
TREZIȚI-VĂ! 

„Acum este timpul să vă treziți” – Romani 13:11. 

 

Volumul   XXVIII                     8 Ianuarie 1947                                                             Numărul 1 

 

 Ura arzătoare a Quebec-ului față de Dumnezeu și Cristos și libertate este încă rușinea 

întregii Canade. În ultimele săptămâni ochii Canadei au fost îndreptați spre provincia Quebec, și 

ceea ce au văzut a agravat rușinea națională. Conducători ai Quebec-ului, acțiunile voastre din 15 

Noiembrie 1946, au arătat națiunii și întregii lumi ura voastră față de libertatea de exprimare, ura 

voastră față de presa liberă, ura voastră față de închinarea liberă. Faptele voastre chiar au scos în 

evidență ura voastră față de studiul liber și deschis al Cuvântului lui Dumnezeu și față de 

principiile lui Cristos. 

 Când martorii lui Iehova au distribuit la nivel național un pliant care demască această ură 

arzătoare așa cum a fost demonstrată în ultimii ani și ultimele luni, singura dezaprobare pe care 

oficialii înfuriați din Quebec au putut s-o ridice a fost o campanie uriașă de defăimare, denaturare 

și batjocură în producția de masă, și un val mare de acuzații și arestări false. Prin acțiunile lor, 

conducătorii din Quebec au strâns dovezi suplimentare pentru acuzațiile grave pe care martorii 

lui Iehova le-au spus împotriva lor în broșura intitulată ”Ura arzătoare a Quebec-ului pentru 

Dumnezeu, Cristos și Libertate”. Tacticile nedemocratice și anti-libertate sunt o duhoare în nările 

multor iubitori ai libertății din Quebec. Acum circulă o broșură în întreaga națiune pentru a 

îndrepta ochii Canadei asupra urii crescânde continue în provincia Quebec. Priviți și vedeți cât 

de jalnic și-a distrus Quebec-ul oamenii săi.  

 În 15 Noiembrie 1946, martorii lui Iehova au început să distribuie primul pliant care 

expune ura Quebec-ului față de Dumnezeu, Cristos și libertate. Acuzațiile grele au fost sprijinite 

de o detaliere a amestecului ilegal al poliției, de o discriminare incorectă, și vandalism și violența 

mulțimii lansate împotriva martorilor lui Iehova, împotriva literaturii lor biblice, și chiar 

împotriva Bibliilor lor. Mai mult, pamfletul a relevat dovezi care i-au condamnat pe preoții 

romano-catolici ca fiind forța mișcătoare din spatele urii arzătoare. (Acel pamflet a fost distribuit 

gratis în toată Canada, și a fost reprodus integral în numărul din 8 Decembrie 1946 al revistei 

Treziți-vă!). 

 

Campanie de defăimare  împotriva martorilor 

 

 Aparent, conducătorii din Quebec nu s-au simțit egali cu nici o respingere rațională a 

acuzațiilor. În schimb, ei s-au îndreptat spre armele demagogiei profesioniste, spre aruncarea de 



denaturări, acuzații false și defăimări inflamatorii, calculate pentru a stimula o frenezie isterică a 

urii împotriva martorilor lui Iehova. Deși erau foarte încărcate cu conținut emoțional, declarațiile 

nesăbuite erau lipsite de logică și rațiune. Brațul legii a fost elaborat în paralel cu campania de 

defăimare. Declarațiile din dosar nu au putut fi combătute; astfel că distribuirea lor trebuia 

suprimată. Nimeni altul decât premierul provinciei, domnul Duplessis, care este, de asemenea, 

procuror general, a condus forțele pe frontul juridic. Dar, în același timp, el nu a ignorat strategia 

ofensivei din două direcții împotriva Martorilor; el nu a uitat frontul defăimării.  

 La o conferință de presă în 21 Noiembrie, Duplessis a declarat: „Atenția mea a fost 

atrasă spre anumite circulare care sunt distribuite de persoane care se descriu ca martori ai lui 

Iehova. Am observat că există anumite secțiuni care în mod indubitabil sunt intolerabile și 

sedițioase. Acești oameni, printre alte lucruri, se plâng aparent de faptul că crucifixurile sunt 

atârnate în adunarea legislativă și consiliul legislativ. A spune că martorii lui Iehova s-au plâns 

de prezența crucifixurilor înseamnă a distorsiona faptele. A răspândi o astfel de distorsiune 

despre provincie înseamnă a ceda incitării la violență, și aceasta trădează faptul că 

susceptibilitățile religioase vulnerabile sunt preocuparea mai mult decât răzvrătirea. Așa cum era 

de așteptat, multe ziare au înțeles indiciul premierului, au preluat distorsiunea și au dus-o puțin 

mai departe. Ele au raportat: „Un citat al scrierilor sectei care a stârnit supărare în Quebec este 

acea înlăturare provocatoare a crucifixului de la tronul consiliului legislativ”. 

 Acum, voi oameni nepărtinitori, citiți ceea ce a spus de fapt pliantul. Iată circumstanța: 

a fost discutată forța din spatele urii arzătoare a Quebec-ului față de martorii lui Iehova; au fost 

relatate faptele care indică puterea și influența romano-catolică în justiție și guvern. Inserată în 

această serie de fapte a fost următoarea frază: „În legislativul din Quebec crucifixul este așezat 

deasupra Scaunului Președintelui, și în clădirile Parlamentului din Quebec de-a lungul tronului 

guvernatorului provinciei Quebec este instalat un tron pentru cardinal.” Nicio reclamație; nicio 

cerere pentru îndepărtarea acestor lucruri; doar o afirmație pentru a dovedi influența Ierarhiei. 

Acest singur exemplu al multor denaturări dovedește doar că atunci când politicienii și ziarele 

vorbesc despre martorii lui Iehova nu ar trebui să-i credeți în grabă. 

 

Persecutare religioasă prin urmărire în justiție 

 

 Dar îndreptați-vă atenția acum spre atacul disperat împotriva Martorilor pe frontul de 

luptă legal. Înainte de distribuirea pliantului Martorii fuseseră arestați în mod repetat fiind 

acuzați că au distribuit literatură fără a avea autorizație. Martorii lui Iehova nu cer permisiune de 

la oameni pentru a face lucrarea lui Dumnezeu; în aceasta ei sunt sprijiniți de garanțiile legale ale 

închinării libere. Primele arestări în timpul distribuirii pliantului s-au făcut pe baza faptului că nu 

aveau autorizație, însă ziarele au relatat că Duplessis urma să re-aresteze pe toți martorii care au 

fost arestați în ultimele două săptămâni ale lui Noiembrie pe baza noilor acuzații de „conspirație 

ți distribuire de literatură calomnioasă și sedițioasă. La două săptămâni după ce a declanșat lupta 

împotriva Martorilor, Duplessis cu intoleranță adâncă a declarat presei: "Propaganda martorilor 

lui Iehova nu poate fi tolerată și există mai mult de 400 dintre ei acum înaintea curților de justiție 

din Montreal, Quebec, Three Rivers și alte centre." Arestările se ridică la treizeci pe zi și până la 

sfârșitul lunii noiembrie au existat circa 1 000 de procese  în așteptare în instanțele de la Quebec. 

Unii martori au avut nu mai puțin de 43 de procese împotriva lor. Eliberările pe cauțiune s-au 

ridicat la 500 de dolari în numerar sau 950 de dolari ca obligațiuni de proprietate.  

 Prin toate încercările martorii lui Iehova își dovedesc iubirea lor de neclintit față de 

Dumnezeu prin ascultare de poruncile Lui de a predica, și prin faptul că stau fermi pentru 



libertate ei fac mai sigure libertățile civile ale tuturor oamenilor. Reprezentați greșit, ponegriți, 

discriminați, constrânși în toată provincia, vânați în mod sistematic și arestați pe nedrept, și apoi 

ținuți în închisori infestate cu paraziți, cerându-li-se sume exorbitante ca și cauțiune – totuși ei își 

mențin integritatea față de Dumnezeu și se întorc din nou în serviciul Lui după eliberare. Și este 

o chestiune cu privire la care este testul mai sever: închisorile murdare sau lucrarea în câmp. 

Uneori tinerii catolici îi preced pe martorii din ușă în ușă avertizând și influențând oamenii, sau 

urmează după ei și adună pliantele și le distrug. Oamenii care ar dori să citească se tem deseori 

din cauza vecinilor. În părțile mai puțin educate unde oamenii sunt simple unelte ale preoților, 

până când se face vizita la trei sau patru case, primul proprietar iese afară pronunțând amenințări 

și stârnind vecinătatea. Curând mulți sunt în pridvoare sau pe stradă umplând aerul cu blesteme 

murdare și insultătoare, în timp ce alții telefonează poliția. Deseori este necesar ca martorii să 

viziteze jumătate din case, să meargă în altă parte și să lucreze câteva minute, și apoi să se 

întoarcă să termine unde au început. Ar fi un calvar îngrozitor și insuportabil dacă nu ar fi 

puterea susținătoare și spiritul lui Iehova Dumnezeu. 

 Liderii catolici cooperează îndeaproape cu poliția în arestarea acestor slujitori creștini. 

În celebrul oraș Quebec, Inima Sacră a Ligilor tipărită pe o foaie de 9 cu 12 inci în franceză 

cheamă toți catolicii să lucreze cu poliția pentru ruinarea tuturor martorilor lui Iehova. Concepută 

în stil publicitar mare, senzațional, literele mari cu negru îngroșat aveau un mesaj de la șeful 

poliției. El intimida că „se urmărește vânarea împotriva ultimului martor al lui Iehova cu o 

intensitate ca niciodată”, și a Radio Poliția la dispoziția oricui pentru „a elibera străzile de 

martorii lui Iehova”. Scos în evidență este numărul de telefon al Radio Poliția. Aceasta este una 

din versiunile moderne ale Ierarhiei de a vâna „ereticii” pentru o altă inchiziție. 

 

Discriminare și razii 

 

 Generosul oraș Quebec împărtășește cu alții experiența lui cu o libertate surprinzătoare. 

De exemplu, ziarele din Sherbrooke din 20 Noiembrie au relatat cum primarul Quebec-ului 

Lucian Borne a sfătuit orașul Sherbrooke despre debarasarea de martorii lui Iehova. Carta 

orașului urmează să fie îmbunătățită astfel încât să interzică chiar și distribuirea gratuită a 

materialului religios fără permisiunea prealabilă a șefului poliției. Șeful poate apoi cenzura ce ar 

putea fi neplăcut pentru preotul lui. Rezoluția a trecut în unanimitate, și a început cu aceste 

cuvinte: „Astfel încât să putem scăpa de martorii lui Iehova odată pentru totdeauna…”. O astfel 

de discriminare deschisă este neobișnuită, mai puțin în Quebec. 

 Trec câteva zile, și poliția municipală din Sherbrooke se unește cu poliția provincială și 

descinde în Sala Regatului martorilor lui Iehova în acel oraș. Doisprezece polițiști se năpustesc 

pe ușa din față în seara lui 25 Noiembrie fără nici măcar să apese soneria. Cărți, broșuri, 7000  de 

pliante, registre, corespondență, echipament de birou, și chiar Biblii, incluzând versiunea catolică 

Douay, tot acest material evaluat la câteva sute de dolari a fost capturat și aruncat într-un camion 

deschis. În drum spre sediul poliției provinciale ploaia a deteriorat multe din cărți. În sală banii 

au fost luați din cutia pentru contribuții montată pe perete, și apoi într-o manifestare tipică de 

răzbunare cutia golită a fost ruptă de pe perete și tencuiala deteriorată. Nouă martori, cinci 

bărbați și patru femei, au fost arestați de invadatori și cauțiunea lor a fost stabilită la 500 de 

dolari în numerar sau 900 de dolari ca obligațiune imobiliară pentru fiecare. 

 Trei seri mai târziu invadatorii au dat buzna din nou în sală, doar pentru a-o găsi la fel 

de goală cum au lăsat-o. Frustrați și disperați, ei au pătruns și în apartamentul de deasupra sălii, 

care era ocupat cu oameni care nu erau interesați de lucrarea martorilor lui Iehova. Alte razii au 



țintit casele private risipite în toată provincia. La St. Jerome invadarea a două case a prins în 

plasă 4 000 din pliantele care demască Quebecul și 3 000 de broșuri care  conțineau tratate 

despre Biblie. Destul de ciudat, se pare că în ochii conducătorilor Quebecului apariția pliantului a 

transformat oarecum toată literatura Bibliei în revoltă. Cum vor transpira ei în încercarea 

zadarnică de a dovedi că este așa! 

 Cu toate acestea, nu toți cei din poliția Quebecului sunt solidari cu puciul lui Duplessis. 

Unii din martorii luați la post dar nu arestați au relatat că șeful și oamenii său au ascultat cu 

atenție mărturia, apoi le-au spus despre presiunea pusă asupra poliției. Într-un  alt caz polițiștii 

fuseseră trimiși să aresteze martorii, însă nu au vrut să facă asta. Ei au sugerat ca slujitorii să 

schimbe teritoriul pentru un timp, și ei urmau să spună șefului lor că nu i-au putut localiza pe 

martori. Din nou, un șef al poliției a spus editorilor: „Primele zece apeluri telefonice pe care le 

primim nu ne deranjează deloc, dar când primim douăzeci și cinci sau treizeci, atunci, desigur, 

trebuie să facem ceva”. Preoții pot să ațâțe mulți oameni care la rândul lor să ațâțe poliția, însă 

există multe mii de persoane în Quebec care iubesc libertatea, care nu numai că întorc urechea la 

agitațiile preoțești, ci și ridică o voce puternică în opoziție la această reprimare.  

 

Acțiunea odioasă a lui Duplessis 

 

 Și cum a crescut la număr și ca volum acel cor de voci din și după 4 Decembrie! În ziua 

aceea funcționarii de la Departamentul pentru Licențe al Comisiei pentru băuturi spirtoase din 

Quebec, s-a năpustit asupra restaurantului lui Roncarelii, cerând autorizația pentru băuturi. Nu a 

fost oferit nici un motiv acestui patron de restaurant (care deținuse autorizații pentru băuturi din 

1911) pentru acțiunea aceasta, și camioanele Comisiei pentru băuturi spirtoase au transportat 

băuturi în valoare de 5 000 de dolari. Frank Roncarelli avea o cafenea în Montreal timp de mulți 

ani; el, de asemenea, este unul din martorii lui Iehova și a plătit cauțiuni pentru martori în jurul a 

80 000 sau 90 000 de dolari. Acest lucru a iritat foarte mult pe conducători și a dus la persecutare 

prin urmărire în justiție; astfel în 22 Noiembrie instanțele din Montreal au spus că în viitor poliția 

va avea un „garant diferit pentru fiecare acuzat”. Aceasta urma să-l elimine pe Roncarelli ca un 

garant viitor; acest lucru urma să-i țină închiși pe martori în timp ce procesele erau amânate la 

nesfârșit. Însă asta nu a fost totul. Ura amară a dorit răzbunare sub forma ruinării pentru 

Roncarelli! Prin urmare, în 4 Decembrie autorizația pentru băuturi a fost revocată, și motivul a 

fost dat în aceeași zi de însuși Duplessis: „Un anumit Roncarelli a oferit garanții (ca și cauțiune) 

pentru sute de martori ai lui Iehova. Astăzi, Roncarelii se identifică cu propaganda odioasă a 

martorilor lui Iehova și drept rezultat, am dat ordin Comisiei pentru Băuturi să anuleze 

autorizația lui.  

 

 


