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Încă de la crearea oamenilor, unii dintre ei au provocat înțelepciunea lui Iehova Dumnezeu. 

Au făcut acest lucru lăudându-se cu unele planuri și teorii de-ale lor și pretinzând că acestea sunt 

superioare scopurilor și învățăturilor lui Dumnezeu din Biblie. Pentru a obține favoare și 

aprobare pentru teoriile lor, ei au batjocorit și ridiculizat Biblia, care proclamă înțelepciunea lui 

Dumnezeu, și i-au minimizat importanța. Oamenii care pun la îndoială înțelepciunea lui 

Dumnezeu sunt orbiți de admirația lor față de propria persoană și de asemenea sunt lipsiți de 

reverența pe care i-o datorează Creatorului lor. Această admirație de sine creează o prejudecată 

în mințile lor, ceea ce îi împiedică să înțeleagă în mod corect scopul și lucrarea lui Iehova. 

Înțeleptul a scris: ” Înţelepciunea este lucrul cel mai important. Dobândeşte înţelepciune.” 

(Prov. 4:7) Majoritatea oamenilor ar fi de acord cu această afirmație, dar ar fi în dezacord în ceea 

ce privește sursa de unde se poate dobândi această înțelepciune. Foarte puțini dintre milioanele 

de oameni de pe pământ ar sfătui ca această înțelepciune să fie căutată în Cuvântul lui 

Dumnezeu, în timp ce majoritatea ar recomanda unele cărți scrise de așa-zișii autori faimoși, 

considerați oameni importanți și înțelepți. 

Biblia menționează de repetate ori ”înțelepciunea oamenilor” și ”înțelepciunea lui 

Dumnezeu”; ”înțelepciunea acestei lumi” și ”înțelepciunea care vine de sus”. Ea ne spune că ” 

înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.” (1 Cor. 3:19) Aceasta 

înseamnă că afirmațiile, învățăturile și teoriile chiar și ale celor mai înțelepți oameni de pe 

pământ sunt o nebunie în ochii lui Dumnezeu. Biblia ne mai spune și că ” un lucru nebun al lui 

Dumnezeu este mai înţelept decât oamenii”. (1 Cor. 1:25) Aceasta înseamnă că și cel mai simplu 

și mai ușor de înțeles aspect al scopului și lucrării lui Dumnezeu este mai înțelept decât cea mai 

înțeleaptă propunere a omului. 

Întrecerea dintre înțelepciunea omenească și cea divină se va sfârși în curând cu deplina 

justificare a lui Iehova Dumnezeu și a aranjamentelor sale înțelepte și iubitoare. Cuvântul său ne 

asigură că vine timpul când înțelepciunea acestei lumi le va părea o nebunie celor mai mulți. (1 

Cor. 1:20) El ne spune în Cuvântul său că ”înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri” (Isa 29:14) și 

că ’înțelepciunea prinților acestei lumi va fi redusă la nimic’. (1 Cor. 2:6) Așadar, vine timpul 

când cea mai mare parte a omenirii va recunoaște că singura înțelepciune adevărată este cea care 

vine de sus. Fără îndoială că mulți dintre cei care sunt înțelepți din punctul lor de vedere și care l-

au ridiculizat și batjocorit pe Iehova Dumnezeu vor muri moartea a doua pentru nebunia lor și 

păcatul lor făcut cu bună știință. Vorbind despre aceștia, profetul spune: ”Ai văzut un om înţelept 

în ochii lui? Este mai multă speranţă pentru cel fără minte decât pentru el.” (Prov. 26:12) După 

care același profet sfătuiește spunând: ”Nu deveni înţelept în propriii tăi ochi”. – Prov. 3:7 



Înțeleptul spune: ”Este mult mai bine să dobândeşti înţelepciune decât aur.” (Prov. 16:16) 

Dar totuși oamenii consideră că este mai înțelept să obțină aurul mai întâi, iar noi vedem în 

prezent o goană nebună după câștig murdar, în timp ce adevărata înțelepciune este respinsă. O 

altă afirmație profetică este aceea că ” Înţelepciunea este mai bună decât armele de luptă.” (Ecl. 

9:18) Însă înțelepciunea acestei lumi spune: siguranța noastră depinde de cât de ”pregătiți„ 

suntem; așadar, haideți să facem rost de arme de luptă mai întâi. 

 În lupta pentru diferitele lor teorii și planuri, oamenii consideră că este bine să se implice 

în certuri și dispute violente și folosesc cuvinte aspre împotriva celorlalți. Sunt deseori egoiști, 

nemiloși și ipocriți. Apostolul Iacov menționează aceste lucruri după cum urmează: ”Cine este 

înţelept şi priceput printre voi? … Dar, dacă aveţi în inima voastră gelozie amară şi spirit de 

ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Aceasta nu este înţelepciunea care 

vine de sus, ci este pământească, este carnală, demonică … Dar înţelepciunea de sus este în 

primul rând castă, apoi paşnică, rezonabilă, gata să asculte, plină de îndurare şi de roade bune, 

nepărtinitoare, neipocrită.” – Iac. 3:13-17 

Când Dumnezeu le-a cerut lui Adam și Evei să-l asculte și să nu mănânce din fructul oprit, 

poruncat sa a fost una înțeleaptă, chiar dacă ei nu și-au dat seama de acest lucru. Satan a ispitit-o 

pe Eva să mănânce din fruct spunând că acesta îl putea face înțelept pe cel ce mânca din el. 

Această sugestie – că ea urma să dobândească o anumită înțelepciune – a făcut-o să se îndoiască 

de înțelepciunea lui Dumnezeu care o sfătuise să se abțină de la acel fruct. Ca rezultat, ea a 

mâncat din el iar fapta ei a dus la toată boala, suferința și moartea de atunci și până acum, 

precum și la toate infracțiunile, războaiele, asuprirea, egoismul și nedreptatea de pe pământ. 

Dacă ar fi ascultat de înțelepciunea cerească, atât ea cât și Adam ar fi fost în viață și astăzi, 

bucurându-se de binecuvântările și favoarea lui Dumnezeu. 

Mulți oameni cred că este înțelept să predea doctrina chinului veșnic pentru ’a-i speria pe 

oameni ca să-i facă să meargă în rai’, însă Biblia ne spune că ’bunătatea lui Dumnezeu este cea 

care îi conduce pe oameni la căință’. (Rom. 2:4) Biblia ne învață că singura speranță de salvare 

este prin credința că Isus Cristos, prin îndurarea lui Dumnezeu, a gustat moartea pentru toți 

oameni; ea învață și că a fost necesar ca Isus să moară ca răscumpărător al oamenilor. Dar 

înțelepciunea învățaților pământului, dimpotrivă, neagă  faptul că Isus a trebuit să moară pentru 

ca omenirea să fie salvată. Acești ’înțelepți’ invocă alte căi de salvare. Unii afirmă că faptele 

bune pot salva pe oricine și își pun înțelepciunea lor omenească în aceste cuvinte: ’Nu contează 

în ce crezi, atâta timp cât îți duci viața așa cum trebuie.’ Astfel ei neagă că este necesar să 

credem în Domnul Isus Cristos pentru a fi salvați. 

Iehova spune în înțelepciunea sa: ”Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, Așadar, 

oricine se face prieten cu lumea este vrăjmașul lui Dumnezeu.” Aceste cuvinte le sunt adresate 

adevăraților creștini, însă ’înțelepții’ lumii afirmă că creștinii ar trebui să se amestece cu lumea, 

să se implice în afacerile ei, să participe la politica ei și, în general, să se facă un prieten cât mai 

apropiat al lumii. Consecința este că bisericile sunt pline de oameni răi și ipocriți. 

Iehova a împiedicat cu înțelepciune convertirea lumii și corectarea situației rele de pe 

pământ până când își va întemeia Cristos împărăția pe pământ și, învestit cu toată autoritatea în 

ceruri și pe pământ, va împlini lucrarea în mod corect și cu înțelepciune. Între timp, Iehova 

Dumnezeu își îndeamnă poporul: ”Nu te aprinde de mânie din cauza răufăcătorilor … (ci) 



odihnește-te  în Domnul şi aşteaptă-l cu răbdare.” (Ps. 37:1,7) Și Isus ne îndeamnă în Matei 5:39 

să ”nu vă împotriviți celui rău”. Însă înțelepciunea umană refuză să asculte de sfatul divin și a 

început, și încă o face, să convertească lumea așa cum știe ea și înainte de timpul ficat al lui 

Dumnezeu pentru acest lucru. Consecința este că după o sută de ani de eforturi intensive și cerșit 

de bani există pe pământ cu cinci sute de milioane de păgâni mai mulți decât înainte să-și 

înceapă ei străduințele lor nechibzuite. 

Biblia ne spune de repetatea ori că ”teama de Domnul este începutul înțelepciunii.” 

Cuvântul ”teamă” transmite ideea dublă de teamă și reverență: teama de a nu-l asculta pe Iehova 

Dumnezeu și reverență pentru el, înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea sa. Primul lucru de 

care este nevoie pentru a dobândi înțelepciune este să manifestăm această teamă și reverență față 

de Iehova Dumnezeu. Este de la sine înțeles că oricine îl critică pe el, căile sale sau lucrarea sa 

nu are nici cea mai mică formă a acestei temeri și reverențe. Psalmistul spune: ’Lucrurile ascunse 

ale Domnului sunt cu cei care se tem de el, și el le va arăta legământul său.’ – Ps. 25:14 

Isus ne-a mai spus și că Domnul își ascunde scopurile de cei care sunt conduși prea mult de 

propria lor înțelepciune și care cred că au multă înțelepciune. Cuvintele sale sunt următoarele: ” 

Îți mulțumesc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de 

înţelepţi şi de învăţaţi şi le-ai dezvăluit copilaşilor.” (Mat. 11:25) Așadar, înțelegem că cei 

aroganți, mândri, îngâmfați, încăpățânați și egoiști nu pot înțelege scopurile lui Iehova. El le 

permite să își urmeze conduita lor de împotrivire și nelegiuire până când va apărea împărăția cu 

puterea sa, iar atunci aceștia vor fi răsplătiți pentru răutatea lor cu distrugerea în moartea a doua, 

ca dușmani ai lui Dumnezeu, dușmani ai omului, dușmani ai adevărului și dușmani ai dreptății. 

Vine timpul când mândria și îngâmfarea lor vor fi sfărâmate înaintea tuturor oamenilor, iar 

ei vor fi demascați ca ”nebuni” – exact cum îi numește Biblia. Vine în curând timpul când 

oamenii vor afla adevărul afirmației Scripturilor că ”oamenii cu multe zile nu sunt întotdeauna 

înțelepți”. (Iov. 32:9) Ei vor afla încă o declarație a Bibliei, și anume că ”sfintele Scripturi … te 

pot face înţelept pentru salvare prin credinţa în Cristos Isus.” – 2 Tim. 3:15 

Împărăția lui Cristos va fi în curând instituită pe deplin pe pământ și toți oamenii vor ști 

acest lucru în viitorul apropiat. Această împărăție va converti omenirea. Pentru a reuși acest 

lucru, va fi necesar să fie înlăturate toate piedicile mai întâi. Aceste piedici constau în legile, 

instituțiile și doctrinele pe care le-a conceput și le-a impus familiei umane înțelepciunea omului. 

Oamenii au conceput ideea de a împărți rasa umană în națiuni și guverne. Acest plan le părea și 

încă le pare înțelept așa-zișilor învățați ai lumii, iar aceștia își îndreaptă acum atenția spre 

sprijinirea acestor governe făcute de om cu ajutorul unei ”ligi a națiunilor”. Iehova Dumnezeu a 

decretat distrugerea tuturor națiunilor pământului în ”bătălia zilei celei mari a Dumnezeului celui 

Atotputernic”, care ne stă acum înainte. – Ps. 2:8,9; Dan. 2:44; Rev. 11:15 

Distrugerea acestor guverne va pune capăt pentru totdeauna geloziilor naționale, luptelor, 

războiului, diplomației mincinoase și ipocrite, discuțiilor inutile pe teme precum ”taxe”, ”comerț 

liber”, ”schimb valutar”, datorii de import și sute de alte subiecte asemănătoare, care sunt o 

barieră în calea ”păcii pe pământ și bunăstării între oamenii bunăvoinței.” 

Înțelepciunea umană a inventat și i-a făcut pe oameni sclavii a aproximativ două sute de 

secte religioase diferite care produc confuzie, certuri, persecuții, intoleranță, fanatism religios, 

doctrine contradictorii și chiar și războaie. Această situație împiedică și instituirea păcii, a 



dreptății, justiției și iubirii printre popoarele pământului. În iminenta bătălie Iehova va distruge 

cu înțelepciune toate aceste crezuri contradictorii. 

Toate legile arbitrare privitoare la cheltuieli, care restrâng libertatea și conștiința umană și 

care tind că producă reavoință, resentimente, mânie, neînțelegeri și anarhie (care este bine 

ilustrată de interdicția din prezent) vor fi spulberate deoarece ele nu duc la acea pace, bunăvoință 

și iubire frățească ce trebuie să predomine când va fi convertită lumea. Astfel de legi arbitrare la 

par foarte înțelepte multor oameni, însă ele sunt o nebunie în ochii lui Dumnezeu. 

Toate doctrinele false se vor sfârși și ele la fel și nu se va mai considera înțelept sau 

folositor să se spună oamenilor minciuni despre chinurile veșnice, trinitatea, nemurirea 

oamenilor sau dreptul divin al regilor și al clericilor. 

Când guvernele făcute de oameni, care provoacă certuri și război, sistemele religioase ale 

oamenilor care provoacă persecuții și intoleranță, suprimând libertățile și conștiința și doctrinele 

inventate de oameni care îl blasfemiază pe Dumnezeu și contrazic Cuvântul său vor dispărea 

pentru totdeauna, pământul va fi curățat de înțelepciunea și nebunia umană, și va fi pregătită 

calea ca întreaga omenire să învețe despre ”înțelepciunea care vine de sus”. 


