fie 
încredințate astfel de oportunități de serviciu, care au fost toate pentru înaintarea 
și extinderea serviciului lui Iehova. Serviciul lor a fost îndeplinit. Ei sunt folosiți și 
ceilalți au beneficiat. Curajul aduce răsplată de la Iehova. W 3/15. 
 

30 Iunie 
Adevărat Eu vă spun, dacă cineva respectă cuvântul meu el nu va vedea niciodată 
moartea. - Ioan 8:51 NW. 
 
 Cu siguranță nu este nimic de ce să-ți fie frică pentru a înainta în predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu cu o astfel de promisiune. Vor fi suferințe, dificultăți 
și probleme de învins; poate unii vor fii uciși. Isus ne-a spus să ne așteptăm la 
acest fel tratament. Dar viața! Acesta este darul pentru cei ce-l iubesc pe Iehova. 
Chiar dacă persoanele văd acum moartea, este o răsplată pentru cei care iubesc 
dreptatea și care au strâns comori în ceruri. Isus a zis: „Eu sunt învierea și viața. 
Cel care exercită credință în mine, chiar dacă va muri, el va veni la viață, și oricine 
care trăiește și exercită credință în mine niciodată nu va muri.” (11:25,23) Timpul 
este în viitor, în lumea nouă, când nu va mai fi moarte. (Apoc. 21:4) Desigur, 
majoritatea oamenilor lumii de azi, nu cred în învierea lui Isus Cristos, nici în 
meritul jertfei sale. Aceasta este cauza că martorii lui Iehova, în calitate de servi ai 
lui Dumnezeu, trebuie să le predice veștile bune din Cuvântul său, ca ei să poată 
avea oportunitatea să creadă. W1/1. 
 

1 Iulie 
Continuă să recurgi la citirea publică, la îndemnare, la învățare. - 1 Tim. 4:13 NW. 
 



 Cuvintele lui Pavel de aici conține o îndrumare pentru servul lui Dumnezeu 
conștient de timp. „Continuă să recurgi,” zice el. Cât de ușor este, în timp ce 
citești, să permiți minții să devieze spre lucruri ne potrivite, astfel încât, chiar în 
timp ce ochii parcurg rândurile și paginile, timpul nu este folosit profitabil! 
Impresiile neclare obținute, alunecă din minte afară repede, pentru că în realitate 
acestea nu au fost niciodată fixate acolo. Pentru ca cineva să folosească timpul 
său cu folos, el trebuie să se concentreze exclusiv pe lucrul prezent. În timp ce 
studiază, lucrează din greu la acesta. În timpul predicării, lasă gândurile pentru 
împlinirea celor mai bune realizări să îți umple mintea. Și la fel cu fiecare sarcină 
care este așezată în mâna Creștinului ca s-o înfăptuiască. „Fă cu mâna ta ceea ce 
mâna ta găsește să facă,” îndeamnă Eclesiastul 9:10. Ca să lucreze cu toată 
puterea, cineva nu poate fi mulțumit cu „bătutul aerului.” (1 Cor. 9:26) Cunoștința 
este de folos predicării. Aceasta cere studiu. W 2/1.  
 

2 Iulie 
Dați atenție la voi înșivă și la întreaga turmă, în mijlocul căreia spiritul sfânt va 
numit pe voi supraveghetori, ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu. - Fapte 
20:28, NW. 

 
 Păstorul Suprem folosește metode superioare și pe deplin diferite de cele 
folosite de alții, în conducere și îngrijire și privește după nevoile turmei sale. În loc 
să aducă salariați, asemenea papilor, cardinalilor, arhiepiscopilor și episcopilor, 
dându-le lor titluri nobile și răsunătoare și să-i pună pe ei să domnească peste 
turmă, Dumnezeul Atotputernic ridică din mijlocul propriei sale turme cu 
siguranță pe unii pe care el îi numește în calitate de servi sau „sclavi” ca să caute 
după și să se îngrijească de nevoile fraților lor, după cum el conduce. Credincioși 
numirii lor în calitate de servi, acești paznici ai oilor niciodată nu încearcă să 
întoarcă turma la o parte sau afară de pe calea dreaptă sau să exploateze turma 
pentru propriul lor profit, dar mai degrabă ei conduc turma și îndrumă oile lui 
Iehova pe calea sa fixată. Iehova este cel care-și ia deplina responsabilitate și 
primește onoarea deplină și lauda pentru calea prosperității în care poporul său 
se află acum. W 4/15.  
 

3 Iulie 

Eu am găsit cuvintele tale și le-am mâncat. - Ier. 15:16. 
 



 Prin înțelegere, noi vom fi echipați ca să întâmpinăm orice problemă cu 
răspunsuri Scripturale pozitive, chiar așa cum a făcut Isus când el a fost ispitit de 
dușman. Înțelegerea este aceasta: înseamnă „mâncarea cuvintelor lui Dumnezeu 
pe care noi le-am găsit.” Aceasta înseamnă mult mai mult decât simpla luarea a 
instrumentelor pe care el le-a furnizat pentru edificarea noastră, astfel ca Biblia, 
Turnul de Veghere, cărțile, broșurile și Informatorul și să aruncăm peste ele o 
privire superficială sau doar să le studiem cu scopul să fim capabili să răspundem 
la întrebări la adunările de seară. Nu, noi trebuie să studiem aceste publicații 
teocratice până când noi înțelegem conținutul acestora temeinic (n. trad. detaliat). 
Dacă este necesar, luptați-vă cu subiectul, rugați-vă pentru ajutorul lui Dumnezeu. 
Nu renunţaţi. Iacob a luptat toată noaptea cu îngerul lui Iehova cu scopul ca să 
obțină o binecuvântare. Iehova a răsplătit sârguința și determinarea sa. El ne va 
răsplăti desigur. El ne spune, dacă ne lipsește înțelepciunea, să i-o cerem lui și el 
ne-o va acorda din belșug, fără să-i adauge vreo amărăciune acesteia.  
 

4 Iulie 
Inima celui drept studiază ca să răspundă. - Proverbe 15:28. 
 
 Gura nu poate vorbi lucruri bune pentru lauda lui Dumnezeu în afară de 
cazul când inima este pregătită să furnizeze mesajul din plinătatea ei. Atunci, 
studiază! Aceasta este ceea tu trebuie să faci așadar ca să servești pe Dumnezeu 
pe calea dreaptă; și dacă tu înveți, trebuie să pui cunoștința ta să lucreze prin a le 
spune altora. Aceasta va întări credința ta, „așteptarea sigură după lucrurile 
sperate, demonstrarea evidentă a realităților chiar dacă nu se văd.” (Evrei 11:1) 
Astfel vei fi mai capabil să le recomanzi la alții lucrările bune ale lui Dumnezeu. 
Prin studiul personal vei obține o înțelegere despre atotputernicia lui Dumnezeu; 
tu vei auzi despre faptele sale minunate din timpurile trecute în folosul oamenilor 
cu bună voință și vei vedea că ce el a promis pentru zilele noastre și pentru lumea 
nouă este aproape. Pavel zice „credința vine după auzire. În schimb, auzirea este 
prin cuvântul despre Christos.” (Romani 10:17, NW). Deci, tu trebuie să studiezi 
Cuvântul lui Dumnezeu, care cere cu totul abilitatea să auzi și să citești veștile în 
limba ta natală. W 3/1  
 

5 Iulie 
Acordă atenție constantă pentru tine însuți și învățăturii tale. Rămâi în aceste 
lucruri, pentru că făcând așa tu te vei salva atât pe tine cât și pe cei care te 
ascultă. - 1 Tim. 4:16. 



 
 De ce este necesar să se dea acest sfat evident? Pentru că este o adevărată 
luptă în a continua să mergi în lucrarea lui Dumnezeu. Este adevărat că dacă 
nimeni nu s-ar fi opus lucrării noastre, atunci, desigur, aceasta ar fi fost mult mai 
ușoară. Dar noi trebuie să fim conștienți că Diavolul este adversarul nostru și este 
foarte mânios acum, deoarece el a fost aruncat din cer. El este harnic, încercând 
să întoarcă toate creaturile de la Dumnezeu către distrugere, împreună cu el, la 
venirea conflictului. El vrea să facă pe fiecare să slăbească mâinile, să înceteze și 
în final să se oprească din lucrarea folositoare a lui Dumnezeu. El încă încearcă să 
lupte cu Dumnezeu prin biruirea servilor lui Dumnezeu, pentru că el știe bine că ei 
vor pierde promisiunile prețioase ale lui Dumnezeu și binecuvântările Împărăției. 
Isus a înștiințat: „Nici un om care a pus mâna pe un plug și privește după lucrurile 
din urmă nu este potrivit pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9:62) Privitul 
după lucrurile din urmă înseamnă să nu păstrezi interesele Împărăției pe primul 
loc. Înseamnă să nu rămâi în aceste lucruri. W 2/15. 
 

6 Iulie 
Ghedeon a venit la Iordan și l-a trecut, el și trei sute de oameni care erau cu el, 
obosiți, însă urmărindu-i. Și el a zis oamenilor din Sucot, Dați-mi, vă rog, pâini 
pentru oamenii care mă urmează. - Jud. 8:4,5. 
 
 Rămășița unsă a fost apăsată în bătălia adevărului împotriva minciunilor 
pentru mai mulți ani. Deși îmbătrânită și aproape epuizată de oboseală, dar 
continuând în alungarea dușmanului, „obosiți, însă urmărindu-i.” Frecvent ei s-ar 
putea folosi de astfel de sprijin, ca acela simbolizat de o pâine sau un pahar de 
apă rece. Cei care refuză să-i sprijine pe frații lui Cristos sunt judecați nefavorabil 
de el ca Rege și el le zice lor: „Eu am fost flămând, dar voi nu mi-ați dat nimic să 
mănânc și Eu am fost însetat, dar voi nu mi-ați dat nimic de băut... depărtaţi-vă în 
nimicirea veșnică.” (Mat. 25:42, 46; 10:42, NW) Asemenea caprelor, ei gândesc că 
această organizație a lumii sub Satan este mulțumitoare și va continua să dețină 
puterea și ei își împart soarta cu aceasta. Aceștia au fost prefigurați de oamenii 
din Sucot și de asemenea din Penuel și vor suferi o soartă asemănătoare. W 6/15. 
 

7 Iulie 
Oricine, care este este lăsat din toate națiunile care au venit împotriva 
Ierusalimului, vor merge din an în an să se închine Regelui, Iehova al oștirilor și să 
țină sărbătoarea tabernacolelor. - Zah. 14:16, AS. 



 
 În timp ce Împărăția lui Dumnezeu este acum Pretendentul legitim, 
problema Împărăției trebuie de acum încolo să fie înaintată cu hotărâre spre un 
final decisiv. Regele domnitor al lui Iehova, Isus Cristos, o va înainta considerabil. 
Făcând aceasta, înseamnă sfârșitul tuturor împărățiilor și a conducătorilor acestei 
lumi în conflictul universal de la Armaghedon. În acest interimat al anilor între 
înlăturarea lui Satan din cer și până la bătălia Armaghedonului, nu va fi o 
stabilizare a condițiilor prin om sau prin Națiunile Unite, nici vreo restabilire a 
„stării de normalitate.” Dar acum în acest interimat, neîntârziat, Dumnezeu își 
exercitată cu îndurare răbdarea în interesul salvării oamenilor cu bună voință. 
Așadar lucrurile înțelepte de făcut este ca să profităm de răbdarea și mila sa și să 
acordăm atenție mesajului său al Împărăției, întorcându-ne la el și la Regele său 
ca unica speranță și după aceea să lăudăm și să mărim numele său demn. - 2 
Petru 3:15 W 12/15. 
 

8 Iulie 
Noi nu suntem vânzători ambulanți ai cuvântului lui Dumnezeu. - 2 Cor. 2:17, NW. 
 
 Asemenea lui Pavel, martorii lui Iehova astăzi pot spune aceasta deoarece 
ei nu se opresc cu plasarea de literatură în casele oamenilor. Vânzătorii de cărți își 
termină lucrarea lor odată cu distribuirea articolelor lor, dar nu-i la cu serviciul 
plasării ajutoarelor biblice. Prin mânuirea sa a „săbiei spiritului” el nu dă o lovitură 
în plin sub forma plasării unei cărți și după aceea nu-și bagă în teacă sabia 
adevărului, dar o urmează prin facerea unei încercării pentru un studiu biblic la 
domiciliu. El este zelos să-i re viziteze pe cei dispuși să audă din nou despre aceste 
subiecte vitale. Și la această re vizitare el conduce studii biblice gratuit. Isus a 
spus: „Iată! Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude vocea mea și deschide ușa, Eu 
voi veni la el în casă și voi cina cu el și el cu mine.” (Apoc. 3:20, NW). Isus a învățat 
în case și a revizitat casele când acolo a fost interes special. El continuă să facă așa 
până azi, nu în persoană, dar în mod reprezentativ prin urmașii săi. W 1/15. 

 

9 Iulie 
Acum, în ultima zi, marea zi a sărbătorii, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă 
cineva este însetat, să vină la mine și să bea.” - Ioan 7:37, NW. 
 
 Aici, Isus a arătat spre începutul împlinirii a acestei părți a sărbătorii 
tabernacolelor. Râul de apă vie al vieții văzut de Ioan mai târziu în Apocalips, 
provenea de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului, Isus Cristos. La sfârșitul 



timpurilor națiunilor, în anul 1914 A.D., Isus a fost așezat pe tron în calitate de 
Rege al lumii noi. (Apoc. 22:1; 12:5). După aceasta, râul de apă al vieții va curge ca 
să stingă setea tuturor oamenilor cu bună voință. În timpul trecut apele, 
reprezentând adevărul, a fost murdărit de păstorii falși, clerul necredincios. 
(Ezechiel 34:18, 19). Râul cristalin cu apă pură provenind de la tron este, fără 
îndoială, partea a ceea la ce Isus s-a referit când el a zis la sărbătoarea 
tabernacolelor: „Cel care și-a pus credința în mine, chiar așa cum Scriptura a spus, 
' izvoare de apă vie vor curge din lăuntrul lui.'” (Ioan 7:38, NW.) Ca urmare, 
rămășița Creștină astăzi, servește pe alții cu apă. W 7/1. 
 

10 Iulie 
Continuați să vă testați dacă sunteți în credință, continuați să dovediți ceea ce voi 
sunteți. Sau nu recunoașteți că Isus Cristos este în uniune cu voi? În afară de cazul 
că sunteți dezaprobați. - 2 Cor. 13:5, NW. 
 
 Depășiți foarte mult de dușmanii lumești, martorii unși ai lui Iehova trebuie 
să se bazeze pe ajutorul lui Dumnezeu. De la sine ei nu pot face nimic. Așadar, ei 
continuă să-și probeze poziția lor, examinându-se pe sine, cercetând Scripturile ca 
să vadă dacă predicarea lor rămâne în armonie cu aceasta, privind după dovezile 
conducerii și binecuvântărilor lui Iehova și stând vigilenți să se folosească de orice 
mustrare sau corecție divină. Pe măsură ce predică, ei invită și pe alții să se adune 
cu ei. Mulți refuză. Alții, la aceste adunări discern lupta implicată, văd oștirile 
dușmanilor așezate în ordine de bătaie împotriva martorilor, descoperă 
persecuția care vine și se retrag din compania celor neînfricați. Ne având iubirea 
perfectă pentru Dumnezeu, care îndepărtează toată frica, ei sunt prinși în cursă 
prin teama de om și frica le leagă mințile în robie. Ei se reîntorc la captivitate și 
sunt dezaprobați. W 6/1. 
 

11 Iulie 
Poporul tău se va oferi de bună voie în ziua ta de război. - Psalm 110:3, AT. 
 
  Ce se întâmplă dacă unul care primește o numire de serviciu, simte că el 
este incapabil să conducă însărcinarea. Ce să facă el? Acceptă numirea ca de la 
Iehova și roagă-te pentru ca spiritul și puterea lui să fie peste tine ca să te ajute la 
administrarea însărcinării loial și eficient. Amintește-ți, mânia lui Iehova era 
aprinsă împotriva lui Moise când el a protestat că el era nepotrivit pentru 
însărcinarea sa. Numit de Iehova în calitate de serv special și martor, ca să meargă 



înaintea răului Faraon al Egiptului, Moise în fond a replicat: „Cine? Eu Doamne? 
Eu nu pot vorbi! Trimite pe altcineva.” (Exod 4:10 - 14) Amintiți-vă de asemenea 
cazul lui Ieremia. Când a fost numit în calitate de serv și profet al Domnului, 
Ieremia a întins mâinile în sus și a strigat: „O Iehova, eu sunt doar un copil: eu nu 
pot vorbi.” (Ieremia 1:6, 7). În amândouă din aceste cazuri, protestând că ei erau 
necalificați pentru însărcinare, era identic cu a spune că el, Iehova, a făcut o 
greşeală prin alegerea lor. Așadar voluntarilor; fiți dispuși. W 4/15. 
 

12 Iulie 
La acel timp Eu vă voi aduce pe voi, la acel timp eu vă voi strânge; pentru ca Eu vă 
voi face un nume și o laudă printre toate popoarele de pe pământ. - Țefania 3:20, 
AS. 
 
 Pentru sute de mii, acest lucru s-a petrecut deja. Cine știe câtor alte sute de 
mii li se va întâmpla acest lucru înainte de bătălia Armaghedonului? Așadar, să nu 
lași niciodată ca numele lui Iehova să sufere ocară datorită vreunui rău care-l faci 
personal. Să nu lași niciodată ca lauda sa să fie diminuată, sau redusă la tăcere 
datorită trândăviei, fricii sau a necredinței din partea ta. Lăsați ca viețile voastre, 
precum și buzele voastre curățate să vorbească limba pură. Numele dușmanilor 
răi care aparțin acestei lumi vor putrezi, dar numele și lauda martorilor lui Iehova, 
vor trăi pentru totdeauna ca pagini luminoase în eternitate, spre justificarea lui 
Dumnezeu. La finalul lucrării, așadar: „Să nu renunțăm să facem ceea ce este 
drept, pentru ca la timpul potrivit noi vom secera dacă nu vom cădea de 
oboseală.” (Gal. 6:9) NW) Până când noi secerăm partea deplină în justificarea 
numelui, său la victoria sa pe câmpul de bătălie al Armaghedonului, „să nu slăbiți 
mâinile”, dar ridicați-le întotdeauna prin a-l lăuda. W 10/1.  
 

13 Iulie 
În mijlocul acestui prezent sistem de lucruri, în timp ce noi așteptăm după 
speranța fericită și manifestarea glorioasă. - Tit 2:12, 13, NW. 
 
 Noi trăim într-un nou sistem de lucruri prin recreerea unei întregi lumi a 
dreptății, cu un cer nou și un pământ nou. Noi nu suntem o parte a acestei lumi și 
noi nu ne amestecăm în afacerile acesteia. Acest fapt mărturisește că noi suntem 
sub un nou sistem de legământ și suntem pentru o lume nouă. Faptul că Iehova se 
ocupă de noi în acest mod, adaugă dovada că lumea nouă este pe drum. 
Dumnezeu nu pregătește acum nimic pentru noi. Nu; dar el are o lume nouă 



păstrată pentru noi. Cunoscând ceea ce este corect, Dumnezeu pregătește o 
societate a Lumii Noi. Aceasta este de ce noi trăim diferit, ca popor care nu este o 
parte din societatea lumii vechi. El nu numai că pregătește pe rămășița sa a 
israeliților spirituali ca o societate în Împărăția cerurilor. El, de asemenea, 
pregătește pe însoțitorii noștrii cu bună voință, marea mulțime de „alte oi”, 
pentru societatea vizibilă a noului pământ. W 11/1. 
 

14 Iulie 
Altele au căzut pe un loc stâncos, unde nu aveau mult pământ și au răsărit imediat 
deoarece nu aveau un sol adânc. Dar când soarele a răsărit ele au fost arse și 
pentru că nu au avut rădăcini ele s-au veștejit. - Matei 13:5,6, NW. 
 
 Să ne dovedim demni de viața veșnică, în special de viața veșnică cu Cristos 
în Împărăția cerească, noi trebuie să arătăm fermitate pentru dreptate și după 
aceea să ne lipim de aceasta cu răbdare până la sfârșit. Fricoșii niciodată nu vor 
obține viața veșnică: și această realitate este adevărată de asemenea pentru acele 
persoane cu bună voință care acum nutresc speranțele de a supraviețui 
catastrofei lumii de la Armaghedon în „lumea nouă”. Un lucru este sigur: dacă tu 
accepți adevărul, tu vei fi persecutat și vei suferi necaz pentru acesta. Tu nu poți 
scăpa de aceasta în această lume și în special în acest „timp al sfârșitului.” (2 Tim. 
3:12) Ca să fii drept, tu ești obligat să te aliniezi de partea dreptei suveranități a lui 
Iehova prin Împărăția sa. Să faci aceasta, prin asocierea cu martorii lui Iehova și 
prin vestirea mesajului Împărăției, te expui persecuției. W12/1. 
 

15 Iulie 
Așadar să nu renunțăm să facem ceea ce este drept, pentru ca la timpul potrivit 
noi vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. - Gal. 6:9, NW. 
 
 După un an de succes în strângerea laolaltă a „altor oi” în organizația lui 
Dumnezeu, martorii lui Iehova nu pot să se întoarcă și să zică: „Bun, aceasta este 
de ajuns. Noi am adunat un mare câștig. Noi vom face hambare mărețe sau 
biserici în care să-i punem pe acești oameni și după aceea să-i păstrăm pentru noi 
înșine.” Nu, martorii lui Iehova nu sunt asemenea omului bogat care a decis să 
renunțe la lucru, să trăiască din câștigul său și doar să mănânce, să bea și să fie 
voios. Dimpotrivă! Ei vor să semene mai multe semințe și să cultive câmpul iar și 
iar. Deci, după cum scripturile arată, unul va planta, altul va uda, dar Dumnezeu 
este cel care va face să crească. (1 Cor. 3:7) Ei seamănă cu scopul ca ei să poată 



secera; și dacă Dumnezeu favorizează eforturile lor, mai mulți oameni vin în 
organizația sa, căutând adăpost și siguranță. Chiar cei nou veniți în organizație, în 
timp merg de asemenea să semene și să ude, privind la Dumnezeu să facă să 
crească și să ofere creștere la recoltă. W 1/1. 
 

16 Iulie 
Este îndeajuns pentru voi că în timpul care a trecut că ați lucrat după voința 
națiunilor, când ați acționat în fapte de conduită libertină, prin pofte. - 1 Petru 4:3, 
NW. 
 
 Nu felul în care timpul a fost petrecut în trecut este ceea ce caracterizează 
pe cineva ca un serv folositor sau nefolositor, ci felul în care cineva îl folosește 
acum și în viitor. Cineva nu poate amesteca serviciul lui Dumnezeu cu o viață 
indiferentă. Diavolul este foarte conștient de slăbiciunea înnăscută a cărnii; el 
cunoaște fiecare truc viclean ca să răstoarne pe un lesne crezător. Acesta este 
motivul pentru care Pavel a accentuat despre nevoia de a ține corpul în supunere 
în toate timpurile, nu satisfacerea dorințelor egoiste și carnale nici permițând ca 
mintea să stăruiască pe aceste lucruri. Mai bine să se rețină de la a petrece cu 
lucrările cărnii acum, decât să-l petreacă o eternitate în Gheena. Fiecare pas al 
unui Creștin ar trebui să fie cântărit în contrast cu cerințele lui Dumnezeu. (Psalm 
37:23) Este mult mai bine să consumi câteva momente într-o meditare calmă, 
analizând cu desăvârșire cerințele lui Dumnezeu, înainte de a te grăbi într-o 
acţiune care poate aduce condamnarea lui Dumnezeu. „Să acționezi fără meditare 
nu este bine; și a fi prea grăbit înseamnă să pierzi (să ratezi) semnul.” - Prov. 19:2, 
AT. W 2/1. 

 

 

17 Iulie 
Întăriți mâinile slăbite și întăriți genunchii slăbănogiți. - Isaia 35:3. 
 
 Cu siguranță aceasta este o ocupație extrem de fericită, să-i ajuți pe cei mici 
ai Domnului, să vezi genunchii celor care sunt slabi devenind puternici ca ei să-l 
poată susține pe serv în serviciu, să fii atent la mâinile și brațele care atârnă în jos 
ca să devină puternice până când vor începe să le folosească ca să se ocupe de 
alții. Da, să vezi într-adevăr o persoană inactivă că devine activă este o bucurie. 
Cei care se ocupă de frații lor cu bunătate și atenție, prin urmare obținând 
rezultate, le vor vi oferite cu siguranță în continuare oportunități grațioase de 
serviciu. Nu știe Iehova că ei vor fi grijulii, sârguincioși și de încredere, întotdeauna 



încercând să-şi zidească și să-și întărească frații? Să acceptăm în inimă procedeele 
lui Iehova cu fiecare din noi și din acest motiv să procedăm cu cei fricoși și timizi 
într-un mod asemănător. Rezultatul din aceste servicii este o expansiune mai 
măreață a serviciului nostru. Toți servii credincioși vor să se ajute unii pe alții ca să 
rămână neînfricați până la sfârșit. W 3/15. 
 

18 Iulie 
Persoana credincioasă în ceea ce este puțin este de asemenea credincioasă și în ce 
este mult. - Luca 16:10, NW. 
 
 Domnul Isus a știut despre clasa „servul credincios și înțelept” că se va ține 
de Cuvântul său al vieții, va predica la timp și nelatimp, va conduce oamenii pe 
calea dreaptă, ne permițând ca al său Cuvânt să fie împins într-un colț îndepărtat 
în spatele filozofiei, a tradițiilor oamenilor, închinarea la creatură și propaganda 
acestei lumi. Servul a ținut sus scopurile lui Dumnezeu și Împărăția, da, mai sus 
decât toate planurile oamenilor, mai presus de insultele, defăimările și injuriile 
acestei generații rele. Dumnezeu va păstra Cuvântul său și nici unul nu-l poate 
distruge; dar cum se bucură el și găsește plăcere de cei în care poate avea 
încredere, cei care au spiritul său, care sunt ca oameni, plăcuți inimii lui. Domnul 
Isus a cunoscut din serviciul trecut că a lui clasă a „servului credincios și înțelept”, 
va fi un administrator credincios al Cuvântului, păzindu-l bine, tratându-l drept cel 
mai prețios adevăr, înălțându-l, suferind pentru el și chiar să moară pentru el. El îi 
cunoaște pe cei ce-i aparțin lui și și-a plasat încrederea bine. W 8/1. 
 

19 Iulie 
Voi stați fermi într-un spirit, luptând cu un suflet unul lângă altul pentru credința 
veștilor bune și în nici o privință să nu fiți înspăimântați de adversarii voştri. - Fil. 
1:27; 28, NW. 
 
 Dumnezeu tratează cu poporul său ca o societate sau un grup, la fel cum a 
tratat cu Israel în timpurile din vechime. Deci, martorii lui Iehova, se asociază cu 
frații lor la întrunirile adunărilor, când au posibilitatea să participe. Când prezintă 
predicarea lor, ei toți cooperează împreună asemenea unei armate. Fiecare este 
pentru toți și toți sunt pentru unul. Dumnezeu a așezat pe fiecare în organizație 
așa cum i-a plăcut lui. Într-o armată nu toți pot fi ofițeri, dar individualii formează 
marea masă de lucrători și luptători. Dintre martorii săi, toți realizează că poziția 
cea mai măreață pe care cineva o poate avea în organizația lui Dumnezeu este să 



fie serv, învățător, predicator sau vestitor, anunțându-i pe alții despre Împărăția 
lui Dumnezeu. Având această cunoștință și considerându-se egali în privilegii, 
martorii lui Iehova sunt conduși spre unitate. Unitatea și armonia spiritului, a 
minții și a lucrării sunt realizate de forța activă sau spiritul lui Iehova Dumnezeu 
care planează peste organizația sa asemenea unei bolte mărețe. W 5/15.  
 

20 Iulie 
Prin urmare cel care se situează împotriva autorității a luat o poziție împotriva 
aranjamentului lui Dumnezeu; cel care a luat o poziție împotriva acestuia își va 
primi judecata. - Rom.13:2, NW.  
 
 Iehova Dumnezeu a clădit o organizație universală a creaturilor sale 
credincioase în ceruri și pe pământ. Pe diferite creaturi, el le-a așezat în poziții de 
autoritate specială. Acestea îl reprezintă pe el și din acest motiv ele trebuie să fie 
respectate. Ele însuși nu şi-au asumat această autoritate. Ele au primit-o de la 
Dumnezeu într-un mod teocratic. Noi prin urmare respectăm autoritatea, serviciul 
pe care servul lui Dumnezeu îl ocupă, chiar dacă personal noi putem dori să 
adoptăm o rezervă față de servul din serviciu. Dumnezeu a înființat organizația 
teocratică a Adunării Creștine. El, l-a făcut pe Isus din Nazaret Capul acesteia și de 
asemenea a așezat oameni de rând și necărturari în calitate de apostoli, ca să-i 
urmeze lui în organizație. Deoarece adversarii au luat o poziție împotriva 
aranjamentului lui Dumnezeu, ei se supun unei judecăți directe din partea lui. W 
11/5. 

21 Iulie 
Tatăl nostru din ceruri, să fie numele tău sfințit. Să vină împărăția ta. - Mat. 6:9, 
10, NW. 
 
 Noi putem fi bucuroși pentru că lumea nouă este una promisă de 
Dumnezeu, nu de politicieni, că guvernul acesteia este o Împărăție absolută și că 
omul de pe pământ nu are nimic de zis despre aceasta, cu excepția ca să se roage 
pentru ea, s-o anunțe și s-o recomande la alții, dacă ei aleg acest lucru. Dumnezeu 
lasă rasa umană, care descinde din păcătoșii Adam și Eva, să rămână, dar el a 
stabilit să așeze o nouă guvernare peste aceasta. El a stabilit să aducă înapoi o 
lume a dreptății, o lume nouă. La timpul său potrivit el a fondat-o sau i-a așezat 
fundația acesteia prin moartea sacrificială și învierea Fiului său, Isus Cristos. Acum 
el a stabilit guvernul ceresc pentru această lume nouă, numindu-l pe Fiul său auto 
- sacrificat să fie Regele acesteia. El a făcut aceasta, deși majoritatea oamenilor 



pământului nu l-au dorit pe Isus Cristos în calitate de Rege, un fapt care 
dovedește că acesta nu este un aranjament democratic ci unul teocratic. W 
12/15. 
 

22 Iulie 
Priviți la voi înșivă, ca voi să nu pierdeți rodul lucrării noastre, ca voi să puteți 
obține o răsplată deplină. - 2 Ioan 8, NW. 
 
 În final, lucrările noastre sunt cele care vor fi analizate de Tatăl nostru și 
după aceea, aceasta va hotărî dacă noi vom primi viață veșnică sau nu. De ce să 
riscăm nebunește, să pierdem acea recompensă minunată de la Iehova, mergând 
înapoi și să fugim după răsplătirile iluzorii din această lume veche muritoare? Este 
cerut Creștinilor să trăiască respectuos tot timpul cât ei locuiesc în această lume 
veche, urmând Cuvântul lui Dumnezeu cu grijă, dacă ei trebuie să obțină 
aprobarea finală a Dătătorului de viață în ceruri. Noi putem pierde toate 
binecuvântările sale, dacă noi mergem înapoi pe căile inutile ale vieții în care noi 
am trăit înainte ca să cunoaștem adevărul și să facem consacrarea noastră. 
Împreună cu răsplata care noi o primim acum de la Iehova, noi găsim protecția 
divină. Noi suntem într-o lume rea, care caută să-i distrugă pe toți cei care 
onorează numele lui Iehova. Dacă nu ar fi fost serviciul protectiv de neegalat de 
sus, șansele noastre de supravieţuire în această lume veche ar fi fost nule. W 
2/15. 
 

23 Iulie 
Continuați să vă purtați sarcinile unul altuia și astfel împliniți legea lui Cristos. - 
Gal. 6:2, NW. 
 
 În timp ce fiecare trebuie să-și poarte sarcina proprie înaintea lui 
Dumnezeu, el are în același timp o responsabilitate față de ceilalți din adunare. 
Deși ne rugăm noi înșine lui Dumnezeu, noi nu putem fi nepăsători față de cei 
asociați cu noi în alergarea în cursa pentru credință. Dacă noi avem mai întâi în 
minte justificarea numelui lui Iehova și a suveranității sale universale, atunci noi 
vom aprecia că credința, serviciul constant al tovarășilor noștrii lucrători va 
contribui la fel de mult pentru onorarea numelui său, la fel ca și propria noastră 
mărturisire de laudă. Dimpotrivă, eșecul oricăruia va aduce ocară asupra cauzei lui 
Dumnezeu. Deci, dacă noi „obținem putere în Domnul și în tăria puterii sale” și 
purtăm propriile sarcini bine, noi trebuie să îndeplinim o obligație față de cei care 



pot avea un moment mai dificil în a continua cu noi în serviciul lui Dumnezeu. 
Deoarece noi suntem tari, noi nu putem deveni nerăbdători cu aceia dintre noi 
care sunt slabi, nici nu-i putem goni la o parte, ca neînsemnați în aranjamentul lui 
Dumnezeu.  W 3/1.  
 

24 Iulie 
Pentru bucuria care a avut-o el a mers și a vândut lucrurile care le-a avut și a 
cumpărat acel câmp. - Mat. 13:44, NW. 
 
 O parte din marea bucurie așezată înaintea lui Isus era aceea de a fi Rege în 
Împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, bucuria că el ar putea, dacă era credincios, fi 
instrumentul folosit de Tatăl ceresc să conducă activitățile Împărăției care va 
justifica numele lui Iehova și transmite binecuvântări nespuse asupra creaturilor 
credincioase pretutindeni în univers. Această bucurie pe care Isus a dorit-o așa de 
mult este ilustrată cu o comoară ascunsă într-un câmp; lui i s-a cerut să vândă tot 
ce avea cu scopul ca să obțină acest câmp. Membrii corpului lui Cristos, care sunt 
moștenitorii lui Dumnezeu și moștenitori uniți cu Cristos, sunt chemați să-i 
urmeze pașii și li se cere să o facă. Lor, așadar, le este cerut să vândă tot ce au, cu 
scopul ca să fie cu el în Împărăție. Asemenea bucurie fierbinte este așezată 
înaintea lor și trebuie să-i inspire cu aceiași hotărâre nealterată că sacrificiul nu 
este prea mare sau o piedică prea dificilă pentru ei ca să câștige, să aibă o parte în 
această răsplată la care Iehova îi invită. W 5/1. 
 

25 Iulie 
El a strălucit în inimile noastre ca să le lumineze cu glorioasa cunoștință despre 
Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos. - 2 Cor. 4:6. 
 
 Isus Cristos știe ceea ce noi trebuie să cunoaștem în scopul să obținem viața 
veșnică. Când a fost pe pământ el le-a vorbit bărbaților și femeilor să-l urmeze și 
să-l imite. Noi putem face așa prin a prelua lucrarea pe care el a făcut-o. Fiind 
născut ca om perfect, prin miracolul lui Iehova, Tatăl său ceresc, Isus a fost 
singurul om care a putut depune viața sa ca un preț de răscumpărare pentru ca 
omenirea să poată câștiga viață veșnică în lumea nouă. Dar înainte de a-și depune 
viața, ce lucrare a adoptat el care i-a plăcut lui Dumnezeu și de o importanță 
măreață? De ce s-a devotat pe sine ca fiind cea mai presantă nevoie pentru 
oamenii care se confruntă cu distrugerea? La timpul hotărât, marcat în profeție, el 
s-a angajat în predicare. Deși el știa că aceasta îl va conduce la o moarte de martir 



în dizgraţie publică, el s-a devotat pe sine ca să răspândească cunoștința despre 
Iehova Dumnezeu. Astfel, el a stabilit predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu ca fiind 
o vocație măreață. Noi nu putem avea un privilegiu mai mare decât predicarea. 
W9/1. 
 

26 Iulie 
După cum Eu am fixat modelul pentru voi, ca, exact așa cum Eu am făcut, voi să 
faceți la fel. - Ioan 13:15, NW. 
 Isus Cristos a fost exemplul perfect al serviciului de pionier cu normă 
întreagă. El a înţeles deplin condiția fără speranță a constrângerii evreilor prin 
tradițiile lor religioase și așadar, a făcut tot posibilul după aceea să-i salveze. În 
timpul lui Isus și al apostolilor, serviciul evangheliei s-a extins din ce în ce mai 
mult. Deoarece și alții au auzit și au răsuns, „din inima lor șuvoaie de ape vii au 
curs”, după ce spiritul sfânt a fost revărsat în ziua Cincizecimii din anul 33 A.D. 
Această apă, la rândul său, a ajuns la alții care, de asemenea au auzit. Și așa mai 
departe, aproape patruzeci de ani, până când Ierusalimul a fost distrus. Atunci, 
Iehova, nu i-a considerat pe acei servi timpurii vinovați de sânge. Ei au anunțat 
avertismentul, care a rezultat în salvare pentru cei care l-au luat în seamă și 
distrugere pentru pentru cei batjocoritori. Astăzi, Societatea Watch Tower arată 
aceiași preocupare pentru această generație care se confruntă acum cu 
distrugerea lumii la Armaghedon. Aceasta împlinește scopurile lui Dumnezeu, a 
anunţa un avertisment prin trimiterea martorilor săi înainte. W 4/1. 
 

27 Iulie 
Oamenii din Efraim i-au zis, de ce ne-ai servit astfel, că tu nu ne-ai chemat, când tu 
ai mers să lupți cu madianiții? Și ei s-au certat cu el. - Jud. 8:1. 
 
 Acolo a fost scopul lui Dumnezeu să folosească un număr limitat în atacul 
inițial, pentru ca onoarea pentru victorie să aparțină în mod potrivit lui Iehova. La 
fel, triumful asupra madianiților zilelor moderne nu este prin forța numerelor și 
nici carnea nu este în glorie în ochii lui Iehova. Victoria trebuie să fie pentru 
onoarea sa. El n-are nevoie de creaturi ca să pună pe fugă dușmanii; el ar putea 
predica adevărul prin facere pietrelor să strige. El totuși alege să folosească o 
rămășiță unsă din „turma mică” ca să facă lucrarea de punere a inamicului pe 
fugă. Mai târziu, pe măsură ce mai multe din clasa „alte oi” sunt luați în rândurile 
de luptă, unii pot să se plângă că ei nu au fost informați mai repede despre aceste 
adevăruri Biblice, ca ei să fi putut avea o parte completă în lucrarea predicării 



evangheliei. Dar ei apreciază motivul pentru ce pare ca o chemare întârziată în 
serviciu, când ei învață primul scop a lui Iehova de a strânge, cerne și judeca o 
rămășiță unsă. - 1 Petru 4:17. - W 6/15.  
 

28 Iulie 
Acolo, nu va fi mai mult blestem. Dar tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea. 
- Apoc. 22:3, NW. 
 
 Ce mângâiere este să știi că judecata nefavorabilă a lui Iehova nu va fi mai 
mult peste poporul său organizat, că acum el le-a dat o formă teocratică. Oh, 
individuali din mijlocul nostru ar putea deveni rebeli și nesupuși, ar putea rătăci și 
ajunge sub judecata lui nefavorabilă, care rezultă în distrugerea lor personală. 
Iehova a promis să curețe pe cei care vor deveni trufași în importanța lor 
autoasumată și în spiritul lor independent și încăpățânat. (Țef. 3:11) Să-i lăsăm pe 
cei care gândesc că ei pot progresa fără organizație să meargă pe calea lor. Pe de 
altă parte, noi să arătăm înțelegerea matură a relației noastre cu Creatorul nostru 
în acest timp al Împărăției. Să fim ca acel popor sărac și umil despre care vorbește 
Țefania 3:12 și așa noi putem sta în armonie și unitate cu organizația teocratică pe 
care Iehova a zidit-o. Bucurați-vă de binecuvântările acesteia, ajutorul, protecția și 
conducerea cu toți cei care se alipesc de aceasta. Noi vrem domnia lui Dumnezeu, 
Teocrația. W 10/1. 
 

29 Iulie 
Să nu mergi încolo și încoace ca un bârfitor în mijlocul poporului tău. - Lev. 19:16. 
 
 O istorisire repetată, indiferent cât de bune sunt intențiile, devine amestec 
în treburile altora și o bârfă. Limba, cel mai dificil de controlat, nu se va mulțumi 
mult timp cu simpla repetare. Folosește-o cu grijă: „voi lua seama la căile mele, ca 
să nu păcătuiesc cu limba mea.” (Psalm 39:1). Limba nu poate lăuda pe Dumnezeu 
și, în același timp, să calomnieze un frate; nici nu poate fi petrecut timpul 
lăudându-l pe Dumnezeu și, de asemenea, gândind despre și vorbind despre o 
greşeală pe care altul a făcut-o. Timpul poate fi folosit mai benefic examinând 
propriile greșeli, pe care tu ești în poziția să le corectezi, decât să fii îngrijorat 
despre alte neajunsuri pe care tu nu le poți schimba. De altfel, Isus a zis: „cum poți 
să zici tu fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”; când, iată! O grindă 
este în propriul tău ochi?” (Mat. 7: 3, 4) Evident, este o pierdere de timp și 
probabil că va fi făcut mai mult rău decât bine. W 2/1. 



 
30 Iulie 

Dar acum el s-a arătat o dată pentru totdeauna la încheierea sistemelor de lucruri, 
să pună păcatul deoparte prin sacrificiul lui propriu. - Evrei 9:26, NW. 
 
 Acea încheiere și-a ajuns sfârșitul în anul 70 A.D. prin distrugerea 
Ierusalimului, a templului acestuia și cu risipirea națiunii evreiești pentru aproape 
nouăsprezece secole. Sistemul legii mozaice, sacrificiile acestuia de animale și 
jertfele oferite de preoții din tribul leviților a fost privat cu forța de lucrarea lui 
sacrificială, prin distrugerea templului lor tipic, care a continuat să fie ne restaurat 
până în această zi. Deși lumea veche este în picioare, cu siguranță sisteme de 
lucruri s-au sfârșit acolo, ca să facă loc celor noi. Din nou apostolul vorbește ca să 
dovedească aceasta. El vorbește despre acțiunile evreilor necredincioși și despre 
pedeapsa care s-a abătut asupra lor în pustiu după ce ei au fost salvați din Egipt. 
După aceea el remarcă: „Acum aceste lucruri s-au abătut asupra lor ca exemple și 
au fost scrise ca un avertisment pentru noi, peste care sfârșitul împlinit al 
sistemelor de lucruri a sosit.” (1 Cor. 10, 11). Așadar noi trăim sub noi sisteme. W 
11/1. 
 

31 Iulie 
De asemenea o voce a ieșit de la tron și a zis: „Lăudați-l pe Dumnezeul nostru, toți 
servii lui, care vă temeți de el, mici și mari. - Apocalips 19:5, NW. 
 
  Isus Cristos, care stă în mijlocul tronului”, vorbește despre Iehova pe tron 
ca despre: „Tatăl meu și Tatăl vostru” și „Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru”; și 
Isus și toate oile care-l urmează pe el se tem de Dumnezeu, mai curând decât de 
oameni și demoni. Prin însuși devotarea fără rezerve pentru Dumnezeu, prin 
Cristos, Răscumpărătorul nostru, noi am devenit servii lui Dumnezeu și-i datorăm 
lui un serviciu neîmpărțit. Teama noastră de el nu este bolnăvicioasă, frică creată 
de falsificatorii babilonieni despre cine și ce este Iehova, dar cunoștința noastră 
adevărată despre Dumnezeu ne descoperă calitățile lui lăudabile. Noi suntem 
încântați să-l lăudăm pe el la toți și să corectăm alte interpretări greșite despre el. 
„Public și din casă în casă” noi am lăsat să se audă lauda noastră despre el. Noi nu 
avem discursuri laudative despre „vițeii de aur” ai dumnezeilor comercialismului, 
politici și militari ai națiunilor. Noi am întors pentru totdeauna spatele închinării 
babilonice. W 12/15. 
 



1 August 
Calificarea noastră corespunzătoare este de la Dumnezeu, care ne-a calificat într-
adevăr corespunzător, ca să fim servii unui nou legământ. - 2 Cor. 3:5,6, NW. 
 
 Puțini dintre servii lui Iehova sunt absolvenți de facultate, pregătiți și 
calificați pentru a trata responsabilitățile care revin servilor în organizația sa. 
Mulți sunt fermieri, tâmplari, pescari și muncitori în fabrici prin profesie și 
pregătire. Petru și Andrei și ceilalți apostoli au fost pescari ca pregătire. Luca a 
fost un doctor ca școlarizare. Isus, Servul Principal al lui Iehova, a fost doar un 
tâmplar ca pregătire înainte de ungerea sa. În fiecare dintre aceste cazuri a fost 
spiritul sfânt sau forța activă a lui Iehova peste ei care le-a permis să ia asupra lor 
noi sarcini și să-i susțină pe ei în calitate de servi speciali ai lui Iehova. Ei au 
cultivat darurile pe care le-au primit, iar Iehova i-a binecuvântat. Același spirit 
sfânt va fi peste oricare serv astăzi, dacă el acceptă bucuros sarcinile sale și 
lucrează sârguincios la acestea, încercând cu credință să-și împlinească 
responsabilitatea. W 4/15.  
 

2 August 
Cu toate acestea, noi, care suntem puternici trebuie să purtăm slăbiciunile celor 
care nu sunt puternici și să nu ne plăcem nouă înșine. - Rom. 15:1, NW. 
 
  În scopul de a trăi la înălțimea numelui, martorii lui Iehova nu pun sarcini 
grele pe nimeni. Nici unul nu se sustrage de la responsabilitatea sa în a-și face 
partea de lucrare. Fiecare își poartă propriile sarcini în susținerea predicării 
evangheliei sau la întreținerea unui spațiu de adunare sau al oricărui alt 
instrument folosit de Dumnezeu. Pentru cineva să eșueze în a purta propria 
sarcină ar rezulta în plasarea unei sarcini apăsătoare asupra altuia care va trebui 
să o poarte. Fiecare trebuie să poarte responsabilitatea sa personală înainte lui 
Dumnezeu. (Gal. 6:5) Pe lângă susținerea fraților lor mai slabi și a oamenilor cu 
bună voință, martorii lui Iehova refuză să pună sarcini peste ei. Ei trăiesc la 
înălțimea numelui prin efectuarea de studii din Biblie și facerea de re vizitări la 
oamenii cu bunăvoință, vizitând fără plată bolnavii și infirmii. Banii primiţi de la cei 
dispuși și în stare să contribuie sunt folosiți la tipărirea și distribuirea altei 
literaturi. Astfel nici o sarcină grea nu este pusă pe vreunul. W 5/15. 
 

3 August 



Încrede-te în Iehova cu toată inima ta și nu te sprijini pe propria ta înțelegere. - 
Prov 3:5, AS. 
 
 Poate la început nu este ușor să te încrezi în Iehova, pentru că noi trebuie 
să cunoaștem pe cineva înainte ca el să poată fi de încredere. Totuși, prin 
rugăciune cu seriozitate și sinceritate, prin studiu și asociere cu alții în serviciu, tu 
vei învăța cum să te încrezi în Iehova cu toată inima ta. Activi în lucrarea sa devin 
aceia care doresc să facă progres și să obțină aprobarea deplină și efectivă de la 
el, un loc în lumea nouă și o parte în bucuria și binecuvântarea cu alții în scopurile 
viitoare ale lui Iehova. Teama împiedică progresul. Aceasta aduce stagnare, 
probabil furnizând piedici ca să fii primit în lumea nouă. Cei care sunt temători, 
sunt într-o condiție continuă de neliniște și îngrijorați despre multe lucruri care nu 
se întâmplă. Este inutil să spunem, mulți nu-i înțeleg pe Iehova din cuvântul său și 
să-și arunce toate grijile lui asupra lui. Așadar, ei sunt nefericiți deoarece 
întotdeauna se tem despre unele lucruri care s-ar putea întâmpla. Adevărul îi 
eliberează de asemenea temeri. W 3/15. 
 

4 August 
Isus le-a vorbit din nou, zicând: „Eu sunt lumina lumii. Cel care mă urmează nu va 
umbla în întuneric, dar va avea lumina vieții.” - Ioan 8:12, NW. 
 
 O trăsătură specială la sărbătoarea corturilor era fasciculele de lumină de la 
lămpile din curtea femeilor în fiecare noapte. Aceste lămpi dădeau o lumină 
strălucitoare care putea fi văzută de la o distanță corespunzătoare. Ele au ilustrat 
lumina spirituală din templul lui Dumnezeu. Este posibil ca Isus să fi făcut 
declarația de mai sus a doua zi după ce sărbătoarea din anul 32 A.D. a trecut. În 
acel moment luminile strălucitoare din templu erau afară și nu dădeau nici o 
lumină nimănui, deci oamenii ar fi umblat în întuneric, dar lumina pe care Isus le-a 
dat-o va străluci pentru totdeauna, pentru că le-a dat lumina vieții. Psalm 119:105 
spune: „Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pe calea 
mea.” Această lumină strălucește din Cuvântul care este de la Dumnezeu și este 
reflectată de Isus Cristos. Aceasta conduce acum pe poporul său prin acest 
întuneric al lumii, până când ei ajung în lumea nouă a dreptății, acolo unde nu va 
fi întunericul erorilor ca să-i orbească pe cei răscumpărați de Dumnezeu. W 7/1. 
 

5 August 

Dar este un spirit în om și suflarea celui Atotputernic îi dă înțelegere. - Iov 32:8, 
AS. 



 
 Unii se pot opri din predicare datorită timidității sau a fricii. Ieremia a învins 
acel obstacol. (Ier. 1:6-9, 17-19) Dragostea perfectă pentru Dumnezeu alungă frica 
de om, care prinde în capcană. (Ioan 4:18; Prov. 29:25) Te simți incapabil ca să 
vorbești în serviciul Împărăției? Atât Moise cât și Ieremia sau simțit la fel la 
început, dar priviți la mărturia orală mișcătoare pe care ei au dat-o după ce ei au 
învins frica falsă. (Exod 4:10-12) Nici nu trebuie ca frica de întrebările grele să 
rezulte în a opri pe cineva din a lua parte în mărturia finală. Pregătirea în 
seminariile religioase nu echipează pe cineva pentru serviciul lui Iehova acum, nu 
mai mult decât a făcut-o în zilele lui Isus când el și apostolii i-au încurcat pe cei 
pregătiți astfel. Studiile private din Biblie și studiul în grup cu alți martori, plus 
spiritul lui Iehova, oferă abilitatea de a da răspunsuri de neegalat! „Poruncile tale 
mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, eu nu sunt niciodată fără ele. Am mai 
multă înţelegere decât acești prezicători, fiindcă eu meditez la poruncile tale. Eu 
cunosc mai mult decât acești înțelepți, pentru că eu îndeplinesc poruncile tale!” - 
Ps. 119:98 - 100, W 1/15. 
 

6 August 
Cum gândește el în inima sa, așa este el. - Prov.23:7. 
 
 Lucrurile asupra cărora minții îi este permis să stăruiască determină pe 
termen lung dacă un individ va urmării un curs benefic sau inutil. O minte umplută 
cu lucruri rele va conduce trupul ca să facă fapte rele. O minte umplută cu 
închipuiri rele este în stare să caute după certuri, calomniere sau răzbunare. 
Nimiciți caracterul capricios prin păstrarea minții în control, folosind-o pentru o 
lucrare profitabilă, conducând-o pe calea dreaptă. „În sfârșit, fraților,” spune 
Pavel, „oricare lucruri sunt drepte, oricare lucruri sunt o preocupare serioasă, 
oricare lucruri sunt cinstite, oricare lucruri sunt amabile, oricare lucruri sunt bune 
de vorbit, orice virtute există și orice lucruri sunt demne de laudă, continuați să vă 
gândiți la ele.” (Fil. 4:8) O minte care este umplută cu adevăr și gânduri de a-l servi 
pe Dumnezeu nu devine o pradă ușoară forțelor întunecate lansate de Diavol. W 
2/1.  
 

7 August 
Dar voi, prea iubiților, prin zidirea voastră însuși în cea mai sfântă credință și 
rugăciune cu spirit sfânt, păstrați-vă în iubirea lui Dumnezeu. - Iuda 20, 21. 
 



 Tu ai privilegiul de a zidi pe alții în credință. Adeseori tu vei întâlni o 
persoană care nu este convinsă în drumul său, care arată nepăsare în modul său 
de lucru. Tu faci un serviciu deosebit pentru astfel de șovăitori când îi încurajezi să 
participe la studiul Bibliei întâlnindu-se cu alții „care au câștigat credința, având 
același privilegiu cu al nostru” și când tu le propui ca ei să participe în serviciul lui 
Dumnezeu. (2 Petru 1:1) Ei poate nu realizează pericolul în care ei sunt conduși, 
când ei fabrică mici scuze pentru a nu face ce Dumnezeu cere de la servii săi 
consacrați. În calitate de Creștin, tu ai privilegiul de a ajuta pe altcineva să-și 
formeze obiceiuri bune cum tu ți le-ai făcut pe ale tale și ai luptat cu obiceiurile 
rele care conduc înapoi. Cultivă obiceiul asocierilor regulate cu poporul lui Iehova. 
Practică în mod curent aceste lucruri. W 2/15.  
 

8 August 
Cel care a primit cinci talanți a mers pe calea sa, a făcut negoț cu ei și a mai 
câștigat cinci. - Mat. 25:16, NW. 
 
 Ca să fim credincioși în serviciul nostru, noi trebuie să folosim interesele 
noastre ale împărăției în așa fel ca ele să crească. Încercăm să le dublăm. Toți 
servii lui Dumnezeu sunt încredințați cu anumite servicii, mari sau mici. Bine 
înțeles, cunoașterea foarte bună a adevărului însuși este o încredere, pentru că 
aceasta ne-a fost dată nouă de Iehova și poate fi, de asemenea, luată înapoi de la 
noi de el. Noi nu ne menținem în adevăr prin metode umane, cum ar fi simpla 
voință a puterii umane. Nu, pentru aceasta este bunătatea iubitoare a lui 
Dumnezeu care acordă aceste comori de cunoștință. Atunci, ce facem noi cu 
aceste interese? Creștem noi în cunoștință și înțelegere? Ea crește o dată cu 
folosirea ei, nu cu ascunderea ei. Atunci noi avem interese în publicitatea cu 
reviste, vizitarea persoanelor interesate, studiile Biblice și alte domenii de 
serviciu. Apoi trebuie să participăm la serviciile adunării. Fiecare serv, fiecare 
pionier, toți servii din instituțiile Societăți cu interesele Împărăției. Trebuie să 
existe o creștere a ceea ce ne-a fost încredințat. W 8/1.  
 

9 August 
Aceasta înseamnă viața veșnică, să dobândească cunoștință despre tine, singurul 
Dumnezeu adevărat și despre cel pe care tu l-ai trimis, Isus Cristos. - Ioan 17:3, 
NW. 
 



 Deoarece înțelepții, deștepții, oamenii puternici ai acestei lumi nu se tem 
de Iehova, toată cunoştinţa pe care ei au strâns-o și o dăruiesc nu salvează lumea 
sau să rezulte în viață. Prin Biblie noi suntem învățați să ne temem de Dumnezeu. 
Este înțelept că noi ne temem de el, pentru că el este Sursa vieții. Pentru noi a nu 
ne teme de el, ci a-l respingem, ar însemna retezarea noastră de la Izvorul vieții. 
Aceasta va atrage după sine anihilarea totală pentru noi. Propriul Cuvânt al lui 
Dumnezeu ne spune, de asemenea, să-l onorăm pe Isus Cristos datorită rolului 
cheie pe care el îl înfăptuiește în aranjamentul dătător de viață a lui Dumnezeu. 
Deci noi suntem bucuroși să-l acceptăm pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru noi, a-l 
respinge pe el înseamnă că suntem tăiați de la legătura centrală cu Dumnezeu, 
unicul canal de viață de la Dumnezeu; și aceasta va atrage după sine, de 
asemenea, distrugerea completă pentru noi. Cât de benefic este dobândești 
cunoștința dreaptă! W 9/1. 
 

10 August 
Teama de Iehova este începutul înțelepciunii și cunoștința despre Cel Sfânt este 
înțelegerea. - Prov. 9:10. 
 
 Iehova, marele Teocrat, înțelege toate lucrurile și el dă pricepere servilor săi 
credincioși deoarece ei au nevoie de aceasta. O astfel de înțelegere este una 
dintre cerințele principale pentru serviciul teocratic potrivit. Este lucrul care 
distinge un serv matur de unul începător. Unul mai înțelept decât scriitorul 
proverbelor a zis despre Cel Sfânt: „Aceasta înseamnă viața veșnică, să 
dobândească cunoștință despre tine, singurul Dumnezeu adevărat și despre cel pe 
care tu l-ai trimis mai departe, Isus Cristos.” (Ioan 17:3) Această cunoștință despre 
Cel Sfânt înseamnă mult mai mult decât doar o idee mintală despre existența sa. 
Aceasta înseamnă a dovedi cunoștință despre Iehova și despre scopurile sale, o 
cunoștință care rezistă oricăror eforturi de a o răsturna. Aceasta înseamnă o 
înțelegere despre el și o apreciere de ce el face lucrurile pe care le face. Aceasta 
dovedește, că cunoștința încercată și neperturbată este ceva pentru care să lupți. 
Din această cauză noi dăm atenție la ceea ce Dumnezeu ne învață și aceasta 
mărește înțelegerea noastră despre el și relația noastră cu el. W 5/1.  
 

11 August 
Fă-mă să înțeleg calea perceptelor tale: așa voi vorbi despre lucrările tale 
minunate. - Ps. 119: 27. 
 



 Câștigând cunoștința de bază din Cuvântul lui Dumnezeu, tu nu vei fi 
satisfăcut să te oprești aici, pentru că vei dori să continui să crești în cunoștință și 
înțelegere. Vei vedea că nu te poți reține din a spune altora veștile bune pe care 
le-ai învățat. Aceasta îți va umple inima și va arde în tine, și tu obții o mare 
bucurie din a vorbi adevărul cu prietenii și vecinii tăi. Tu te vei simți, chiar cu ceea 
ce tu gândești că este cunoștința ta limitată, asemenea profetului Isaia, care a zis: 
„Domnul DUMNEZEU mi-a dat o limbă pentru a învăța.” (Isaia 50:4 AT). Tu vei dori 
să-i înveți pe alții, ca de asemenea ei să poată lăuda pe Dumnezeu. Tu vei face 
așa, sigur pe cunoștința că este calea aprobată a lăudării lui Dumnezeu și că ai 
favoarea și binecuvântarea sa. Ești acum împlinitor activ al scopului primar al 
Creștinismului, care este de a da o mărturie în favoarea lui Iehova și a Împărăției 
sale, prin Isus, Mesia. W 3/1. 
 

12 August 
Mai degrabă, strângeți pentru voi comori în cer, unde nici molia nici rugina nu rod 
și unde hoțul nu sparge și nu fură. - Mat. 6:20. 
 

 Ce lucrare mare și glorioasă are un Creștin astăzi mergând înainte printre 
națiuni cu această veste bună care aduce mângâiere la săraci și este privilegiat să 
folosească ceea ce el posedă în interesul celor care sunt prizonieri în această lume 
veche. Folosirea timpului vostru, a energiei și a banilor în facerea acestei lucrări 
este în realitate strângere de comori în ceruri. Este ceva ce nici națiunile, nici 
organizațiile, nici vecinul sau hoțul ar putea veni și să fure de la voi. Voi deja a-ți 
oferit veștile bune la săraci și ei au binecuvântarea lor. Voi v-ați folosit banii în 
ajutarea lor, dar binecuvântarea de a dărui este mai mare chiar decât să primești. 
A face o asemenea lucrare înseamnă că persoana va fi mulțumită și fericită și va 
avea întotdeauna ceva ce cu adevărat merită să fie făcut. Singura cale că 
adevărata evlavia poate fi un mare câștig pentru noi, este dacă ea este unită cu 
mulțumire. Mintea și inima noastră, la fel de bine ca trupul nostru trebuie să fie 
folosite în predicarea Cuvântului. Evlavia nu înseamnă doar a merge la adunări. W 
1/1. 
 

13 August 
Iehova dă înțelepciune; din gura sa vin cunoștința și înțelegerea. - Prov. 2:6. 
 
 Iehova Dumnezeu ocupă primul loc în domeniul educației actuale. Nu că 
instruirea sa inspirată s-a schimbat pentru păstra pacea cu timpurile, pentru că el 



a terminat manualul armonios al cursului său de studiu cu mai mult de 
optsprezece secole în urmă. De fapt, în loc ca instruirea sa să ajungă timpurile din 
urmă, timpurile chiar acum ajung la punctul la care înțelepciune sa profetică a fost 
concentrată de-a lungul timpurilor. Înțelepciunea divină, strânsă cu mult timp în 
urmă în paginile Bibliei, numai acum este înțeleasă pe deplin de servii lui Iehova, 
pentru că profețiile sunt centrate pe timpurile turbulente a zilelor din urmă și 
pentru că omul a ajuns în această perioadă, el unește împlinirile observate cu 
profeția. După aceea, înțelegerea strălucește (sclipește) în mintea sa luminată. 
Așadar acum, la sfârșit, omul a atins momentul în timp când educația actuală a lui 
Iehova este desfășurată în prosperitate deplină pentru înțelegerea omenirii. 
Persoanele înțelepte vor fi atente la educația furnizată de el. W 4/1. 
 

14 August 
Pământul este a lui Iehova. - Ps. 24:1, AS. 
 
 Națiunile mândre, ambițioase și egoiste niciodată nu judecă că ele ca 
națiuni ar datora ceva lui Iehova Dumnezeu. Totuși, ele sunt obligate să-i dea 
înapoi ceea ce-i aparține lui, în special de la 1914. Nici o națiune nu deține dreptul 
necondiționat al teritoriului pe care îl guvernează. Doar prin permisiunea lui 
Iehova ocupă națiunile teritoriul său, posesiunea sa. Naționaliștii extremiști vreau 
să-i fugărească pe martorii lui Iehova de pe teritoriul și proprietatea sa proprie. 
Asemenea totalitarilor atei, ei strigă ca martorii lui Iehova să fie deportați din țară, 
de parcă acești martori trăiesc pe un pământ care nu le aparține. De fapt, ei i-ar 
deporta pe ei de pe fața pământului. Dar numai martorii lui Iehova sunt cei care 
au un drept să ocupe pământul. Dumnezeu va demonstra acel drept în bătălia 
dintre Miel și națiunile lumii. Acolo, Iehova va curăța pământul de acești super 
patrioţi fanatici din această lume și le va permite numai martorilor săi să 
supraviețuiască în lumea nouă, unde toți vor înapoia lui Dumnezeu lucrurile care 
aparțin lui Dumnezeu. W 11/15. 
 

15 August 
Rămășița lui Israel nu va lucra nelegiuirea, nici nu va vorbi minciuni. - Țef. 3:13, 
Da. 
 
 În acest timp este numai o mică rămășiță de israeliți spirituali. Acești urmași 
unși ai lui Christos formează nucleul organizației teocratice văzute pe pământ 
acum. Ei nu mai pot urma nelegiuirea, nici indisciplina încăpățânării, ca cea care a 
caracterizat timpul când nu a fost rege în Israel și oricine făcea ceea ce era drept 



în ochii săi proprii. Noi recunoaștem acum că Împărăția a fost stabilită și acum noi 
avem un Rege domnitor. Aceasta cu siguranță face o diferență și noi primim 
porunci de la Regele nostru. Noi suntem teocratici. Noi proclamăm veștile bune 
despre Guvernul lui Dumnezeu și am renunțat la limbajul mincinos. Noi nu 
suntem vânzători ambulanți ai Cuvântului lui Dumnezeu, care prezintă într-o 
lumină falsă produsul lor cu scopul ca să înșele cumpărătorii și să facă vânzări 
pentru îmbogățirea proprie pe cheltuiala oamenilor. Noi declarăm îndrăzneți 
adevărul și lăsăm puritatea sa simplă să recomande adevărul fiecărui căutător 
cinstit al adevărului și dreptății. W 10/1.  
 

16 August 
Aceste ape se îndreptau într-acolo și apele din mare vor fi vindecate și orice lucru 
va trăi pretutindeni unde râul ajunge. - Ezec. 47:9, AS. 
 
 După ce vestitorii Împărăției distribuie literatura Biblică, ei continuă prin re 
vizitarea celor care au procurat-o, să răspundă la întrebări, să conducă studii 
biblice la domiciliu, să le arate celor interesați cum să predice, să le spargă 
legăturile acestei lumi vechi în perspectiva libertății într-o lume nouă a dreptății. 
Servii teocratici cunosc că adevărul din Biblie este asemănat cu apele și se poate 
spune că împreună cu aprovizionarea cu ajutoare biblice există un rezervor de 
astfel de ape. În plus, când apele rămân zăgăzuite și nemișcate, ele devin stătute, 
stagnante; acestea trebuie să curgă asemenea unui izvor curat și scânteietor. 
Așadar servii vizitează, încurajează pe cei ce au obținut publicațiile să le deschidă, 
să lase mesajul din pagină să curgă liber prin ochi în minte și să umple inima. Dacă 
apele adevărului au fost murdărite și poluate prin minciunile păstorilor, vizitele 
servilor pot limpezi noroiul vânzătorilor de bârfe și să curețe apele, ca să curgă 
sclipitor de curat. W 6/15 
 

17 August 
Cine a disprețuit ziua lucrurilor mici? - Zah. 4:10. 
 
 Începutul Watchtower cu o ediție inițială de 6000 de copii a fost umil. 
Astăzi, după șaptezeci și unu de ani de publicare, tipografia noastră din Brooklyn 
editează aproximativ 1. 200. 000 de copii din fiecare ediție. Așadar, în acest mod 
complet neștiut, acolo a început o mișcare a martorilor lui Iehova care a 
cutremurat întreaga Creștinătate din fundațiile ei religioase false; a atras asupra ei 
ura, persecuția răzbunătoare și insultătoare din partea tuturor sistemelor 



religioase a acestei lumi vechi; a atras atenția guvernelor politice de orice culoare, 
care au recurs la interzicerea martorilor lui Iehova și a literaturii lor biblice, 
dizolvând organizațiile lor locale, băgându-i la închisoare, lagăre de concentrare, 
exil și execuție; dar în fața acestei împotriviri a lumii întregi, o mișcare a făcut 
numele Dumnezeului viu și adevărat cunoscut și renumit pe întreg pământul, 
anunțând Împărăția prin Cristos, a vestit lumea sa nouă și dreaptă, atrăgându-i la 
un loc într-o unitate a credinței și a unității în acțiune pe martorii lui Iehova de 
pretutindeni. W 7/15. 
 

18 August 
Tatăl meu este glorificat prin aceasta, dacă voi continuați să aduceți multe roade 
și să vă dovediți discipolii mei. - Ioan 15:8, NW. 
  
 Tatăl nostru ceresc se bucură să ne vadă roditori. El este încântat, așadar, 
să ne acorde viață veșnică în lumea nouă. Pentru câștigarea acestei vieți, noi, 
destinatarii Cuvântului său, trebuie să fim roditori acum înainte de Armaghedon. 
Dar nu numai propria noastră viață în lumea nouă este implicată în 
productivitatea noastră. Prin purtarea roadelor noastre, Dumnezeu este de 
asemenea încântat să acorde viață la alții, pentru care el ne folosește să 
răspândim sămânța, care de asemenea devin roditori în multe feluri spre 
justificarea și gloria lui Dumnezeu. Deși venirea bătăliei Armaghedonului va curăța 
și va smulge orice plantă nelegiuită pe care Tatăl nostru ceresc nu a plantat-o, 
aceasta nu va distruge roadele prețioase ale dreptății noastre prin predicarea 
Cuvântului său și înaintarea intereselor împărăției sale prin Cristos. În timpul încă 
rămas înainte de Armaghedon, el poate continua să ne instruiască pe noi ca servi 
ai săi și constant să ne reînnoiască puterea ca să îndurăm și să aducem mai 
departe mai multe roade spre justificarea sa și pentru viața noastră veșnică în 
lumea sa nouă. W 12/1. 
 

19 August 
Yahweh a devenit rege, el este îmbrăcat cu maiestate,... el cu siguranță a întărit 
lumea. - Ps. 93:1, Ro. 
 
 Sfârșitul „timpurilor numite ale națiunilor” în 1914, înseamnă legal reversul 
a ceea ce ele au început să facă în 607 înainte de Cristos. Deci, în 1914, 
Atotputernicul Dumnezeu și-a luat din nou pentru sine puterea sa. El a început să 
domnească în calitate de Rege, nu în Ierusalimul pământesc sau peste țara 



promisă de altă dată a Palestinei, dar peste întreg pământul și peste națiunile 
acestuia. El a făcut aceasta în amintirea legământului său pentru Împărăție cu 
David, prin instalarea Fiului demn al lui David, Isus Cristos, în calitate de Rege al 
lumii noi. Nu ca Rege pe un tron material în Ierusalimul pământesc, dar pe „tronul 
lui Iehova” care este în cer și unde Isus stătea, așteptând ca toți dușmanii săi să fie 
făcuți scăunel pentru picioarele sale. „Cerul este tronul meu și pământul este 
scăunel pentru picioarele mele”, zice Iehova. Deci, din 1914 este timpul pentru 
națiuni să nu mai fie la conducere ci sub picioare, să fie călcate în picioare de 
Conducătorul ceresc până când ele sunt țărână pisată la Armaghedon. W 12/15.  
 

20 August 
Locul părinților tăi fii tăi îl vor lua, tu îi vei face prinți peste întregul pământ. Ps. 
44:17 Catholic Confraternity; Ps. 45:16 Mo. 
  
 Isus Cristos, în glorie cerească ca rege, va avea copii pământești, iar Isaia 9:6 
vorbește despre nașterea sa și zice că el va fi numit „Părinte veșnic, Prinț al păcii.” 
Prin dăruirea vieții veșnice oamenilor ascultători, pentru a căror viață el a murit, 
el va avea mulți fii, fiii Prințului Păcii. Cei credincioși din vechime vor deveni de 
asemenea fii prin ridicarea lor din moarte și acordarea vieții pentru loialitatea lor 
fermă. Cei pe care îi va face „prinți” vor fi limitați la acești martori precreștini. Nu! 
„Alte oi”, care își manifestă credința și integritatea lor deplină, vor deveni copiii 
Regelui Isus Cristos, la fel de mult ca credincioșii din vechime care i-au precedat 
lui Cristos. În timp ce ei manifestă o credință la fel, nici un argument scriptural nu 
este împotriva luării a cât mai mulți dintre aceste „alte oi”, după cum are el 
nevoie, ca să-i facă „prinți peste tot pământul.” W 11/1. 
 

21 August 
Dumnezeu este cel care, de dragul bunei sale plăceri, acționează împreună cu voi, 
în așa fel ca voi să și vreți, să și înfăptuiți. - Fil. 2:13, NW. 
 
 Numele lui Iehova este făcut cunoscut în întreaga lume. Veștile bune 
despre Împărăția lui Dumnezeu sunt pretutindeni predicate. Mulți învață 
poruncile. Avertismentul pentru cei răi este dat și sfârșitul acestei lumi este 
proclamat. Însemnarea celor ce o să fie cruțați la Armaghedon continuă. „Alte oi” 
sunt strânse în staul. Semnalul Împărăției este ridicat sus, drumul pregătit pentru 
întoarcerea exilaților. Oile sunt ocrotite împotriva amenințărilor oamenilor 
nemiloși și de cei care le-ar prejudicia (vătăma) interesele lor veșnice. Locurile 



sterpe din lume înfloresc, pentru că unde cu câțiva ani în urmă o persoană sau 
două lăudau pe Iehova, acum acolo sunt sute, da, mii. Ochii orbi sunt deschiși, 
urechile surde desfundate, limba mută dezlegată, iar șchiopul poate sări. Aceste 
miracole acum fiind făcute în sens spiritual, vor fi realizate literal în lumea nouă. 
W 8/1. 
 

22 August 
Continuați să faceți toate lucrurile fără murmurări și raționamente (dispute), ca 
voi să puteți fi nevinovați. Fil. 2:1. 
 
 Exercitând iubirea unul față altul, martorii lui Iehova trăiesc la înălțimea 
numelui lui Iehova care este peste ei, pentru că el este un Dumnezeu al iubirii. Ei 
își arată iubirea, ajutându-se unul pe altul. Ei știu că legea le cere să-și iubească 
aproapele. Deși oamenii cu bună voință sunt aproapele lor, cel mai apropiat 
semen este fratele lui. Cu un frate ei evită micile gelozii și alte neînțelegeri. Având 
în minte interesele Împărăției, ei nu se supără pentru privilegiile noi oferite altuia; 
ei se bucură să vadă orice frate pus într-o poziție privilegiată de serviciu special. 
Iubindu-l pe cel mai apropiat semen la fel de bine ca pe el însuși, ei trăiesc la 
înălțimea numelui. Dumnezeul lor, este Dumnezeul păcii și al ordinii. Prin urmare, 
martorii săi lucrează deci ca să evite căutarea de greșeli, murmurările și plângerile 
împotriva altora. Ei evită luptele unul cu altul asupra chestiunilor personale sau 
neînsemnate. Ei nu lasă nimica să-i despartă. W 5/15. 
 

23 August 
Prin urmare, ridicați mâinile aplecate și întăriți genunchii slăbiți. - Evrei 12:12 NW. 
 
 Face-ți ca cei temători să fie puternici în cunoștința faptelor importante, 
astfel ei vor realiza că lucrurile la care ei țin în această viață nu sunt într-adevăr de 
o valoare importantă. Așadar, tratați-i cu bunătate și nu dogmatic, sau cu o 
atitudine despotică. O mică argumentare despre unele din aceste chestiuni, cu 
timp folosit pentru explicații, va fi un timp bine folosit și își va culege propriile 
recompense. Nu da-ți la o parte cu grabă problemele lor și marile bariere 
aparente, dar încercați să înțelegeți atitudinea lor și să-i ajutați. Amintiți-vă că cei 
timizi doresc asigurarea că totul va fi în regulă dacă ei merg mai departe, nu un 
cuvânt deschis că ei nu ar trebui să se teamă, pentru că adesea ei știu aceasta 
singuri. Uneori, cei care au fost fricoși devin soldați statornici ai lui Cristos, 



înțelegând că lipsa lor putere să meargă mai departe în serviciul lui Dumnezeu a 
necesitat o încredere completă în ei. - W3/5. 
 

24 August 
Ca ei să se poată întoarce la propria lor judecată sănătoasă, ieșind din cursa 
Diavolului, văzând că ei au fost prinși de vii de el pentru a-i face voia. - 2 Tim. 2:26, 
NW. 
 
 Fără zăvoare literale Diavolul a întemnițat mințile oamenilor și ca să prevină 
orice evadare din închisoare, el are mulți temniceri vizibili care stau de pază peste 
închisorile sale mentale. Diabolicul Lucifer este cunoscut drept unul care nu 
„deschide” închisorile sale; prin urmare, temnicerii săi nu au cheile care să 
deschidă celulele. Bineînțeles, ei însuși au „dat deoparte cheia cunoștinței” și 
aceea este singura cheie care pune jos, deschizând larg, ușile libertății mintale. Nu 
a spus Isus: „Cunoaște-ți adevărul și adevărul vă va face liberi?” Adevărul cel mai 
vital este cel conținut de Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ai îndoieli? Dacă 
adevărurile Scripturii ar fi cunoscute și urmate, nu ar fi prejudecăți rasiale, ură 
religioasă, lăcomie naţionalistă, delicvență juvenilă, nici crimele adulților, nici 
războaie internaționale. Aceasta ar fi o societate schimbată, o nouă societate. 
Adevărul Bibliei ar elibera mintea din captivitatea satanică, și-i va da acesteia o 
altă perspectivă care va descoperi ce va fi într-adevăr bine, plăcut și perfect 
pentru omenire. W 6/1. 
 

25 August 
Noaptea aproape a trecut; ziua este aproape. - Rom. 13:12. 
 
 Întrucât Pavel a avut numai ochii credinței cu care să privească la sfârșitul 
lumii și la răutatea care o însoțește, noi avem înaintea ochilor noștrii șirul de 
întâmplări importante care zguduie lumea, mărturisind că noi trăim în zilele din 
urmă! Aceste semne sunt asemenea bornelor kilometrice, înștiințând oamenii și 
națiunile despre locul unde se află în scurgerea timpului. Se poate argumenta că 
Pavel cugeta că timpul a fost scurt în zilele lui, prin urmare, în timp ce noi putem 
citim ca să putem vedea semnele prezise de Isus că vor marca începutul timpului 
sfârșitului, din ce cauză nu suntem noi justificați să concluzionăm că timpul este 
încă suficient? Poate mai multe generații încă vor veni și vor trece înainte ca 
mânia lui Dumnezeu să fie exprimată. O astfel de concluzie va fi repede înlăturată 
din minte, pentru că Isus în continuare a spus, când a vorbit despre semne: 
„Această generație nu va trece, până când toate aceste lucruri nu vor avea loc.” 



(Mat. 24:34 NW). Aceasta este generația în care tu trăiești și care este în primul 
rând implicată. Aşadar trezește-te la acțiune. W 2/1. 
 

26 August 
Totuși, noi păstrăm această comoară în vase de pământ, pentru ca puterea mai 
presus de ceea ce este normal să poată fi de la Dumnezeu și nu ca și cum ar veni 
de la noi înșine. - 2 Cor. 4:7. 
 
 Dumnezeu a oferit spiritul său din abundență pentru servii lui, și cu acesta a 
venit o aprovizionare de hrană spirituală și cunoștință despre scopurile sale pe 
care noi nu o putem opri. Când noi lucrăm din greu, noi folosim multă hrană și noi 
o apreciem mai mult. Aceasta ne adaugă putere să ne lipim de lucrarea noastră. 
Puterea care Dumnezeu ne-o dă să putem rezista în această lume veche este mai 
presus de înțelegerea lumii. Se pare că o asemenea organizație ca a martorilor lui 
Iehova rezistă în lucrarea lor sub orice și în toate condițiile, în fața persecuțiilor 
violente și a războiului. Eforturile făcute pentru stoparea lucrării ar duce de obicei 
la sfârșitul activităților oricărui grup. Noi știm că numai ajutorul lui Iehova face 
posibil ca noi să rezistăm, așadar noi nu ne lăudăm pe noi. Astfel noi putem 
rezista, văzându-ne capabili să perseverăm noi putem continua, lipindu-ne de 
lucrarea noastră. Aceste este singurul lucru înțelept să-l facem acum. Timpul este 
așadar aproape. W 2/15. 
 

27 August 
 Chiar dacă un om face un pas greșit înainte ca el să fie conștient de aceasta, voi 
care sunteți calificați spiritual încercaţi să restabiliții pe un astfel de om cu un spirit 
de blândețe, dar păstrați fiecare un ochi asupra voastră, de teamă că voi de 
asemenea puteți fi ispitiți. - Gal. 6:1, NW. 
 
 Fiind conduși de spiritul lui Dumnezeu noi niciodată nu vom deveni 
încrezuți, gândind că noi am progresat până în punctul în care este imposibil 
pentru noi să păcătuim sau să fim biruiți de adversari. (1 Cor. 10:12) Conștienți că 
noi suntem supuși ispitelor, noi nu vom simți o satisfacție interioară pentru orice 
pas greșit. Având iubire, bunătate și auto control, vom fi nerăbdători să ajutăm pe 
acel frate în condiția lui nenorocită. Noi nu vom mări povara lui, mergând la 
ceilalți și șușotind tocmai despre care sunt dificultățile lui și în ce el a greșit, nu 
dacă noi îl iubim și vrem să-l ajutăm ca pe una din oile Domnului. Noi vom încerca 
să ne vedem pe noi în aceiași poziție și după aceea noi vom acționa față de el la 



fel cum noi am dori dă fim tratați, dacă am face aceiași greşeală. Aceasta este 
esența sfatului apostolului din Galateni  6:1 W 3/1.  
 

28 August 
Cel care dobândește înțelepciune își iubește propriul suflet, cel care păzește 
înțelegerea va fi binecuvântat. - Prov. 19:8, Ro. 
 
 Ca înțelegerea să fie păzită și reținută, trebuie să fie apreciată, păstrată și 
dobândită. Nici o chestiune ce aparține de Împărăția lui Iehova, prin Isus Christos, 
nu trebuie lăsată să se ridice fără a obține o înțelegere potrivită și o examinare a 
ei. Care este scopul lui Dumnezeu cu privire la ea? Care este responsabilitatea 
mea teocratică față de ea? Nici un preț nu este prea mare să-l plătești pentru 
înțelegere. Solomon, servul extrem de preamărit al lui Iehova și-a pierdut 
înțelegerea sa, care la un moment dat a fost așa de importantă și de prețioasă 
pentru el. El și-a pus afecțiunea peste alte lucruri, decât pe Iehova. Această 
aplecare înspre propria voință i-a corupt înțelegerea și el a murit condamnat de 
Dumnezeu. (1 Regi 11:1-11). Acestea învață că nici o altă creatură, fie că este 
apropiată și de asemenea dragă cum ar fi o soție, nu îi este permis să se pună 
între serv și Dumnezeul său. Solomon a fost avertizat potrivit despre consecințele 
drumului său, dar a ales să-l ignore. Acesta a fost un pas serios și a denotat că 
coruperea înțelegerii s-a instalat. W 5/1. 
 

29 August 
Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care tu trebuie să mergi. - Ps. 32:8. 
 
 Iehova conduce o școală de Guvernare de succes. Pe pământ nu este alta la 
fel. De pe vremea când a absolvit-o Instructorul Principal, Isus Cristos, aceasta a 
funcționat timp de nouăsprezece secole. Cursurile minunate ale acesteia oferă 
prin el o educație și o instruire pentru viață prin întreaga eternitate care vine. Tu 
nu vei absolvi această școală până nu te vei dovedi demn de dreptul la viață 
veșnică. Câștigarea acestui drept este măsura reală a succesului unei persoane și 
aceasta este o onoare pentru Instructorii Școlii și o bucurie durabilă și o 
binecuvântare pentru absolventul încununat de succes. Succesul se măsoară într-
adevăr prin termenii vieții și nu prin lucrurile superficiale și trecătoare ale lumii. 
(Mat. 16:26). În ce măsură ar putea atinge cineva un mare succes decât să câștige 
viața fără sfârșit în fericire, cu care el îi poate servi lui Dumnezeu care a acordat 



acest premiu? Pe lângă asta, ce privilegiu mai plăcut am putea avea decât să 
ajutăm și pe altcineva să câștige această viață împreună cu noi? Niciunul. W 10/1. 
 

30 August 
În profeţi este scris: „Și ei vor fi învățați de Iehova.” Fiecare care aude învățătura 
Tatălui și a învățat, vine la mine. - Ioan 6:45, NW. 
 
 Deoarece învățarea este prin Isus Cristos în calitate de Instructor Principal, 
mulți refuză să fie învățați, pentru că ei nu doresc să fie făcuți asemenea 
Învățătorului lor. Prin urmare nu toți bărbații și femeile sunt admiși sau solicitați 
pentru admiterea în această școală de înalt învățământ, ci numai aceia care-l 
iubesc și se tem de Iehova și pe care el îi atrage. În conformitate cu Isus, 
învățătura unui Creștin obținută în această școală teocratică îl conduce la învierea 
din moarte și viața veșnică la începutul celor o mie de ani ai lumii noi. Cei învățați 
în această școală sunt binecuvântați cu pace și prosperitate și sunt păziți de 
conflictele mortale, egoiste din această lume veche. Noi să privim la aceasta, 
așadar, că învățătorii noștrii nu sunt oamenii cu perceptele lor fără viață, filozofii 
lumești și tradiții, ci cei doi mari Instructori din univers, Iehova Dumnezeu și Isus 
Cristos. Aceasta înseamnă viață pentru noi dacă facem așa. W 9/1  
 

31 August 
Atunci acel serv care înțelege voia stăpânului său, dar nu s-a pregătit s-au n-a 
făcut conform cu voința lui va fi lovit cu multe lovituri. - Luca 12:47 NW. 
 
 Adaugă ceva la serviciul tău. Nu încerca să-i arăți Maestrului cum să-și 
conducă treburile, ci ocupă-te de acele interese încredințate în grija ta. Numai 
dacă toți servii vor exprima aceiași grijă, planificare, entuziasm, lucrare grea, 
vioiciune, în serviciul lumii noi, așa cum ei o fac în propriile lor treburi lumești, 
atunci ei ar putea secera o creștere de sută la sută. Atunci oportunități mari și 
extinse de serviciu ar veni în minte, deschizând domenii considerabile. Trecerea 
cu vederea a acestor interese aduc dezastre. Ca să fim aprobați, noi trebuie să 
mărim interesele pe care le avem, mari sau mici. Așadar concentrați-vă pe 
lucrarea Domnului. Să nu lăsați ca chestiunea treburilor personale și alte treburi 
să vă împiedice în dirijarea intereselor sale, care ar putea crește. Acceptă-ți 
responsabilitatea și nu aștepta pe nimeni să te îndemne, ci să mergi mai departe. 
Tu ești unul din servii Domnului. Fă ca treburile Împărăţie să fie cele mai 
importante. W 8/1. 
 



1 Septembrie 
Păstrați această atitudine mentală în voi, care a fost de asemenea în Isus Cristos. - 
Fil. 2:5, NW. 
 
 Ca să devină Servul Principal al lui Iehova, Isus a pus deoparte gloria 
cerească de altădată de care el s-a bucurat în calitate de Logos, și a luat 
înfățișarea de serv, umilindu-se chiar ca să facă o lucrare obișnuită îndeplinită de 
servi. El a făcut o consacrare ca să facă, nu voia sa proprie, ci voia Tatălui său 
ceresc; prin urmare, dacă aceasta a fost voia și scopul lui Iehova, ca Fiul său iubit 
să devină un serv sau un sclav pentru frații săi, cine a fost el ca să găsească vină, 
să se răscoale sau să protesteze împotriva acestei misiuni. În loc să se plângă sau 
să acționeze în lucrare fără tragere de inimă, Isus, zelos și energic, a lucrat ca un 
serv umil în mijlocul turmei lui Dumnezeu. Hrana sa și puterea sa era ca să facă 
voia Tatălui, indiferent de ce disconfort și greutăți ar fi adus asupra lui. (Ioan 4:34; 
6:38). Dacă cineva aspiră să fie servul lui Dumnezeu, să aibă aceiași atitudine 
mentală și să urmeze același curs de umilință. W 4/15.  
 

2 Septembrie 
Iehova, cine este asemenea ție, care eliberezi pe sărac de cel care este prea 
puternic pentru el, da, săracul și pe cel nevoiaș de cel care-l jefuiește? - Ps 35:10, 
AS. 
 
 Iehova este interesat întotdeauna de sărac și de ajutorul lui. De asemenea 
și Creștinii ar trebui să fie. Favoarea lui Dumnezeu nu merge cu asupritorii 
săracului. Să ști că el va proteja pe cel sărac împotriva asupritorului, de cel violent, 
bogat și puternic este cu siguranță o mângâiere. Oamenii buni îi vor ajuta pe 
săraci. Săracii iubesc viața la fel ca toți ceilalți oameni. Ce-i face pe ei să sufere și 
să-i jefuiască de ceea ce ei au? Omul a fos făcut ca să fie liber și să folosească 
multele lucruri pe care Dumnezeu le-a creat pentru bunăstarea sa. Dacă un om 
îndrăgește ceva ce are un alt om, el n-ar trebui să-l poftească. Este destul din 
toate pe pământ pentru ca oricine să aibă suficient. Acumularea de bogății 
pământești și posesia nu este lucrul important în viață. Cineva n-ar trebui să 
folosească puterea sa, bogăția sau influența ca să ia de la altă persoană propria-i 
proprietate iubită. Acela este spiritul pe care Diavolul l-a implantat în om. De ce să 
nu căutăm marele lucru de la Dumnezeu - viața veșnică? W 1/1. 
 

3 Septembrie 



Cel care rămâne în uniune cu mine, și Eu în uniune cu el, acesta unul va produce 
multe roade, deoarece separați de mine voi nu puteți face nimic. - Ioan 15:5, NW. 
 
 Nimeni să nu se istovească pe sine, reținând adevărul și să remită motive 
neîntemeiate ca să scurteze serviciul Împărăției, care te extenuează mai mult să-l 
porți și să te lupți cu conștiința ta, decât ar face-o lucrarea de mărturie. Permite 
ca alți vestitori din organizație să te ajute, să-ți conduci interesul, acum că este 
însuflețit de cunoștință spre o treaptă mistuitoare. Condu-l printr-o predicare 
organizată a evangheliei cu tact. Organizația vizibilă a lui Iehova te poate folosi, 
dar poate înainta fără tine. Dar tu nu poți înainta fără ea. Cei neroditori sunt 
eventual retezați, și niciodată nu li se simte lipsa deoarece unii noi sunt altoiți. 
Ramurile retezate în curând se usucă și mor, fiind tăiate de la circulația sevei 
dătătoare de viață. Toți trebuie să se adune împreună, să obțină hrana spirituală 
dătătoare de viață pe care Dumnezeu o pune în circulație pentru poporul său prin 
organizație. Nu vă retezați singuri de la organizație și să comiteți sinucidere 
spirituală. W 1/15. 
 

4 Septembrie 
Teama de Iehova prelungește zilele; dar anii celui rău vor fi scurtați. - Prov. 10:27, 
AS. 
 
 Teama este o armă folosită de adversar să paralizeze activitățile oamenilor, 
să-i prindă în cursă ca să facă voia sa. (Prov. 29:25) Spiritul fricii a fost instalat 
peste această lume veche muritoare și dacă cineva fuge de toate lucrurile de care 
lumea se teme și fuge, el n-ar avea cu siguranță timp pentru nimic altceva, benefic 
sau nu. Dar Dumnezeu nu a dat poporului său spiritul fricii. (2 Timotei 1:7). Cel rău 
își pierde timpul fugind, când nimeni nu-l urmărește, dar Creștinul, îndrăzneț ca 
un leu, stă bine fixat în cunoștința despre supremația Dumnezeului său și își 
dedică timpul său înspre un țel benefic. Iubirea perfectă îndepărtează teama, 
lăsând mintea liberă să gândească liber și să conducă trupul în lucrarea benefică a 
laudei. (Prov. 28:1; 1 Ioan 4:18) Unul care este interesat ca să aibă mai mult timp 
ca să-l dedice pentru lucrări benefice, dă la o parte grijile pământești și se teme 
numai de Dumnezeu. Decât să oprești sau să întrerupi lucrarea ta de teamă, 
„împotrivește-te Diavolului și el va fugi de la tine.” - Iac. 4:7, NW. W 2/1. 
 

5 Septembrie 
Apostolii i-au zis Domnului: „Dă-ne mai multă credință.” - Luca 17:5, NW. 



 
 Credința este o cerință. Isus ne-a fost superior cu totul în această însușire. 
Fără ea este imposibil să câștigăm buna plăcere a lui Dumnezeu. (Evrei 11:6). Prin 
ea mintea și inima servului sunt într-o atitudine dreaptă pentru a înțelege și sunt 
grăbite să răspundă când sunt iluminate. Isus a fost un serv adevărat, înflăcărat cu 
un zel care l-a făcut să lucreze în serviciul Tatălui său, ca nimeni altul. Când el a 
intrat în serviciul lui Dumnezeu cu timp integral pe pământ, credința sa era 
suficientă că el și-a lăsat sprijinul la dispoziția Tatălui Său din cer. Prin predicarea 
credincioasă el a aflat că cei care l-au ascultat pe el, au fost în multe cazuri dispuși 
și nerăbdători ca el să servească masa cu el. În timp ce luau masa, Isus împărțea 
hrana spirituală mult mai valoroasă decât hrana materială pe care el a consumat-
o. El nu era pretențios cu privire la cazarea lui peste noapte, ci el dormea oriunde 
Iehova se îngrijea, fie că era sub stele, într-un staul, sau într-o casă. El a zis: „Fiul 
omului n-are nicăieri unde să-și pună capul jos.” Ce credință! - Mat. 8:20, NW. W 
4/1. 
 

6 Septembrie 
Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci acela al puterii, al iubirii și a-l 
minții sănătoase. - 2Tim. 1:7, NW. 
 
 Amenințările sunt făcute de lucrătorii întunericului împotriva copiilor 
luminii, ca să încerce să-i intimideze și dacă este posibil să aducă teama astfel 
încât ei vor înceta în a mai răspândi lumina. Totuși, displăcerea lui Dumnezeu se 
va manifesta dacă noi ne sustragem de la responsabilități datorită fricii. (Prov. 
29:25) O lucrare puternică trebuie să fie îndeplinită înainte ca această lume veche 
să fie distrusă. Nu este un timp pentru șovăială, timiditate sau teamă, ci este un 
timp pentru a merge mai departe. Acesta este un timp pentru acțiune curajoasă și 
expansiune minunată din partea tuturor servilor lui Dumnezeu. Întreaga lume și 
puterile rele nevăzute exercită orice efort ca să preîntâmpine această 
prosperitate. Fiecare expresie de ură este și va fi ridicată ca să creeze bariere, dar 
astfel de piedici nu vor reuși. „Nici o armă care este formată împotriva ta nu va 
prospera, și orice limbă care se va ridica împotriva ta în judecată tu o vei 
condamna.” - Isaia 54:17  W 3/15.  
 

7 Septembrie 
Și cei trei sute au suflat în trompete și Domnul a îndreptat sabia fiecărui om 
împotriva fratelui său, chiar de la un capăt la celălalt al întregii oștiri: și oștirea a 



fugit... Și bărbații din Israel s-au strâns împreună la un loc... și i-au urmărit. - Jud. 
7:22, 23. 
 
 Nu a fost așa, că după moartea întâiului născut al Egiptului prin plaga a 
zecea, mulțimea mixtă de oameni cu bună voință este arătată mărșăluind afară 
împreună cu Israeliții? (Exod 12:38) Și după uciderea puterii madianite prin 
înfrângerea ei prin Ghedeon că o mare completare de garnizoană s-a alăturat 
celor trei sute? Deci, după plagă a zecea și înfrângerea anti tipică, începe acea 
clasă a turmei de „alte oi” să se alăture mai departe la rămășița unsă. Adevărul cu 
privire la „puterile înalte” ca fiind Dumnezeu și Cristos a fost clarificat în 1928 și 
1929, și după acea acel adevăr ascuțit a fost în mai multe rânduri folosit ca o parte 
importantă a „sabiei spiritului.” Acel mesaj a pătruns în noi ținuturi, mai multe mii 
angajându-se în luptă, arată că această lume este un lucru mort, lipsită de orice 
speranțe de viață. Asemenea Efraimiților din zilele madianiților, ei ocupă pozițiile 
de luptă desmnate pentru ei de conducătorul organizației a celor trei sute anti 
tipici. W 6/15. 
 

8 Septembrie 
Voi să o sărbătoriți în luna a șaptea. Să locuiți în corturi șapte zile. - Lev. 23:41,42. 
 
 În timpul sărbătorii tabernacolelor, toți israeliții au trăit în colibe făcute din 
ramuri de „copaci renumiți.” Aceasta este semnificativ. O colibă este o locuință 
temporară, în timp ce ocupanții sunt în căutarea unei case permanente. În 
călătoria din Egipt, în țara promisă, israeliții au locuit în corturi. Avraam, Isaac și 
Iacov au locuit în corturi în zilele lor. Ei nu au dorit să fie o parte a lumii lui Satan, 
dar au privit după un guvern care ar fi controlat de Iehova. Ei au mărturisit că au 
fost străini și locuitori temporari în țară. (Evrei 11:8-16) Isus a zis: „Împărăția mea 
nu este o parte a acestei lumi.” Deci toți cei care privesc după Împărăția lui 
Dumnezeu ca speranță a lor, nu sunt locuitori permanenți în această lume rea și 
nu se consideră pe ei înșiși o parte a acesteia. Ei nu-și dedică timpul și energia lor 
acumulând bogății pământești. Toate acestea vor fi măturate complet în bătălia 
Armaghedonului. W 7/1.  
 

9 Septembrie 
În acea zi i se va spune Ierusalimului, nu te teme: și Sionului, să nu-ți slăbească 
mâinile. - Țef. 3:16. 
 



 Noi suntem angajați într-o lucrare constructivă pentru o lume nouă acum la 
porți. Această lucrare de zidire este serviciul pe care Creatorul lumii noi ni la 
încredințat nouă. Voi sunteți pionierii lumii noi! Întotdeauna să răsune în urechile 
voastre încurajarea: „Nu te teme!” și, „Să nu-ți slăbească mâinile!” (Mo.) Și o! Ce 
instrumente constructive a pus Tatăl ceresc în mâinile noastre! Acestea au fost 
însemnate pentru lucrare, pentru folosul nostru deplin. Câmpul de acțiune în care 
noi mergem mai departe și viitorul ce se întinde înaintea noastră până la 
Armaghedon, nu este locul și timpul pentru noi să slăbim mâinile, fie prin 
trândăvie sau fie prin teamă. Să știți sigur: timpul este scurt! Ridicați-vă sus 
mâinile și puneți-le să lucreze cu voință. Numai dacă noi îndeplinim lucrarea 
pentru care Dumnezeu ne-a strâns, ne va acorda el o parte la împlinirea 
promisiunii sale prețioase: „Eu vă voi face un nume și o laudă printre toate 
națiunile. - W 10/1. 
 

10 Septembrie 
Acum noi nu suntem felul care dă înapoi spre distrugere, ci felul care are credință 
ca să-și păstreze viu sufletul. - Evrei 10:39, NW. 
 
 Când noi alunecăm ușuratic înapoi pe căile lumii vechi și devenim prinși în 
cursă de vreuna din multele curse sau lațuri ale lui Satan, noi suferim suferințe 
incalculabile pe care noi le aducem asupra noastră. Foarte nefericită este starea în 
care au fost conduși anumiți indivizi, care nu au reușit să rămână în lucrarea lui 
Dumnezeu și organizația sa. Aceasta este ceea ce Satan va aduce asupra celor 
care îi oferă lui o deschidere prin a se opri ca să se asocieze din nou cu lumea 
veche: suferință mentală, mizerie, nefericire. Dar dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, 
ne vom întoarce la el și vom căuta ajutorul lui, la fel cum un copil merge la tatăl 
său. Când noi ne căim sincer și căutăm să mergem pe calea dreaptă, întorcându-
ne la lucrarea lui Dumnezeu și hotărâți să ne ținem de ea, Iehova este acolo să ne 
ajute să ne revenim. Cel puțin, perioada de suferințe este cu siguranță a fi un timp 
foarte dificil - sunt mulți care nu-și revin niciodată - și așadar servul înțelept al lui 
Iehova va păstra viziunea sa despre chestiune clară și va rămâne lângă lucrarea sa, 
fără a risca cu viața sa sosirea în lumea nouă.  
 

11 Septembrie 
Iehova este regele nostru; el ne va salva. - Isa. 33:22, AS. 
 



 Cât de ciudat este că locuitorii pământului nu-l doresc în calitate de Rege pe 
Creatorul pământului și al omului de pe acesta! Nu oamenii acestei ere atomice, ci 
Dumnezeu este Cel care cu precădere știe cum să conducă pământul și să-l 
potrivească pentru binele omenirii, păstrând un echilibru perfect între toate 
puterile de pe și din jurul pământului. Satan a abuzat de aceste forțe. El le-a 
folosit numai ca „mijloace ca să cauzeze moartea.” Nu este viață în el sau în orice 
lucru pe care el l-a înființat. Ca și „domnitor al acestei lumi” și ca „dumnezeu al 
acestui sistem de lucruri”, el a eșuat. Nu a însemnat viață sau guvernare bună 
pentru noi, ci împotrivire directă. Acum o schimbare dătătoare de viață este pe 
drum. Soluționarea problemei, veche de secole, a suveranității universale va avea 
loc în curând la Armaghedon. Iehova, Dumnezeul nostru cel Atotputernic, acum 
domnește ca Rege al pământului și al cerului. El este Cuceritorul care l-a dat afară 
pe Satan din cer și curând va distruge această lume și va crea o lume nouă a vieții 
și a bucuriei. - W 12/15. 
 

12 Septembrie 
Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model ca să îi urmați pașii îndeaproape. 
- 1 Petru 2:21, NW. 
 
 Martorii lui Iehova predică așa cum au făcut urmașii de altă dată ai lui Isus. 
Ei au un mai mare privilegiu decât primii discipoli, deoarece ei acum avertizează în 
„acest timp al sfârșitului” împlinirea completă despre tot ceea ce a fost scris în 
Biblie. Ei acceptă responsabilitatea impusă de Dumnezeu și de Isus Cristos ca să 
declare acum veștile bune a Împărăției lui Dumnezeu peste întreg pământul. Ei au 
răspuns marii provocări de a predica această evanghelie în întreaga lume, ca o 
mărturie pentru toate națiunile prin folosirea invențiilor moderne, cum ar fi 
radioul, presa tipărită și transporturile moderne, adăugându-le la metodele de 
altă dată. Această împărtășire a adevărului cu alții, ei o fac fără o răsplată 
financiară. Doar prin acest curs înțelept, ca fii ai lui Dumnezeu, ei pot avea o parte 
în justificarea numelui lui Iehova și trăiesc la înălțimea numelui ca martorii săi, 
bucurându-i inima, că ei pot răspunde ocărâtorilor săi. W 5/15.  
 

13 Septembrie 
Restituiți tuturor ce le datorați, tributul, celui care cere tributul; taxa, celui care 
cere taxa, celui care cere teamă, astfel de teamă, celui care cere onoare, o astfel 
de onoare. - Rom. 13:7 NW. 
 



 Noi putem restitui „Cezarului” cu conştiinciozitate lucrurile Cezarului, deși 
în același timp restituim lui Dumnezeu lucrurile lui Dumnezeu. Din punctul de 
vedere al cuvintelor lui Isus și a instrucțiunilor apostolilor, acest curs denotă 
supunerea noastră față de „autoritățile superioare.” Aceste autorități din cadrul 
organizației divine ne cer, pentru binele nostru, teama și onoarea. Aceste lucruri 
datorate, noi li le vom restitui. Cezarului, noi îi restituim ceea ce îi datorăm pentru 
serviciile pe care el ni le acordă, dar noi nu-l vom lăsa să ne preseze în închinarea 
noastră la Cel Preaînalt, prin decrete împotriva aranjamentului lui Dumnezeu. 
Persoanelor în poziții proeminente din cadrul organizației „Cezarului”, noi le vom 
da respectul corespunzător și cuvenit, dar o vom face cu teamă de Dumnezeu. 
(Matei 10:28) Petru scrie: „onorați oameni de orice fel, aveți iubire pentru 
întreaga adunare a fraților, fiți cu teamă de Dumnezeu, dați onoare Regelui.” (1 
Pet. 2:17, NW) În teamă de Dumnezeu, noi îl vom onora pe Regele său îmbrăcat 
cu autoritatea lumii noi. W 11/5. 
 

14 Septembrie 
Pentru că așa cum noile ceruri și noul pământ, pe care Eu le voi face, vor rămâne 
înaintea mea, zice Iehova, la fel va rămâne sămânța voastră și numele vostru. - 
Isaia 66:2, AS. 
 
 Rămășița și „alte oi” vor ajunge împreună cu siguranță în lumea nouă, 
indiferent cât încearcă disperata lume veche a lui Satan să ne distrugă. Nu ne 
poate împiedica mai mult să supraviețuim bătăliei de la Armaghedon în lumea 
nouă, decât poate împiedica sau distruge noile ceruri sau noul pământ. Iehova nu 
va pregăti zadarnic acum un nucleu al Societății lumii noi. Ascuns de brațul lui 
puternic în zilele mâniei sale împotriva lumii vechi condamnate, acest nucleu va 
trece prin Armaghedon, exact cum Noe și casa sa a trecut prin Potop, ascunși în 
arcă. Voi, supraviețuitorii Armaghedonului, veți fii primii pe câmpul de acțiune pe 
„noul pământ.” Dar ceea ce noi vrem este că, atunci după Armaghedon, noi vom 
ieși din arca ocrotirii organizați. Deci, noi să ținem la organizația teocratică și să-l 
lăsăm pe Dumnezeu să o extindă ca societate a Lumii Noi. W 11/1.  
 

15 Septembrie 
Altele au căzut pe un sol care a fost bun și răsărind și crescând, ele au început să 
producă roade, și ele au adus treizeci, șaizeci și o sută. - Marcu 4:8 NW. 
 



 Sămânța Cuvântului lui Dumnezeu nu este moartă ci este o forță vie. 
Aceasta are puterea să aducă la suprafață abilități și activități pentru predicare, 
deci făcând ca o recoltă a predicării Împărăție să fie strânsă de Marele Semănător. 
Prin cuvântul și spiritul divin din noi, Dumnezeu a creat rodul buzelor noastre. 
(Isaia 57:19) „Pământul bun” al inimii, împreună cu sămânța vie implantată în 
acesta, este profund mișcat și pune în mișcare corzile vocale, limba și buzele în 
acțiune ca să „predice cuvântul.” Roadele astfel produse sunt dovada că persoana 
este din clasa „solului bun” și că el este în realitate un serv al Cuvântului lui 
Dumnezeu. Producerea sa a roadelor Împărăției atrage aprobarea marelui 
Semănător și face posibil pentru Semănător să răspândească mai multă sămânță 
peste alte inimi. Astfel, prin urmașii săi, el continuă semănarea seminței 
prețioase. Deci Dumnezeu „va asigura și va înmulţi sămânța pentru ca voi să 
semănați.” - 2 Cor. 9:10, NW. W 12/1. 
 

16 Septembrie 
Lăudați-l pe Iehova. Lăudați pe Dumnezeu în sanctuarul său: lăudați-l în cerul 
puterii sale. - Ps. 150:1, AS. 
 
 Aceasta nu este o chemare locală de a-l lăuda pe Dumnezeu. Este un apel 
universal pentru întreaga creație ca să se unească în cântarea laudelor lui Iehova. 
Astăzi, toți dintre noi care au auzit adevărul, prin mila lui Dumnezeu și bunătatea 
lui iubitoare, trebuie mereu să ne dăm seama de faptul că el permite acest 
interval scurt de timp între întronarea Regelui său și izbucnirea violentă a 
Armaghedonului, astfel încât „această veste a împărăției” să poată fi predicată la 
toți locuitorii pământului. Toți oamenii care-l cunosc pe Iehova, trebuie să-l laude 
acum, astfel încât oportunități maxime vor fi îngăduite altora cu bună voință ca să 
învețe despre el și să se alăture în lăudare. Fiecare instrument disponibil trebuie 
solicitat în serviciu ca să declare gloria sa. Nimeni nu trebuie să se eschiveze de la 
privilegiul său de a se alipi la corul „Aleluia”, pentru că numai creatura aceea va 
supraviețui pentru întreaga eternitate, care va oferi lauda crescândă în această „zi 
a lui Iehova” și pentru totdeauna, mai departe, după punctul ei culminant. W 3/1. 
 

17 Septembrie 
Iubirea... nu ține seama de nedreptate. - 1 Cor. 13:4, 5. 
 
 Adesea este un lucru banal, o problemă nedemnă de timpul pe care el îl 
consumă, care stânjenește lucrarea unui creștin, sau al adunării creștinilor. Mici 



neînțelegeri cu siguranță se ridică atâta timp cât oamenii sunt imperfecţi. 
Dușmanul se va asigura ca ei să o facă. Când ei o fac, nimic nu-i place lui mai mult 
decât să vadă pe cineva că începe să-și imagineze că o anume acțiune sau remarcă 
înseamnă mai mult decât aceasta a intenționat. De ce? Deoarece imediat mintea 
acelei persoane devine împărțită. În loc să se gândească la modul cum să obțină 
oportunități ca să-l servească pe Dumnezeu, aceasta rămâne pe răul închipuit. 
Timpul, folosit odată cu folos, este acum irosit pe o dispoziție de părere de rău 
pentru sine. Este cerută înțelegere; alții trebuie să fie informați; timpul altora 
trebuie să fie consumat. O persoană lesne crezătoare, auzind această poveste 
despre insultă, poate lua parte la problemă și ceea ce a fost odată o problemă 
banală, poate mătura prin adunare la fel ca un incendiu de mari proporții, 
distrugând serviciul folositor și ordonat a lui Dumnezeu și să dea naștere la 
învinuiri și la contra învinuiri, difuzate public. Iubirea va evita aceasta. W 2/1. 
 

18 Septembrie 
Da, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Așadar, rugați-l pe Stăpânul 
secerișului să trimită lucrători în secerișul său. - Mat. 9:37, 38. NW 
 
 Pionierii sunt educați de Dumnezeu pentru lucrarea sa de vestire a 
Împărăției sale și să avertizeze despre bătălia de la Armaghedon. Acesta este 
timpul oportun pentru toți care pot să se alăture rândurilor pionierilor. Niciodată 
nu a fost o nevoie așa de mare de ei, nici timpul atât de scurt și recolta atât de 
abundentă. Dacă tu ai fost chemat afară din întuneric, la lumina minunată, 
reflecteaz-o la alții înainte ca să fie prea târziu. Mult timp poți folosi în reflectarea 
luminii, cu cât reflectorul devine mai strălucitor și lumina ta devine mai 
strălucitoare și mai mulți sunt atrași la adevăr. Ziua lui Iehova este mult 
consumată și noaptea Armaghedonului este foarte aproape. Să nu fi prins ațipit și 
într-o stare de indiferență față de cei care sunt în lanțurile lumii. Auzi chemarea 
pentru mai mulți pionieri ai veștii bune. Simte nevoia urgentă și după aceea 
răspunde. Imitați-l pe Isus în activitatea lui de pionier. W 4/1. 
 

19 Septembrie 
Dă deci servului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, ca eu să pot 
discerne între bine și rău. - 1 Regi 3:9. 
 
 Alegerea lui Solomon i-a plăcut lui Iehova Dumnezeu pentru că el îl 
recunoștea pe el ca suprem. Aceasta arată că Iehova este singura sursă potrivită a 



înțelegerii și că Solomon era un serv care a dorit să-l servească pe el credincios și 
că acel popor care trebuia să fie judecat era poporul lui Iehova. Această alegere 
înțeleaptă stabilește calea dreaptă pentru ca toți servii Săi să o urmeze și ea 
prefigura cursul corect pe care Conducătorul lor, servul credincios și statornic îl va 
lua. Profetul Moise, de asemenea a manifestat o blândețe exemplară și a privit la 
Iehova pentru înțelegere și conducere, și pentru asta Domnul Dumnezeu l-a 
folosit pe Moise cu putere. (Num. 12:3) Dar, marele exemplu noi îl avem în 
căutătorul înțelegerii și aplicarea acesteia, desigur, în Isus din Nazaret. Ne căutând 
după propria voință, el nu și-a viciat înţelegerea şi înțelepciunea sa. „Cristos Isus... 
a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu.” (1 Cor. 1:30) Noi facem bine 
deci să acordăm o atenție specială la exemplul pe care el l-a pus înaintea noastră. 
W 5/1. 
 

20 Septembrie 
Iehova i-a zis lui Ghedeon, prin cei trei sute de oameni care au lipăit eu vă voi 
salva. - Jud. 7:7, AS. 
 
 Cât de vigilentă este atitudinea celor trei sute din ziua de azi când ei sunt 
prezenți la adunări! Ei trebuie să bea adevărurile dătătoare de viață și ei o fac. Dar 
când ei se bucură la adunările experiențelor instructive, sau demonstrațiile 
practice, mintea lor observă la cum pot folosi ei instrucțiunile în propriul lor câmp 
de serviciu. Când revista Watchtower este studiată de adunare și punctele 
scripturale bune sunt subliniate, nu numai că ei înșiși se bucură de acel adevăr dar 
se gândesc cum pot folosi ei acea cunoștință în lucrarea proprie de predicare. Ei 
sunt „împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători.” Ei alimentează cu apele 
adevărului acel torent la adunări, și așa ei își țin ochii și urechile deschise la 
oportunitățile de serviciu în care ei pot lăsa adevărul să curgă la alții. După cum ei 
înșiși învață, doresc să spună altora ca să-i întărească. În consecință ei obțin 
mângâiere deschizându-și buzele și lăsând mesajul să susure pentru ca alții să se 
bucure. Așa îi folosește Iehova. W 6/1. 
 

21 Septembrie 
Prințul Păcii. Creșterea guvernării sale și a păcii nu va avea sfârșit,... Zelul lui 
Iehova al oștirilor va împlinii aceasta. - Isa. 9: 6,7, AS. 
 
 Mărturia dată din 1914 a crescut constant guvernarea Împărăției în viețile 
oamenilor cu bună voință. Aceasta nu poate fi altfel. Cu privire la propriul nume a 



lui Dumnezeu profeția de mai sus a fost declarată cu mult timp în urmă și ea 
trebuie să ajungă la țintă, chiar dacă acum Împărăția domnește în mijlocul 
mulțimii dușmanilor. Zelul irezistibil al lui Iehova al oștirilor nu va lăsa niciodată ca 
al său Cuvânt profetic să fie împins înapoi și ne împlinit în fața sa, iar creșterea 
guvernului Fiului său să fie oprită cu succes. Mărturia Împărăției trebuie să 
continue să crească. Prin cunoștința răspândită pretutindeni de Martorii lui 
Iehova, oamenii cu bunăvoință de pretutindeni pot avea oportunitatea să știe 
despre unicul Guvern Drept și se pot aduna în jurul lui în calitate de speranță 
unică a omenirii. Ei pot oferi supunere absolută înainte ca Regele lui Iehova să-și 
distrugă dușmanii. W 8/15. 
 

22 Septembrie 
Întrebați despre cărările vechi, unde este calea bună și umblați pe ea, iar voi veți 
găsi odihnă pentru sufletele voastre. - Ier. 6:16. 
 
 Noi trebuie să ne întoarcem direct la însuși Scripturile inspirate, 
examinându-le zilnic ca să comparăm cu ce suntem noi învățați de oameni și în 
acest mod ne întoarcem la „credința care a fost o dată pentru totdeauna dată 
celor sfinți.” Descoperind care este aceasta, după aceea noi trebuie să „ducem o 
luptă grea” pentru aceasta, să o păzim și să o practicăm, după cum spune Iuda 3. 
(NW). În armonie cu credința originală, devine sarcina noastră în fața lui 
Dumnezeu ca să ne opunem persoanelor cu minte necurată care încearcă să se 
strecoare înăuntru și să ispitească pe creștinii ne bănuitori la abuzuri sexuale prin 
proclamația falsă despre mila lui Dumnezeu pentru păcătoșii voluntari. Lăsați să 
știe cei strecurați cu planuri rele și toate persoanele lumești, ce susțin principiile 
morale înalte ale cunoștinței adevărate a lui Dumnezeu și Cristos. Să cunoască 
lumea poziția despre moralitate pe care organizația Teocratică a lui Iehova o ia, ca 
ei să poată cunoaște că aceasta este o organizație pură. Păstrați organizația în 
acest fel, atât cât depinde de voi. Iubirea adevărată este pură. W 9/1. 
 

23 Septembrie 
Pentru că el zice: „Eu în nici un caz nu te voi lăsa și prin nici un mijloc nu te voi 
uita.” Astfel că noi putem fi cu adevărat curajoși și zicem: „Iehova este ajutorul 
meu. - Evr. 13:5,6, NW. 
 
 Noi astăzi mărşăluim în lucrarea pe care marele nostru Învățător ne-a 
învățat sub Isus Cristos și noi o facem într-o lume plină de dușmani. Noi știm ceea 



ce am fost învățați să facem, dar noi n-o putem face cu succes prin propria 
noastră putere și în conformitate cu înțelegerea noastră naturală a lucrurilor. Noi 
avem nevoie de îndrumare, ajutor și sprijin de la Cel care ne-a trimis din școala lui 
teocratică. El nu ne trimite și să uite de noi. El este profund interesat despre cum 
folosesc elevii lui cunoștința prețioasă pe care le-a dat-o prin organizația lui 
teocratică sub Cristos. El a promis să fie cu ei, dar numai dacă ei execută poruncile 
sale și acționează în conformitate cu modul în care au fost învățați. Deci noi 
trebuie să ne temem și să aderăm strict la ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit și ne-
a învățat. Dacă nu, el nu ne garantează altfel un succes corespunzător. W 10/1. 
 

24 Septembrie 
Faceți-vă pungi care nu se ponosesc, o comoară de nădejde în ceruri, unde un hoț 
nu se apropie și nici molia nu roade. - Luca 12:33 NW. 
 
 Tu întrebi, nu obțin martorii lui Iehova ceva personal din asta? Nu este 
nimic în asta, nu vor câștiga ei ceva fizic fiind martorii săi? Nu, unicul lucru de 
câștigat, în măsura în care ești unul dintre ei, este comoara în ceruri. Ei încearcă 
să fie bogați în lucrări bune astfel încât să „câștige viața care este într-adevăr 
viață.” Cum fac ei aceasta? Folosindu-și timpul lor predicând Cuvântul la săraci, 
bogați, cei blânzi, cei mândrii, fermierilor, muncitorilor din fabrici, soțului și soției. 
Ei o fac prin vizitarea caselor, apartamentelor, palatelor rezidențiale, 
bungalowurilor, fermelor, caselor de chirpici. Ei nu fac nici o diferență; oriunde 
trăiesc oamenii, acolo martorii lui Iehova vor merge să predice Cuvântul. Ei oferă 
oamenilor cuvintele vieții, cu ajutorul timpului lor, energiei, banilor; și astfel ei 
strâng comori în cer. Pentru ei este mai multă satisfacție adevărată în aceasta, 
decât să strângă bogății pământești. W 1/1.  
 

25 Septembrie 
Curățiți-vă inimile, voi nehotărâților. - Iac. 4:8. 
 
 Noi nu putem permite să ne riscăm viețile, deci noi trebuie să avem 
întotdeauna un punct de vedere pozitiv. Este periculos să fim indeciși, ezitând pe 
calea vieții. Suntem înțelepți când noi înțelegem că o dată ce noi am făcut o 
consacrare să-l servim pe Dumnezeu nu trebuie să existe vreo întrebare despre 
cum să decidem problema. Noi ne mișcăm în siguranță prin decizia noastră mereu 
favorabilă pentru lucrarea lui Dumnezeu, în armonie cu al său Cuvânt. Isus ne-a 
dat un bun exemplu despre cum a procedat când Diavolul l-a ispitit în pustiu. El 



știa ce spuneau Scripturile, deci el le-a folosit ca mijlocul său pentru a răspunde. 
Diavolul nu l-a putut face să-și schimbe atitudinea sa mintală pozitivă. Noi trebuie 
de asemenea să avem grijă de ceea ce carnea noastră dorește, sau ce sunt alte 
creaturi, nepermițându-le să ne influențeze fără motiv ca să ne îndepărteze de 
activitățile noastre teocratice. Este necesar să ne lipim strâns de Dumnezeu și 
organizația sa ca să fim în siguranță. Mintea noastră trebuie să fie antrenată prin 
studiul din Cuvântul său, ca noi să fim perseverenți în lucrarea noastră. W 2/15. 
 

26 Septembrie 
Onorează-l pe Iehova cu averea ta, și cu primele roade ale întregii tale bogății. - 
Prov. 3:9 AS. 
 
 Așa cum organizația teocratică crește, noul efectiv al mulțimilor este 
dedicat pentru onoarea lui Iehova. Ei nu sunt ținuți supuși în calitate de clasă laică 
ca să suporte și să sprijine o clasă a clerului. Nu este văzută nici o distincție sau 
discriminare de clasă, sau onorare de persoane în organizația vizibilă; toți sunt sub 
Dumnezeu și Cristos. La fel ca și rămășița unsă înaintea lor, „alte oi” care sosesc, 
studiază Cuvântul particular și în grup, ca să-și curețe mințile lor de contaminările 
religiei false. Ei dau atenție sfatului din Biblie și salută instrucțiunile de la 
organizația vizibilă. Astfel învățați de sus, toți servii lui Iehova pot spune: 
Înțelepciunea este mai bună decât puterea... mai bună decât armele de război.” 
Fără arme de război, ei îi împresoară pe acești religioniști ai lumii vechi care sunt 
în întuneric și-l iubesc. Ei vor lăsa torța adevărului să strălucească, înalță vocile 
asemenea unei trompete, strigă laudele lui Dumnezeu și mânuiesc curajos „sabia 
spiritului” cu strigătul de bătălie: „Pentru Iehova și Marele său Ghedeon.” W 6/15. 
 

27 Septembrie 
Spuneți-le celor care sunt cu o inimă temătoare, fiți puternici, nu vă temeți: iată, 
Dumnezeul vostru va veni. - Isa. 35:4 AS. 
 
 Cei care sunt puternici nu-și pot plăcea lor însuși în ce privește modul lor de 
conduită, pentru că ei trebuie să-i ajute pe cei slabi. Cât de ușor este pentru cei 
tari ca să le spună celor timizi și temători: Stai deoparte și lasă-mă pe mine! Sau 
să-și piardă răbdarea cu „alte oi” ale Domnului și, pentru că ei înșiși pot merge cu 
îndrăzneală mai departe să creadă că și oricine altcineva ar trebui, și este doar 
prea rău dacă ei nu pot. Nu, nu poate fi aceasta metoda pentru cei devotați ai lui 
Dumnezeu. Responsabilitatea cade direct pe umerii rămășiței unse și a 



însoțitorilor ei ca să-i întărească pe cei slabi și nu să-i împingă la o parte. Cei timizi 
nu ar trebui să fie loviți, jigniți sau împovărați cu obstacole suplimentare. Nu 
aceasta trebuie să fie metoda. Ascultarea de porunca lui Dumnezeu de mai sus. 
Așadar învățați-i și explicați-le, arătându-le motivul de ce nu trebuie să se teamă. 
Întăriți-i în cunoștința adevărului; dați-le asigurarea de care au nevoie. Arătați 
spre adevăratul Eliberator. W 3/15. 
 

28 Septembrie 
Tot pământul va fi devorat de focul geloziei mele. Pentru că atunci eu voi întoarce 
popoarele la o limbă pură, ca ei toți să poată chema numele lui Iehova, să-i 
servească cu un consimțământ (umăr). - Țef. 3: 8, 9, AS, marg. 
 
 Strângerea națiunilor și adunarea împărățiilor, împreună cu Națiunile lor 
Unite și blocurile politice din cadrul acelor Națiuni Unite, este aproape de etapa 
finală. Timpul pentru ca întregul sistem de lucruri să fie devorat de focul zelului lui 
Iehova s-a apropiat. Dar nu fără avertizare de la Dumnezeul iubirii și al milei. În 
acest timp al sfârșitului el și-a ținut promisiunea și a întors spre o „limbă pură” pe 
oamenii care doresc adevărul și dreptatea. El nu s-a lăsat fără un nume, dar și-a 
descoperit identitatea cu scopul ca oamenii să poată cunoaște spre cine se vor 
întoarce prin Cristos. El a curățit prin organizația teocratică a martorilor săi unși 
adevărul Bibliei și le-a purificat vorbirea. Deci ei acum vorbesc și trăiesc limba 
pură. W 9/15. 
 

29 Septembrie 
Ia parte în suferirea răului pentru vestea bună potrivit cu puterea lui Dumnezeu. - 
2 Tim. 1:8, NW. 
 
 Deși martorii lui Iehova continuă să fie persecutați și ei știu că furtuna 
persecuției nu se va abate, continuând să trăiască la înălțimea numelui ei pot sta 
tenace și să înfrunte furtuna. Departe de a se revolta împotriva ocărârilor sau 
persecuțiilor, ei chiar nu devin descurajați. Ei sunt siguri, datorită ocărilor de peste 
ei, că ei servesc lui Dumnezeu pe urmele lui Isus. Înarmați cu cunoștința 
adevărului și încurajați de exemplele din vechime, ei sunt încrezători că Iehova 
Dumnezeu îi va sprijini până la sfârșit. Trăirea la înălțimea numelui Dumnezeului 
lor va continua să însemne arestări, cruzimi și răniri produse de mâinile oamenilor 
demonizați. Va însemna chiar pierderea vieții pentru unii credincioși, dar aceasta 
nu-i va înspăimânta. Amenințarea sau chiar pericolul pierderii vieții nu-i va opri 



sau încetini. Ei cred cu toată inima, sufletul, mintea și puterea lor cuvintele lui 
Isus: „Cine-și va pierde sufletul de dragul meu îl va găsi.” W 5/15. 
 

30 Septembrie 
Fericit este acel sclav, dacă stăpânul său când sosește îl găsește făcând așa! 
Adevărat vă spun, El îl va numi peste toate bunurile sale. - Luca 12:43,44, NW. 
 
 Isus Cristos este capul invizibil a acestui „administrator sau sclav credincios 
și toți trebuie s-o recunoască. Interesele sale cele mai vitale ale Împărăției pe 
pământ nu sunt doar trecute asupra sau date simplu clasei sclavului ca să facă cu 
ele doar ceea ce ei vor. Aceasta nu este așa. „Bunurile” sunt încă ale lui Cristos 
Isus, Stăpânul, și el le pune în grija sclavului, în custodia sa. Ele sunt predate ca o 
încredere. Mai departe, nu ar fi fost ciudat dacă Cristos ar fi avut mai mult decât 
un „sclav credincios și înțelept?” Să presupunem că el are doi, sau mai mulți, și 
fiecare afirmă că el are autoritate peste bunuri. Ar fi confuzie; iar Dumnezeu nu 
este autorul confuziei. Este doar un Iehova Cel prea Înalt, un singur Domn Isus 
Cristos, un singur spirit sfânt. Nu sunt doi Cristoși, și nici nu sunt două companii 
unse. Deci astăzi este numai o singură clasă a „sclavului credincios și înțelept” cu 
bunurile lui  încredințate. W 8/1.  
 
 
 

1 Octombrie 
Nu zăboviți în ocupațiile voastre. - Rom. 12:11 NW. 
 
 Regularitatea în lucrarea de predicare este de asemenea esențială. Nu doar 
că mintea este astfel ocupată și activă, pentru ca Diavolul să o ispitească și să o 
poticnească, dar activitatea constantă crește eficiența de predicare în așa fel că 
multe pot fi realizate în timpul disponibil. Când unul se oprește, acela pierde 
cadența serviciului evlavios, el devine ca ruginit în folosirea sa a săbiei spiritului și 
noi obiceiuri rele cresc și iau locul celor bune de dinainte. Așadar nu doar timpul 
este pierdut că nu este folosit în lăudarea lui Dumnezeu, dar timpul este de 
asemenea consumat în redobândirea calificărilor din trecut. Timpul rămas este 
prea scurt ca să permită o astfel de pierdere; și există pericolul, mereu prezent, de 
a fi complet înghițit de lumea veche. Ceea ce noi am făcut sau ceea ce noi am 
eșuat să facem în trecut nu poate fi schimbat. Acel timp s-a dus, acesta nu poate fi 
folosit din nou. Dar în prezent și în viitor sunt încă multe oportunități care-l 
așteaptă pe cineva care va servi lui Dumnezeu. Oamenii simțitori vor pune în 



valoare multe dintre ele, cumpărându-le și punându-le la o folosire bună ca nu 
cumva să le irosească. - W 2/1.  
 

2 Octombrie 
Roadele spiritului sunt iubirea, bucuria pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
blândețea, credința, cumpătarea, stăpânirea de sine. Împotriva acestor lucruri nu 
este lege. - Gal. 5:22,23. 
 
 Nu există lege care să ne oprească din a supra abunda în aceste lucruri 
bune ale spiritului, dar făcând așa noi suntem o binecuvântare pentru cei cu care 
noi ne asociem. Aceasta înseamnă că noi nu vom acționa imoral, îmbătându-ne, 
îngăduindu-ne plăcerea exceselor după cum face lumea în general, dar noi vom fi 
cumpătați dând mai întâi atenție la lucrurile spirituale. În asocierea împreună ca 
popor al lui Dumnezeu, noi să nu fim guvernați de standardele care-i guvernează 
pe cei din afara credinței, din lume. Lumea acționează pe principiul egoismului, iar 
un om este aclamat pentru realizările sale, indiferent pe cine a rănit el, sau a 
ofensat în metoda de rezolvare a problemei. Ei frecvent își asumă atitudinea că 
„scopul scuză mijloacele” și ei zdrobesc pe oricine li se pune în drum. Nu așa este 
în poporul lui Dumnezeu. Ei știu că cei care practică astfel de lucruri nu vor 
moșteni Împărăția sa. Noi trebuie să fim conduși de spiritul lui Dumnezeu. - W 
3/1. 
 

3 Octombrie 
Dumnezeul meu vă va furniza din plin tot ce vă trebuie în măsura bogăției sale în 
glorie prin intermediul lui Isus Cristos. - Fil. 4:19, NW. 

 

 Servul consacrat al Cuvântului îl pune pe Dumnezeu în lumină, ca să 

spunem așa, prin faptul că îl acceptă pe Iehova datorită cuvântului său. Acum 

Dumnezeu îl cheamă pe poporul său din Egiptul anti tipic sub Mai Marele său 

Moise, Cristos Isus. Lor nu le este promisă acum o viață luxoasă și ușoară în 

belșug. Dar există destul din ceea ce au nevoie cel mai mult pentru a-i susține. Ce? 

Este o masă cu mâncare spirituală, „hrană la timpul potrivit.” Cu astfel de 

binecuvântări spirituale și marea speranță a noii lumi atât de aproape, ei pot arăta 

aceeași atitudine răbdătoare ca și Pavel, evlavia cu mulțumire. Pe măsură ce 

creștinul crește în înțelegere și maturitate spirituală, aprecierea lui despre 

Dumnezeu crește. Lucrurile din această viață, care în trecut au fost evaluate 



primele ca importanță, primesc acum doar puțină atenție. El analizează starea 

proastă a celor ce bâjbâie în întunericul dens al Egiptului anti tipic și face tot ce 

poate pentru a le deschide ochii înspre singura lumină. - W 4:1. 

 

4 Octombrie 

Acum a venit salvarea, puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru și autoritatea 

Cristosului său, deoarece acuzatorul fraților noștrii a fost aruncat jos... știind că el 

mai are o scurtă perioadă de timp. - Apoc. 12:10-12. 

 Imperiul Babilonian a fost folosit să distrugă Ierusalimul în 607 înainte de 

Cristos și să înceapă „timpurile numite ale națiunilor.” Împărăția lui Dumnezeu din 

Israel a fost atunci suspendată. Cu totul potrivit, după aceea, că la încheierea 

timpurilor numite în 1914, modernul Babilon, organizația mondială a lui Satan, va 

primi o cădere bruscă ca rezultat al judecății lui Iehova împotriva lui, și va fi pus la 

pământ. Cum s-a întâmplat acest lucru? Prin aruncare regelui invizibil al 

Babilonului mistic, și organizația demonilor săi afară din înălțimile cerești, din 

asocierea cu îngerii sfinți, jos la așternutul picioarelor lui Dumnezeu, pământul. 

Acțiunea care a contribuit la acest lucru a început imediat după ce Împărăția lui 

Dumnezeu a fost născută în 1914. La bătălia Armaghedonului, după „scurta 

perioadă de timp” lăsată Diavolului, organizația sa mondială, modernul Babilon va 

fi distrus. După aceea va veni o lume nouă. - W 12/15.  

 

5 Octombrie 

Dă-mi înțelegere și voi trăi. - Psalm 119:144. 

 Marea masă a așa-zișilor „Creștini” urmează cursul de acțiune pe care 

oamenii bogați ai lumii îl urmează datorită lipsei de înțelegere. Ei sunt orbiți 

despre adevăratele fapte ale vieții prin Satan Diavolul, care folosește ca ca 

instrumente benevole pe predicatorii necredincioși, politicienii lipsiți de scrupule 

și profitorii lacomi. Ei pier din lipsă de înțelegere. Această înțelegere trebuie să 

taie prin fiecare tradiție și temelie umană, dorințe senzuale pe care creatura 



umană le cultivă în ultimii 6.000 de ani. Această înțelegere trebuie să ne lumineze 

despre faptul că nu poate exista nici o siguranță sau ocrotire în afară de Iehova 

Dumnezeu și Împăratul Său Iisus Cristos. Când înțelegem acest lucru, apreciem pe 

deplin că apostolii lui Isus au ales calea înțeleaptă. Ei și-au acceptat însărcinarea 

să meargă şi să predice cu bucurie. Ei și-au dat seama că numai Iehova putea să le 

îndrepte pașii. Și erau dispuși să accepte această conducere și să nu se sprijine pe 

propria înțelegere. - Prov. 3: 5,6. W 5/1. 

 

6 Octombrie 

Cât despre cea care a căzut între spini, aceasta sunt cei care aud, dar fiind cuprinși 

de neliniștile, bogăția și plăcerile acestei vieţi, ei sunt sufocați complet și nu aduc 

nimic la perfecțiune. - Luca 8:14 NW. 

 Clasa solului spinos risipește bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu pentru 

ea și lasă lucrurile lumești s-o lege pentru a-i înăbuși rodul. Acest lucru duce la 

distrugerea ei înfocată. Putem vedea pe unii care sunt în adunarea noastră sau pe 

unii cărora le-am semănat cu sămânța, că au tendința de permite ca bariere 

asemenea spinilor să le invadeze viețile și inimile și să-și sufoce productivitatea 

spirituală. Noi îi putem avertiza. Când tânărul a lăsat dragostea pentru bogăția 

înșelătoare să-i sufoce posibilitățile purtării de roade în calitate de creștin, Isus ia 

avertizat pe ucenicii săi: „Va fi un lucru greu pentru un bogat să intre în împărăția 

cerurilor”. (Matei 19: 23,24, NW) Vrem să evităm a lăsa această condiție a 

infestării cu spini să invadeze solul inimilor noastre. În armonie cu un astfel de 

efort în noi înșine, ar trebui să-i ajutăm și pe alții. - W 12/1. 

7 Octombrie 
La toți care li s-a dat mult, mult le va fi cerut, și celui cărora oamenii i-au 
încredințat multe, i se va cere mai mult decât ca de obicei. - Luca 12:48. 
 

 Dacă pare că se cere mult servilor numiți, atunci se datorează faptului că li 

s-au dat multe lucruri pe calea privilegiilor binecuvântate de serviciu din mâinile 

lui Dumnezeu. Țineți minte că responsabilitatea voastră de servi este de la Marele 

Păstor Iehova și Păstorul său Șef, Iisus Cristos și că serviciul oferit pentru frații 



voștri, este socotit ca făcut lui Iehova. Oile sunt ale lui Iehova. Nu fiți servi leneși 

sau sclavi buni pentru nimic, ca nu cumva să fiți scoși afară, nu numai din serviciu 

în calitate de serv, ci „în întunericul de afară”, fără alte șanse de viață. (Matei 24: 

48,51; 25,26,30) Credincioșia în îndeplinirea îndatoririlor este ceea care aduce 

rezultate bune, rezultate sub formă de recompense, recompense acum și în 

veșnicie care vin atât la servi, cât și la turmă. Atâta timp cât servii și oile continuă 

să audă vocea Maestrului și să-L urmeze, va fi bucurie reciprocă, încântare și 

înaintare spre lumea nouă. - W 4/15.  

 

8 Octombrie 

Însă, cei care sunt hotărâți să se îmbogăţească cad într-o ispită, o cursă și multe 

dorințe necugetate și dureroase care scufundă pe oameni în distrugere și ruină. - 1 

Tim. 6:9. NW. 

 Pentru a ne menține viața, trebuie să avem o anumită cantitate din 

bunurile acestei lumi. Vor deveni bunurile lumii o piedică pentru noi în lucrarea 

noastră creștină? Vom cădea în capcana dușmanului pentru că ne este teamă să 

pierdem un venit constant din munca noastră seculară? Presiunea este adesea 

pusă asupra celor care au preluat serviciul lui Dumnezeu. Ei sunt boicotați în 

întreprinderile unde ei lucrează, în special în locurile în care religia falsă deține 

influența. În afară de asta, pot exista doar amenințări despre pierderi financiare 

sau de afaceri. Știm că dacă există vreun egoism sau mândrie în noi, va fi lucrat de 

adversarul nostru pentru a ne încetini în lucrarea noastră. Iată o altă mare 

încercare a credinței creștinilor. Credința lor va fi suficient de puternică? Îl vor 

crede ei pe Iehova Dumnezeu în ce privește Cuvântul Său? El a promis să se 

îngrijească de toate nevoile servilor săi. Credincioșii vor fi mulțumiți de îngrijirea 

sa și vor evita să fie scufundați în distrugere. - W 2/15. 

 

9 Octombrie 



Eu îmi voi forța corpul și îl voi conduce ca pe un sclav, ca, după ce eu am predicat 

altora, eu însuși să nu devin cumva dezaprobat. - 1 Cor. 9:27. 

 Pentru a trăi la înălțimea numelui mult mai mult decât predicarea este 

necesară. Este posibil să predici la alții și totuși să fie dezaprobat. Creștinii trebuie 

să trăiască credința lor în viața de zi cu zi, fiind mereu vigilenți să laude și să 

onoreze numele lui Dumnezeu, atât la timp cât și nelatimp. Aceasta înseamnă că 

trăind la înălțimea numelui, martorii lui Iehova vor epuiza fiecare ocazie pentru a 

explica oamenilor speranța care este în ei. Ei nu vor rămânea tăcuți când este 

potrivit să vorbească. (1 Pet. 3:15) Ei, desigur, nu vor impune orbește mesajul 

Împărăției celorlalți. Nu vor fi nepoliticoși. Dar ei nu vor aștepta după o întrebare 

directă în vederea unei ocazii de a răspunde despre speranța lor, sau să spună 

altora despre promisiunile Împărăției. Ei vor fi prietenoși, profitând de avantajul 

oportunității ca să informeze ascultătorul despre ceea ce Biblia dezvăluie astăzi. - 

W 5/15.  

 

10 Octombrie 

Îngerul lui Iehova ridică o tabără în jurul celor care se tem de el, și îi eliberează. - 

Psalm 34:7, AS. 

 Calamități teribile se vor abate astăzi asupra celor care trăiesc astăzi pe 

pământ, căci este timpul ca mânia lui Iehova să fie revărsată. Este un timp al 

întunericului, pustiirii și al perspectivelor sumbre. Foametea, boala și moartea îi 

va cuprinde pe cei de pe pământ. Orice formă de apăsare și practici corupte și 

crude vor fi folosite. Violența va fi peste tot, pentru că întreaga lume va fi 

zguduită din temeliile ei. Ura față de copiii lui Dumnezeu va fi exprimată cu 

răutate de cei răi. Dar binecuvântată este mulțimea celor care se tem de Iehova, 

cei care au încredere în El. Protecția este garantată celor care se tem de el, căci 

chiar și îngerii îi vor păzi. Oh, bucuria acelui timp când fiecare inimă umană îl 

laudă pe Iehova și se teme de el cu o frică curată și răbdătoare! Nu vor mai fi 

răufăcători în țară, căci în noua lume a lui Dumnezeu numai prietenii lui vor fi 

acolo. Nu numai în viitor, dar acum, în această zi, binecuvântarea și favorurile 



bogate ale lui Iehova sunt acordate celor care se tem mai degrabă de el decât de 

oameni. Să-i lăsăm pe toți să învețe să-l cunoască. - W 3/15. 

 

11 Octombrie 

Ca să vezi să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea ta 

prosperă și atunci vei avea mult succes. - Iosua 1:8. 

 Aceasta este stabilit pentru noi: Calea către un succes bun constă din 

ascultarea loială față de învățătorul nostru divin, Iehova. Dar ca să ne supunem 

trebuie să ne familiarizăm cu voința lui. El ne-a dat Cuvântul Lui scris, dar trebuie 

să medităm asupra lui zi și noapte ca să ne putem da seama care este voința lui 

pentru noi, ce lucrare vrea el să facem. Acest cuvânt nu trebuie să se îndepărteze 

de gura noastră, dar trebuie să-l păstrăm pe limbile noastre, să-l discutăm cu 

ceilalți și să-l declarăm altora pentru îndrumarea lor către succes. Învățătorul 

nostru iubitor este întotdeauna pregătit să ne ajute să învățăm voința lui și să 

cunoaștem adevărul. El privește la linia noastră de acțiune în încercarea de a-i 

face voia și este mereu acolo pentru a ne călăuzi. Așa că el ne păzește să mergem 

într-o direcție greșită, care sfârșește prin eșec. Nu am putea avea un învățător mai 

devotat decât el, unul care este interesat sincer și iubitor de bunăstarea durabilă a 

elevilor săi și preocupat de succesul lor final. - W 10/1. 

 

12 Octombrie 

Ziua a cinsprezecea a acestei a șaptea luni va fi o sărbătoare a tabernacolelor de 

șapte zile pentru Domnul. - Lev. 23:34. 

 Aceasta era ultima sărbătoare a anului și era o ocazie plină de bucurie 

pentru toți; ei se bucurau foarte mult din cauză că Dumnezeu în bunătatea lui le 

dăruia din belșug pentru iarna care se apropia. Fiind ultima sărbătoare a anului, s-

a spus că sărbătoarea tabernacolelor să fie respectată ca „sărbătoarea strângerii 

de la sfârșitul anului”. (Exodul 34:22) Ea ilustrează bine strângerea finală a „altor 

oi” ale Domnului, arătând că ele vor fi adunate în sprijinirea suveranității 



universale a lui Iehova înainte de începerea iernii Armaghedonului. Când începe 

Armaghedonul, va fi prea târziu pentru a se face orice strângere. (Ieremia 8:20) 

Dar atunci va fi multă fericire pentru toți cei care au participat la strângerea finală 

a "altor oi". Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată lumea ca o mărturie 

pentru toate națiunile, iar apoi va veni timpul de necaz al iernii pentru vechea 

lume a lui Satan. Acum este momentul să fugim din aceasta și să găsim refugiu în 

organizația lui Iehova. - W 7/1. 

 

13 Octombrie 

Vrei deci să nu te temi de autoritate? Continuă să faci binele, și vei avea laudă de 

la aceasta; pentru că este servul lui Dumnezeu pentru tine spre binele tău. - Rom. 

13:3, 4, NW. 

 De la învierea lui Isus din moarte și de la glorificarea lui în cer, el este 

"Domnitorul împăraților pământului". El este într-adevăr un obiect al fricii pentru 

de cei care fac răul, dar el este un încurajator al celor care fac binele conform cu 

voia lui Dumnezeu. Aceștia nu se tem de el în poziția sa de autoritate din 1914, 

dar oamenii cu bunăvoință din toate națiunile sunt conduși să-și sprijine speranța 

pe el. (Romani 15,12; Apocalipsa 1: 5) Făcând binele în ascultarea de Cuvântul lui 

Dumnezeu, primim laude, astfel încât să știm că avem aprobarea și 

binecuvântarea divină. Deoarece „alte oi” fac bine martorilor unși, care sunt frații 

lui Cristos, Regele Isus Cristos îi numește „voi care aveți binecuvântarea Tatălui 

Meu”. (Matei 25: 34,40, NW) Deci, în cel mai strict sens, Domnitorul Isus Cristos 

este ministrul sau servul lui Dumnezeu pentru binele nostru cel mai înalt. El ne 

asigură de aprobarea sa, în ciuda persecuției prin conducătorii lumii. - W 11/15. 

 

14 Octombrie 

Este mai bine să te încrezi în Domnul decât să-ți pui încrederea în om. - Psalm 

118:8. 



 Este mai bine să cerem Domnului să „ne dea astăzi pâinea noastră pentru 

ziua de azi” decât să facem așa cum fac bogații lumii religioase, politice și 

comerciale. Ei strâng „comori pe pământ, unde moliile și rugina rod, și unde hoții 

sparg și fură". (Matei 6: 11,19) Cât de mult este mai bine să avem încredere în 

Domnul și să credem Cuvântul Său! „Dacă veți umbla în legile Mele și veți păzi 

poruncile Mele, și le veți împlini; atunci... vă veți mânca pâinea pe săturate și veți 

locui în țara voastră în siguranță.” (Levitic 26: 3-5) Aceasta a fost promisiunea pe 

care Dumnezeu a dat poporului său ales. A fost o promisiune sigură, dar aceasta 

însemna că individul trebuia să urmeze poruncile lui Dumnezeu și să umble în ele. 

În ceea ce privește dispozițiile vieții, Dumnezeu le garantează acestea pe 

parcursul anului celor care umblă în legile sale. La începutul creației, Iehova a 

oferit toate lucrurile necesare pentru om și ele au fost de toate din belșug. Ele 

sunt la fel de sigure și astăzi pentru cei care îl iubesc pe Iehova. - W 1/1. 

 

15 Octombrie 

Căutați-l pe Iehova, voi toți cei blânzi de pe pământ. - Țefania 2:3, AS. 

 Toți cei care doresc viața, pacea și un guvern drept să părăsească această 

lume condamnată și să se declare supuși ai lui Iehova. Toate persoanele obișnuite 

ar trebui să-și dorească să caute favoarea noului rege, mai ales dacă toți trebuie 

să se supună în cele din urmă guvernării sale sau să piară. Bunul simț dictează 

acest lucru ca fiind un curs înțelept, deoarece este în folosul lui și îl glorifică pe 

Dumnezeu. Acesta susține suveranitatea lui universală împotriva acuzațiilor false 

și a atacurilor diavolului. După cum martorii lui Iehova continuă să 

propovăduiască Evanghelia Împărăției, tot mai mulți oameni au auzit sunetul 

mulțimii mari spunând: „Lăudați-l pe Iah, voi oameni, pentru că Iehova 

Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să domnească ca Rege”. Este 

timpul ca toți ascultătorii să acționeze în urma acestei chemări de a-l lăuda pe El 

ca pe Regele lor personal, căruia au ales să i se închine și să-l servească pentru 

totdeauna. Toți să înceapă să trăiască și să vorbească, ca fiind acum sub Împărăția 

sa. Să-l laude pe el în unitate ca o societate de oameni care îi dau supunere totală. 

- W 12/15. 



 

16 Octombrie 

Învață un copil pe calea pe care el va merge, și chiar când va fi bătrân el nu se va 

depărta de ea. - Prov. 22:6 AS. 

 Nu spuneți: "nu-i voi umple mintea tânără cu idei care să-l facă nepopular 

printre prietenii din cartierul său și, din acest motiv, nu-l voi încuraja pe copilul 

meu să-I servească lui Dumnezeu acum, ci voi aștepta până când va fi mare; 

atunci el poate decide pentru el însuși. „Este aceasta adevărata iubire pentru 

copil?” Adevărata iubire ar fi să urmeze cursul care ar aduce cele mai multe 

beneficii copilului, în cea mai lungă perioadă de timp. La nimicirea de la 

Armaghedon, bătrânii și tinerii nu vor fi cruțați. Prin urmare, nu este garantat că 

un copil va trece prin Armaghedon datorită faptului că părintele are o înregistrare 

a serviciului, dar care nu are grija față de copiii săi. De fapt, părintele ar putea să 

fie zelos și credincios în orice punct, cu excepția faptului că își va oferi copiii în 

mod liber în serviciul lui Dumnezeu. Iubirea egoistă păstrată pentru un copil ar 

putea determina un părinte să încerce să-l protejeze de represaliile adversarului 

care vin la toți cei care iau poziție pentru Împărăție. W 4/1. 

 

17 Octombrie 

Atunci Isus a spus discipolilor săi: „Dacă oricine dorește să vină după mine, să se 

renege pe sine.” - Matei 16:24 NW. 

 Isus nu a predicat un lucru și a făcut altul. Cursul său de acțiune era în 

concordanță cu cuvintele lui. Orice a posedat Isus, el a renunțat de dragul 

Împărăției, chiar și la viață însăși. Dar el a renunțat la o mare cinste înainte ca 

viața lui să fie oferită ca sacrificiu. În primul rând, a renunțat la existența sa 

cerească ca Maestru și Purtător de cuvânt al Creatorului. Atunci, a avut în vedere 

perspectivele sale pământești. Acest tânăr strălucitor (cu adevărat mintea lui era 

perfectă) ar fi putut să-și dedice timpul pentru a promova știința, să prelungească 

viața oamenilor prin cercetări medicale și sociale, pentru a construi orașe mari cu 



locuințe model sau organizații comerciale uriașe. Cu trupul său perfect ar fi putut 

să-și dedice timpul pentru fapte fizice. Indiferent la ce ș-ar fi pus mintea ar fi putut 

fi, fără îndoială, cel mai bun. Dar Isus a întors spatele la toate aceste lucruri, iar 

hotărârea lui a început să se bazeze pe ceea ce el, cu percepție perfectă, a 

considerat a fi cea mai profitabilă utilizare a timpului. El a predicat. W 2/1 

 

18 Octombrie 

Fraților, timpul rămas s-a scurtat. - 1Corinteni 7:29, NW. 

 Împărtășește-te în comoara glorioasă de a da mărturia finală acum, ca să te 

hrănești cu roadele victoriei. Timpul este scurt - chiar și Satan știe asta! Timpul nu 

se va scurge încet dacă este petrecut în lucrarea zeloasă. Din cauza iubirii pe care 

o avem pentru Dumnezeu, Regele său și lucrarea Împărăției, timpul care ne 

separă de Armaghedon va părea un flux rapid de zile plăcute. Când acele zile sunt 

trecute, istoria mărturiei finale va fi înregistrată și aceasta este o istorie care nu se 

va repeta. Zilele lumii sunt numărate, orele sunt numărate, deoarece Dumnezeu 

cunoaște ora finală. Orele noastre pentru predicarea Evangheliei sunt numărate 

cu ea. Diavolul folosește timpul scurt rămas ca un leu sălbatic, înfricoșător, care 

rage, încercând să-și dovedească provocarea; noi ar trebui să ne folosim timpul cu 

zel pentru bine, pe cât îl foloseşte el pentru rău. Dus va fi timpul pentru dovedirea 

lui ca mincinos și împărtășirea în mărturia finală atunci când ceasul cel mare al lui 

Dumnezeu lovește și va trâmbița ora inevitabilă a Armaghedonului! Împărtășiți-vă 

în mărturia finală acum sau niciodată! W 1/15.  

 

19 Octombrie 

Dacă, prin urmare, oricine se păstrează curat de acestea din urmă, el va fi un vas 

pentru un scop onorabil, sfințit, folositor propietarului său. - 2 Tim. 2:21 NW. 

 Dacă martorii creștini ar fi fost aleși de sistemele lumești ale creștinătății, ei 

nu ar fi acum martori ai Celui Prea Înalt. Iehova îi numește pe martorii săi „robul 

meu pe care l-am ales”. Isus le-a spus ucenicilor un lucru asemănător, spunându-



le: „Nu voi m-ați ales pe Mine, ci eu v-am ales pe voi”. (Isaia 43: 10; Ioan 15: 16) 

Persoanele sincere, urmând instrucțiunile biblice, se dedică necondiționat lui 

Iehova Dumnezeu pentru a-i face voia, imitându-l pe Isus. Dacă Iehova alege să le 

accepte și să-i facă pe ei martori săi, atunci nici un sistem religios nu poate 

răsturna alegerea lui Dumnezeu sau nu poate realiza nimic negând-o și luptând 

împotriva acesteiea. O persoană dovedește prin separarea de aceste „din urmă”, 

vase pentru folos comun lipsite de onoare, că este consacrată sau pusă deoparte 

pentru folosirea sfântă a lui Dumnezeu. În felul acesta este potrivită pentru 

serviciul lui Iehova, demnă de a fi „pregătită pentru orice lucrare bună” în calitate 

de martor al lui Iehova. - 2 Timotei 2:20,21. 

 

20 Octombrie 

Ghedeon a făcut un efod din acestea, și la pus în cetatea sa, chiar în Ofra; și 

întregul Israel a curvit după acesta acolo; și a devenit o cursă pentru Ghedeon. - 

Jud. 8:27, AS. - W 7/15. 

 Fructele victoriei nu ar trebui să fie niciodată idolatrizate. Orice creștere sau 

câștiguri la numărul de vestitori care provin din activitatea de predicare a 

Evangheliei nu ar trebui niciodată să fie puse pe seama oamenilor sau pe seama 

unei organizații vizibile, nici volumul de muncă realizat să nu fie o cauză pentru 

lăudarea creaturii; toate acestea se datorează lui Iehova și lui Cristos și ar trebui 

să fie dedicate lor și pentru a face cunoscut numele lui Iehova. Apostolul Pavel i-a 

redus în importanță pe aceia care priveau la creaturi ca fiind responsabili de 

creșterile organizaționale, spunând: „Eu am plantat, Apollo a udat, dar Dumnezeu 

a continuat să crească, astfel încât nici cel ce plantează nu este nimic, nici acela 

care udă, ci Dumnezeu care face să crească.” (1 Cor. 3: 6,7, NW) Servii pot să 

planteze sămânța adevărului și să le ude prin vizitarea din nou a oamenilor 

interesați, să conducă studii biblice la domiciliu, dar Dumnezeu este cel care îi 

strânge pe cei noi pentru a spori și pentru a crește organizația vizibilă a 

predicatorilor. W 6/15. 

 



21 Octombrie 

Nu părăsi legea mamei tale. - Prov. 1:8. 

 Ca să avem succes pentru viața eternă, trebuie să ascultăm instrucțiunile lui 

Dumnezeu prin organizația sa teocratică și să ne ținem de ele chiar și în condiții de 

mare apăsare. Tatăl ceresc își asemuiește organizația sa pentru a-și învăța copiii 

cu o femeie, o mamă care este foarte dedicată soțului ei și copiilor ei. El vrea ca 

noi să avem respect pentru organizația sa educațională. Dacă noi păzim învățătura 

și porunca părintească, nu numai că el va fi cu noi, dar și „femeia sa”, mama 

noastră, va fi cu noi. Orice femeie normală este atașată de copiii ei. (Isaia 49:15) 

Femeia lui Dumnezeu, sau organizația teocratică, este asemenea lui. Nu-și uită 

niciodată copiii, pe aceia pe care îi învață și îi aduce ca martori și reprezentanți ai 

soțului ei, Dumnezeul cel Prea Înalt. Noi va trebui să ne arătăm dragostea noastră 

pentru ea prin faptul că nu părăsim legea mamei noastre. Ar fi o nebunie să 

renunți la legea ei și să o tratezi cu dispreț. „Un om nebun își disprețuiește 

mama.” - Prov. 15: 20 - W 10/1. 

 

22 Octombrie 

Sulul vieții Mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. - Apoc. 13:8 NW. 

 Fundația lumii noi a fost cu adevărat pusă prin sacrificiul pe care Isus la 

oferit acum douăzeci de secole. După botezul lui Isus în Iordan, el a fost uns cu 

spiritul lui Dumnezeu pentru a fi regele lumii noi, și prin integritatea sa față de 

Dumnezeu, și-a dovedit dreptul la Împărăție. Prin sacrificiul său el a răscumpărat 

oameni, nu numai pe cei cărora li se va da chemarea înaltă să domnească cu El în 

Împărăția cerurilor, ci și pe aceia din omenire care vor deveni supușii săi 

pământești în lumea nouă. Astfel, într-un sens dublu, temelia noii lumi a fost pusă 

prin sacrificiul perfect al lui Isus. Pentru ca într-o zi să poată fi Rege încoronat în 

guvern și ca să poată acționa ca Mare Preot în aplicarea beneficiilor sacrificiului 

său uman, Dumnezeu l-a înviat pe Isus Cristos din moarte ca pe un Fiu spirit 

nemuritor și la plasat în prezența Sa cerească. Drept urmare, temelia noii lumi a 

rămas solidă și nemișcată până acum. - W 11/1. 



 

23 Octombrie 

Eu cu toată convingerea te rog înaintea lui Dumnezeu, Isus Cristos și îngerilor aleși 

să păzești aceste lucruri fără prejudecată, nefăcând nimic conform unei dispoziții 

părtinitoare. - 1 Tim. 5:21 NW. 

 Nu trebuie să lăsăm prejudecățile să se formeze în interiorul nostru 

împotriva unui alt frate sau soră din societatea organizației, astfel încât să nu 

putem vorbi cu ea sau să nu-l auzim vorbind fără a ne pierde echilibrul în mod 

ostil, până la punctul ca să ne închidem mintea pentru lucrurile bune din Cuvântul 

lui Dumnezeu pe care el le poate comunica adunării în legătură cu serviciul nostru 

reciproc. Acest lucru va avea tendința de a ne stinge dispoziția mentală și ne va 

distorsiona gândurile. Rezultatul frământărilor mentale nu ne vor permite să 

beneficiem din participarea la întâlniri. În loc să ne fixăm mințile asupra lucrurilor 

importante ale serviciului lui Dumnezeu, serviciul unit este uitat în favoarea 

înclinațiilor egoiste personale. Există și pericolul ca această atitudine, ca o 

creștere canceroasă, să se răspândească la alții și astfel să producă daune 

spirituale pentru mai mulți decât noi înșine. Trebuie să ne străduim să 

contracarăm astfel de înclinații imperfecte prin exercitarea dragostei și a 

toleranței. Nu fi țâfnos și supărăcios. W 3/1. 

 

24 Octombrie 

Lucrătorul este demn de plata sa. - Luca 10:7, NW. 

 Pentru cine lucrau acești șaptezeci de ucenici? Lucrau pentru un lider uman, 

chiar și pentru marele Iisus din Nazaret? Lucrau pentru oamenii cu bunăvoință pe 

care îi vizitau și cărora le serveau? Nu. Ei erau servi ai Dumnezeului Atotputernic, 

Tatăl lor din ceruri. Și el era cel care le asigura mâncarea. Astfel toate acumulările 

pământești ar însemna lipsă de credință suficientă pentru a avea încredere în 

Iehova până la sfârșit. Ucenicii nu erau astfel dezavantajați; au avut încredere în 

Iehova. Ei aveau credință bazată pe înțelegere și au acționat prin ea și au fost 



răsplătiți. Ei, ca și David, au mărturisit în viața lor: „Am fost tânăr și acum sunt 

bătrân, dar n-am văzut pe cel drept părăsit și nici pe sămânța lui cerând pâine”. 

(Psalmul 37:25) Însuși Iisus avea credință pe baza înțelegerii că, atunci când a ieșit 

în serviciul lui Dumnezeu, Tatăl său va vedea ca el să aibă destulă mâncare, că și-a 

câștigat somnul necesar și că avea destulă îmbrăcăminte. Nu exista nici o 

posibilitate de eșec, pentru că Dumnezeu stătea ca și garant. W 5/1. 

 

25 Octombrie 

Tu ai fost credincios peste puține lucruri. Eu te voi numi peste multe lucruri. - Mat 

25:21 NW. 

 Sunt cei care abordează cu entuziasm aparent sarcinile mari, mai ales dacă 

acestea îi aduce în lumina reflectoarelor, dar cum este cu sarcinile mai mici, 

nesemnificative, poate chiar și cele umile, care nu au fost văzute de alții? Acestea 

pot părea a fi așa de neimportante încât ar putea fi ușor lăsate pentru altcineva să 

le facă. Un serv își arată gradul de credincioșie și de încredere prin grija și 

sârguința pe care o dedică acestor lucruri mici. Servul trebuie să-și dovedească 

propria sa seriozitate. Creatorul însuși furnizează modelul pentru ca toate 

creaturile sale să-l urmeze. Rețineți cu câtă grijă și cu câtă atenție a făcut el 

pregătiri pentru toți. Observați de asemenea pregătirea atentă pentru domnia 

lumii noi. Domnul Isus este un exemplu perfect despre îngrijirea de cele mai mici 

detalii. Orice serviciu pe care suntem chemați să-l facem prin „servul său 

credincios și înțelept” este important. Fă-l ca pentru el. Toată această lucrare este 

onorabilă dacă o considerăm așa. Să intrăm în ea cu toată inima noastră și să fim 

credincioși. W 8/1. 

 

26 Octombrie 

Spune: Cine este bărbatul care se teme și este slab de inimă? Lăsați-l să plece și să 

se întoarcă la casa sa, ca nu cumva să slăbească inima și inima fraților săi, ca 

inima lui. - Deut. 20:8. 



 Iehova Dumnezeu face această încercare pentru a-i elimina pe cei fricoși. El 

o face prin descoperirea adevărului care dezvăluie lupta care urmează, că 

organizația diavolului trebuie dată în vileag. Asemenea dezvăluiri aduc teama la 

suprafață în cei slabi. Adevărul îi îndepărtează din oștire pe cei care nu-l vor urma 

cu curaj pe conducătorul lor, Cristos Isus. Această îndepărtare sacrifică cantitatea 

pentru calitate. Încercările care au venit prin continuarea noilor adevăruri și 

judecăți de la templul, din prezenței Domnului de la 1918 au curățat și au purificat 

rămășița unsă a creștinilor, până când au rămas doar puțini de nezdruncinat, cei 

selectați și încercați, neînfricați și ne egoişti, luptători atenți care au dobândit 

„putere în Domnul și în puterea tăriei sale”. (Efeseni 6:10, NW) Cu toate acestea, 

mulțimile nu sunt necesare pentru victorie când Iehova este alături de cei puțini. 

Prin urmare, „alte oi” ale Domnului își ocupă poziția alături de rămășiță. W 6/1. 

 

27 Octombrie 

Ei toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare din ei, zice Iehova. - 
Ier. 31:34. 

 Voi, care sunteți martori ai lui Iehova, trăiți la punctul culminant al noului 
legământ al lui Dumnezeu prin Cristos, când acesta este încununat cu succes prin 
scoaterea membrilor finali pentru a completa „poporul pentru numele său.” 
(Faptele Apostolilor 15: 14). Acum este rândul vostru, martorii lui, ca să 
demonstrați care este adevărata cunoștință despre voia lui Dumnezeu înfăptuită 
de un popor, o organizație extinsă în lumea întreagă. Una din căile ca să facem 
acest lucru este prin a acționa ca martori ai săi pentru omenire, atât în cuvânt, cât 
și în acțiune. Noi trebuie să vorbim și să acționăm în armonie cu voia lui 
Dumnezeu: „ca toți oamenii să fie salvați și să ajungă la o cunoaștere corectă a 
adevărului”. (1 Timotei 2: 3 -6, NW) Acum este timpul tuturor timpurilor pentru a 
duce mărturia, ACUM, când Dumnezeu prin Păstorul Său Drept, strânge sub 
organizația sa teocratică o „mulțime mare” de persoane cu bunăvoință, „oameni 
de tot felul”. Prin mărturia pe care o punem în toate națiunile, această "mulțime 
mare" știe de unde provine salvarea lor. Deci intensificați mărturia pentru ca 
această mulțime să crească. W 9/1. 

 



28 Octombrie 

Eu îmi glorific serviciul. - Rom. 11:13 NW. 

 Perseverența în lucrarea ta va fi mai ușoară dacă vei evalua în mod 

corespunzător lucrarea extraordinară care este partea unui creștin. Cu siguranță 

că nu există nimic de o valoare mai mare în această lume trecătoare. Nu este o 

lucrare de rând sau obișnuită. Isus și apostolii săi nu au ales să-I servească lui 

Dumnezeu pentru că nu erau în stare să găsească alte ocupații sau nu erau 

calificați pentru nici o altă lucrare. Ei au văzut în serviciul lui Dumnezeu cea mai 

înaltă onoare care putea să ajungă la o creatură de pe acest pământ. Astăzi există 

mulți printre martorii lui Iehova care, după cum vede lumea lucrurile, au abilități 

sau talente neobișnuite. Dar ei aleg lucrurile trecătoare, pierzând lucrarea 

prețioasă și binecuvântările lui Dumnezeu? Cu siguranţă nu. Mai degrabă își 

folosesc toate abilitățile naturale pentru înaintarea lucrării sale. Ar trebui să 

considerăm abilitățile noastre naturale ca daruri de la Iehova și să le cultivăm în 

serviciul lui. Oricare ar fi abilitățile pe care le avem, prin urmare, mai multe sau 

mai puține, ar trebui să fie aplicate în lucrarea sa și să ne ajute să perseverăm în 

ea. W 2/15. 

 

29 Octombrie 

Nu este teamă în iubire, dar iubirea perfectă alungă teama deoparte, deoarece 

teama manifestă o reținere. Într-adevăr, el care se teme nu a fost făcut perfect în 

iubire. - 1 Ioan 4:18, NW. 

 Frica este expresia egoismului. Acolo unde există o lipsă de egoism 

completă, acolo există iubire. Frica slugarnică cu siguranță va lipsi dacă tot 

egoismul a fost eliminat. Când ni se cere să îndeplinim un serviciu special pentru 

Iehova, care poate fi în opoziție directă cu această lume, a spune un mesaj 

împotriva ei, astfel de gânduri intră în minte: Pot să fac această lucrare? Voi eșua? 

Care va fi rezultatul? Ce vor spune sau ce gândesc oamenii? Există posibilitatea 

rănirii sau un pericol pentru mine sau pentru familia mea? Pot suferi durerea? 

Multe îndoieli vin asupra celor fricoși. Ezitarea se stabilește. Frica omului ia locul. 



Imediat scuze vin în minte: poate că este ceva mai important de făcut, ceva care 

necesită atenție a fost uitat sau poate că sănătatea nu este atât de bună. Cei 

timizi sunt mulțumiți dacă au motive să nu meargă mai departe în lucrare. W 

3/15.  

 

30 Octombrie 

Ca persoane înțelepte, răscumpărați timpul oportun pentru voi înșivă, deoarece 

zilele sunt rele. - Efeseni 5:15,16, NW. 

 Prea ocupați ca să predice? La fel ca unii din zilele lui Isus, unii caută scuze 

că au o fermă, animale, sau o soție care le ocupă timpul și nu le lasă timp pentru 

lumea nouă? (Luca 14: 17-20) Ei își permit amestecuri spinoase cu această lume, 

îngrijorările și bogățiile ei ca să înăbușe predicarea evangheliei? (Matei 13: 7,22) 

Nu găsesc majoritatea oamenilor timp pentru lucruri mai puțin esențiale, cum ar fi 

munca seculară? Cumpărături pentru mâncare? Citirea ziarelor? Ascultatul 

radioului? Vizitarea prietenilor? Relaxarea printr-o de recreere? Și poate chiar 

dormitul în unele dimineți de duminică? Ultima întrebare amintește de 

următoarea - prea leneși? Proverbe 6: 6-11 spune: "Leneșule, cât timp vei mai 

dormi? Când te vei trezi din somnul tău?" Lasă-mă să mai dorm puțin, puțin, să-mi 

pun mâna la odihnă? - da și sărăcia te va prinde în ghiare, va voi să te învingă. " 

(Moff.) Dar poate că astfel de oameni sunt prea obosiți să trăiască pentru 

totdeauna și preferă să rămână netulburați în distrugere. Persoanele înțelepte vor 

cumpăra timpul acum atât de oportun. - W 1/15. 

 

31 Octombrie 

Pregătiți întotdeauna să faceți o apărare înaintea oricui vă cere un motiv al 

speranței voastre, dar făcând aceasta cu un temperament calm și respect profund. 

- 1 Petru 3:15. 

 Dumnezeu cunoaște situația fiecăruia dintre servii săi și este mulțumit de 

serviciul fiecăruia, indiferent cât de mic ar fi acest serviciu, dacă servii dau tot ce 



pot. Nu toți au aceleași oportunități, dar toți pot obține oportunități, mereu 

vigilenți pentru o acțiune deschisă ca să ilumineze pe alții. Nu numai în perioadele 

rezervate în mod special pentru predicare, ci și în timpul activităților zilnice vor 

apărea ocazii ca să prezinte sau să apere adevărul. Petru a dat sfatul de mai sus cu 

privire la aceasta. Nu este această abilitate constantă singura cale de a fi siguri că 

nu va lăsa oportunitățile să alunece, ca să fie siguri că fiecare moment este 

organizat pentru o folosire benefică? Marea bucurie derivă adeseori din a vorbi 

despre adevăr unei persoane pentru care ai fi fost înclinat să renunți să o incluzi în 

conversație. „Fericiți sunt cei care țin la ceea ce este drept, care își fac datoria în 

toate timpurile!” - Ps. 106: 3, Mo. W 2/1. 

 

1 Noiembrie 

La sfârșit, cele care au fost semănate în solul care era drept sunt cei care ascultă 

cuvântul, îl primesc și aduc roade, treizeci, șaizeci și o sută. - Marcu 4:20, NW. 

 Numeroasele semințe de grâu produc alte semințe, fiecare varietate de 

sămânță producându-și propriul fel. Sămânţa pe care o răspândește Semănătorul 

este Cuvântul despre Împărăția lui Dumnezeu. Deci, după ce rodul este produs, el 

trebuie să fie ducerea mărturiei sau a declarării Împărăției la alții. O sămânță a 

Împărăției își produce propriul sortiment în predicarea Împărăției. (1 Corinteni 15: 

36-38) Cu inima, „solul bun” primește sămânța din Cuvânt, îl crede spre dreptate, 

dar cu gura face o declarație publică neînfricată spre salvare. Din abundența 

inimii, gura este obligată să vorbească. Fiind îndreptățiți să primim mesajul 

Împărăției în inimi potrivite și bune, noi trebuie să „oferim întotdeauna lui 

Dumnezeu un sacrificiu de laudă, adică rodul buzelor care fac public o declarație 

despre numele său”. Deci, când primim sămânța și înțelegem Cuvântul lui 

Dumnezeu, noi am ales însărcinarea ca să îl predicăm. - W 12/1. 

 

2 Noiembrie 



Toți să fie supuși autorităților superioare, pentru că nu există autorități în afară de 

Dumnezeu, și cele care există au fost numite de Dumnezeu. - Rom. 13:1, Cath. 

Confrat. 

 Puterile politice ale acestei lumi nu sunt „autoritățile superioare” la care 

sufletele creștine trebuie să fie supuse la fiecare cerință pe care o dau. De fiecare 

lege și statut care este în armonie cu dreptatea, adevărații creștini vor asculta 

într-un mod exemplar. Dar de orice lege și cerință făcută în contradicție cu legea 

superioară și poruncile lui Dumnezeu nu vor asculta, căci asta ar însemna să-i dea 

lui Cezarului ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. Apostolii lui Isus au luat această 

poziție. Când Sinedriul evreiesc a cerut ca apostolii să nu-l mai predice pe Cristos, 

Petru și ceilalți apostoli au spus: "Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu 

ca și conducător decât de oameni... Și noi suntem martori". (Faptele Apostolilor 5: 

29-32, NW) Dar pentru că au refuzat să se supună ordinii anti-Dumnezeu a Curții 

Supreme Evreiești, Petru și ceilalți apostoli nu puteau fi acuzați că erau anarhiști 

sau subversivi. Dumnezeu le-a dat spiritul său. W 11/15. 

 

3 Noiembrie 

Pentru că acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru totdeauna și 

întotdeauna; el va fi călăuza noastră chiar până la moarte. Psalm 48:14 AS. 

 Chiar majoritatea oamenilor nu sunt o călăuză sigură în acest „sistem 

prezent de lucruri rău”, pentru că Satan este „dumnezeul acestui sistem de 

lucruri” și înșeală întregul pământ locuit. Democrațiile și-au avut originea în Grecia 

păgână care a adoptat religia Babilonului; și dacă democrațiile sau republicile 

popoarelor sunt în final cele care să hotărască viitorul întregii omeniri, pământul 

nostru nu l-ar fi avut niciodată pe Iehova drept rege, nici pe Fiul său uns, Isus 

Cristos ca reprezentant regal pe tron. Domnia originală teocratică a fost 

dobândită în grădina Edenului. După aceea a început mișcarea pentru o guvernare 

a poporului. Adam și Eva s-au manifestat împotriva legii teocratice. Aderarea la o 

domnie egoistă a poporului a adus păcatul și moartea pe pământ. Domnia lui 

Dumnezeu prin Fiul său Isus Cristos înseamnă viața veșnică într-o lume nouă fără 



păcat. Oricine care dorește o viață și un guvern perfect trebuie să se îndrepte 

acum cu supunere spre Regele suprem peste întreg universul, prin Isus Cristos. W 

2/15. 

 

4 Noiembrie 

Așa se va întâmpla cu omul care adună comori pentru sine dar nu este bogat față 

de Dumnezeu. - Luca 12:21, NW. 

 Nu strângerea de bogății din această lume aduce siguranța. Este strângerea 

de lucrări drepte. Acestea sunt cele care-l fac pe un om bogat față de Dumnezeu, 

iar „cei săraci în ce privește lumea” pot strânge această comoară mai rapid decât 

cei bogați, dacă sunt „bogați în credință”. (Iacov 2: 5, NW) În plus, cei care sunt 

săraci în bunurile acestei lumi nu trebuie să-și petreacă atât de mult timp să se 

îngrijească de ceea ce au. Cel care își pune încrederea în bani are foarte puțină 

siguranță, în special în aceste zile. Cât de mult ar fi mai bine ca un om să-și facă 

bogăția să lucreze în beneficiul celorlalți, în timp ce aceasta are o anumită valoare, 

decât să o țină până când adună molii și rugină și devine inutilă! Este într-adevăr o 

investiție sănătoasă să faci ca banii să lucreze în numele celor săraci și să-ți 

cumperi astfel comori în ceruri. Cristos Iisus a predicat Cuvântul, însă și voi puteți 

să ajutați să propovăduiți Cuvântul. Sfatul lui pentru noi a fost ca să mergem și să 

predicăm această evanghelie a Împărăției în toată lumea petru o mărturie. W1/1. 

 

5 Noiembrie 

Iehova este păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic. - Psalm 23:1, AS. 

 „Turma lui Dumnezeu azi”, la fel ca în timpurile trecute, nu sunt animale 

mute cu lână și cu patru picioare, dar după cum spune Ezechiel 34:31 ei sunt 

„oameni.” Iehova este Marele Păstor peste întreg poporul său. Nimeni nu este 

mai măreț decât el în exprimarea iubirii, înțelepciunii și în exprimarea dreptății și 

puterii față de poporul său. El este mai credincios și drept în a trata cu turma sa 

decât este orice păstor uman, mai sensibil și plin de compasiune față de cei slabi 



decât orice păstor din această lume, mai puternic și aprig în a-și apăra poporul său 

decât orice paznic al oilor naturale. În toate timpurile Iehova a protejat pe cei 

devotați lui de duşmanii sălbatici și în același timp el a prevăzut pentru ei pășuni 

fertile de hrană spirituală și i-a condus de-a lungul izvoarelor susținătoare de viață 

care curg constant din Cuvântul său al adevărului. El a numit servi să hrănească, să 

ajute și să mângâie oile sale în aceste timpuri moderne. Ei nu trebuie să-și 

neglijeze sarcinile lor. - W 4/15.  

 

6 Noiembrie 

Dacă fratele vostru comite un păcat adresați-i o mustrare, și dacă se căiește 

iertați-l. - Luca 17:3, NW. 

 Să ținem pică și să fim intoleranți în atitudinea noastră și să așteptăm ca 

ofensatorul să vină frânt și pocăit la picioarele noastre? Să insistăm pentru o scuză 

publică înainte de a încerca vreo acțiune de reconciliere? Nu; noi putem să 

mergem la el și să rezolvăm problema în particular, evitând publicitatea care ar 

putea să-l stânjenească. Cu blândețe, putem să-l abordăm în modul în care Isus 

ne-a îndrumat, străduindu-ne să rezolvăm problema cu cea mai puțină tulburare 

posibilă. Dacă el nu ne va asculta, atunci putem pune problema în fața membrilor 

reprezentativi ai adunării, astfel încât ei, în liniște și într-un spirit de blândețe, să-l 

poată mustra pe ofensator. (Matei 18: 15-17) Nu trebuie să lăsăm să alunece din 

mintea noastră binele general și bunăstarea adunării. Eforturile noastre de a 

soluționa orice dispută va trebui să fie pusă pe primul plan în minte cu privire la 

pacea și unitatea societății, astfel încât serviciul lăudării lui Dumnezeu să nu fie 

împiedicat. Astfel noi ținem la frații noștri și-i ajutăm cu bunăvoință pe alții în 

sarcinile lor. W 3/1. 

 

7 Noiembrie 

Isus înțelegând că el a răspuns inteligent, i-a spus: „tu nu ești departe de 

Împărăție.” - Marcu 12:34, NW. 



 Înfăptuind poruncile lui Dumnezeu prin Isus Cristos, noi îl iubim pe Iehova 

Tatăl nostru. Să-l iubim pe el corect, aceasta înseamnă înțelegere. (Marcu 12: 32; 

33). Înțelegându-l pe el, ne dă o evaluare despre tot ceea ce este acel Dumnezeu 

Suprem Iehova și tot ceea ce el înseamnă pentru noi pentru bunăstarea noastră 

eternă; iar aceasta ne face să-l iubim mai mult. Aceasta ne îndeamnă să ne 

păstrăm în legătură cu el prin ascultarea poruncilor lui. Calea înțelegerii este 

așadar singura cale care-l va aduce pe oricare serv creștin uns în Împărăție sau pe 

oricare din „alte oi” ale sale în viața fără sfârșit pe un paradis pământesc în lumea 

nouă, acum așa aproape. În chestiunea obținerii înțelegerii, Isus Cristos este 

înaltul nostru exemplu, pentru că nici un fiu al lui Dumnezeu nu este mai înțelept 

decât este el. Din acest motiv Tatăl nostru ceresc îl iubește pe el cu delicatețe. 

Învățându-l pe el înțelegerea, Tatăl său îi spune: „Reține în inima ta cuvintele 

mele, păzește poruncile mele și viața. Câștigă înțelepciune, câștigă înțelegere.” - 

Prov. 4: 3-5. W 5/1. 

 

8 Noiembrie 

Cel ce merge înainte plângând, ducând sămânță pentru semănat, se va întoarce 

fără îndoială cu bucurie, aducându-și snopii cu el. - Psalm 126:6, AS. 

 Ascultarea de Marele Dătător înseamnă viață veșnică pentru noi în lumea 

nouă, iar persecuția noastră din partea lumii vechi urmează să eșueze în a opri 

creșterea Împărăției. Noi ne vom păstra integritatea față de Dumnezeu în 

justificarea suveranității sale universale și a dreptului său să conducă creația sa. 

Cu ascultare teocratică și credincioșie, noi vom merge spre lumea nouă, 

bucurându-se în continuare de expansiunea Împărăției sale, pentru că nu va exista 

un sfârșit al creșterii acesteia chiar și pe această parte a Armaghedonului. Dacă 

vom continua să semănăm mesajul său al Împărăției, noi vom secera beneficii 

pentru veșnicie, pentru că Dumnezeu va da mărirea promisă. Semănând 

interesele Teocrației lui Iehova prin Cristos, vom secera creșterea miilor de 

susținători ai Împărăției, „alte oi” pe care Păstorul cel Drept le va aduna „într-o 

singură turmă” a siguranței veșnice. - W 8/15.  



 

9 Noiembrie 

Cel mic va deveni o mie, și cel neînsemnat o națiune puternică: Eu, Iehova voi 

grăbi aceasta la timpul ei. - Isaia 60:22, AS. 

 Organizația teocratică care acum crește și prosperă a fost curățată, 

purificată de cursele practicării închinării la creaturi. Creșterea în număr a 

martorilor activi este creditată lui Iehova Dumnezeu; aceasta nu vine prin energia 

sau puterea umană, ci prin spiritul său. (Zaharia 4:6) Pentru toată această 

prosperitate, martorii îi mulțumesc lui Dumnezeu; ei nu dau credit pentru aceasta 

agenției vizibile. Iehova Dumnezeu a prezis această creștere abundentă venind din 

toate națiunile, asemenea turmelor, asemenea norilor de porumbei care întunecă 

cerul datorită mulțimii. Ei vin în aranjamentul organizațional, iar porțile sunt 

deschise să-i primească, ne închizându-se nici ziua nici noaptea. Și de ce este 

ritmul de strângere tot mai mare acum? Se datorează vreunor minți luminate din 

organizația vizibilă? Sau metodelor eficiente sau a procedurilor practicate? Nu; 

„alte oi” ale Domnului sunt acum strânse din abundență datorită că acesta este 

timpul lui Dumnezeu pentru a grăbi venirea lor. W 6/15.  

 

10 Noiembrie 

„Numele său va fi pe fruntea lor.” - Apocalips 22:4. 

 Martorii lui Iehova nu numai că au numele Dumnezeului Atotputernic, care 

nu este posedat sau revendicat de nici un alt grup, dar faptele arată că trăiesc la 

înălțimea numelui pe care îl poartă. Ei își îndeplinesc responsabilitatea de a 

declara numele, scopurile și legea sa în întreaga lume ca mărturie. Ei predică 

mesajul Împărăției, că noua lume a dreptății este singura speranță a omenirii, care 

este în mod incontestabil stabilită în Biblie. Aceasta și faptul că ei sunt persecutați 

în toate națiunile pentru numele lui Dumnezeu, dovedesc că trăiesc la înălțimea 

numelui. Făcând acest lucru acum, înseamnă pentru martorii lui Iehova că ei au 

promisiunea sigură că nu vor fi conduși pe drumul larg și sinuos pe care 



călătorește clerul creștinismului și milioanele lor de adepți. Asigurarea că nu vor fi 

conduși spre prăpastia spre care conduce acest drum larg, în abisul morții la 

Armaghedon, îi face să se bucure. Pentru că trăiesc la înălțimea numelui, 

Dumnezeu îi va justifica în calitate de martori ai săi. - W 5/15. 

 

11 Noiembrie 

„Prin urmare ieșiți afară din mijlocul lor, și separați-vă,” spune Iehova, „și încetați 

să atinge-ți lucrul necurat,” „și eu vă voi primi.” - 2 Corinteni 6:17 NW; Isaia 52:11. 

 Nici Iehova, nici Cristos Iisus, nici martorii creștini ai lui Iehova nu curtează 

favoarea acestei lumi și a elementelor sale politice, comerciale și religioase. Astfel 

de elemente lumești se opun scopului divin și sunt vase ale mâniei divine 

amenințate de distrugere la Armaghedon. În mod necesar, persoanele care doresc 

să fie vase ale milei divine, consacrate lui Dumnezeu și potrivite pentru folosirea 

sa, trebuie să iasă afară dintre aceste de vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și această 

cerință Turnul de Veghere și toți cei care se asociază cu el au împlinit-o încă de la 

început. Ce separație de toate elementele acestei lumi și ce dăruire către Iehova 

Dumnezeu, ar putea fi mai completă decât aceste vase au exprimat-o și au 

menținut-o? Menținând această atitudine, martorii asociați cu Turnul de Veghe s-

au dovedit a fi vase curate, potrivite pentru folosire de către Maestru. Astfel, 

Iehova a fost încântat să-i folosească drept organizația sa vizibilă. Nici o îndoială 

despre aceasta! W 7/15. 

 

12 Noiembrie 

Păstoriți turma lui Dumnezeu din mijlocul vostru, nu sub constrângere, ci din toată 

inima, nici din iubire pentru câștig necinstit, dar cu înflăcărare. - 1 Petru 5:2 NW. 

 Servii din mijlocul turmei lui Dumnezeu nu trebuie să o jefuiască sau se 

hrănească pe sine, în loc să hrănească turma. Ei nu trebuie să jefuiască turma ca 

hoți care intră în „ca să fure, să junghie și să distrugă.” (Ioan 10,10, NW) Ei nu 

trebuie să-și asume atitudinea, sau să urmeze cursul păcătos al clerului iubitor de 



bani ai Creștinătății, care abuzează și distrug „oile”, împrăștie turma și chiar 

jefuiesc și devorează casele văduvelor pentru a-și satisface poftele lor senzuale și 

lacome. Nu faceți nici o greșeală: dacă un serv din staulul lui Iehova ar profita de 

frații săi sau, în orice mod, va urma un astfel de curs nelegiuit în a căuta un câștig 

necinstit, îngerii sfinți ai Păstorului Drept ar acționa atât de repede, aruncându-l 

pe nenorocitul fără valoare afară, că dinții lui ar începe să scrâșnească și să 

clănțăne. Dacă el dovedește că nu s-a căit, sfârșitul lui va fi același ca cel al 

păstorilor falși: distrugerea veșnică. W 4/15. 

 

13 Noiembrie 

După un timp îndelungat, stăpânul acelor sclavi a venit și a hotărât să se 

socotească cu ei. - Matei 25:19, NW. 

 Clasa „sclavului credincios și înțelept” a fost întru totul de încredere. Nici o 

oportunitate nu a fost admisă să treacă de care să se poată folosi în promovarea 

intereselor Împărăției. O muncă grea și completă a fost depusă. Nu numai că ei au 

avut grijă de aceste „bunuri” dar au căutat să le promoveze mereu. Noul Rege al 

lumii are încredere în servul său, că va păzi aceste „bunuri” cu credincioșie acum, 

și va continua să facă acest lucru în anii următori. Există multe lucruri care trebuie 

îndeplinite, iar prin bunătatea lui Iehova marea lucrare va fi făcută. Dar ce e de 

spus despre toate persoanele care formează rămășița unsă și despre miile de 

„alte oi” cu bunăvoință? Regele își exprimă plăcerea și încrederea în aceste 

persoane, sau se gândește și tratează doar cu grupuri? Fără îndoială el judecă și 

aprobă sau dezaprobă persoanele. Desigur, astfel de persoane nu operează 

independent de clasa „sclavului credincios și înțelept.” W 8/1. 

14 Noiembrie 

În timp ce toate aceste lucruri o să fie dizolvate, ce fel de oameni ar trebui să fiți în 

fapte sfinte de comportare și acte de devotament divin, așteptând și ținând atent 

în minte prezența zilei lui Iehova... Dar sunt ceruri noi și un nou pământ. - 2 Petru 

3:11-13, NW. 



 Apostolul Petru a privit mai departe spre lumea nouă, și el a încercat să 

trăiască demn de a intra în aceasta. Însă special pentru folosul existenței noastre 

la acest punct culminant al lumii el ne-a scris spunându-ne cum a încercat el să 

trăiască și cum trebuie să trăim noi. După ce descrie potopul universal din timpul 

lui Noe și apoi de sosirea asemenea unui hoț a zilei distructive a lui Iehova asupra 

cerurilor și pământului Diavolului, el scrie cele de mai sus. Noi nu putem ști acum 

ziua sau ora când bătălia Armaghedonului va lovi și cerurile și pământul lumii 

Diavolului vor fi dizolvate ca să pregătească calea pentru noile ceruri și noul 

pământ al prețioasei lumi noi. Noi nu trebuie să știm, dar fiecare zi noi putem trăi 

în cunoștința că ea este aproape. Noi ne putem trăi viețile, armonizându-le cu 

speranța noastră. Nu trăim mai mult pentru lumea veche. W 9/1. 

 

15 Noiembrie 

Voi sunteți lumina lumii. - Matei 5:14, NW. 

 Prin aceasta, Maestrul nu s-a referit că urmașii săi vor fi fi cei mai eminenți 

oameni care trăiesc la acea vreme, nici că ar fi bine educați și cultivați în 

conformitate cu standardele lumii. (1 Corinteni 1:26, 27) Se datorează luminii 

adevărului pe care îl poartă, că ei strălucesc ca lumini în această lume întunecată. 

(Filipeni 2: 15, 16) Ei aduc oamenilor mesajul Împărăției lui Dumnezeu ca singură 

speranță pentru omenire. Astăzi omenirea se află în întuneric mare cu privire la 

scopurile lui Iehova. Isus s-a referit la acest timp întunecat ca o dovadă că noi am 

ajuns la sfârșitul acestei lumi și că condițiile nu se vor dezvolta spre mai bine, ci 

spre mai rău. Dar în timp ce cei care sunt în întuneric vor fi ocupați să încerce să 

îmbunătățească condițiile din această lume veche, servii lui Iehova vor fi ocupați 

cu predicarea veștii bune a Împărăției ca singura speranță pentru pace și 

securitate pentru rasa umană de pe pământ. Pentru iluminare, oamenii să se uite 

la lumina de la Iehova, pe care martorii săi o reflectă pentru toate națiunile. W 

7/1. 

 

16 Noiembrie 



Iehova a luat judecățile tale, el a izgonit pe dușmanii tăi, chiar Iehova, este în 

mijlocul tău. - Țefania 3:15, AS. 

 Iehova ne-a recunoscut ca supuși demni ai săi. Pentru acel scop el a luat 

deoparte judecățile pe care el le-a avut împotriva noastră datorită petelor, 

erorilor și învățăturilor noastre greșite potrivit cu lumea babilonică în care noi am 

căzut captivi. El a pus o vorbire pură în gura noastră. El ne-a îmbrăcat cu haine 

care ne identifică drept supușii și martorii săi. El a curățat organizația poporului 

său de toate aparențele și persoanele ne teocratice. Prin urmare el a ridicat 

blestemul de pe noi. (Apocalips 22:3, 4) Și de asemenea el spune: „Tu nu te vei 

teme *sau vedea+ răul mai mult.” Aceasta înseamnă că Iehova va conduce 

organizația sa teocratică de sus în jos, după cum el a condus-o din 1919, pentru ca 

niciodată să nu mai fie nemulțumirea lui față de poporul său organizat. Niciodată 

răul și necazul nu va mai fi permis să vină asupra lor ca o mustrare și pedeapsă de 

la el. Ce mângâiere este să știi asta! W 10/1. 

 

17 Noiembrie 

Niciodată să nu-ți pui mâinile cu mare grabă asupra vreunui om; nici să fii părtaș 

în păcatul altora; păstrează-te pur. - 1 Tim. 5:22, NW. 

 Ne recunoscând puterile politice ale lumii ca fiind „autoritățile superioare” 

ordinate de Dumnezeu, dar recunoscându-l numai pe Dumnezeu și pe Isus Cristos 

ca fiind acestea, martorii creștini a lui Iehova se abțin conștiincios de la a lua parte 

la politica acestei lumi, da, chiar și de la vot. (Romani 13: 1) Deoarece nu exercită 

votul popular pentru a pune chiar și servi consacrați în funcție chiar și în cadrul 

organizației teocratice, ei consideră că este necorespunzător să exercite votul 

democratic prin care persoanele ne consacrate sunt puse în servicii politice 

lumești. Ei aleg să nu împărtășească responsabilitatea pentru păcatele acestor 

oameni din afacerile guvernamentale. Ei vor să se păstreze puri de această lume. 

Ei respectă numirile lui Dumnezeu prin organizația sa teocratică și acceptă 

numirea lui Isus Cristos în regalitatea lumii noi drepte. W 11/15. 

 



18 Noiembrie 

Eu te-am pus în această zi peste națiuni și peste împărății, să dezrădăcinezi, să 

dărâmi, să distrugi, să răstorni, să zidești și să sădești. - Ieremia 1:10. 

 Astăzi, rămășița unsă plantează și zidește o învățătură corectă după ce a 

îndepărtat gunoiul doctrinar al presupuselor păgânisme creștinizate. În 

îndeplinirea acestui serviciu, urmașii lui Cristos ar trebui să evite speculațiile și 

certurile nesăbuite și să fie blânzi, gentili și convingători, încât cel învățat să-și 

recapete libertatea mentală luată de la el de Satan. (2 Timotei 2: 23-26) Pentru o 

astfel de luptă evlavioasă în interesul eliberării, martorii lui Iehova înșiși au fost 

eliberați mintal. Adevărul care i-a eliberat trebuie să fie folosit pentru a-i elibera 

pe alții. Ei se luptă ca soldați ai lui Cristos, îndurând dificultăți, separați de 

complicațiile lumești. Înarmați, nu cu arme carnale, ci cu adevărul biblic, pot 

răsturna închisorile mentale și fortărețele, iar orice argument sau obstacol ridicat 

de temnicerii vizibili poate fi distrus și mințile odată captive față de Satan devin 

legate în ascultare de Cristos și de Dumnezeu. W 6/1. 

 

19 Noiembrie 

Mai mult, respinge examinările nebune și hazardate, știind că ele produc lupte. 

Dar un sclav al Domnului nu trebuie să se lupte, ci trebuie să fie plin cu tact față de 

toți. - 2 Tim. 2: 23, 24, NW. 

 Argumente privind chestiuni neimportante, discuții lungi cu privire la 

situații presupuse și teoriile personale, acestea pretind timp prețios de la cei care 

sunt destul de nebuni să și-o permită. Unii oameni, nebuni în propriile concepții, 

doresc doar să facă un spectacol al înțelepciunii lor și nu doresc să dobândească 

adevărata înțelepciune a Cuvântului lui Dumnezeu. Pot fi petrecute ore cu ei, 

discutând cu ei teoriile lor preferate; dar ei nu au timp să asculte Evanghelia. Cel 

care își cumpără orice ocazie ca să predice, va încerca, desigur, să dirijeze 

conversația sau discuția într-un scop profitabil; el nu va petrece timp inutil cu 

aceia care sunt „ignoranți intenționați” ai scopului lui Dumnezeu. (Matei 7: 6) 

Există prea mulți cu care timpul poate fi folosit în mod profitabil, care sunt mai 



preocupați să asculte și să învețe decât să vorbească. Cu astfel de oameni blânzi 

putem petrece timpul în mod profitabil căutându-i. W 2/1. 

 

20 Noiembrie 

El va binecuvânta pe cei care se tem de Iehova. - Psalm 115:13 AS. 

 A venit doilea război mondial. Dar lucrarea lui Dumnezeu n-a putut fi oprită. 

Poruncile lui au fost hotărâte. Persecuție amară și teribilă a venit peste martorii 

lui Iehova în multe țări, dar ce sa întâmplat cu servii săi credincioși? Au întrerupt 

serviciul? Cu siguranţă nu! Întreaga lume era împotriva lor, dar ei aveau încredere 

în Dumnezeul Cel Prea Înalt. În ei înșiși erau supuși slăbiciunilor umane, fricii și 

îndoielilor, dar, căutându-l pe Iehova și bazându-se pe puterea și tăria lui, ei au 

crezut că el este sprijinul lor și îi sprijinea cu adevărat. Este adevărat că, în toate 

țările în care servii lui Iehova au continuat lucrarea predicării evangheliei cu cele 

mai bune abilități a lor, Iehova Dumnezeu a devenit, într-adevăr, foarte real. 

Asigurarea a fost furnizată, astfel încât nimeni să nu se îndoiască că Dumnezeu 

era cu noi. Noi ştiam. Din nou și din nou, așa cum știu frații loiali, Iehova ne-a 

mângâiat și ne-a făcut astfel de demonstrații minunate ale lucrării sale cu noi, că 

noi am fost întăriți pentru a continua. W 3/15. 

 

21 Noiembrie 

Fiți neclintiți, statornici, întotdeauna având din belșug în a face lucrarea 

Domnului, știind că lucrarea voastră nu este în zadar în legătură cu Domnul. - 1 

Cor. 15:58, NW. 

 Câștigarea salvării înseamnă lucrare, lipindu-ne de ea la bine și la rău. (Luca 

2:12) Toate lucrările pe care le facem sunt folositoare. Câteva cuvinte rostite la 

timpul potrivit le vor ajuta pe multe persoane să aprecieze mai mult scopurile lui 

Dumnezeu și mila Lui. Noi avem ocazia să vorbim cu alte persoane prin telefon. 

Noi scriem scrisori despre evanghelie. Putem trimite prin poștă literatura cu 

privire la Împărăție prietenilor și oamenilor cu bună voință. Când vizitatorii vin în 



casele noastre, noi putem vorbi cu ei despre Iehova Dumnezeu. Toate acestea fac 

parte din lucrarea bună, adesea în plus față de lucrarea importantă de a chema 

oamenii în casele și locurile lor de afaceri. Indiferent dacă este vorba de faptul că 

facem mult în lucrare sau puțin din cauza puterii sau capacității limitate, lipirea de 

lucrare este bună. Deoarece înseamnă salvare, lucrarea voastră nu este 

nefolositoare sau de aruncat. W 2/15. 

 

22 Noiembrie 

Să nu vă lăsați să fiți biruiți de rău, dar continuați să biruiți răul cu binele. - Rom. 

12:21, NW.  

 În acest periculos timp al sfârșitului, martorii lui Iehova trăiesc la înălțimea 

numelui prin învingerea persecuției la nivel mondial. Când violența se extinde pe 

pământ înainte de Armaghedon, ei stau ferm împotriva atacurile Diavolului și ale 

agenților săi, invizibili și vizibili. Națiunile au încercat să-i suprime pe martorii lui 

Iehova cu un pumn de fier și să-i zdrobească prin necazuri elaborate prin lege. 

(Psalmii 94:20) Ei au învins persecuții diabolice în multe țări. Ar fi necesare volume 

pentru a descrie persecuția modernă a martorilor lui Iehova. Ea depășește tot ce a 

fost înregistrat cu privire la persecutarea oricărei minorități din motive de 

conștiință. În ciuda unor astfel de persecuții, în multe țări ei au trăit ca să-și vedea 

eliberarea și restaurarea predicării lor. Mai mult, pentru că au trăit la înălțimea 

numelui, Iehova le-a binecuvântat abundent credincioșia cu creșterea și 

dezvoltarea, astfel încât în 1950 ei au numărat 373 430 de persoane. W 5/15. 

 

23 Noiembrie 

Pentru că unde sunt doi sau trei adunați împreună în numele meu, acolo Eu sunt în 

mijlocul lor. - Mat. 18:20, NW. 

 Dumnezeu vrea ca noi să ne strângem împreună pentru studiul în comun a 

Cuvântului Său și pentru activități combinate în domeniul serviciului, iar 

binecuvântarea lui este văzută în marea creștere a numărului de persoane care îl 



laudă în fiecare națiune. Nu ne putem permite să rămânem departe de întâlnirile 

martorilor lui Iehova, unde frații noștri primesc învățături și planifică laude 

organizate. Favoarea lui Dumnezeu este evidentă în ceea ce privește activitatea 

de grup și aranjamentele pentru studiul săptămânal al Turnului de Veghere, 

adunarea de serviciu și cursul de serviciu teocratic. Fiecare are responsabilitatea 

de a contribui la aceste întâlniri pentru binele general al adunării și pentru propria 

sa bunăstare spirituală. A neglija aceste activități de întrunire atunci când sunt 

disponibile, indică lipsa de apreciere pentru aranjamentul lui Dumnezeu pentru a 

ne ajuta să ne menținem în a-l lăuda, asigurându-ne astfel salvarea. O astfel de 

neglijare poate duce la o disprețuire mai rea din partea noastră și în cele din urmă 

putem cădea din rândurile lăudătorilor. W 3/1. 

 

24 Noiembrie 

Prin credință noi înțelegem că sistemele de lucruri au fost puse în ordine prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, și că ceea ce se vede a venit din lucrurile care nu se văd. - 

Evr. 11:3, NW. 

 Când dușmanul este distrus la Armaghedon și noi ieșim din arca de 

ascundere, vom merge mai departe organizați teocratic, cunoscând procedurile 

de organizare. Și noi ne vom reuni cu toții și vom lucra ca o societate liberă a noii 

lumi teocratice, pe tot globul. La timpul potrivit, rămășița credincioasă va avea 

schimbare prin moarte și înviere și va fi adunată în cerurile noi invizibile, dar „alte 

oi” vor continua în calitate de pământ nou împreună cu „prinți" vizibili”. Acest 

„pământ nou” drept va crește de la acest mic nucleu până ce îi va include pe toți 

cei care au înviat din moarte care se supun Împărăției. Când Împărăția va împlini 

scopul lui Dumnezeu față de oameni, după sfârșitul celor o mie de ani, atunci acel 

aranjament se va sfârși. Noi sisteme de lucruri vor urma spre bucuria și 

binecuvântarea credincioșilor noului pământ pentru totdeauna. W 11/1. 

 

25 Noiembrie 



Cât despre cea semănată pe un fel drept de sol, aceasta este cel care aude 

cuvântul și câștigă o înțelegere a acestuia, care într-adevăr poartă și produce 

roade, unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci. - Mat. 13:23, NW. 

 Cei de acest fel au o stare dreaptă și bună a inimii. Odată ce au primit 

Cuvântul, ei îl păstrează ca prețios, asemenea solului bun fără spini care a fost 

arat și care poate lăsa sămânța să se afunde adânc și să fie acoperită, pentru că 

are o mare umezeală adunată, fără o barieră de stâncă dedesubt. Inima lor 

stochează comori de lucruri bune, pentru că își fixează afecțiunile asupra lor. Când 

servii lui Dumnezeu merg împreună cu sămânța Cuvântului său, ei îl lasă pe 

Dumnezeu, prin Cuvântul și prin spiritul său, să scrie legea lui pe tablele inimii, ca 

de atunci încolo să facă voia lui Dumnezeu din inimă prin puterea spiritului său. Ei 

își păzesc inima cu toată vigilența, pentru că din ea izvorăsc izvoarele vieții. Cum 

ne face nouă plăcere să mergem cu sămânța Cuvântului lui Dumnezeu la 

persoane cu astfel de inimi! W 12/1. 

 

26 Noiembrie 

Ei l-au mâniat de asemenea la apele de le Meriba, așa că a venit necazul asupra 

lui Moise de dragul lor; deoarece ei s-au răsculat împotriva spiritului său, iar el a 

vorbit necugetat cu buzele sale. - Psalm 106: 32,33, AS. 

 Moise, care a fost cel mai blând om de pe tot pământul, a manifestat un 

mare discernământ și înțelegere a voinței și a scopurilor lui Dumnezeu cu privire 

la el și la poporul lui Dumnezeu, pentru care el a fost privilegiat să servească. Dar 

el a devenit atât de entuziasmat de propria sa importanță și deranjat de păcatele 

repetate ale lui Israel că el nu a reușit să-l onoreze pe Iehova în mod 

corespunzător în fața lor. (Numeri 20: 10, 12) Înțelegerea lui Moise a devenit 

coruptă; el sa gândit să fie egal cu Dumnezeu în oferirea de binecuvântări 

Israelului. Cel mai mare dușman al înțelegerii este ego-ul în orice formă, 

autoimportanţa, autocompasiunea sau îngăduirea de sine. Ego-ul mereu întunecă 

problema și întunecă viziunea. Prin urmare, dacă noi păstrăm înțelegerea, trebuie 

să ne menținem în mod continuu ego-ul în supunere și ochiul nostru să se 



concentreze asupra gloriei lui Iehova. Noi trebuie să studiem Cuvântul Său și să 

medităm asupra exemplelor pe care el le expune în Scripturi pentru îndrumarea 

noastră și să le urmăm îndeaproape. W 5/1. 

 

27 Noiembrie 

Apucă ferm viața veșnică pentru care tu ai fost chemat. - 1 Tim. 6:12, NW. 

 Când Pavel călătorea dintr-un un loc în altul, nu voia să se facă o povară 

pentru frați, așa că uneori se oprea și făcea corturi. El a câștigat suficienți bani 

făcând acest lucru, ca el să poată călători până la următoarea oprire. Câteodată el 

strângea destul încât să nu mai meargă să facă corturi destul de mult timp. El știa 

că era necesar ca un individ să lucreze și să câștige niște bani pentru a se îngriji de 

nevoile sale pământești, dar în același timp el nu putea să neglijeze îndatoririle 

sale de predicare. Luca ne spune în Faptele Apostolilor 18: 3,4 că Pavel nu a omis 

niciodată ca să meargă în sabat la sinagogă pentru a predica evreilor Cuvântul lui 

Dumnezeu și de asemenea el sa amestecat și printre greci, ca ei să-l poată asculta. 

Mâncarea, băutul și a fii îmbrăcat nu sunt lucrurile esențiale în această viață. Ele 

sunt necesare, da, dar lucrul cel mai mare este strângerea comorilor pentru sine 

în ceruri. De ce? „Pentru ca ei să poată apuca ferm adevărata viață”. W 1/1. 

 

28 Noiembrie 

Pentru ca așa spune Iehova al oștirilor... cel care vă atinge, atinge globul ochiului 

său. - Țef. 2:8 AS. 

 Creșterea în serviciu pentru Cuvântul lui Dumnezeu și în domeniul 

pionieratului nu va fi fără probe. Mersul înainte va face ca „dumnezeul acestui 

sistem de lucruri” să pună o opoziție crescândă în calea voastră spre a împiedica 

progresul dumneavoastră. Creșterile în diferite părți ale lumii sunt atribuite în 

mare măsură lucrării serviciului pionierilor; și totuși tot mai mulți pionieri sunt 

necesari, căci cu adevărat recolta este minunată. Rapoartele actuale arată acum 

peste 328.572 de servi care predică cel puțin o parte a timpului din fiecare lună. 



Adunările lor sunt vecinii care trăiesc aproape de ei, cărora le predică. Astfel, 

dragostea adevărată este exprimată nu numai pentru Dumnezeu în ascultarea de 

porunca lui de a predica, ci și față de vecinii săi. Făcând astfel, acești servi își 

garantează salvarea pentru ei înșiși și pentru cei care răspund la mesajul 

Împărăției. Într-adevăr, servii lumii noi ai lui Iehova, fie că sunt pionieri sau nu, 

sunt o posesiune specială pentru el. El nu-i va părăsi niciodată. Privirile lui au 

alergat peste tot pentru a se arăta cu putere în folosul celor care îl iubesc. W 4/1. 

 

29 Noiembrie 

Eu vă voi face un nume și o laudă printre toate națiunile pământului, când Eu vă 

aduc înapoi din captivitate înaintea ochilor voştri, zice Iehova. - Țef. 3:20, AS. 

 Pentru că nu ne-am aplecat mâinile în mod laș de când el ne-a întors dintr-o 

stare de captivitate în 1919, el ne-a confirmat această promisiune într-un mod 

minunat. Din pricina rușinii pe care noi am suportat-o odată, el a făcut din 

martorii lui Iehova un nume și o laudă între toate popoarele pământului. Nu 

printre locuitorii pământești împietriți, care ridiculizează și resping în mod gotic 

mesajul Împărăției; ci printre oamenii cu înclinații evlavioase din toate ținuturile 

care oftează și plâng din cauza urâciunilor religioase, politice, comerciale și sociale 

desfășurate pe pământ care așteaptă o legătură satisfăcătoare a inimii cu singurul 

Dumnezeu adevărat. Cu nerăbdare și apreciere, ei apucă mesajul, limbajul pur și 

dau laudă numelui pe care îl poartă martorii lui. Ei fac bine celor care-l reprezintă 

pe Împăratul lui Iehova, Isus. Ei caută favoarea lui Iehova, ca ei să poată fi ascunși 

în ziua mâniei Lui. W 10/1. 

 

30 Noiembrie 

Să fie în chinuri în prezența sa, tot pământul! Spuneți printre națiuni, Yahweh a 

devenit Rege. - Psalm 96:9, 10, Ro. 

 Fie ca societatea pământească a stăpânirii lui Satan să continue în chinuri 

pentru că refuză cu încăpățânare conducerea divină. Cât despre noi, care avem 



speranță de viață în lumea nouă, fie în Împărăția cerească, fie pe noul pământ, ne 

vom bucura și vom jubila cu voce tare, ca zgomotul tunetelor grele și vuietul 

multor ape. Căci Iehova a păstrat neclintit temelia lumii noi și a stabilit acum 

guvernul teocratic pentru aceasta în mâinile puternice ale lui Cristos Isus. În scurt 

timp, înlăturarea lumii vechi a Diavolului va urma ca o anumită consecință a 

războiului de justificare al Armaghedonului, iar noul pământ va fi stabilit pe 

temelia dreptății veșnice. Noi ne bucurăm acum să ascultăm porunca profetică 

pentru acest timp glorios din psalmul de mai sus. Această poruncă profetică 

hotărăște pentru noi mesajul nostru și declară însărcinarea noastră de serviciu. 

Deci porunca noastră și mesajul nostru rămân neschimbate. W 12/15. 

 

1 Decembrie 

Considerați răbdarea Domnului nostru drept salvare. - 2 Petru 3:15, NW. 

 Noi nu avem motive să fim nerăbdători. Dumnezeu este cel care hotărăște 

timpul pentru toate lucrurile, și a fi preocupat în mod nejustificat despre când va 

veni Armaghedonul, nu-l grăbește. Iehova este mai conștient de răutatea 

oamenilor decât noi. Înainte de toate numele lui este acela pe care ei îl 

calomniază, este creația sa pe care ei au corupt-o de secole. Dacă el este suficient 

de răbdător pentru a le permite oamenilor să aibă mai mult timp să ia aminte și să 

se întoarcă de la irosirea timpului, irosirea cursului vieții, cu siguranță ar trebui să 

avem răbdare să le oferim ocazia, știind că voia lui Dumnezeu este „că tot felul de 

oameni vor fi salvați și ajunge la o cunoaștere corectă a adevărului.” (1 Timotei 2: 

4, NW) Nici servitorii lui Dumnezeu, nici cei care devin nerăbdători, nu simt că 

lucrarea lor de predicare a Evangheliei este irosită. Ei văd și experimentează 

dovezi ale aprobării lui Dumnezeu cu privire la acțiunile lor. Asigurarea lui că ei au 

făcut bine. Dumnezeu îi răsplătește fiecărui om după faptele sale și viața veșnică 

este acordată celor care continuă cu răbdare să facă binele. W 2/1. 

 

2 Decembrie 



Ghedeon s-a urcat... el i-a urmărit și a prins pe cei doi împărați ai lui Madian, 

Zebah și Țalmuna, și a învins toată oștirea. - Jud. 8:11, 12. 

 Ghedeon și cei trei sute au început lupta sub conducerea lui Iehova. Prin 

harul lui au terminat-o. La fel, acum este rămășița unsă cea care joacă rolul 

principal în războiul creștin vizibil împotriva agenților lui Satan, fiind folosită 

pentru a-l începe și a-l termina în măsura în care se referă la aceste „zile din 

urmă.” În vechime, Efraimiți au prins și au omorât pe prinții din Madian, Oreb și 

Zeeb, dar Ghedeon i-a prins și i-a distrus cei doi împărați ai Madianului. Este 

necesar ca „alte oi” să țină acum aceste lucruri în minte, pentru ca ei să aprecieze 

mereu relația lor cu rămășița, cu organizația, cu Marele Ghedeon Cristos Isus și cu 

Iehova Dumnezeu. Faptul că, prin însemnătatea numărului ei îl realizează acum 

cea mai mare parte a lucrării de mărturie, ar trebui să-i facă doar să se smerească 

în privilegiul lor prețios. Niciodată nu ar trebui să-i facă pe ei să se înalțe împotriva 

rămășiței, sub a cărei conducere ei lucrează. W 6/15. 

 

3 Decembrie 

Amintiți-vă de cei care vă guvernează, care v-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu. - 

Evr. 13:7, NW. 

 Întregul trup al lui Cristos trebuie să fie asociat cu Isus în Împărăția cerească 

în lumea care va veni. Acest corp al Împărăției cu Isus Cristos ca Rege al regiilor va 

fi organizația capitală a lui Iehova peste univers. În primul secol, „Dumnezeu a pus 

pe respectivii în adunare, mai întâi, apostoli". (1 Corinteni: 28, NW) Prin urmare, 

în organizația teocratică, „doisprezece apostoli ai Mielului se aflau lângă Isus 

Cristos, Capul. Prin urmare ei făceau parte din autoritățile superioare cărora 

trebuia să li se supună fiecare suflet creștin. (Apoc. 21:14; Rom. 13:1) Pavel a fost 

unul din corpul de guvernare din primul secol și vorbește în unele locuri despre 

autoritatea sa. Conform aranjamentului teocratic astăzi, trebuie să existe un 

organism de conducere pentru adunarea tuturor martorilor lui Iehova de pe 

pământ, care este asociat cu Societatea Turnului de Veghere, dar corpul de 



guvernare din secolul al XX-lea nu este o parte a autorităților superioare la fel ca 

apostolii, ci sunt supuși. W 11/15. 

 

4 Decembrie 

Nu vei mai purta ocara popoarelor mai mult... spune Domnul Iehova. - Ezechiel 

36:15, AS. 

 Noi nu mai putem fi blamați în calitate de organizație făcută de om, urmând 

un lider uman. Acum suntem adunați și organizați teocratic și avem un 

Conducător legal peste noi, pe Regele eternității. Dușmanul nu va mai fi niciodată 

capabil să desființeze unitatea noastră la nivel mondial. Deși putem fi răspândiți 

peste tot pământul, printre multe națiuni, Iehova este Rege peste tot pământul și 

el poate fi Domnitorul nostru Suprem unanim, indiferent unde suntem pe acest 

glob. Împărăția lui peste noi este ceea ce ne unește. Întorcându-ne spre o „limbă 

pură”, prin faptul că ne-a pus în mâinile noastre să lucrăm în serviciul său unit, și 

prin strângerea noastră în congrese și alte adunări, Dumnezeul păcii și unității ne-

a unit mai strâns. Prin închinarea și credința unanimă dată nouă din Cartea Lui, 

Biblia și prin organizația sa teocratică, el ne-a cimentat împreună în unitatea unui 

popor a lumii noi. W 10/1. 

 

5 Decembrie 

Sfârșitul complet al tuturor lucrurilor s-a apropiat. - 1 Petru 4:7, NW. 

 Fiecare zi face ca timpul stabilit să fie mai scurt. Fiecare zi prezintă ocazii de 

a proclama numele și scopul lui Dumnezeu care nu vor mai fi repetate. Și în 

fiecare zi servii credincioși își cumpără oportunitățile, astfel încât o mulțime tot 

mai mare se oprește de la afundarea grăbită pe care națiunile o fac spre 

distrugere. Pe măsură ce ei se opresc, aud și învață, ei își dedică cu bucurie viața 

serviciului lui Iehova și se împărtășesc în cea mai profitabilă activitate prezentată 

vreodată omului. Pentru ei, timpul rămas nu pare prea lung; mai degrabă, este 

extrem de scurt în care să realizeze lucrarea care trebuie încă făcută. (Luca 10: 2) 



Poate fi totuși fericirea voastră să-i ajutați pe alții să învețe adevărul. În mia de ani 

în față, în care vă puteți bucura de binecuvântările pe care Iehova le are la 

dispoziție pentru cei care îi servesc, nu veți regreta niciodată că sunteți printre 

aceia care nu au acționat fără grijă, dar, ca oameni sensibili, v-ați valorificat pe cât 

posibil oportunitățile din aceste vremuri rele. W 2/1. 

 

6 Decembrie 

Aleluia! Deoarece Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a devenit rege. - 

Apoc. 19:6, Ro. 

 Din proclamarea pe care trebuie să o facă lăudătorii lui Dumnezeu, 

permiteți tuturor să observe că singurul guvern pe care a promis să-l înființeze și 

pe care l-a înființat este o Împărăție. Este o Împărăție în care Iehova Dumnezeu 

este conducătorul absolut și nu este o democrație. Este o teocrație și nu o domnie 

a poporului. Sub această Împărăție teocratică, poporul trebuie să se închine 

Conducătorului în calitate de Dumnezeu, așa cum regele Cristos Isus și 

moștenitorii săi împreună se închină Conducătorului Suprem în calitate de 

Dumnezeu. Acest lucru este potrivit deoarece Iehova este într-adevăr Dumnezeul 

viu și adevărat și toată omenirea îi datorează existența și binecuvântările vieții, în 

special răscumpărarea lor din păcat, condamnare și moarte prin sacrificiul Fiului 

său. Iehova Dumnezeul nostru este Atotputernic, și este o fericire pentru omenire 

că un astfel de atotputernic ca și el a luat hățurile guvernării pământului. Este 

nevoie de unul atotputernic ca el ca să elibereze omenirea care suspină din lumea 

lui Satan. W 12/15. 

 

7 Decembrie 

Eu mă voi face cunoscut în ochii multor națiuni; și ele vor ști că eu sunt Iehova. - 

Ezech. 38:23, AS. 

 Creștinătatea va continua să refuze să accepte cunoașterea lui Iehova 

Dumnezeu din gurile și mâinile martorilor săi. Dar ora minunată se apropie când 



ea va fi făcută să știe că aceștia au fost martorii lui, „profetul lui printre ei” și că el 

este Iehova și că, din 1914, Regele lui Isus Cristos conduce în împărăție pentru 

lumea nouă. Dar fiind făcuți să-l cunoască pe Iehova în acel timp nu va fi nici o 

binecuvântare; va însemna distrugerea ei în mijlocul unei distrugeri mondiale. 

Domnul Cristos Iisus, Regele, va acționa ca funcționar executiv al lui Iehova în 

mijlocul acestei distrugeri mondiale, iar faptul că el este acum prezent în 

Împărăția sa și că deține pământul ca domeniu al său va fi dezvăluit cu forță 

tuturor adversarilor săi. Ce sfârșit FĂRĂ GLORIE pentru nereușita nesupunerii de a 

primi acum cunoștința despre singurul Dumnezeu adevărat și despre Isus Cristos, 

pe care la trimis acum ca Rege! Distrugerea lor va aduce o mângâiere binevenită 

tuturor celor care aleg să-l cunoască și să se supună lui Dumnezeu. W 9/1. 

 

8 Decembrie 

La fel ca cea semănată printre spini, aceasta este cea care aude cuvântul, dar 

grijile din acest sistem de lucruri și puterea amăgitoare a bogăției înăbușă 

cuvântul, și el devine neroditor. - Mat. 13:22, NW. 

 Oamenii de azi care sunt asemenea solului infestat cu spini primesc 

sămânța Cuvântului și ar putea fi la fel de roditori ca și ceilalți. Dar ei sunt prea 

îngrijorați de ziua mâine și de nevoile ei și astfel ei nu dezrădăcinează astfel de 

lucruri spinoase, prin încrederea deplină în Iehova conform promisiunilor sale. 

Apoi, pe deasupra, ei sunt prinși în cursă adânc în acest sistem prezent, făcându-

se sclavi ai lui. Ceea ce le lipsește este devotamentul divin cu mulțumire. Egoismul 

lor nu le permite niciodată să fie bogați în fapte bune sau să aducă rod în serviciul 

lui Dumnezeu. Dacă au timp, trebuie să-l petreacă în „plăcerile acestei vieți”. 

Pentru alinarea grijilor și plictiselii, ei simt că trebuie să se întoarcă la astfel de 

plăceri. Dacă noi suntem infestați cu această creștere lipicioasă de spini, trebuie 

să-i ardem pentru a permite să crească sămânța Cuvântului lui Dumnezeu în noi, 

care să conducă la purtarea de rod. Aceasta înseamnă viață. W 12/1. 

 

9 Decembrie 



Tot ce are suflare să laude pe Iehova. Lăudați pe Iehova. [Ebr. Halleluiah]. - Psalm 

150:6. marg., AS. 

 Iehova, marele constructor al universului și Creatorul vieții, este vrednic de 

laudă. Pentru propria sa plăcere, el a inițiat de bunăvoie sarcina de a aduce în 

existență o mare masă a creației ordonate, vizibilă și invizibilă. Nici una dintre 

aceste creații nu există independent de el și, prin urmare, toată creația are o 

obligație față de Dumnezeu și trebuie să se alăture mărturisirii supremației sale, 

demonstrând că lucrarea sa este lăudabilă sau altfel să piară. Apropierea rapidă a 

bătăliei Armaghedonului face chestiunea de a-l lăuda pe Dumnezeu din ce în ce 

mai urgentă pentru supraviețuire. În acest stadiu critic al istoriei lumii este mai 

mult decât o întrebare despre ceea ce este util pentru noi. Nu putem evita 

această problemă, și nici scurgerea timpului nu ne va permite să ne gândim la 

pașii noștri pe termen nelimitat. Numai acțiunea pozitivă acum pentru a-l lăuda 

pe Iehovava, garantează existența continuă, pentru că Dumnezeu aduce acum 

totul la judecată finală. Ceea ce nu reflectă gloria lui Dumnezeu este condamnat la 

distrugere. W 3/1. 

 

10 Decembrie 

Popoarele îi vor lua, și îi vor aduce în locul lor; și casa lui Israel îi va stăpânii în țara 

lui Iehova ca servi și roabe. - Isaia 14:2, AS. 

 Iubitorii dreptății care vin, nu vin în organizația vizibilă a lui Iehova pentru a 

consuma în mod lacom hrana spirituală, pentru a se îngrășa pe sine sau pentru a 

avea urechile gâdilate de adevărurile plăcute ale binecuvântărilor Împărăției. Nu, 

ei nu sunt stimulați de astfel de motive egoiste, ci socotesc ca o mai mare 

binecuvântare ca să dea adevărul altora decât să-l primească ei înșiși în primul 

rând. Ei se încadrează în pas cu ceilalți martori ai lui Iehova, își iau locul în rânduri, 

anunță peste tot mesajul care arde pășunile luxuriante în care clericii și-au făcut 

culcuș. Cu voci unite pentru a intensifica volumul strigătului tot mai mare al 

mărturiei, ei vor continua până când mărturie va fi dată tuturor națiunilor, până 

va veni sfârșitul. După aceea înaintea omenirii ascultătoare, se vor extinde 



binecuvântările nesfârșite într-o lume nouă; dar ca să culegem aceste 

binecuvântări, atunci noi trebuie să semănăm sămânța adevărului acum. W 1/15. 

 

11 Decembrie 

Dumnezeu nu este încet în ce privește promisiunea sa, după cum unii oamenii 

consideră încetineala, dar el este milos cu voi deoarece el nu dorește ca vreunul să 

fie distrus. - 2 Petru 3:9, NW. 

 Nu, Dumnezeu, pentru care o mie de ani este ca o zi, nu este încet 

permițând acești câțiva ani de intervenție să fie folosiți pentru scopul profitabil al 

propovăduirii Evangheliei. La el, este la fel de puțin; iar zilele rămase pot trece 

rapid și pentru tine. Voi puteți „păstra în minte prezența zilei lui Iehova” prin 

faptul că aveți o parte în scopul pentru care aceste zile au fost puse deoparte. 

(Matei 24:14) Dacă zilele rămase sunt ocupate cu serviciul profitabil, ele nu se vor 

târî pentru voi; ele vor zbura ca pe aripi. Nu permiteți acestui sentiment de 

securitate a lumii să vă liniștească ca să dormiți și să credeți că răbdarea lui 

Dumnezeu va continua pentru totdeauna. Această generație este „prea ocupată” 

să se oprească din a-şi folosi timpul rămas în modul în care este obișnuită. Mulți 

vor plăti un preț ridicat pentru a afla că au risipit zilele rămase când viețile lor sunt 

spulberate de mânia dreaptă a lui Dumnezeu la Armaghedon. W 2/1. 

 

12 Decembrie 

Eu sunt păstorul cel drept; păstorul cel drept își predă sufletul în folosul oilor. - 

Ioan 10:11, NW. 

 Isus, „marele păstor al oilor”, a arătat asemenea iubire, devotament și 

compasiune blândă pentru oile lui Iehova așa cum i-a arătat Tatăl său. (Evr. 13: 

20) Continuu, Isus Cristos a servit nevoilor fraților săi, turma lui Dumnezeu. Fără 

răgaz el a căutat oile rătăcite, flămânde și când le-a găsit, le-a hrănit cu hrana 

potrivită pentru sănătatea și bunăstarea lor. (Matei 9:35, 36) Poate că el a fost 

obosit și epuizat de călătoriile sale prin toate orașele și satele și de la lucrarea sa 



istovitoare de a-i învăța, de a le predica și de a vindeca pe cei bolnavi și amărâți, 

totuși nu a trecut pe lângă această mulțime de oi și nu a lăsat-o fără un păstor 

până cândva mai târziu. Când el a văzut că ele erau oile care rătăceau, „a început 

să-i învețe multe lucruri”, arătându-le calea cea bună care duce la viața veșnică. 

(Marcu 6: 34, NW) El și-a predat sufletul omenesc ca ele să poată trăi. W 4/15. 

 

13 Decembrie 

În zilele acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va întemeia o Împărăție care nu va 

fi niciodată distrusă: și Împărăția nu va fi lăsată la alte popoare, dar ea va sparge 

în bucăți și va mistui toate aceste împărății. - Dan. 2:44. 

 Nici Organizația Națiunilor Unite, nici o altă putere totalitară nu vor fi 

capabile să se împotrivească împlinirii acelei profeții. Guvernul teocratic al lui 

Iehova, sub Cristos, va supraviețui bătăliei Armaghedonului ca învingător și va 

aduce oameni credincioși cu bunăvoință ca supraviețuitori și va domina apoi tot 

pământul fără alte puteri rivale. Noi nu privim la nicio agenție guvernamentală 

pentru a ne îndreptății de acuzațiile false pe care vrăjmașii împărăției lui 

Dumnezeu le ridică împotriva noastră, pentru a orbi poporul față de faptele și 

adevărurile Împărăției. Atotputernicul Dumnezeu a promis să-și îndreptățească 

martorii credincioși și va face acest lucru la Armaghedon, în care va distruge 

complet comunismul ateu și toate celelalte elemente ale lumii vechi. Guvernul 

Său va conduce suprem din ceruri. Noi vestim Împărăția sa, de aceea noi declarăm 

supunerea noastră categorică înaintea tuturor oamenilor. W 8/15.  

 

14 Decembrie 

Prin urmare este un motiv convingător pentru voi ca să fiți supuși, nu doar din 

pricina acelei mânii, dar de asemenea din pricina conștiinței voastre. - Rom. 13:5, 

NW. 

 Dacă avem aprobarea conștiinței noastre, ea ne dă nouă pacea inimii și 

libertatea de frică. Dar pentru a ne asigura că conștiința noastră este un indicator 



adevărat și sigur al corectitudinii acțiunilor noastre, ea va trebui să fie învățată de 

Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă iubim viața și dorim aprobarea divină, noi, desigur, 

vrem să facem bine și să scăpăm de mânia lui Dumnezeu. Frica de mânie nu este 

cea mai mare putere de a face dreptate. Cu toată frica pe care demonii o au de 

mânia divină, ei nu se îndepărtează de răul făcut în organizația Diavolului. (Iacob 

2:9) Dar când avem o conștiință pregătită în dreptate și dorim întotdeauna ca ea 

să ne aprobe pentru a face bine, noi vom abandona facerea răului și ne vom 

dedica pentru facerea binelui. Dacă ne supunem „autorităților superioare”, 

deoarece sunt aranjamentul lui Dumnezeu, este corect. Deci, nu numai pentru a 

evita mânia lui Dumnezeu, ci mai degrabă pentru dragul conștiinței noastre bune, 

noi ne vom supune lor. Aceasta înseamnă viață. W 11/15. 

 

15 Decembrie 

Tu să ții... sărbătoarea culesului care este la sfârșitul anului. Ex. 23:15,16. 

 În timpul sărbătorii, corturile înălțate de israeliți nu erau mobilate în mod 

atent, ci aveau doar lucrurile necesare pentru un confort modest. Servii de astăzi 

ai lui Iehova nu dedică timp și bani construind case costisitoare în care să trăiască 

în stil mare și să-și trateze prietenii cu plăceri lumești. Ei sunt ocupați în serviciul 

regelui, „căutând” după „alte oi”, unde ele pot fi găsite. După ce ei găsesc una din 

oile sale, ei fac așa cum a spus Maestrul discipolului său: „Hrănește oițele mele”. 

Vizite repetate sunt făcute la acestea și studii biblice la domiciliu se desfășoară 

împreună cu ele, pentru ca ele să poată învăța scopurile bune ale lui Iehova și să-

și ia locul de partea sa, după aceea alăturându-se în lucrarea de strângere. 

„Oricine aude să zică, Vino.” (Apoc. 22: 17, NW) Lucrarea este minunată și 

lucrătorii sunt puțini. Toți cei care-l iubesc pe Iehova Dumnezeu și pe semenii lor 

se vor alătura acestei lucrări de strângere a lui Iehova înainte de a fi prea târziu. W 

7/1. 

 

16 Decembrie 



Cântă, O fiică a Sionului;... regele lui Israel, chiar Iehova este în mijlocul tău. - Țef. 

3:14,15, AS. 

 Da, din cetatea capitală în jos, până la limitele organizației teocratice; din 

Muntele Sion ceresc, unde Isus tronează ca Rege, până la rămășița Israelului 

spiritual și a tuturor „străinilor” internaționali care au fost strânși la noi, este un 

timp să se cânte, da, să strigăm, să fim încântați și să ne bucurăm cu întreaga 

inimă. Gândește-te doar la asta: Iehova Dumnezeu este în mijlocul nostru. El, 

Conducătorul Suprem al universului, este Regele nostru! Împărăția lui Dumnezeu, 

cerută de atâtea secole, a fost în cele din urmă stabilită. Noi aparținem lui Iehova 

Dumnezeu prin faptul că ne-am dedicat în mod individual lui. Fiul Său, Păstorul cel 

Drept și-a predat sufletul uman pentru noi ca să ne poată cumpăra; și noi am 

recunoscut dreptul său de proprietate asupra noastră. Prin urmare, Dumnezeu 

are toate drepturile să fie Regele nostru și să se stabilească el însuși ca Împărat. 

Pe Fiul său întronat, Iisus Cristos, îl vom avea drept lider mai degrabă decât pe 

vreun dictator totalitar. W 10/1. 

 

17 Decembrie 

La timpul sfârșitului: mulți vor alerga încoace și încolo, și cunoștința va crește. - 

Dan. 12:4. 

 Oamenii care aleargă încoace și încolo prin creștinătate nu reușesc să 

găsească cuvintele lui Iehova pentru alinarea foametei spirituale. Așadar, care 

alergat încoace și încolo este rezultatul promisei creșteri a cunoștinței? Alergatul 

încoace și încolo prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu, adică cercetarea și 

examinarea Bibliei pentru instruirea noastră directă. Dacă clerul respinge Biblia în 

favoarea filosofiei lumești și a tradițiilor oamenilor, contrare Cuvântului lui 

Dumnezeu, atunci oamenii care doresc viață trebuie să alerge ei înșiși prin 

paginile ei, dacă vor obține vreodată o creștere a cunoștinței dătătoare de viață. 

Deci, oamenii să acționeze independent de liderii religioși care i-au neglijat. 

Lăsați-i să-și exercite credința și să meargă încoace și încolo prin Cartea lui 

Dumnezeu desigilată și deschisă. Spiritul său care cercetează „lucrurile adânci ale 



lui Dumnezeu” a fost vărsat. Cel mai mare serviciu pe care îl putem face omenirii 

este aceea de a transmite cunoștința despre Dumnezeu și de ai încuraja să alerge 

încoace și încolo prin Cartea Lui, prin studiul personal al Bibliei. W 9/1. 

 

18 Decembrie 

Când Isus a terminat de dat instrucțiuni la cei doisprezece disicpoli ai săi, el a 

plecat de acolo ca să învețe. - Mat 11:1, NW. 

 Instrucțiunile de a face lucrarea trebuie să fi părut ciudate ucenicilor, 

acestea fiind în întregime contrare raționamentului uman, că cineva putea gândi 

că ei nu le vor înțelege; dar ei erau dispuși. (10: 1-16) Dar aceasta este procedura 

pe care a urmat-o Isus însuși și este calea de acțiune pe care a sprijinit-o pentru 

urmașii săi. El știa că orice acumulări pământești, altele decât ceea ce era absolut 

necesar pentru ei, ar fi pur și simplu sarcini suplimentare asupra lor și s-ar 

amesteca cu însărcinarea pe care au primit-o de la Iehova. Toate greutățile inutile 

care s-ar amesteca în împlinirea lor lucrării lor foarte importante trebuiau 

abandonate. Aceste lucruri ar fi doar ceva de care să se îngrijoreze, să le împartă 

atenția. Mai presus de orice altceva, Isus dorea ca mintea lor să fie liberă și total 

dedicată însărcinării lor de la Dumnezeu pentru a-și asigura succesul. Isus a avut 

înțelegere și i-a ajutat pe ucenici să înțeleagă. W 5/1. 

 

19 Decembrie 

Și lasă ca oricine aude să zică, „Vino!” - Apoc. 22:17. 

 Obligațiile martorilor lui Iehova, cerându-le să trăiască la înălțimea numelui 

lui Iehova, sunt îndeplinite atât de bătrâni, cât și de tineri. În fiecare parte a 

pământului se găsesc tineri și bătrâni predicând și învățând vestea îmbucurătoare 

a Împărăției lui Dumnezeu. Bine potrivit cu sfatul din Eclesiastul 12: 1, tinerii servi 

ai lui Iehova Dumnezeu își amintesc de Creatorul lor în zilele tinereții lor. Pentru a 

scăpa de distrugerea de la Armaghedon, care este destinul religioșilor 

necredincioși, ei oferă acum sacrificiu acceptabil de laudă. Ei nu așteaptă până 



când vor sunt bătrâni și descurajați să-L laude pe Iehova prin predicare și 

învățătură. Ei servesc în timp ce ei au vigoare. Ei și-au pus toată energia în 

tinerețe, punând o mare comoară de fapte bune. Lucrarea de predicare nu este 

rezervată pentru câțiva. Este deschisă tuturor, tineri și bătrâni, din orice 

naționalitate și sferă a vieții, care doresc să intre într-o relație cu Dumnezeu și 

care doresc să se ofere voluntar pentru a trăi la înălțimea numelui, declarându-i 

lucrarea, Împărăția și numele în acest timp al sfârșitului. W 5/15. 

 

20 Decembrie 

Fii tăi vor păși în locul părinților tăi, și înălțați să fie prinți *sarim+ peste întreg 

pământul. - Ps. 45:16, Mo. 

 Pentru a deveni prinți, în înțelesul ebraic al cuvântului Sar, în Societatea 

Lumii Noi, pe „noul pământ”, oferă o varietate de oportunități de serviciu cu 

responsabilități în grade diferite; și vor exista multe astfel de privilegii. Pe noul 

pământ lor nu li se vor adresa cu titlul de „prinț” înaintea numelui lor. Nu; noi 

vom trăi atunci sub un guvern CREȘTIN. Acele „alte oi” cărora li s-au dat posturi de 

responsabilitate în organizația teocratică vizibilă de astăzi, chiar dacă ar fi peste 

un grup de zece care se întâlnesc pentru studiul biblic și serviciu unit în cartier, vor 

privi bine la cum își îndeplinesc ei responsabilitățile acum. Amintiți-vă de regula 

declarată de Isus: „Persoana credincioasă în ceea ce este puțin este credincioasă 

și în mult.” (Luca 16: 10, NW) Numai dacă vă dovediți credincioși în ceea ce vi se 

cuvine acum în această lume veche trecătoare, veți avea probabilitatea de a fi 

făcut prinț. W 11/1. 

 

21 Decembrie 

Nici să nu vă temeți de teama lor, nici să nu vă înfricoșați. Iehova al oștirilor, pe el 

să-l sfințiți: și el să fie teama voastră, și de el să vă înfricoșați. - Isa. 8:12, 13, AS. 

 Încearcă să-ți imaginezi frica pe care a-i putea-o avea față de aceste puteri 

lumești rele. Mergi până la limita imaginației tale, și apoi realizează cu toată forța 



posibilă că frica de Iehova trebuie să fie mult mai mare decât toate acestea. 

Uneori există o înclinație de a atenua această expresie de frică și de a spune că 

înseamnă doar „respectarea” lui Iehova. Adevărat, respectul trebuie să fie inclus 

în frica noastră de el, dar teama înseamnă, de asemenea, înfricare, venerație. 

Sentimentul obișnuit nu ne spune că Iehova, Dătătorul vieții poate la fel de ușor 

să ne ia viața așa cum o poate da? (Iov 1: 21) Cunoașterea marelui Creator este 

atât de esențială, iar cei care îl cunosc au cel mai mult încredere în el și frica este 

cu toți. Nimeni nu este scutit de teama de Iehova, nici chiar de Fiul iubit al lui 

Dumnezeu. Din această cauză, chiar și el a fost „ascultat pentru teama lui 

evlavioasă”, teama lui respectuoasă față de Tatăl Său ceresc. - Evr. 5: 7, NW. W 

3/15. 

 

22 Decembrie 

De asemenea, dacă fratele tău comite un păcat, du-te și dezvăluie greşeala lui 

între tine și el singur. - Mat. 18:15, NW. 

 O mare cantitate de timp, îngrijorare mentală și efort productiv pot fi 

salvate atunci când se respectă regula scripturală de mai sus. De obicei, 

dificultățile pot fi soluționate între cei doi interesați, dacă fiecare este dispus să-și 

pună sentimentele pe planul doi și să-și iubească fratele ca pe sine. Nici chiar o 

noapte de neliniște nu ar trebui să fie petrecută în timp ce greșelile, fie reale, fie 

imaginare, cresc în minte. „Nu lăsați soarele să apună peste voi într-o stare de 

mânie”. (Efeseni 4:26, NW) Somnul este dulce și răcoritor pentru cel care și-a 

mărturisit greșelile față de fratele său sau i-a acceptat plângerea celui pe care la 

nedreptățit și au rezolvat-o ca frați maturi. Ridicându-se dimineața, se duce cu 

bucurie în serviciul lui Dumnezeu, în loc să rămână cu o inimă grea. Un serv al lui 

Dumnezeu, ocupat de afacerile stăpânului său, nu se lasă implicat în 

controversele altora. Înainte de a se putea elibera de situație, el va fi petrecut 

mult mai mult timp decât intenționase și dovezile vor arăta în mod clar că timpul 

nu a fost petrecut profitabil. - Prov. 26: 17. W 2/1. 

 



23 Decembrie 

Fiți siguri, este un mijloc de mare câștig, acest devotament evlavios împreună cu 

îndestulare. - 1 Tim. 6: 

 Isus era un om ocupat; el se ocupa de interesele Împărăției. El umbla prin 

întreaga țară, predicând vestea bună a Împărăției. Discipolii lui l-au urmat și au 

fost instruiți de el. El nu putea să se limiteze la o anumită localitate pentru a avea 

grijă de posesiuni, nici ucenicii săi, nu dacă ei trebuiau să predice Evanghelia în 

Israel. Isus nu avea nici măcar un loc să-și pună capul, cu atât mai puțin o casă 

care s-o numească casă. Iehova s-a îngrijit de Isus, al doilea Adam, la fel cum a 

făcut pentru primul Adam. Fiul lui Dumnezeu a avut mâncarea, îmbrăcămintea și 

locul de adăpost necesar, fiind un oaspete bun venit în casele celor care iubeau 

adevărul și dreptatea. Isus știa că un lucrător era vrednic de răsplata sa; pentru că 

El a lucrat în interesul Împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile necesare vieții i-au fost 

asigurate, de ce să fi încercat el să acumuleze o mare bogăție? El avea hrană și 

îmbrăcăminte. Cu acestea el era mulțumit. W 1/1. 

 

24 Decembrie 

Iată! Eu vin repede, și răsplata pe care eu o dau este cu mine, ca să răsplătesc 

fiecăruia după lucrarea sa. - Rev. 22:12, NW. 

 Întotdeauna a fost adevărat că creștinilor li se cere să lucreze, pentru că 
este conform principiilor lui Dumnezeu. Lucrarea care ne-a fost dată nouă este o 
mare binecuvântare. Ea ne ține departe de lucrurile periculoase ale lumii vechi, 
deci acționează ca un protector. Lucrarea pe care trebuie să o facem acum este 
învățarea și predicarea. Tot timpul și puterea pe care o putem acumula ar trebui 
să meargă la lucrare. Am intrat în ea cu hotărâre ca să o vedem terminată. 
Numele lui Iehova este implicat și de asemenea este și salvarea noastră veșnică. 
Noi vrem să câștigăm și noi putem câștiga prin a face lucruri bune. Acum e timpul. 
Deoarece rezolvarea finală a marii chestiuni va veni în această generație, salvarea 
noastră este mult mai aproape decât atunci când creștinii au început să-i 
servească lui Dumnezeu, chiar mult mai aproape decât atunci când am început să 
facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să epuizăm șansele ca să privim înapoi 



la lumea veche pentru orice. Nu putem risca nici măcar cu cea mai mică încetinire. 

Trebuie să ne lipim de lucrarea noastră, privind cu credincioșie la timpul în care 
Iehova își îndeplinește declarația de mai sus. W 2/15. 
 

25 Decembrie 

Să continuați să umblați demni de Dumnezeul care va chemat la împărăția și 

gloria sa. - 1 Tes. 2:12, NW. 

 Fiind un Dumnezeu al scopului, Iehova a aranjat să aibă un popor separat și 

distinct pentru numele său în acest timp al sfârșitului. Ei nu trebuie să fie doar 

poporul lui; ei trebuie să trăiască la înălțimea numelui. Martorii lui Iehova vor trăi 

la înălțimea numelui, în ciuda tuturor lucrurilor pe care vrăjmașii lor le pot face 

într-un efort de ai opri și de ai devia de pe calea dreptății care duce la viața 

veșnică. Ei trebuie, pentru a trăi la înălțimea numelui, să fie mereu atenți și să 

umble într-un mod pe care ei îl știu plăcut lui Iehova Dumnezeu. Ei se roagă ca ei 

să nu fie abandonați atunci când sunt ispitiți de dușman, Satan Diavolul și să fie 

lăsați fără protecție la atacurile sale. Ei știu că trebuie să-și păstreze mințile fixate 

asupra lucrurilor de sus, nu numai atunci când se află în câmpul misionar, dar și în 

alte ore ale zilei. Chestiunea de a trăi la înălțimea numelui este un serviciu de 

douăzeci și patru de ore. Aceasta necesită tot timpul și atenția. W 5/15. 

 

26 Decembrie 

Tu îl vei ține în desăvârșită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru 

că el se încrede în tine. - Isaia 26:3. 

 Continuarea studiului și folosirea adevărului biblic aduce o mare pace a 

minții. Cei care nu au acest parapet își găsesc mințile asediate cu tot felul de griji 

și neplăceri. Gândiți-vă ce pierdere imensă de timp este risipită numai prin 

îngrijorare! Îngrijorarea nu realizează nimic. Isus a întrebat: „Cine dintre voi, fiind 

îngrijorat, poate adăuga un cot la viața sa?” (Matei 6:27, NW) Cineva nu poate 

prelungi timpul rămas pentru el prin îngrijorare, nici nu poate folosi în mod 

profitabil ceea ce este deja destinat. Și cum poate fi izgonită grija consumatoare 



de timp în mod eficient? Prin mângâierea de la Dumnezeu. Pavel a susținut că 

Dumnezeu la mângâiat pe el, ca el să-i poată mângâia pe alții. Făcând așa, el l-a 

urmat pe Exemplul său, Cristos Isus, a cărui însărcinare a fost, în parte, „să-i 

mângâie pe toți cei ce plânge.” (Isaia 61: 2) Împărțirea mângâierii, predicarea 

adevărurilor Evangheliei, va elibera mințile tulburate pentru o folosire profitabilă. 

W 2/1. 

 

27 Decembrie 

Eu am auzit ceva ce era ca o voce a unei mari mulțimi și ca un sunet de multe ape 

și ca un sunet de tunete puternice. Ele spuneau: „Lăudați pe Iah, voi oameni, 

pentru că Iehova Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să domnească ca 

rege.” - Apocalips 19:6 NW. 

 Națiunile furioase, deși recurg la metode totalitare, nu sunt capabile să 

înăbușe lauda lui Iehova. Noi putem auzi vocea unei mulțimi mari care sună ca 

multe ape și ca niște tunete grele. Da, le putem auzi spunând: „Lăudați pe Iah, voi 

oameni, pentru că Iehova Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să 

domnească ca rege.” Din moment ce sunetul vocii lor este atât de puternic încât 

este asemănător cu sunetul multor ape și sunetul tunetelor, sunetele terestre și 

cele cerești, sugerează că o clasă pământească și o clasă cerească produc 

puternica proclamare. Faptele sunt de acord cu acest lucru. Rămășița israeliților 

spirituali, în rânduri pentru împărăția cerească, l-a lăudat deschis pe Iah sau pe 

Iehova din 1919, când au fost eliberați din puterea Babilonului. De atunci au fost 

adunați mii de oameni a căror speranță este pentru un destin pământesc. W 

12/15. 

 

28 Decembrie 

 Alte câteva au căzut pe pământ bun, și, după ce au încolțit, ele au produs 

roade însutit. - Luca 8:8, NW. 



 O producere de o sută de ori este remarcabil. Dar nu denotă desăvârșirea 

serviciului în cazul niciunuia dintre noi, servi imperfecți. Aceasta înseamnă 

încercarea noastră de a trăi deplin pentru oportunitățile care se prezintă sau 

putem elibera calea pentru ele. Nu trebuie să facem comparații între noi, fie să ne 

dăm aere cu mândrie, fie să facem scuze pentru subproducția noastră. Astfel de 

curs nu este înțelept pentru noi. Dar putem să observăm și să ne bucurăm de 

creșterea pe care o dă Dumnezeu în cantități diferite în cazul unuia sau al altuia și 

putem studia motivele pentru aceasta, pentru beneficiul propriu. Cu toții avem 

loc pentru creșterea productivității. Nimeni nu poate fi niciodată egal cu marele 

Semănător însuși în purtarea roadele lui Dumnezeu. Creștinul care seamănă 

Cuvântul cu zgârcenie va secera cu zgârcenie. Dar cei care se cheltuiesc zelos pe ei 

înșiși îl vor avea pe Dumnezeu, ca să-i facă să abunde în dreptatea răspândirii 

Cuvântului său dătător de viață. - 2 Cor. 9: 6-12. W 12/1. 

 

29 Decembrie 

Dar dacă faci răul, teme-te, că nu poartă sabia [autoritatea] fără motiv; pentru că 

ea este servul lui Dumnezeu, un răzbunător ca să exprime mânia asupra celui ce 

practică răul. - Rom. 13:4, NW.  

 Isus Cristos este pe tron și conduce în mijlocul dușmanilor săi. El este 

Răzbunătorul lui Dumnezeu și justificatorul suveranității sale universale. Sabia pe 

care o poartă autoritatea simbolizează puterea dată de Dumnezeu pentru a 

executa judecata și a nimici pe cei care se împotrivesc lui Dumnezeu. În măsura în 

care Cristos călărește ca să execute răzbunarea lui Dumnezeu la Armaghedon, 

„din gura lui iese o sabie lungă, ascuțită, ca să lovească națiunile cu ea”. 

(Apocalipsa 19:15, NW) La Armaghedon el nu va recunoaște puterile politice ale 

acestei lumi drept „autorități superioare”, cu controlul absolut asupra fiecărui 

suflet. Nu, dar el le va distruge, le va trata ca aşternut al picioarelor sale, sub 

picioarele lui și le va călca în distrugere. Nu va mai fi un Cezar căruia trebuie să i se 

plătească ceva. Toate lucrurile vor fi ale lui Dumnezeu și lui vor fi plătite. W 11/15. 

 



30 Decembrie 

El se va bucura pentru tine cu bucurie; el se va odihni în iubirea sa; el se va bucura 

pentru tine cu cântări. - Țef. 3:17, AS. 

 El are acum bucurie mare și „bucuria lui Iehova este puterea voastră.” 

Amintiți-vă că el va salva organizația sa teocratică la care el se adresează aici și, 

astfel, să lăsăm dorința noastră pentru siguranță și eliberare, să ne îndemne să 

aderăm strâns la organizație. Cu toată bucuria iubitoare a unui soț devotat, Iehova 

se bucură de „femeia” sa iubită, organizația sa teocratică, datorită supunerii 

evlavioase lui și a ascultării față de el în mijlocul unei lumi inamice. Și în iubirea 

poporului său organizat el își găsește odihnă. El nu este tulburat, deranjat, iritabil 

și suspicios, căci cu bucurie observă dovezile inconfundabile ale dragostei noastre 

pentru el. El și-a restaurat poporul organizat în dragostea lui și ia reînnoit în 

pentru el. Deci, văzând că el se bucură astfel de organizația sa, și de vreme ce se 

odihnește în dragostea sa pentru asta, să nu-i dăm individual nici un motiv de 

neliniște față de noi, ci să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. W 10/1. 

 

31 Decembrie 

Nu ți-am spus de atunci, și nu ți-am vestit aceasta? Voi sunteți martorii mei. - Isaia 

44:8. 

 Privilegiul de a propovădui mesajul Împărăției a fost apucat cu bucurie de 

martorii lui Iehova. Din 1918 ei au alergat în Scriptură încoace și încolo și 

cunoștința lor a crescut. Acum, în calitate de "înțelepți" printre oameni, ei 

instruiesc pe mulți printr-o mare campanie de educare a poporului în scopurile lui 

Dumnezeu. (Dan 11:33; 12: 4) Astfel de fapte dovedesc că ei, în mod exclusiv, 

trăiesc la înălțimea numelui. Iehova acum a uns martori, care sunt fii adevărați, 

legitimi ai lui Dumnezeu, născuți prin spiritul lui și frați spirituali ai Regelui uns 

Christos Isus. Asociați cu ei și deasemenea purtători ai numelui, sunt o „mulțime 

mare” de „alte oi” care urmează să devină copii pământeşti ai regelui. Împreună 

ei poartă numele de martori ai lui Iehova. Prin mărturisirea cu privire la adevărul 



scopurilor lui Dumnezeu, ei trăiesc la înălțimea numelui. Astfel, s-au distins de 

imitatorii falși, clerul religios și urmașii lor. - Rev. 7: 9; Ioan 10: 16. W 5/15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


