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MARŢI, 1 IANUARIE 

Iehova este un mare Dumnezeu şi un mare Rege, mai presus de toţi dumnezeii. – Ps. 95: 3, AS 

 

Dacă faci din Dumnezeul viu și adevărat refugiul tău, nu poţi să ai vreo legătură cu demonii, 

dumnezeii falşi. Trebuie să serveşti scopului adevăratului Dumnezeu şi trebuie să le spui altora care este 

scopul său. În această vreme de opoziţie a lumii faţă de el, trebuie să demonstrezi că el este refugiul şi 

puterea ta, crezând şi acţionând în armonie cu mărturia sa. (Isa. 43:10-12) Ce Dumnezeu este el ! Înaintea 

lui, toţi dumnezeii falşi trebuie să se plece în scurt timp în înfrângere la Armaghedon. El o să fie de temut, 

mai mult decât agresorii totalitari aplecaţi spre cucerirea lumii pentru întronarea dumnezeilor lor politici şi 

a formei lor religioase peste tot. Cei care îl fac pe el refugiul lor şi care au încredere în puterea lui, i se 

închină. (Ps. 96:4; 97:9) Deoarece el furnizează putere secretă martorilor săi, ei au fost fost capabili să 

îndure ce mai determinată şi diabolică persecuţie din partea agenţilor umani ai dumnezeilor falşi. Dictatori 

lacomi, care râvnesc la stăpânirea lumii, i-au pedepsit pe cei care nu s-au alăturat în idolatrizarea lor. Dar 

când aceşti dictatori s-au prăbuşit, martorii lui Iehova au trăit mai departe. W 3/15 

 

 

MIERCURI, 2 IANUARIE 

Mărturisiți-vă deci deschis păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecaţi. – Iac. 

5:16, NT. 

 

Rugându-ne pentru cei care sunt bolnavi spiritual şi care îşi mărturisesc deschis păcatele nouă şi caută 

ajutorul nostru spiritual ei „ar putea fi vindecaţi” din punct de vedere spiritual. Aceasta îi salvează de la 

decăderea în moarte spirituală, care s-ar putea sfârși în distrugerea lor din întreaga viaţă viitoare. În cazul 

lor, Atotputernicul Dumnezeu va distruge „atât sufletul cât şi corpul în Gheenă.” (Mat. 10:28, NT; Iac. 

5:19,20). Acele păcate pe care persoana bolnavă spiritual le-a mărturisit şi pentru care v-aţi rugat să fie 

vindecată, vor fi acoperite. Dumnezeu le va da uitării şi îşi va reînnoi relaţia paşnică cu păcătosul care s-a 



întors. Păcatele sunt astfel acoperite prin sângele lui Isus care anulează păcatul, însă rugăciunea voastră a 

ajutat să mişte aranjamentul divin al lucrurilor spre un asemenea rezultat. Pentru un asemenea privilegiu al 

serviciului de salvare a vieţilor, puteţi fi foarte recunoscători. W 5/1 

 

 

JOI, 3 IANUARIE 

Şi am auzit vocea Domnului, spunând, Pe cine să trimit...?... Şi el a spus, Du-te şi spune acestui 

popor. – Isa. 6:8,9, AS. 

 

Serviciul divin a avut o prioritate mai mare decât obligaţiile familiei. Şi aşa cum Isaia şi-a putut aranja 

treburile domestice, el urma să-şi părăsească casa şi să meargă la oameni să le spună ceea ce Dumnezeu i-

a spus să spună. El a ridicat o companie de discipoli şi elevi. (Isa. 8:16) Nu oamenii au fost trimişi, ci 

Dumnezeu şi-a trimis purtătorul de cuvânt la ei. Mai Marele Isaia şi discipolii săi, adică, Isus şi apostolii 

săi, au arătat că este calea cea dreaptă pentru cei trimişi de către Dumnezeu să meargă în casele oamenilor. 

Tot astfel rămăşiţa clasei lui Isaia de astăzi îşi continuă drumul făra invitaţia oamenilor şi nici nu sunt 

căutaţi de oamenii Creştinătăţii, echivalentul modern al Israelului. Iehova preia iniţiativa şi îi trimite şi le 

porunceşte să meargă la oameni. Din moment ce ei sunt sub un jurământ de dedicare pentru el şi din 

moment ce s-au oferit voluntari, ei trebuie să meargă şi autorităţile Creştinătăţii nu au nici un drept să îi 

oprească. W 4/1 

 

 

VINERI, 4 IANUARIE 

Şi omul bogat a murit şi a fost îngropat. Şi în Hades şi-a ridicat ochii. – Luca 16:22,23, NT. 

 

Isus era încă și mai mortal decât Ioan Botezătorul pentru clasa „omului bogat” în hainele lor violet şi 

din pânză şi la masa lor somptuoasă. Declarându-se neprihăniţi, ei au apărut odată măreţi în ochii clasei 

lui Lazăr, dar ei erau de fapt dezgustători în viziunea lui Dumnezeu. Isus i-a expus aşa clasei lui Lazăr. 

Astfel i-a dezbrăcat de pânza propriei neprihănirii. El i-a dezbrăcat de pretențiile lor purpurii la regalitate 

în împărăţia lui Dumnezeu, când a spus că persoanele de moravuri uşoare, păcătoşii şi încasatorii de taxe 

din clasa cerşetoare au mers în Împărăție înaintea lor. El a atins apogeul acelei discuții cu teribila judecată: 

„Împărăţia lui Dumnezeu vă va fi luată şi dată unei naţiuni care produce fructele sale.” (Mat. 21:43, NL) 

El a stricat masa lor religioasă când s-a întors de la ei şi a încredințat misterele Împărăţiei şi privilegiul de 

predicare a Împărăţiei clasei sărace a lui Lazăr. Când l-au omorât, aceasta a pecetluit moartea lor în 

favoarea lui Dumnezeu. W 3/1 

 

 

SÂMBĂTĂ, 5 IANUARIE 

Veţi auzi de războaie şi vești de războaie; vedeți să nu vă îngroziți. – Mat. 24:6, NT. 

 

Martorii lui Iehova îl copiază pe Isus şi se supun instrucţiunilor sale. De aceea ei nu s-au alăturat 

armatelor lumeşti şi nu au luat parte la eforturile de război ale naţiunilor în nici un fel. Aceasta nu 

înseamnă că ei sunt pacifişti opuşi războiului, împotrivindu-se şi intervenind cu guverne lumeşti în 

purtarea războaielor de agresiune sau de apărare. Ei nu s-ar putea împotrivi războiului, deoarece ei se 

supun îndeplinirii cuvintelor lui Isus despre consumarea acestui sistem de lucruri. Întrebat de către 

discipolii săi, „Când vor fi aceste lucruri şi care va fi semnul prezenţei tale şi cel al consumării sistemului 

de lucruri?” el le-a spus: „O naţiune se va ridica împotriva altei naţiuni şi o împărăţie împotriva alteia.” 

(NL) Aşadar cum ar putea martorii creştini ai lui Iehova să se opună războaielor lumeşti său să încerce să 

le prevină din moment ce Isus a profeţit că ele vor avea loc cu siguranţă? El nu le-a spus că vor fi în luptă. 

Ei doar vor auzi de ele sau vești despre ele . W 2/1 

 



 

DUMINICĂ, 6 IANUARIE 

Iată, un om cu o funie de măsurat în mână. Eu i-am spus, Unde te duci? Şi el mi-a spus, Să măsor 

Ierusalimul.  – Zah. 2:1,2, AS. 

 

Clasa prefigurată de către tânărul bărbat a fost o organizaţie destul de mică între 1914-1918, pentru că 

atunci era numai o rămăşiţă a oamenilor credincioşi ai lui Dumnezeu, care examinau cu adevărat profeţiile 

şi încercau să stabilească înţelesul lor pentru a afla care va fi munca lor în această organizaţie măreaţă a 

Ierusalimului. Ei doreau măsurătorile acesteia şi să ştie mai multe despre lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi 

găsim pe pământ un grup de femei şi bărbaţi creştini care, la fel ca acest tânăr, sunt sincer interesaţi de 

Ierusalim care este sus şi care este mama noastră a tuturor. (Gal. 4:26, NL) Ei sunt cu adevărat interesaţi 

de organizaţia lui Dumnezeu  şi de extinderea acesteia. Pereţii nu sunt limitele acesteia. Nu, ea este un 

oraş în expansiune, precum un sat fără ziduri. Datorită creşterii sale constante din cauza mulţimilor care 

vin, ar fi greu de luat măsurători exacte. W 1/1 

 

 

LUNI, 7 IANUARIE 

Prin rănile sale, există vindecare pentru noi. – Isa. 53:5, Ro. 

 

Nu prin vreun curs misterios în metafizică, hipnoză sau altă putere hipnotică, ci în mod direct, Isus le-

a acordat discipolilor săi special aleşi autoritatea de a executa tămăduiri fizice. Cu porunca clară că ei vor 

face asta fără o taxă financiară! Apoi el a murit o moarte de martir pentru vindecarea noastră veşnică. A 

dispărut programul de sănătate divină dintr-o dată pentru totdeauna la moartea lui Isus? Nu; Dumnezeu 

Iehova l-a salvat de la prăbuşire, ridicându-l din moarte pentru a lua loc la dreapta lui Dumnezeu în cer şi 

acolo să-şi exercite toată autoritatea pentru Dumnezeu în cer şi pe pământ. La Cincizecime acest Isus a 

turnat spiritul sfânt asupra discipolilor săi credincioşi de pe pământ. Cu acesta el a dat multora dintre ei 

darul puterii de vindecare fizică miraculoasă. Astfel programul de sănătate din cer a continuat în mijlocul 

omenirii. Vindecările miraculoase şi tămăduirile corpurilor umane au continuat până când ultimul dintre 

apostoli şi asociaţii lor creştini a murit. Pe atunci biserica era stabilită în credinţă. W 5/15 

 

 

MARŢI, 8 IANUARIE 

Mariajul să fie onorabil printre toţi şi patul conjugal să fie fără pângărire. – Ev. 13:4, NT. 

 

Iehova a stabilit un lucru onorabil în căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Isus Cristos, Fiul său a 

onorat căsătoria. El însuşi nu s-a căsătorit cât a fost om – planul divin nu a inclus căsătoria sa pe pământ – 

dar el a acceptat invitaţia la o nuntă în Cana din Galileea şi a contribuit la bucuria de acolo, transformând 

apa în vin pentru invitaţii de la nuntă. El, de asemenea, a folosit celebrările de nunţi pentru a ilustra 

adevăruri despre împărăţia cerurilor. El a fost folosit de către Dumnezeu Iehova să restaureze mariajul la 

nivelul său original din Eden. Creatorul a făcut femeia pentru bărbat pentru ca prin căsătoria celor doi să 

poată popula acest pământ cu o rasă umană perfectă, toată rezultată dintr-o singură familie, toți un singur 

sânge, legaţi împreună de legăturile relaţiei familiale. Scopurile lui Dumnezeu în sfârşit sunt întotdeauna 

onorabile şi îi aduc cinstea de Creator. Dorinţa sa este ca mariajul să fie întotdeauna ţinut în onoare de 

către adepţii săi. W 4/15 

 

 

MIERCURI, 9 IANUARIE 

„Am mai multă înţelegere decât toţi învăţătorii mei; căci mărturiile tale sunt meditaţia mea.” – Ps. 

119:99. 

 



Ce loc ocupă Cuvântul lui Dumnezeu în vieţile noastre? Îl punem noi mai presus decât cuvântul oricui 

altcuiva, mai presus de filozofiile umane şi tradiţiile religioase făcute de om şi de poruncile oamenilor  

care sunt contrare dorinţei lui Dumnezeu? Dacă urmăm Cuvântul lui Dumnezeu şi respectăm poruncile 

sale prin acesta şi dăm atenţie sfatului său, noi o să avem aprobarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Acest lucru va fi pentru binele nostru spiritual, ţinându-ne întotdeauna în relaţie de copii pentru El şi sub 

protecţia sa prin îngerii săi şi asigurându-ne darul vieţii eterne pentru credincioșia noastră. Dumnezeu ne 

asigură, precum a făcut-o cu izraeliţii din vechime, că dacă vom da atenţie Cuvântului său, noi o să evităm 

multe necazuri şi tristeţi. Dar dacă noi nu consultăm şi nu rămânem familiari cu Cuvântul său şi nu facem 

ceea ce spune, o să ne îndreptăm spre necaz personal, privat şi dificultăţi, şi o să ratăm aprobarea şi 

binecuvântarea divină. W 6/15 

 

 

JOI, 10 IANUARIE 

Deveniţi împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. – Iac. 1:22, NT. 

 

Dacă oamenii acestei lumi ar urma Biblia, ei nu s-ar omorî unul pe celălalt, ci şi-ar băga sabia în 

teacă. Nicio naţiune nu ar mai ridica sabia împotriva altei naţiuni. Şi nici nu ar mai învăța războiul. Nu ar 

fi asta ceva practic? Nu ar fi interzicerea biblică a furtului şi a corupţiei un bun îndrumător pentru 

politicieni? În Israel, regii trebuiau să aibă o copie a legii lui Dumnezeu pentru îndrumare; politicienii 

astăzi au Biblia. Ar fi o binecuvântare dacă ei ar urma-o la fel de mult precum o citează. În ceea ce 

priveşte sistemul economic care îi face pe puţini bogaţi şi pe mulţi săraci, el nu ar putea fi așa convenabil 

după principiile Bibliei, care în mai multe rânduri a făcut asigurări pentru cei săraci. Şi nu ar fi oare Biblia 

realistă în oprirea curentului crescător al crimei, făcându-l să se întoarcă, secându-l complet? Supunerea la 

poruncile sale ar elimina desfrâul, adulterul, divorţul şi familiile destrămate, bolile venerice şi copiii 

nelegitimi. Părinţii cu principii morale şi-ar învăţa copiii. W 6/1 

 

 

VINERI, 11 IANUARIE 

Fiindcă, ori de câte ori mâncați această pâine şi beți acest pahar, continuați să proclamați moartea 

Domnului, până când sosește el. – 1 Cor. 11:26, NT. 

 

Domnul Isus a murit în 33 d.Cr. Timp de nouăsprezece secole de atunci, discipolii săi supuşi au 

respectat această cină sau masă de seară în ziua potrivită a fiecărui an. Celebrarea anuală a acesteia până în 

acest an, 1952, a însemnat celebrarea de mai mult de 1900 de ori, ceea ce o face într-adevăr „frecventă”. 

Contrar pretențiilor unor persoane religioase, Isus, personal, nu a avut de suferit din nou de atâtea ori, atât 

de „des”, pentru că apostolul Pavel nu spune asta. (Ev. 9:24-26) În acest secol douăzeci, o rămăşiţă 

credincioasă a „micii sale turme” continuă în mod credincios să respecte masa de seară a Domnului. 

Pentru acest popor asupra căruia este chemat marele său nume, Dumnezeu Iehova a asigurat acest pahar și 

această masă. Aceste lucruri el le asigură pentru a-şi uni oamenii precum un singur corp, cu toţi membrii 

acestuia fiind paşnici unul cu altul, ajutându-se şi servindu-se unul pe celălalt. W 1/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 12 IANUARIE 

Iar tu, Daniel, ţine ascunse aceste cuvinte şi sigilează cartea până la timpul sfârşitului. Mulţi vor 

umbla încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte. - Dan 12:4, AS. 

 

Nu cunoștința generală lumească, precum vitezele teribile atinse acum prin actualele invenţii, ci ceva 

mult mai diferit. Alergatul de colo-colo face referire la căutarea cunoaşterii; înseamnă să citească serios şi 

detaliat până la sfârşit, ca studentul să poată fii învăţat. Iehova a intenţionat ca profeţiile date lui Daniel să 

fie îndeplinite şi clar dezvăluite în „ultimele zile” ale naţiunilor ne-evreieşti şi prin acestea cunoaşterea va 



creşte. Până când va veni vremea potrivită a lui Iehova să îndeplinească profeţia şi să dea spiritul 

oamenilor săi, îndemnându-i să caute Cuvântul său cu sârguinţă iar şi iar, precum era, pagină după pagină, 

profeţie după profeţie, nimeni nu ar putea să aibă o înţelegere exactă. În cel mai bun caz ar avea o 

bănuială. Înţelegerea a fost rezervată pentru „consumarea sistemului de lucruri”, în care suntem din anul 

1914 d. Cr. W 7/1 

 

 

DUMINICĂ, 13 IANUARIE 

Cine a dispreţuit ziua lucrurilor mici? – Zah. 4:10. 

 

În anul 1914 d. Cr. un nou sistem de lucruri venea şi îl înlocuia pe cel vechi. Astfel în aceste zile din 

urmă o lume veche de 4000 de ani urmează să se sfârşească şi o nouă lume să vină. Îndeplinirea profeţiei 

ar putea să pară unora nesemnificativă; dar nu vă lăsați înșelați. Luaţi aminte că un mare munte, care a 

umplut întreg pământul, a crescut dintr-o piatră mică ruptă dintr-un munte fără mâini umane. Când Iehova 

îşi pune mâna să îndeplinească orice scop, el se împlinește şi nici o putere nicăieri nu poate să îl 

împiedice, căci el este atotputernic. Oamenii săi încă vor mai îndura multe persecutări brutale, căci ei încă 

mai trăiesc într-o lume păcătoasă, nelegiuită, dar unitatea lor şi pacea care se naște din faptul că ei ştiu că 

sunt nucleul societăţii noului pământ nu vor fi niciodată zdruncinate. Niciodată nu vor fi rupţi în bucăți de 

puterea duşmanului. Fie ca adevărurile că Regele lui Iehova este prezent, că Împărăţia este aici să rămână 

pentru totdeauna şi îşi va manifesta puterea în curând, să vi se întipărească în minte. W 7/15 

 

 

LUNI, 14 IANUARIE 

Un anumit cerşetor, pe nume Lazăr, obişnuia să fie pus la poartă, plin de răni şi doritor să fie hrănit 

cu lucrurile care cădeau de la masa omului bogat.  – Luca 16:20,21, NT. 

 

Numele evreiesc indică faptul că cerşetorul era un evreu şi nu un neevreu. Este o formă grecească a 

numelui „Eleazar”, care înseamnă „Dumnezeu este ajutător”. Datele arată că această clasă a „cerşetorului” 

a început cu evreii, dar a fost lărgită să includă Neevreii, astfel încât astăzi ea este în mare parte ne-

evreiască. Lazăr a fost din aceeaşi comunitate evreiască cu omul bogat. Nici un zid de despărţire nu a fost 

între ei din cauza rasei sau provenienţei naturale. Diferenţa dintre ei a fost datorită superiorităţii şi 

privilegiilor pe care clerul religios şi le-a asumat în mod egoist. Cerşetorul Lazăr îi ilustrează deci pe cei 

săraci care au realizat nevoia lor spirituală, dintre evrei atunci şi din Creştinătate acum. Fiind neglijaţi 

spiritual de către conducătorii religioşi trufaşi care îi ţineau în dispreţ, ei au devenit în mod natural 

ulceroşi şi bolnavi spiritual. Pentru aceştia neglijaţi şi bolnavi a venit Isus să predice Cuvântul tămăduitor 

al lui Dumnezeu. W 2/15 

 

 

MARŢI, 15 IANUARIE 

Deşi umblăm în carne, nu purtăm război potrivit cărnii. - 2 Cor. 10:3, NT. 

 

Martorii lui Iehova se opun într-un mod conştiincios să ia parte la război şi la eforturile de apărare ale 

creştinătăţii şi ale restului lumii, obiecţia lor fiind bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Dar cum pot 

fi ei contestatari conştiincioşi şi nu în acelaşi timp pacifişti? Ei nu sunt împotriva războiului între naţiuni şi 

ei nu intervin în eforturile de război ale naţiunilor şi nici între cei care pot să se alăture cu conştiinciozitate 

în asemenea eforturi. Ei se luptă numai atunci când Dumnezeu le porunceşte să facă asta, deoarece atunci 

este război teocratic. Dacă ei ar susține astăzi că sunt pacifişti, aceasta ar însemna ca ei să denunţe toţi 

martorii lui Iehova precreştini care au ridicat armele să susţină suveranitatea universală a lui Iehova şi 

naţiunea teocratică a Israelului. Dar această denunţare nu o putem face. Isus nu a făcut niciodată asta. 



Însuşi Iehova nu este pacifist. Nici martorii săi nu sunt aşa, chiar dacă sunt contestatari conştiincioşi. W 

2/1 

 

 

MIERCURI, 16 IANUARIE 

Isus... a mers prin ţară făcând bine şi vindecându-i pe toți cei asupriţi de Diavol. – Faptele 10:38, 

NT. 

 

Dumnezeu i-a spus colegului său muncitor, singurul său Fiu născut care a devenit Mesia evreiesc: „Să 

facem om în imaginea noastră, după asemănarea noastră.” (Gen. 1:26) Astfel, Iehova Creatorul şi Fiul său 

Isus Cristos ştiu totul despre sistemul uman, o creaţie comună a lor. Ei au ştiut cum să îl facă să 

funcţioneze perfect la început. Ei ştiu ce l-au scos din ordine până în această zi. Ei ştiu ce să facă să îl 

scape de orice necaz şi să îl pună în ordine perfectă din nou. Această cunoştinţă o vor demonstra în 

întregime în noua lume neprihănită, acum atât de aproape. Totuşi, de-a lungul întregii istorii umane, de la 

căderea omului în boală şi moarte, Iehova s-a dezvăluit drept Tămăduitorul divin. El şi-a manifestat în 

special puterea de a vindeca prin Fiul său iubit, cât a fost pe pământ ca „omul Isus Cristos”. Nici o durere 

fizică în alţii nu putea să reziste tratamentului său, nici măcar moartea. A fost spiritul lui Dumnezeu sau 

forţa activă, operând prin Isus, care a făcut acestea. W 5/1 

 

 

JOI, 17 IANUARIE 

Şi am auzit vocea Domnului, spunând, Pe cine să trimit? – Isa. 6:8, AS. 

 

 Iehova este cel care întreabă asta, deoarece el este Cel care face trimiterea martorilor şi 

ambasadorilor săi. El a fost Cel care l-a trimis pe Isus, Fiul său pe pământ să se dovedească „martorul 

adevărat şi credincios”. Isaia din vechime a avut copii. Isus este Mai Marele Isaia, căruia Iehova i-a dat 

copii, adică, adepţii săi unși, şi pe aceştia Iehova îi trimite, de asemenea, să predice şi să depună mărturie. 

Pentru a duce adevăratul mesaj divin la ceilalţi, ei trebuie să fie trimişi sau delegaţi de către Iehova. Fără 

hirotonisirea cu care Dumnezeul Preaînalt îşi trimite reprezentanţii, o persoană nu vine în numele lui 

Dumnezeu. Dar fiind trimisă cu autorizaţia lui Dumnezeu, ea nu trebuie să ceară permisiunea de la nimeni 

să predice. Invitaţia la serviciu de la Iehova la templul său, era dată drept o chemare generală şi 

oportunitatea era deschisă pentru oricine care a auzit să răspundă. La fel ca Isaia, rămăşiţa era liberă să 

răspundă în 1919. Clerul nu a reuşit să facă asta. W 4/1 

 

 

VINERI, 18 IANUARIE 

Prin urmare noi nu ne vom teme, chiar dacă pământul se schimbă şi chiar dacă munţii se zguduie în 

inima mărilor. – Ps. 46:2, AS. 

 

Cu cât ne apropiem mai mult de bătălia de la Armaghedon, nu ştim ce forţe catastrofale vor fi 

executate de către Dumnezeu Iehova să copleşească această lume şi să o distrugă. Elementele politice, 

militare, comerciale şi religioase ale acestei lumi se vor cutremura în mod sigur de teamă la vederea și 

auzul acestor lucruri şi vor înnebuni la perspectiva sigură a distrugerii pentru ei. Noi, sub adăpostul 

împărăţiei lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem. Noi am putea fi în mod natural înspăimântaţi, precum a 

fost Moise la Muntele Sinai, dar noi nu o să împărtăşim teama lumii. (Ev. 12:21) Noi ştim că Dumnezeu 

controlează puterile distrugerii şi ştim spre cine le direcţionează, nu către noi, ci către duşmanii săi, 

duşmanii noştri. Noi l-am făcut refugiul şi adăpostul nostru şi el ne va adăposti în siguranţă, trecându-ne 

peste precum îngerul său distrugător a trecut peste toate casele din Egipt însemnate cu sângele Mielului 

Pascal. W 3/15. 

 



 

SÂMBĂTĂ, 19 IANUARIE 

Fă-mă să înţeleg calea învăţăturilor tale. – Ps. 119:27. 

 

În afară de Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu nu a prezis munca, cursul şi activităţile personale ale 

nici unui individ. Cuvântul său prezice lucrările sale cu organizaţia teocratică sub Cristos şi munca, 

experienţele, persecuţiile, eliberarea şi triumful acesteia. Astfel dacă noi nu vedem organizaţia, dar 

încercăm să aplicăm profeţiile la noi înşine, nu putem să vedem adevărata îndeplinire a profeţiei şi să 

înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem ataşaţi de organizaţia sa şi nu lucrăm în armonie cu ea 

şi dacă nu trecem prin experienţele ei, nu putem să obţinem sensul Cuvântului lui Dumnezeu şi să facem 

lucrarea sa corect. A fost nevoie de Isus, capul organizaţiei lui Dumnezeu, să deschidă minţile discipolilor 

săi să înţeleagă complet sensul Scripturilor. Astăzi Dumnezeu şi-a ridicat organizaţia sa vizibilă cu cei pe 

care i-a eliberat în împlinirea profeţiei biblice. În zilele noastre dezvăluirea şi înţelegerea Cuvântului lui 

Dumnezeu a fost prin această organizaţie plină de spirit. W 6/15 

 

 

DUMINICĂ, 20 IANUARIE 

Noi, de asemenea, exercităm credinţa şi prin urmare vorbim. – 2 Cor. 4:13, NT. 

 

Cei care îl cunoaşteţi pe Dumnezeu şi  care sunteţi obişnuiţi  cu Cuvântul său, vă veţi arăta credinţa 

prin fapte bune? Când cineva studiază şi îi cunoaşte Cuvântul şi îşi exercită credinţă în el, nu se pune 

problema să rişte în noua lume. Este vorba de a fi sigur care va fi rezultatul. Dacă eşti sigur, vei încerca să 

îi convingi pe alţii care sunt pregătiţi să se îndepărteze de Babilon. Dacă cineva fuge de vechea lume şi de 

naţiunile care îl distrug, care va fi rezultatul? În principal înseamnă că individul va fi pregătit să primească 

viaţă veşnică. El va avea oportunitatea să se închine Celui Mai Înalt Dumnezeu, Creatorul său, pentru 

totdeauna. Dar pentru a primi binecuvântările acestei lumi, el trebuie să-l accepte pe Fiul, Isus Cristos; 

căci scriptura spune că oricine crede în El, va putea primi viaţă veşnică. Tu, ca şi creştin, îl vei ajuta să 

înveţe aceste lucruri? Nu va fi uşor; va fi nevoie de răbdare şi timp din partea amândurora. W 1/1 

 

 

LUNI, 21 IANUARIE 

Nu puteți să luați parte la „masa lui Iehova” şi la masa demonilor. – 1 Cor. 10:21, NT. 

 

Apostolul vorbeşte aşa pentru că lucrurile simbolizate de emblemele Memoriale au fost asigurări 

făcute de către Iehova în numele celor care aparţin lui Cristos. Expresia lui Pavel „masa lui Iehova” este 

înţeleasă de către criticii textuali ca fiind citată din Maleahi 1:7,12 (Greacă LXX). „Masa lui Iehova” ar 

putea să facă referire la întregul aranjament al Domnului pentru masa de seară. Dar dacă să referă la o 

parte anume a ei, atunci trebuie să se refere la pâinea nedospită, pentru că ea este fără sânge. Pâinea 

reprezintă „corpul lui Cristos” în care iau parte moştenitorii uniţi ai Împărăţiei din mica turmă a lui Isus. 

Este Dumnezeu cel care a luat măsuri pentru „corpul lui Cristos”. El îl creează, stabilind membrii acestuia 

potrivit plăcerii sale, Isus Cristos drept Cap şi cei 144.000 drept membrii corpului sub el, fiecare ocupând 

un loc atribuit. Asocierea cu Isus, Capul, este o asigurare pe care Dumnezeu a făcut-o pentru cei din mica 

turmă şi numai lor le este dat acest privilegiu. W 1/15 

 

 

MARŢI, 22 IANUARIE 

Omul bogat a murit şi a fost îngropat. Şi în Hades şi-a ridicat ochii, fiind în chinuri, şi l-a văzut pe 

Avraam în depărtare şi pe Lazăr la pieptul său. - Luca 16:22,23, NT. 

 



Refuzându-l pe Isus, clasa omului bogat a murit față de privilegiul de a fi asociată cu Isus Cristos, 

precum a fost Sămânţa promisă a lui Avraam. Până la moartea lor fizică, ei au trăit în carne şi oase precum 

femeia hoinară despre care a scris Pavel: „Cea care se dedă la plăceri senzuale este moartă chiar dacă 

trăieşte.” (1 Tim. 5:6, NT) Legea pe care o susțineau ei s-a dovedit să fie moarte pentru ei, condamnându-i 

la moarte drept păcătoşi blestemaţi. (Rom. 7:9-11)  Trăind în carne şi oase, chiar dacă erau morţi în ochii 

lui Dumnezeu, ei puteau să vadă ce s-a întâmplat cu grupul lui Lazăr şi puteau fi mișcați de acest lucru. 

Această clasă a fost îngropată în ultimii trei ani şi jumătate după Rusalii, deoarece atunci evanghelia a fost 

predicată neevreilor pentru prima dată şi clasa omului bogat dintre evrei nu erau cei care să predice. Ei 

erau precum morţi, îngropaţi. W 3/1 

 

 

MIERCURI, 23 IANUARIE 

Pune-ți sabia la locul ei, căci toţi cei care scot sabia vor muri de sabie. – Mat. 26:52, NT. 

 

Isus a fost arestat de către o bandă armată sub circumstanţe care ar putea să provoace o rezistenţă 

armată. Dovezile ulterioare arată că El nu a recurs la sabie când a sosit arestul său ilegal. De ce, atunci, le-

a sugerat discipolilor săi să ia o sabie şi măcar o sabie să fie luată în Ghetsimani? El a făcut asta ca să 

arate că nu a ales să recurgă la rezistenţă armată, ci s-a predat voluntar în armonie cu dorinţa Tatălui său. 

Petru a încercat să opună rezistenţa armată, a folosit sabia şi a tăiat urechea unui om. Atunci Isus i-a vorbit 

lui Petru precum este citat mai sus. Pentru a bea din cupa pe care Tatăl său i-a dat-o, Isus a acţionat într-un 

mod pe care alţii îl consideră pacifism. El, totuşi, nu mergea înaintea curţii Tatălui său sau înaintea curţilor 

ţării cu acuzaţia de rezistenţă armată. El nu s-a expus să fie omorât sub rezistenţă armată; el a trebuit să 

moară de bunăvoie, ca un sacrificiu, precum un miel dus la tăiere. W 2/1 

 

JOI, 24 IANUARIE 

Atunci am spus, Până când, O, Iehova? Şi el a răspuns, Până când oraşele vor fi distruse, fără nici 

un locuitor. - Isa. 6:11. 

 

Astfel, fără să stabilească o dată, Iehova pune o limită practică pentru munca noastră în mijlocul 

oamenilor din creştinătatea netămăduită. Noi trebuie să continuăm până când este redusă  la statul devastat 

descris aici în mod profetic. Vremea se apropie, când cele „zece coarne” ale fiarei, sprijinite de întreg 

corpul acelei fiare, se vor întoarce la sistemul stricat al Creştinătăţii din religia babiloniană şi îl va 

distruge. Acesta va fi începutul Armaghedonului, dar la marele apogeu armatele cereşti ale lui Iehova sub 

comanda Regelui său Isus Cristos, vor executa judecăţile sale drepte împotriva tuturor elementelor 

păgâne, religioase, politice, sociale şi comerciale. Aceasta va veni asupra creştinătăţii pentru că şi-a închis 

ochii, şi-a astupat urechile şi şi-a îngrășat inima faţă de mărturia martorilor pe care i-a trimis Iehova. 

Astfel, în ciuda condiţiilor de asediu împotriva Creştinătăţii, noi trebuie să ducem mai departe mesajul. W 

4/1  

 

 

VINERI, 25 IANUARIE 

Teme-te de Iehova şi îndepărtează-te de rău: Aceasta va fi sănătate pentru buricul tău şi înviorare 

pentru oasele tale. - Prov. 3:7,8, AS. 

 

Neputinţa, bolile şi accidentele îşi au cauzele lor normale. Toate bolile care au venit pe pământ au 

rezultat din încălcarea originară a legii lui Dumnezeu. În acelaşi fel astăzi, neputinţa şi boala sunt datorită 

unor încălcări ale legii lui Dumnezeu referitor la bunăstarea fizică. Ele nu sunt din cauza atingerii directe a 

lui Satana. Doar pentru că o persoană crede vestea bună a împărăţiei lui Dumnezeu şi se dedică să-L 

urmeze pe Isus, Dumnezeu nu face un miracol şi nu schimbă organismul trupesc în vreun fel. Oh, el ar 

putea fi capabil să îşi prelungească viaţa, trăind mai bine de acum înainte drept un creştin, atât moral cât şi 



fizic, deoarece el învaţă din ce în ce mai mult despre adevăr şi oferă corpului său tratament adecvat. El nu 

abuzează precum fac cei din lume cu corpurile lor. Activitatea altruistă în lucrarea lui Dumnezeu face bine 

atât minţii cât şi corpului omului. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicarea acestuia are un efect 

favorabil sănătății. – W 5/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 26 IANUARIE 

Învăţătura lui Balaam care l-a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, 

ca ei să mănânce lucruri jertfite idolilor şi să comită fornicaţie. - Rev. 2:14, NT. 

 

Aceasta este exact modul de acțiune al adversarului. Dacă el nu poate să ispitească oamenii lui Iehova 

să îl renege verbal pe Dumnezeu şi pura lui veneraţie, el încearcă să îi ruineze, atrăgându-i în imoralitate. 

Ca și izraeliții de atunci, noi suntem practic pe punctul de a intra în noua lume neprihănită. Chiar dacă 

suntem atât de aproape de ţelul nostru glorios, încă există pericolul să nu-l atingem ca și corespondenți 

moderni ai acelor mii de izraeliţi. Nu uitați: Noi suntem carne şi oase precum au fost acei oameni. Ispitele 

obişnuite pentru ei pot în acelaşi fel să ne ispitească şi să ne facă să cădem. Doar pentru că aparţinem 

organizaţiei pe care Iehova a salvat-o nu este o garanţie că nu putem să cădem în păcat şi să dezamăgim ca 

indivizi şi astfel să nu intrăm în noua lume cu organizaţia teocratică. Aşadar, aveţi grijă. W 4/15 

 

 

DUMINICĂ, 27 IANUARIE 

Du-te şi spune acestui popor: Voi auziţi,într-adevăr, dar nu înţelegeţi; şi cu adevărat vedeţi, dar nu 

înţelegeţi. Fă insensibilă inima acestui popor şi fă-le ochii grei.– Isa. 6:9,10, AS. 

 

Ceea ce i-a fost spus aici lui Isaia să spună oamenilor, nu a fost cu adevărat conţinutul mesajului său, 

ci urma să fie efectul acestuia. Ceea ce le-a spus de fapt este inclus în ultimele șaizeci de capitole ale 

profeţiei. Mai Marele Isaia, Isus Cristos şi-a aplicat lui însuşi ceea ce i-a fost spus aici lui Isaia să spună. 

Cuvintele lui Iehova la templu sună ca şi cum martorii săi astăzi trebuie să poruncească oamenilor să nu 

înţeleagă ceea aud şi să nu perceapă ceea ce văd; şi ca şi când martorilor săi le este poruncit să facă inimile 

oamenilor insensibile, să le facă urechile grele şi să le închidă sau mânjească ochii. Dar Iehova nu forţează 

oamenii în acest sens; altfel, el ar fi responsabil pentru soarta lor cumplită. El pur şi simplu face oamenii 

să asculte şi să vadă martorii săi în acţiune. Apoi, prin profeţia sa, el prezice efectul acestora asupra 

oamenilor sau cum ei nu vor răspunde favorabil. – Mat. 13:14,15. W 4/1 

 

 

LUNI, 28 IANUARIE 

Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânaţi şi adulteri. – Ev. 13:4, NT. 

 

Vestea bună este menită să salveze păcătoşii, inclusiv pe cei desfrânaţi şi adulterii. Chiar în vremea 

lui, Pavel a spus că a predicat şi i-a adus în adevăr pe cei desfrânaţi, idolatrii, adulteri, sodomiţi sau 

oameni păstrați pentru scopuri nenaturale sau oameni care se culcă cu oameni, etc. Toţi erau mari 

răufăcători împotriva legii morale. Însuşi Isus le-a pus preoţilor morali în exterior şi bătrânilor religioşi că 

încasatorii de impozite şi curvele mergeau în împărăţia lui Dumnezeu înaintea lor. (1 Cor. 6:9-11, NT; 

Mat. 21:31,32) Dar acum ei fuseseră curăţaţi prin adevăr. Aşa că ei nu mai trebuie să se modeleze după 

tradiţiile şi standardele acestei lumi şi trebuie să îşi conformeze gândurile, afecţiunile sau comportamentul 

după adevărul şi poruncile lui Dumnezeu. Astfel când aceştia vin în adevăr şi Dumnezeu îi primeşte în 

organizaţia sa teocratică, ei trebuie să facă schimbări radicale în vieţile lor, inclusiv în aranjamentele lor 

de acasă. Aceasta a fost adevărat acum nouăsprezece secole. Este la fel de adevărat şi astăzi. W 4/15 

 

 



MARŢI, 29 IANUARIE 

Nu toți au darul de a vindeca, nu-i așa? – 1 Cor. 12:30, NT. 

 

Vindecarea fizică divină era o trăsătură a primei prezenţe a lui Cristos şi a începutului congregaţiei 

sale, dar a fost sortită să dispară odată cu moartea apostolilor săi şi a asociaţilor lor. Autoritatea de a 

vindeca era unul din darurile spiritului care, de la Cincizecime, a fost dat numai prin apostoli sau în 

prezenţa lor. Oamenii care aveau darul de a vindeca în mod miraculos prin sau în prezenţa apostolilor, nu 

puteau să împărtăşească spiritul altora. Astfel ei nu puteau să dea mai departe darul puterii tămăduitoare 

altora. În consecinţă, când apostolii au murit şi cei asociaţi cu ei, atunci darul spiritual de vindecare 

miraculoasă a oamenilor într-un mod fizic a încetat să mai fie împărtăşit sau exercitat. Astăzi ne despart 

nouăsprezece secole de la apostolii prin care darurile de tămăduire erau împărtăşite. Astfel, în absenţa 

fizică a lui Isus şi a apostolilor săi este zadarnic pentru un creştin să se roage pentru darul spiritual de a-i 

vindeca pe alţii şi de a fi vindecat el însușii în mod miraculos. W 5/1 

 

 

MIERCURI, 30 IANUARIE 

Îmbrăcaţi întregul costum de armură de la Dumnezeu. – Ef. 6:11, NT. 

 

Organizaţia teocratică ne acordă mult ajutor şi protecţie, ca să nu mai vorbim şi despre îngerii sfinţi 

invizibili sub Cristos. Totuşi există şi măsurile personale de apărare pe care trebuie să le luăm individual. 

În aceste măsuri, Cuvântul scris al lui Dumnezeu joacă o parte necesară şi vitală; el este puternic pentru 

protecţia noastră. Suntem într-o adevărată luptă. Gândiţi-vă împotriva cui suntem – întreaga armată 

măreaţă invizibilă de spirite rele este împotriva noastră! Ei ne pun sub presiune pentru a ne distruge 

credinţa şi a ne ispiti şi a ne forţa să abandonăm  serviciul lui Dumnezeu. Noi vom fi cuprinşi de teroare 

dacă nu ne asigurăm că Dumnezeu are grijă să ne protejeze. Dar noi nu putem să lăsăm toată 

responsabilitatea de a ne proteja lui Dumnezeu. El ne-a oferit anumite lucruri să le folosim pentru a ne 

proteja pe noi înşine şi pe fraţii noştri şi noi trebuie să folosim acestea. Care? Piesele care formează 

costumul complet de armură spirituală. A nu-l folosi înseamnă să rămânem expuşi. W 6/15 

 

 

JOI, 31 IANUARIE 

Veniţi, priviţi lucrările lui Iehova, care a făcut pustiiri pe pământ; făcând războaiele să înceteze până 

la marginile pământului. – Ps. 46:8,9, Ro. Pss. 

 

Această invitaţie, rostită de cei din organizaţia invizibilă a lui Dumnezeu Iehova, ne asigură în mod 

pozitiv că vor fi supravieţuitori pe pământ după ce Armaghedonul va mătura această lume veche cu 

mătura distrugerii şi va curăţa pământul pentru nouă lume neprihănită. Supravieţuitorii vor fi informaţi şi 

vor şti că Iehova prin puternicul său Războinic Isus Cristos, este cel care a făcut acele devastări vizibile de 

atunci pe pământ. Asemenea pustiiri nu au distrus pământul sau l-au ruinat fără restaurare la un statut de 

paradis precum grădina Edenului. Ele doar i-au „ruinat pe cei care ruinau pământul”. (Rev. 11:18, NT) 

Dumnezeu nu îşi va distruge piedestalul, pământul, ci îl va glorifica sub împărăţia lui Cristos. Astfel este 

Iehova prin Cristos, cel care pune capăt tuturor formelor de război de pe pământ, distrugând toţi aţâţătorii 

la război, „împrăștiind popoarele care se bucură de război” şi distrugând armele lor teribile de război. W 

3/15 

 

 

 

VINERI, 1 FEBRUARIE 

Prinţii m-au persecutat fără motiv, dar inimii mele i-a fost frică de cuvintele tale. – Ps. 119:161. 

 



Clerul şi oamenii dau Bibliei un loc de onoare, o fac cea mai vândută carte, o au în muzeele lor şi 

plătesc sume enorme pentru copii rare care sunt cu mult mai mari decât cele ale oricărei alte cărţi. O au în 

casele lor, o pun în camere de hotel, jură pe ea în curţile judecătoreşti şi o folosesc să administreze 

jurămintele de serviciu, societățile Bibliei o distribuie în întreaga lume şi ea circulă, ori în totalitate, ori 

parţial în mai mult de o mie de limbi. Politicienilor creştinătăţii iubesc le place s-o citeze şi pretind că 

partidele lor politice vor îndeplini promisiunile Împărăţiei. Milioane de oameni dau astăzi Bibliei mult 

serviciu de pe buze, precum au făcut scribii şi fariseii; dar la fel ca aceştia nu reuşesc să trăiască după 

aceasta, adaugă sau scad din ea, o fac inutilă şi persecută şi câteodată omoară martorii lui Iehova care iau 

Biblia drept un ghid practic şi încearcă să trăiască după poruncile sale. W 6/1 

 

 

SÂMBĂTĂ, 2 FEBRUARIE 

Paharul pe care Tatăl meu mi l-a dat, oare nu ar trebui să-l beau cu orice preţ? – Ioan 18:11, NT. 

 

Potrivit voinţei lui Dumnezeu, paharul care i-a fost dat lui Isus să-l bea, el îl împarte şi cu mica sa 

turmă de co-moştenitori ai Împărăţiei. Aceasta a făcut-o clară, când le-a spus la doi dintre apostolii care au 

aplicat pentru anumite locuri în Împărăţie cu el: „Paharul pe care-l beau, îl veţi bea şi voi şi cu apa de botez 

cu care sunt botezat, o să fiţi botezaţi şi voi.” (Marcu 11:39, NT) Paharul pe care l-a băut atunci şi pe care l-

a turnat Tatăl său şi i l-a dat, a fost voinţa sa pentru el. Această voinţă a fost înscrisă odinioară în Sfintele 

Scripturi şi a marcat suferinţă şi o moarte umilitoare pentru el, ca şi cum ar fi fost un păcătos, un 

batjocoritor şi un dispreţuitor al lui Dumnezeu Iehova. Această trăsătură din urmă a fost ceea ce a făcut atât 

de dificil pentru Isus să bea, astfel încât i-a spus acest lucru Tatălui său de trei ori în rugăciune şi apoi s-a 

resemnat să bea această porţie din voinţa divină. Acest curs a condus la câştigarea Împărăţiei. W 1/15 

 

 

DUMINICĂ, 3 FEBRUARIE 

Aţi auzit că s-a spus, „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Totuşi, vă spun: nu vă împotriviţi celui 

ce este rău. - Mat. 5:38,39, NT. 

 

Învăța Isus acolo despre pacifism? Nu; ci astfel el a arătat că adepţii săi nu trebuie să fie dispuşi să 

rănească pe nimeni altcineva, chiar şi sub provocare, unde sunt implicate doar chestiuni personale. Ei nu ar 

trebui să recurgă la Legea Talionului sau a Represaliilor, scrisă de către Moise în Exodul 21:23-25 şi în 

Leviticul 24:19,20. Dar chiar şi unde un ochi mergea pentru un ochi, dintre pentru dinte, viață pentru viaţă, 

această asemănare pentru asemănare nu trebuia să fie cerută personal de cel rănit. Balansarea socotelilor 

trebuia să fie pusă înaintea autorităţilor legale, mai degrabă decât ca cel rănit să ia legea în propriile sale 

mâini. Aceasta a fost legea dată prin Moise. Dar Isus Cristos este Profetul pe care Iehova a promis să îl 

ridice mai sus decât Moise şi astfel legea lui Isus este superioară şi înlocuieşte legea lui Moise. Prin urmare, 

noi trebuie să dăm atenţie la ceea ce spune El dacă suntem credincioşi ca şi adepţii ai săi. W 2/1 

 

 

LUNI, 4 FEBRUARIE 

Ierusalimul o să fie locuit precum satele fără ziduri, din cauza mulţimilor de oameni şi vite din el. – 

Zah. 2:4, AT. 

 

Potrivit propriilor rapoarte ale Societăţii, în anul 1918, erau doar 3.868 de persoane care proclamau 

oamenilor mesajul Împărăţiei, invitându-i să caute refugiu, alinare şi consolare în Ierusalim. Oraşul a 

crescut. Pe măsură ce naţiunile au intrat în al doilea lor război mondial şi au produs mai multă regimentare 

şi conducere totalitară, totuşi această rămăşiţă împreună cu oamenii bunăvoinţei au continuat să predice 

Cuvântul. Astăzi vedem adunaţi în acest oraş fără ziduri un număr chiar mai mare a celor pe care Iehova 

ştie că îi aparţin lui. Martorii săi văd că această lucrare de extindere continuă. Ei trăiesc în oraşul care se 



dezvoltă. Cu această „mulţime de oameni” există şi o mulţime de vite. Aceasta ar putea să reprezinte în mod 

potrivit bunăstarea organizaţiei lui Dumnezeu. Isus a spus, „Am alte oi, care nu sunt din această turmă; şi pe 

acestea trebuie să le adun, ca să fie o singură turmă şi un păstor.” El este Păstorul Potrivit al acestei mari 

organizaţii pe care o strânge acum laolaltă. W 1/1 

 

 

MARŢI, 5 FEBRUARIE 

Şi în Hades el şi-a ridicat ochii, existând în chinuri şi l-a văzut pe Avraam în depărtare şi pe Lazăr. – 

Luca 16:23, NT. 

 

Conducătorii şi personalitățile religioase ale Creştinătăţii astăzi se văd departe de sânul Mai Marelui 

Avraam, Dumnezeu Iehova. Ei sunt în chinuri la observarea şi simţirea activităţilor martorilor lui Iehova. Ei 

văd sute de mii răspunzând şi ataşându-se clasei lui Lazăr, precum o mare familie de zece copii noi care i-a 

fost dată lui Iov după ce şi-a revenit din aparenta defavoare a lui Dumnezeu din cauza uneltirilor lui Satan. 

Mesajul lui Iehova prin martorii săi este precum un foc arzător împotriva religioniștilor din clasa „omului 

bogat”: „Nu este cuvântul meu ca focul? Spune Iehova.” (Ier. 23:29, AS) Pentru ei activităţile clasei lui 

Lazăr în proclamarea zilei de răzbunare a lui Iehova sunt precum plaga de lăcuste prezisă în Revelaţia 9:1-

11 şi Ioel 2:1-11. Aceste „lăcuste” sunt armata martorilor lui Iehova. Nu în mod surprinzător efortul este 

făcut ca să îi distrugă. W 3/1 

 

 

MIERCURI, 6 FEBRUARIE 

Iată mirele! Ieşiţi în întâmpinarea lui. – Mat. 25:6, NT. 

 

În națiunea teocratică a Israelului nu a existat o căsătorie legală de drept comun chiar dacă un cleric 

religios nu era chemat să oficieze căsătoria. Totuşi căsătoria era pregătită în mod legal. Un intermediar sau 

o persoană care intervenea se ocupa de părinţii sau tutorii tânărului şi ai tinerei pentru care căsătoria era 

căutată şi apoi se intra într-un legământ. De atunci înainte bărbatul si femeia erau consideraţi căsătoriţi sau 

logodiţi. Orice acţiune imorală din partea femeii înainte ca mirele să o ia la casa lui, era o încălcare a 

contractului de căsătorie şi era un caz de adulter, pentru care ea putea fi supusă la moarte. A fost la fel cu 

Iosif şi Maria când a rămas însărcinată prin sfântul spirit. După o perioadă de logodnă mirele îşi lua mireasa 

din casa părinţilor. El o conducea în mod public spre domiciliul său printre bucuria şi urările de bine ale 

vecinătăţii, urmată de un festin de căsătorie. Astfel căsătoria era cunoscută public şi acolo erau mulţi 

martori. W 4/15 

 

 

JOI, 7 FEBRUARIE 

În ea va mai rămâne o zecime, dar şi aceasta va fi arsă, ca un copac mare şi ca un copac falnic din 

care, după ce este tăiat, rămâne un butuc, iar butucul va fi o sămânţă sfântă. – Isa. 6:13, Ro; AS. 

 

Acea „zecime” pare să fie rămăşiţa spirituală credincioasă a martorilor lui Iehova, care erau ilustraţi de 

către rămăşiţa evreilor credincioşi care s-au întors în fosta ţară necredincioasă a lui Iuda şi Ierusalim şi au 

reînnoit acolo închinarea pură a lui Dumnezeu. Rămăşiţa, ultima din „naţiunea sfântă” a lui Dumnezeu de 

pe pământ, este o „sămânţă sfântă”, o „rasă sacră”. (Mo) Această sămânţă sfântă va rămâne ca un trunchi pe 

pământ şi va înmuguri din nou după dezastrele de la Armaghedon. (Iov 14:7-9) Supravieţuind cu ea va fi 

marea turmă de „alte oi”, care s-au întors la Iehova şi la împărăţia sa şi care au fost tămăduiţi. Închinarea 

pură a lui Iehova va înmuguri din nou sub cele mai bune condiţii după Armaghedon şi se va răspândi până 

la marginile pământului. Atunci „întregul pământ va fi plin de gloria lui Iehova”, exact aşa cum au prezis 

serafimii la templu. W 4/1 

 



 

VINERI, 8 FEBRUARIE 

Dumnezeu pentru noi este... un ajutor uşor de găsit în vreme de necaz. - Ps. 46:1, Ro. Pss. 

 

Stă în natura oamenilor când se află neajutoraţi în necaz să apeleze la dumnezeii lor pentru ajutor şi 

eliberare. Dar rugăciunile la Dumnezeu Iehova sunt în zadar dacă intențiile lor sunt contrar voinţei sale. Nu 

este voinţa în acest timp să stabilească pacea mondială pentru ca naţiunile să revină la normal. Dacă ar 

restaura pacea, naţiunile ar consuma numai beneficiile pentru scopurile lor egoiste, arătând că sunt „iubitori 

de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu”. Calendarul Cuvântului său stabilesc perioada noastră 

drept o vreme marcată de necazuri internaţionale. Astfel, a-L face pe Dumnezeu refugiul nostru şi a ne baza 

pe puterea sa, înseamnă pentru noi să acceptăm necazul despre care Cuvântul său ne-a avertizat, şi în timp 

ce acest necaz se ridică în jurul şi împotriva noastră, să ne uităm la el ca fiind „ajutorul nostru prezent” 

(VA), „un ajutor la greu, repede de găsit.” (Ro) Întotdeauna în cea mai rea situaţie Dumnezeu s-a lăsat găsit 

cel mai repede şi mai binevoitor şi s-a dovedit un ajutor la necaz! W 3/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 9 FEBRUARIE 

Dumnezeu este un Dumnezeu, nu al dezordinii, ci al păcii. Ca în toate congregaţiile celor sfinţi. – 1 

Cor. 14:33, NT. 

 

La organizaţia teocratică vizibilă putem să căutăm să ne dea o sarcină la care să muncim şi aceasta o să 

ne împiedice să privim la teritoriul altuia şi să cauzăm confuzie, iritare şi conflicte. Acest lucru va aduce 

eforturile noastre în armonie cu cele ale tuturor altor editori ai Împărăţiei din teritoriu în congregaţia locală 

şi va duce la pace şi unitate. Aceasta îl va mulţumi pe Dumnezeu. În timp ce muncim sub îndrumarea 

generală a lui Dumnezeu, colaborând cu organizaţia sa teocratică, El ne lasă liberi să decidem în ceea ce 

priveşte mişcările noastre mai personale sau private. În nenumărate ocazii, apostolul Pavel a fost îndrumat 

direct de către manifestările spiritului sau viziunile de la Domnul. Aceasta a fost pentru mişcarea lui 

generală; dar în alte situaţii el trebuia să lase deoparte planurile sale personale şi să decidă în legătură cu ce 

aranjamente erau cel mai bine de făcut. Apoi a trebuit să muncească la ele și să vadă cât de mult se 

potriveau cu voința lui Dumnezeu. W 6/15 

 

 

DUMINICĂ, 10 FEBRUARIE 

Tu, Sion, eliberează-te, tu care locuieşti cu fiica Babilonului. Căci astfel a spus Iehova al armatelor, 

Pentru propria sa onoare m-a trimis între naţiunile care te distrug. – Zah. 2:7,8, Ro. 

 

Adepţii credincioşi ai lui Isus Cristos trebuie să fie pentru împărăţia lui Iehova. Ei nu mai vor să fie 

jefuiţi de naţiuni şi să vină sub supunerea lor; aşa că ei fug din această lume veche a Babilonului cu 

conducerea lui diabolică şi se așează sub conducerea Regelui cerului, Isus Cristos, pe care îl ştiu că conduce 

acolo sus. El a fost pus pe tron de Dumnezeu Iehova şi a fost făcut conducător în 1914. Ce lucru minunat s-

a întâmplat de atunci! Astăzi găsim o mulţime de oameni care au ascultat mesajul Împărăţiei şi care spun: 

„Lăudaţi-l pe Iah, voi oamenilor, deoarece Iehova, Dumnezeul nostru, Atotputernicul, a început să conducă 

ca rege” (Rev. 19:6, NT). A sosit vremea pentru apărarea numelui lui Iehova şi cei care au fugit din 

organizaţia babiloniană recunosc că El a devenit rege, prin întronarea Fiului Său. Aceasta este ziua în care 

să ne bucurăm. W 1/1 

 

 

LUNI, 11 FEBRUARIE 

Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu înseamnă oare împărtășirea cu sângele lui Cristos? 

- 1 Cor. 10:16, NT. 



 

Cupa Memorială a reprezentat mai mult decât moartea lui Isus ca un sacrificiu de răscumpărare, un 

sacrificiu care urma să valideze noul legământ şi să înlăture păcatele discipolilor săi care sunt luaţi în 

legământ. Sacrificiul de răscumpărare nu a cerut în sine ca Isus să sufere ocară şi persecuție şi în cele din 

urmă să se ducă de pe această lume în necinste. Acea parte a porţiei din pahar a fost turnată de către Tată să 

testeze până la limită integritatea Fiului de Dumnezeu, ca să arate sprijinul ferm al lui Isus pentru 

suveranitatea universală a lui Dumnezeu. Această porţie a paharului el a trebuit s-o bea pentru a demonstra 

că merită Împărăţia pentru care Dumnezeu a încheiat un legământ cu el. Din moment ce Iehova şi-a luat 

discipolii în legământul pentru Împărăţie cu el, ei sunt, de asemenea, obligaţi să bea din acest pahar cu el, 

astfel încât să îşi demonstreze integritatea faţă de Dumnezeu şi să-şi demonstreze meritul de a domni 

împreună cu Isus Cristos în glorie cerească. W 1/15 

 

 

MARŢI, 12 FEBRUARIE 

Dacă un hoţ este prins intrând într-o casă şi lovit cât să moară, proprietarul nu este vinovat; însă dacă 

a fost după răsărit, proprietarul este vinovat. – Ex. 22:2,3, Mo. 

 

În întunericul nopţii hoţul nu putea fi identificat dacă ar fi scăpat şi astfel putea fi lovit ca să fie ţinut în 

loc. Dacă intrusul ar fi murit, atunci persoana care îşi proteja proprietatea era nevinovat. Dar dacă ar fi intrat 

în casă pe timp de zi şi ar fi fost lovit mortal, atunci cel care l-a lovit era vinovat de uciderea hoţului. Pe 

timpul zilei, el ar fi putut identifica hoţul şi să îl raporteze Legii şi să pună Legea să îl prindă şi să îl oblige 

să facă restituirea şi să suporte, de asemenea, o amendă. Dar prin uciderea hoţului, protectorul proprietăţii ar 

fi exagerat. Cu siguranţă, toate proprietăţile în care un hoţ pe timpul zilei ar fi putut să pătrundă şi să fure nu 

sunt egale cu valoarea vieţii sale. Dacă ar fi scăpat sau dacă agresorii care invadau ar fi scăpat şi Legea nu 

ar fi fost niciodată capabilă să îi aducă înaintea justiţiei, atunci chiar dacă am fi suferit pierderea de bunuri 

materiale, nu am fi adus vinovăţia de vărsare de sânge asupra noastră. W 2/1 

 

 

MIERCURI, 13 FEBRUARIE 

Bucură-te de soţia tinereţii tale. De ce, fiul meu, să te desfeţi cu soţia altuia şi să îmbrăţişezi sânul unei 

necunoscute? - Prov. 5:18,20, AT. 

 

Căsătoria ar trebui să fie onorată şi făcută o chestiune responsabilă prin legalizarea în faţa martorilor şi 

înregistrarea la autorităţile adecvate ale ţării. Odată căsătoriţi, soţul şi soţia trebuie să-şi ţină viaţa conjugală 

în onoare, fiind credincioşi jurămintelor lor făcute unul celuilalt. Ei ar trebui să-şi trateze relaţia de căsătorie 

cu seriozitate ca ceva care nu poate fi uşor destrămat din orice motive, cu excepţia infidelităţii 

matrimoniale, chiar dacă legile ţării în privința divorţului sunt foarte liberale şi vaste. Căsătoria este ceva ce 

îi restricţionează în relațiile lor cu alţii de sex opus. Pentru soţ şi soţie să aibă relaţii sexuale nu este o 

pângărire a patului conjugal, ci este o îndeplinire a unei datorii a căsătoriei, conform 1 Corintenii 7:1-7. Însă 

pentru oricare dintre ei, soţ sau soţie, a comite adulter cu un străin este o pângărire a patului conjugal. W 

4/15 

 

 

JOI, 14 FEBRUARIE 

În ele, el a ridicat un cort pentru soare, care... se bucură ca un bărbat puternic ce aleargă pe drumul 

lui. - Ps. 19:4,5, AS. 

 

Sfinţii înţelepţi ai lui Dumnezeu în aceste ultime zile o să strălucească ca soarele – plini de vigoare, 

vitalitate şi energie datorită bucuriei Împărăţiei. Sărind pentru pură plăcere, ei aleargă cursa cu zel.  Înaintea 

lor este lucrarea lor şi ea va fi îndeplinită conform planului făcut de Rege. Ei nu au timp să piardă vremea 



pe drum; fără ezitări. Mai tare străluceşte lumina Împărăţiei. Exact aşa cum puternicul soare risipeşte 

întunericul nopţii şi îl face să dispară şi în mod irezistibil străluceşte din ce în ce mai tare, aşa și slujitorii 

sfinţi ai lui Iehova se înmulţesc şi îşi extind eforturile. Dacă toţi locuitorii lumii ar obiecta şi ar lupta 

împotrivă, ei tot nu ar putea să oprească sau să întârzie nici măcar cu o secundă răsăritul şi strălucirea 

soarelui. Astfel oamenii lui Iehova o să strălucească la fel de puternic ca soarele. Toate forţele teribile ale 

lumii lui Satan nu pot să oprească lumina adevărului din strălucire nici măcar pentru o secundă. W 7/1 

 

 

VINERI, 15 FEBRUARIE 

Dragostea nu se termină niciodată. – 1 Cor. 13:8, NT. 

 

În aceste zile din urmă, cu vărsarea spiritului, „rodul spiritului”, care este iubirea, nu a eșuat să apară. 

Ea abundă în adevărata congregaţie creştină de astăzi. Pavel a făcut clar faptul că iubirea va rămâne după ce 

darurile miraculoase ale spiritului vor dispărea. Darul de vindecare miraculoasă a marcat copilăria 

congregaţiei creştine ca să îşi ridice credinţa şi să fie identificaţi drept oamenii aleşi ai lui Dumnezeu de 

atunci înainte. Dar acum că ajuns la bărbăţie, sau maturitate după aceste nouăsprezece secole de experienţă 

creştină, adevărata rămăşiţă a adepţilor lui Cristos nu exercită acel dar. Acum noi creştinii avem ceva mai 

mare şi mai extins decât vindecarea fizică. Mulţi sunt aşa-numiţii „tămăduitori” din păgânime şi 

Creştinătate. Şi totuşi ei toţi arată lipsă de iubire prin faptul că râvnesc la răsplată financiară, faimă, 

notorietate, importanţă şi putere egoistă asupra oamenilor! Astfel ei nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu în 

ciuda faptului că fac minuni. W 5/1 

 

 

SÂMBĂTĂ, 16 FEBRUARIE 

Din talpa piciorului până în creştet nimic nu e sănătos... „Veniţi acum să îndreptăm lucrurile între 

noi”, spune Domnul. - Isa. 1:6,18, AT. 

 

Privind la starea Creştinătăţii din punct de vedere social, politic, economic, judiciar, moral şi religios, 

de care are mai multă nevoie, de vindecarea organismului fizic al oamenilor sau de vindecare spirituală? 

Indiscutabil, este o nevoie serioasă de vindecare fizică. Totuşi această bunăstare fizică nu ar scuti de 

durerile şi distrugerea războiului iminent al Armaghedonului. Vindecarea spirituală este vindecarea urgentă, 

mai importantă şi cu adevărat vitală. Pentru că doar cei care caută şi câştigă recuperarea spirituală vor 

supravieţui teribilelor pustiiri şi distrugerilor „războiului din marea zi a Dumnezeului Atotputernic” şi vor 

intra în noua lume sănătoasă. Iehova, prin profetul său Isaia, a pus terapia spirituală pe primul loc şi a 

prescris venirea la Dumnezeu şi judecarea cu el. W 5/15 

 

 

DUMINICĂ, 17 FEBRUARIE 

Domnul să vă facă să creşteţi. – 1 Tes. 3:12, NT. 

 

Editorii veştii bune au vizita oamenii în fiecare săptămână, conducând studii ale Bibliei în casele lor. 

Dar este asta de ajuns? Nu. Noi trebuie să ajutăm aceste persoane să obţină o legătură fermă cu viaţa eternă 

şi să îi ajutăm să declare public adevăratul mod de confesiune. Noi vrem ca ei să îl cunoască pe Dumnezeu 

astfel încât să fie capabili să predice şi altora, făcând asta pentru că îşi doresc, nu din constrângere, ci mai 

degrabă datorită iubirii pentru adevăr şi a dorinţei de a vedea Teocraţia crescând.  Pe parcursul anului trecut 

a existat o creştere. Dar ce putem face în anul 1952 pentru a ne îmbunătăţi activitatea? Dacă tendinţa 

generală este de creştere, atunci rezultatele noastre individuale trebuie, de asemenea, să ia avânt. Cândva pe 

parcursul anului trecut, fiecare ţară a avut o creştere de vârf a editorilor, făcând un total de 442.380 de 

persoane diferite care desfășoară activități de slujire pentru toate ţările. Dacă toţi aceştia s-ar angaja în 



serviciul de teren în fiecare lună, mărturia ar fi imensă pe parcursul anului 1952. Atunci strigătul pentru 

lauda lui Iehova ar fi precum vocea unei mari adunări. W 1/1 

 

 

LUNI, 18 FEBRUARIE 

Nu poţi să bei din cupa lui Iehova şi din cea a demonilor. – 1 Cor. 10:21, NT. 

 

Isus a oferit cupa Memorială discipolilor săi cu cuvintele: „Această cupă înseamnă noul legământ prin 

virtutea sângelui meu, care va fi vărsat pentru voi.” (Luca 22:20, NT) Tot aceeași cupă este „cupa lui 

Iehova” deoarece noul legământ este înţelegerea sau contractul pe care El îl face pentru a scoate din toate 

naţiunile „un popor pentru numele său”. Dar este Isus Cristos care acţionează ca un mediator între 

Dumnezeu şi oameni, furnizând sângele de sacrificiu pentru a pune acel nou legământ în vigoare. Cei luaţi 

în acest nou legământ sunt „oamenii pentru numele său”, începând cu rămăşiţa evreiască credincioasă de la 

Cincizecime şi mai târziu credincioşii neevrei de la centurionul Corneliu mai departe. Pe aceştia îi adună 

Dumnezeu, spunând: „Strângeţi-vă la mine – voi oamenii mei de o bunătate iubitoare, care aţi onorat 

legământul meu prin sacrificiu.” (Ps. 50:5, Ro) Acest nou legământ este o dovadă adiţională care arată că a 

bea din cupa Memorială se limitează la cei care sunt membrii corpului lui Cristos. W 1/15 

 

 

MARŢI, 19 FEBRUARIE 

Omul bogat a murit şi el şi a fost îngropat. Şi în Hades şi-a ridicat ochii, fiind în chinuri şi l-a văzut pe 

Avraam în depărtare şi pe Lazăr la pieptul său. – Luca 16:22,23, AS. 

 

Acum persoanele religioase din Creştinătate sunt într-o stare de moarte spirituală, precum omul bogat 

din parabolă. Cu siguranţă ei nu sunt conştienţi de faptul că „vremurile stabilite ale naţiunilor” s-au încheiat 

în 1914 (d. Cr) şi că acolo împărăţia lui Dumnezeu a fost pusă în putere peste pământ cu Sămânţa promisă a 

lui Avraam, Isus Cristos, pe tron. Ei dispreţuiesc rămăşiţa clasei lui Lazăr, martorii actuali ai lui Iehova, 

pentru că predică un asemenea mesaj. Clasa religioasă a „omului bogat” a nesocotit sensul profetic al 

evenimentelor mondiale. Ei au refuzat mesajul adus de actualul „Lazăr” şi au căutat refugiu într-un substitut 

uman pentru Împărăție, Națiunile Unite. Ei nu demonstrează nici o activitate pentru proclamarea şi 

avansarea Împărăţiei. Ei arată că sunt morţi şi îngropaţi faţă de Dumnezeu. Judecata lui îi pronunţă ca fiind 

aşa. W 3/1 

 

 

MIERCURI, 20 FEBRUARIE 

Sionul a auzit şi s-a bucurat. – Ps. 97:8. 

 

În nici una din capitalele lumii nu există bucurie interioară adevărată, nici măcar în capitala Națiunilor 

Unite sau în capitala politico-religioasă, Vatican. Un oraş, totuşi, se bucură de prospeţimea şi fericirea pe 

care lumea nu o cunoaşte şi nu o poate înţelege. Este noul oraş al lumii prin care adevăraţii creştini au 

călătorit în ultimele nouăsprezece secole, capitala universului lui Dumnezeu. Acum ea şi-a stabilit puterea 

peste pământul nostru. În 1914 Isus Cristos, Principalul Fiu în organizaţia lui Dumnezeu a fost întronat şi 

astfel adus să activeze autoritatea Împărăţiei. El domnește la dreapta Tatălui său. Astfel acum există bucurie 

neobişnuită în Sionul ceresc. Nu este de mirare, aşadar, că martorii lui Iehova de pe pământ care reprezintă 

împărăţia sa sunt, de asemenea, bucuroşi. Ei nu plâng pentru sfârşitul acestei lumi pe care scrisul de pe 

perete îl anunţă naţiunilor. Ei se bucură cu noile ceruri. W 3/15 

 

 

JOI, 21 FEBRUARIE 



Atunci a zburat unul din serafimi spre mine, ţinând un cărbune încins în mână, ... şi mi-a atins buza cu 

el şi a spus, Iată, asta ţi-a atins buzele; şi nedreptatea îţi este luată. – Isa. 6:6,7, AS. 

 

Cu recunoştinţă conştientizăm astăzi cum curăţarea clasei moderne a lui Isaia a fost realizată prin 

bunătatea nemeritată a lui Iehova. Pentru ca ei să fie readuşi în favoarea Regelui, buzele lor trebuiau să fie 

curăţate. Mesajul pe care acele buze îl rosteau, trebuia să fie pur, fără compromis, fără teama de oameni, 

fără tradiţii religioase şi filozofii umane şi elogiile egoiste ale oamenilor. (Prov. 22:11; Țef. 3:9,AS) Ei 

trebuiau să fie martori ai lui Iehova ca Suveran Universal, şi astfel trebuiau să îi ofere „sacrificiul de laudă, 

adică, rodul buzelor care declară public numele său”. (Ev. 13:15, NT) Nevoia de predicatori, ambasadori, 

profeţi, proclamatori era implicată aici. De aceea accentul era pus pe starea buzelor. La acea vreme mulţi 

erau simpli participanţi la întâlniri. Dar acum toţi trebuie să fie martori activi cu buze curățite de frică. W 

4/1 

 

 

VINERI, 22 FEBRUARIE 

Voi sunteţi martorii mei, spune Iehova şi slujitorul meu pe care l-am ales. – Isa. 43:10, AS. 

 

După ce ai analizat semnificația celor 1 260, 1 290 şi 1 335 de zile relatate de către Daniel, nu 

„dispreţui ziua lucrurilor mărunte”. Ci ştiind aceste lucruri, realizează că organizaţia care aduce dovezi ale 

îndeplinirilor profeţiei în şi prin ea, trebuie să fie formată din oamenii lui Iehova. Dumnezeu face ca 

cuvântul său să se îndeplinească şi îşi dezvăluie secretele sacre oricui voiește El. Înţelege importanţa acestor 

viziuni îndeplinite, conștientizează importanța lor, află că suntem în ziua prosperităţii şi vremea 

binecuvântării este aici din 1926. „Slujitorul” lui Dumnezeu este dezvăluit naţiunilor de către martorii săi de 

pe pământ şi acel slujitor va trebui recunoscut înainte ca favoarea lui Dumnezeu să le fie oferită. Nu există 

altă cale de a obţine cunoaşterea adevărului. Nu dispreţui instrumentul pe care Dumnezeu îl foloseşte; ia în 

considerare în primul rând mesajul de importanţă pe care îl aduce organizaţia teocratică şi dovezile pe care 

le oferă aceasta. W 7/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 23 FEBRUARIE 

Să ne îmbrăcăm cu armele luminii. – Rom 13:12, NT. 

 

Noi trebuie să ne luptăm determinaţi împotriva marilor duşmani spirituali. Astfel noi trebuie să 

îmbrăcăm şi să purtăm întregul costum de armură de la Dumnezeu. Armura este aceeași pentru fiecare 

dintre noi şi cu ea puteam să stăm ferm uniţi şi să ţinem duşmanul la ananghie şi să-i respingem atacurile. 

Aşa că purtaţi fiecare piesă. Ţineţi-vă inima fixată la neprihănire, neprihănirea lui Dumnezeu, pentru 

protecţia voastră. Păstraţi-vă neclintită credinţa şi măriţi-o precum un scut. Umblați în echipamentul veştii 

bune a păcii pentru a vă proteja de dificultatea drumului. Puneţi-vă în jurul vostru cureaua adevărului pentru 

putere ca să duceţi greutăţile şi să rezistaţi. Ţineţi-vă capul acoperit cu speranţa corectă care nu duce la 

dezamăgire. Întăriţi-vă strânsoarea sabiei spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu. Acum că a venit momentul să 

încheiem înţelegerea cu duşmanul, învăţaţi  să învârtiţi această sabie. Cu ea daţi la o parte orice lovitură 

ostilă şi înfigeţi această armă cu două tăişuri în organele vitale ale argumentelor duşmanului. W 6/15 

 

 

DUMINICĂ, 24 FEBRUARIE 

Ierusalimul va fi locuit precum satele fără ziduri, ... Pentru că eu, spune Iehova, ... voi fi slava în 

mijlocul lui. – Zah. 2. 4,5, AS. 

 

Însuşi Iehova este gloria acestei întregi organizaţii, Ierusalimul care este deasupra, femeia sa. În aceste 

zile din urmă ale vechii lumi, El este cel care a ridicat această organizaţie şi a produs creşterea Teocraţiei. 



Creşterea şi splendoarea ei nu se datorează niciunui om sau vreunei organizaţii pământeşti. El este cel care 

prin Fiul său strânge laolaltă „celelalte oi” cu sute de mii, făcând un oraş mare. Iehova îi dă binecuvântarea 

şi protecţia. Aceşti oameni din marele oraş nu sunt inactivi, ci ei continuă să răspândească şi să predice 

mesajul împărăţiei lui Dumnezeu până la marginile pământului, pentru ca toţi să poată şti că Iehova este Cel 

Suprem al universului şi că apărarea numelui şi cuvântului său este aproape. W 1/1  

 

 

LUNI, 25 FEBRUARIE 

Cu lăcomie vă vor exploata prin cuvinte prefăcute. Cât despre ei însă, judecata din timpurile străvechi 

nu întârzie şi distrugerea lor nu dormitează. - 2 Pet. 2:3, NT. 

 

Din cauza comportamentului neglijent, libertin şi necredincios al unui membru, oamenii cinstiţi se 

supără împotriva organizaţiei ca un întreg. Aceasta îi împiedică să caute asocierea cu organizaţia lui 

Dumnezeu şi aceasta se potriveşte foarte bine cu scopul Diavolului. Cel slab şi imoral nu îl serveşte pe 

Dumnezeu, ci-l serveşte pe provocatorul şi adversarul Său și este de partea Diavolului. Noi putem astfel să 

vedem cât de responsabili suntem să urmărim comportamentul corect, astfel încât să arătăm cinstit şi 

credincios înaintea întregii lumi ce reprezintă organizaţia teocratică în ceea ce privește principiile morale și 

doctrina ei. Creştinii care se întorc la imoralitate şi astfel aduc ocară nemeritată asupra organizaţiei vin, 

aşadar, sub o condamnare specială de la Dumnezeu. Să nu se gândească că păcatul nu îi va găsi şi că vor 

putea scăpa. Judecata sa nu se mişcă încet. Distrugerea lor nu va dormita ca şi cum nu ar fi conştientă de 

comportamentul lor. W 1/15 

 

 

MARŢI, 26 FEBRUARIE 

Cel care mănâncă şi bea, mănâncă şi bea judecata împotriva lui însuşi dacă nu discerne corpul. – 1 

Cor. 11:29, NT. 

 

Chiar dacă „celelalte oi” din prezent nu sunt privilegiate să mănânce şi să bea simbolurile, ele se pot 

bucura că aceasta nu înseamnă condamnare pentru ele. Având un „simţ potrivit al Corpului” (Mo) ele se pot 

bucura că noul legământ ajunge la apogeu prin faptul că alege de pe pământ un popor pentru numele lui 

Iehova şi acum ei sunt privilegiaţi să se asocieze cu rămăşiţa acelui popor, ultima din „corpul lui Cristos”. 

Chiar dacă nu sunt pregătiți să participe la simbolurile Memoriale, ei se pot bucura că Isus este „Mielul lui 

Dumnezeu care ia păcatul lumii”. Şi la fel cum străinii circumcişi care au locuit printre izraeliţi la vremea 

exodului s-au împărtăşit din Mielul Pascal, aşa și ei se împărtăşesc astăzi cu rămăşiţa spirituală a Mielului 

atipic, exercitând credinţa în sângele lui Cristos şi făcând voinţa lui Dumnezeu precum a dat El exemplu. 

Împreună cu rămăşiţa ei mărşăluiesc din această lume şi aşteaptă cu nerăbdare să fie eliberaţi din ea. W 

1/15 

 

 

MIERCURI, 27 FEBRUARIE 

Mă rog ca în toate lucrurile să prosperi şi să ai sănătate bună, la fel cum prosperă sufletul tău. – 3 

Ioan 2, NT 

 

Din datele Scripturale noi concluzionăm în mod corect că atunci când ne îmbolnăvim sau când anumite 

boli vin asupra noastră cu vârsta, noi am putea să ne întoarcem la metode naturale de vindecare, sau remedii 

medicale. Putem să apelăm la doctorii din cele mai bune şcoli. Putem să mergem la sanatorii sau spitale sau 

să avem operaţii chirurgicale. Asemenea metode curative nu sunt interzise unui creştin al credinţei. Noi nu 

trebuie să amânăm tratamentul adecvat sau să avem grijă de noi, rugându-ne şi aşteptând vindecare divină 

miraculoasă. Ar fi greşit să ne rugăm şi să aşteptăm un răspuns la o asemenea rugăciune. De ce? În primul 

rând, deoarece asemenea tămăduire nu este pentru credincioşi şi în al doilea rând, deoarece asemenea dar de 



tămăduire prin sfântul spirit a dispărut. Să apelăm la tămăduitori prin credinţă, ne-ar face o rană spirituală, 

căci aceştia îşi continuă profesia, nu prin puterea spiritului lui Dumnezeu, ci prin puterea Înșelătorului. 

Dacă ar fi înţeles Scripturile ei nu ar fi în acea afacere. W 5/1 

 

 

JOI, 28 FEBRUARIE 

Dați deci Cezarului ce este al Cezarului. – Mat. 22:21, NT. 

 

Ce trebuie să dăm noi Cezarului? Cu siguranţă nu vieţile noastre, căci noi nu i-am datorat niciodată 

acestea Cezarului şi ele nu-i aparţin lui. Isus a trăit în tărâmul lui Cezar, deoarece prin agresiunile militare 

Roma imperială a cucerit Palestina. Isus nu s-a înrolat în armatele lui Cezar. El a ştiut că Dumnezeu şi 

Cezar nu sunt prieteni. De aceea Cezar prin guvernatorul său Pilat l-a condamnat pe Fiul lui Dumnezeu la 

moarte şi după aceea a persecutat adepţii lui Iehova. Predica lui Isus de pe munte spune că noi nu putem să 

slujim doi stăpâni, în special când cei doi stăpâni sunt duşmani reciproci. Martorii lui Iehova „au depus 

jurăminte solemne pentru serviciul lui Dumnezeu” şi ei sunt controlaţi de către „o credinţă... în relaţie cu o 

Fiinţă Supremă care implică datorii superioare celor care se ridică din orice relaţie umană”, inclusiv în orice 

relaţie pământească cu Cezar. Astfel când se ridică vreun conflict între Dumnezeu şi Cezar, ei cedează 

acestor datorii superioare datorate lui Dumnezeu. W 2/1 

 

 

VINERI, 29 FEBRUARIE 

Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți toate lucrurile spre gloria lui 

Dumnezeu. - 1 Cor. 10:31, NT. 

 

Dacă îi face plăcere lui Dumnezeu, el poate să întărească până şi pe cel mai slab dintre oamenii săi 

credincioşi într-un mod anormal la Armaghedon să depăşească toate greutăţile acelei vremi de necaz 

inegalabil şi să supravieţuiască. Supravieţuirea oricăruia dintre oamenii săi va fi pentru motivul că El i-a 

protejat în mijlocul distrugerii pe care o execută împotriva tuturor duşmanilor săi. În timp ce suntem activi 

în serviciul lui Dumnezeu ar trebui să încercăm să avem mare grijă de sănătatea noastră, vitalitatea fizică şi 

să ne păzim împotriva exceselor, riscurilor şi accidentelor cât de mult putem. Apoi putem să avem încredere 

în Tatăl ceresc şi Păzitorul nostru pentru restul. Dacă, totuşi, intrăm în pericole din cauza credincioșiei în 

serviciul său, noi trebuie să acceptăm tot ce lasă El să vină potrivit voinţei sale şi noi putem să îi mulţumim 

pentru eliberarea noastră din pericolele recunoscute.  Nu riscați inutil. Nu îl puneți pe Iehova la încercare 

într-un mod nejustificat. W 5/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 1 MARTIE 

Luați întregul costum de armură de la Dumnezeu. – Ef. 6:13, NT. 

 

Neprihănirea este o platoşă de protecţie pentru inimile noastre şi mesajul paşnic al evangheliei ne 

echipează picioarele să mărşăluim în serviciul de teren într-un mod paşnic. Promovând pacea în loc să 

iscăm fără tact ceartă, ne face să mergem mai uşor pe distanţe mai lungi. Neprihănirea şi vestea bună a 

păcii le învăţaţi din Biblie şi cu ajutorul organizaţiei teocratice. Credinţa noastră, care se bazează pe 

cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi pe familiarizarea noastră cu el şi lucrările lui, împiedică rachetele 

arzătoare ale cuvintelor amare de ocară şi acuzaţie falsă să intre în noi şi să ne producă o rană mortală în 

spiritualitatea noastră. Cu cât cunoaştem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu şi cu cât avem mai multă 

experienţă cu lucrurile, cu atât mai larg devine scutul credinţei noastre. Pentru protecţia capului sau a 

minţii noastre, Dumnezeu ne-a dat casca de salvare sau „speranţa de salvare”. Rezistând cu credinţă şi 

câştigând aprobarea lui Dumnezeu, speranţa noastră creşte. W 6/15 

 



 

DUMINICĂ, 2 MARTIE 

În timp cerşetorul a murit şi a fost dus de îngeri la sânul lui Avraam. - Luca 16:22, NT. 

 

Moartea a pus sfârşit condiţiei de cerşetor pentru Lazăr şi l-a pus într-un loc favorizat. Clasa lui Lazăr 

a murit când vestea Împărăţiei a început să fie spusă celor săraci, pe care clerul religios i-a dispreţuit şi i-a 

neglijat. Prin Isus, clasei lui Lazăr i-a fost predicată vestea bună şi aceasta a condus la moartea lor ca o 

clasă de cerşetori, bolnavi spiritual şi flămânzi. Ei nu mai mergeau la poarta „omului bogat” pentru 

mâncare, ci s-au adunat la Isus Mesia. Cei conştienţi de nevoia lor spirituală, flămânzi şi însetaţi de ceea 

ce era corect, erau hrăniţi şi alinaţi. Isus a spus: „Legea şi Profeţii au fost până la Ioan. Începând de atunci, 

regatul lui Dumnezeu este anunțat ca veste bună și oameni de orice fel se străduiesc din răsputeri să intre 

în el.” (Luca 16:16, NT) Da, clasa smerită a lui Lazăr, care cândva cerşea de la clasa omului bogat, se 

străduia din răsputeri să intre în Regat și să-l apuce.  W 2/15 

 

 

LUNI, 3 MARTIE 

Sfânt, sfânt, sfânt este Iehova al armatelor:... Şi temeliile acelor praguri s-au cutremurat la vocea 

celui care a strigat şi casa s-a umplut de fum. – Isa. 6:3,4, AS. 

 

Proclamarea sfinţeniei lui Dumnezeu a noii lumi neprihănite este foarte puternică. Ea determină o 

zguduire, deranjând autoamăgirea creaturilor care se încred în propria lor neprihănire. Aceasta ar perturba 

pe oricine care ar păşi peste prag să se apropie de Dumnezeu. I-ar face să se îngrijoreze de condiţia inimii 

lor. Din fericire pentru noi, avem un înaintaş care a intrat în marele templu al lui Dumnezeu pentru noi, 

adică, Isus Cristos, marele Rege-Preot, după asemănarea lui Melhisedec. Neprihănirea sacrificiului său 

compensează imperfecţiunile şi păcatele noastre cu care ne-am născut. Totuşi trebuie să ne cercetăm 

inimile, să vedem dacă ele sunt sfinte în devotamentul lor pentru adevăr şi neprihănire. Cei din casa lui 

Dumnezeu trebuie în special să facă asta. Umplerea casei cu fum denotă faptul că el este prezent acolo cu 

glorie de neatins. W 4/1 

 

 

MARŢI, 4 MARTIE 

Atunci a zis: Nu, tată Avraam, dar dacă cineva dintre morţi se va duce la el, se vor căi. – Luca 16:30, 

NT. 

 

Clasa omului bogat contrazice: Moise şi Profeţii nu sunt de ajuns. Clasa clericilor astăzi nu vrea să se 

rupă de tradiţiile religioase, ceremoniile străvechi şi filozofiile păgâne, pe care le-au sanctificat în 

sistemele şi învăţăturile lor religioase. Ei lasă pe oameni să aibă Biblia, dar ei nu recomandă congregațiilor 

lor învăţătura pură a lui Moise şi a Profeţilor şi acum a restului Scripturilor inspirate scrise pentru a arăta 

îndeplinirea lui Moise şi a Profeţilor. Ei nu vor ca martorii lui Iehova, sau clasa lui Lazăr, să recomande 

oamenilor Sfintele Scripturi, demascând tradiţiile religioase, ceremoniile şi filozofiile. Nu, dar fie ca 

Dumnezeu, Mai Marele Avraam, să dea un semn supranatural care să arate dacă clasa lui Lazăr este 

adevărată sau falsă şi care nu va rezulta într-o asemenea durere pentru cei „cinci fraţi” ai omului bogat. W 

3/1 

 

 

MIERCURI, 5 MARTIE 

Înlăturați-l din mijlocul vostru pe răul acela. – 1 Cor. 5:13, NT. 

 

Dumnezeu Preaînalt va avea acum o organizaţie teocratică clar vizibilă. El va avea grijă, aşadar, ca 

acum de la venirea sa la templu, ea să fie ţinută curată de imoralitate şi alte lucruri rușinoase. O persoană 



vinovată  de imoralitate ar putea pretinde că are dreptul să se amestece în organizaţie şi că poate să 

protesteze împotriva faptului că este excomunicat. El protestează şi se ceartă pentru faptul că dacă are 

acces liber la organizaţie, el va fi ajutat să-şi depăşească relațiile imorale cu cineva de sex opus şi astfel să 

fie salvat de consecinţele rele ale cursului său. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ordonă excomunicarea unei 

asemenea persoane imorale ca o expresie  a judecății sale împotriva lui. Dacă cel vinovat nu se căieşte sau 

nu îşi îndreaptă viața, el nu poate fi iertat şi luat înapoi în societatea organizaţiei teocratice. Dumnezeu 

judecă adulterii şi pe cei desfrânaţi cu condamnare şi nu are nici o relaţie cu ei. El le interzice oamenilor 

săi să aibă relaţii cu ei. W 4/15 

 

 

JOI, 6 MARTIE 

Oraşul lui Dumnezeu, sfântul loc al corturilor Celui Preaînalt. Dumnezeu este în mijlocul lui. – Ps. 

46:4,5, AS. 

 

Oraşul lui Dumnezeu, delectat de curenţii râului Împărăţiei, este locul unde Cel Suprem al universului 

locuieşte. El a sfinţit locul cu prezenţa sa sfântă. El şi-a pus numele peste oamenii din acea organizaţie 

teocratică. Templul său este acolo, ceea ce înseamnă că pura sa veneraţie este dusă mai departe acolo prin 

martorii săi dedicaţi. Veneraţia sa este o siguranţă pentru ei, păzindu-i împotriva tuturor căilor false şi a 

politicilor spre care religiile acestei lumi conduc oamenii. Din moment ce El a sfinţit organizaţia  cu 

prezenţa şi cu numele său, El este hotărât s-o păstreze curată şi pură. Nu este de mirare că duşmanii care 

ating organizaţia sa teocratică cu rea intenţie sunt ca şi cum ar atinge pupila sensibilă a ochiului său. Ei 

vor suferi pentru asta. Nici o creatură, demon sau fiinţă umană nu va distruge organizaţia sa curată. Ea 

este un lucru permanent. Dumnezeul Preaînalt îşi ţine promisiunile de a-i păstra pe cei credincioşi în ea. 

W 3/15 

 

 

VINERI, 7 MARTIE 

Rugaţi-vă neîncetat ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în zi de sabat. - Mat. 24:20, NT. 

 

Nici un eveniment luat în particular nu semnifică că suntem în ultimele zile. Dar când toate aceste 

evenimente se întâmplă asupra unei generaţii, în ordinea sau succesiunea prezisă, atunci toate aceste 

lucruri laolaltă constituie semnul. Când vedem acest semn compus este timpul să dăm atenţie 

avertismentului lui Isus de a fugi la organizaţia lui Dumnezeu pentru siguranţă în timpul Armaghedonului. 

Întârzierea ar putea fi fatală pentru noi. Prea frig să fugim pe acea vreme de iarnă şi prea târziu să 

rezolvăm salvarea în acea perioadă de sabat. Cu acea ocazie va fi Iehova, cel care va acţiona prin Cristos 

la Armaghedon, pentru a-şi apăra numele. Dacă vrem să facem munca necesară de pregătire pentru a 

supravieţui Armaghedonului, trebuie să distingem semnul acum, să-l înțelegem acum, să descoperim 

acum cerinţele lui Iehova pentru noi şi să luăm acum măsurile de precauţie esenţiale, supunându-ne chiar 

acum sfatului său despre cum să înfruntăm furtuna Armaghedonului. W 6/1 

 

 

SÂMBĂTĂ, 8 MARTIE 

Creatorul este soţul tău; Iehova al armatelor. – Isa. 54:5, AS. 

 

Nici unuia din noi nu adresează El aceste cuvinte, ci organizaţiei ca soţie. El se ocupă de organizaţia 

sa vizibilă şi îi cunoaşte pe cei care aparţin ei, indiferent cât de izolaţi fizic pot fi ei de ceilalţi oameni 

organizaţi. Este organizaţia sa pe care o instruieşte prin capul acesteia, Isus Cristos. Cei care ţin într-un 

mod iubitor la organizaţie beneficiază de comportamentul şi învăţătura sa. Doar pentru că aveţi Biblia şi o 

aveţi ca ghidul vostru şi Cartea instruirii de bază, nu puteţi să acţionaţi independent şi să vă imaginaţi că 

aveţi legătură directă fără Iehova sau cu uşurinţă la organizaţia teocratică. Cuvântul său nu învaţă că puteţi 



merge pe cont propriu doar cu Biblia şi cu o acţiune privată a sfântului spirit asupra voastră. Este necesar 

să vedeţi faptele lui Dumnezeu şi să recunoaşteţi organizaţia pe care a ridicat-o şi se ocupă de ea. El o 

foloseşte ca să ne îndrume. W 6/15 

 

DUMINICĂ, 9 MARTIE 

O, Sion, fugi, tu care locuieşti cu fiica Babilonului. Căci așa spune Iehova al armatelor: După ce a 

fost glorificat, m-a trimis la naţiunile care te-au jefuit. - Zah. 2:7,8, AS. 

 

Oamenii lui Iehova au fost eliberaţi din organizaţia babiloniană şi din naţiunile care i-au jefuit. Din 

cauză că au fugit din aceste organizaţii, ei sunt torturaţi de babilonieni. O, da, ei încă sunt în lume, dar ei 

nu mai fac parte din ea. Ei au venit în oraşul fără ziduri sub protecţia lui Iehova şi ei ştiu că „Iehova îi 

cunoaşte pe cei care îi aparţin”. Indiferent de asuprire, ei vor căuta neprihănirea şi devotamentul pios. Ei 

se vor ridica împotriva întregii opoziţii care este adusă împotriva lor, deoarece ei ştiu că la fel cum Isus 

Cristos şi apostolii săi au fost persecutaţi şi supuşi multor încercări şi necazuri, şi ei astăzi trebuie să facă 

la fel şi numai prin răbdare vor putea să câştige victoria. Ținta martorilor lui Iehova este să ajute oamenii. 

Prin urmare, ei nu pot să renunţe. W 1/1 

 

LUNI, 10 MARTIE 

Nu puteţi să luaţi parte la „masa lui Iehova” şi la cea a demonilor. Sau „vrem să stârnim gelozia lui 

Iehova“? Suntem noi mai tari decât el? – 1 Cor. 10:21,22, NT. 

 

Asigurarea de a fi unit cu primul său Fiu născut într-un singur corp spiritual a fost dată sau lucrată de 

către Iehova pentru „mica turmă”. Pentru a sta în uniune cu Capul Isus Cristos este necesar să rămânem 

modelaţi după imaginea sa, copiindu-l în cursul său pământesc. De aceea ni se spune: „Nu vă înjugaţi la 

un jug inegal cu cei necredincioşi. Căci ce legătură are dreptatea cu nelegiuirea? Sau ce părtăşie are 

lumina cu întunericul? Apoi ce armonie este între Cristos şi Belial? (2 Cor. 6:14,15) Astfel noi nu putem 

să compromitem „masa lui Iehova”. Noi nu putem să participăm la corpul lui Cristos şi să luăm o bucăţică 

din pâine Memorială şi în acelaşi timp să participăm la „masa demonilor”, venerând idoli şî având legături 

necurate. Dacă încercăm să facem asta, îl provocăm pe Iehova, care este mai puternic decât noi, la gelozie. 

Aceasta ar însemna distrugerea noastră. W 1/15 

 

MARŢI, 11 MARTIE 

Ați fost cumpăraţi cu un preţ; nu mai deveniţi sclavi ai oamenilor. – Cor. 7:23, NT. 

 

O persoană nu poate deveni un martor creştin al lui Iehova dacă nu depune un jurământ prin care se 

dedică complet lui Dumnezeu prin Cristos şi astfel să îşi asume datorii superioare. El îl recunoaşte pe 

Dumnezeu drept suprem, Izvorul vieţii, Furnizorul căii spre viaţă veşnică. El se apropie de Dumnezeu prin 

Isus Cristos. El îl recunoaşte pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu, care şi-a dat viaţa pentru el, oferind astfel un 

preţ de răscumpărare pentru el. Nici un stat politic, nici un „Cezar”, împărat sau dictator, nu pot face 

aceste lucruri pentru păcătosul muritor. Şi astfel el nu atribuie datoria de viaţă nici unui sistem politic, ci îi 

atribuie viaţa lui Dumnezeu şi caută să i-o dea prin Cristos. El confirmă scriptura: „Voi nu aparţineţi vouă, 

pentru că ați fost cumpăraţi cu un preţ. Prin toate mijloacele, lăudați-l pe Dumnezeu.” (1 Cor. 6:19,20,NT) 

Astfel viaţa, supunerea implicită şi datoriile superioare creştinii le dau lui Dumnezeu ca şi cum i-ar 

aparţine. Ei îşi predau vieţile în serviciul lui Dumnezeu, nu în cel al oamenilor. W 2/1 

 

MIERCURI, 12 MARTIE 

Iată, Domnul Iehova va veni ca unul puternic ... El îşi va hrăni turma, precum un păstor, el îşi va 

strânge mieii la brațul său. – Isa. 40:10,11, AS 

 



Este nevoie de ani buni pentru a ajunge la toate „celelalte oi” ale Domnului, dar ele vor auzi toate, 

pentru că este hotărârea Marelui Rege să-i adune pe toţi laolaltă. Sunt dificil de găsit, pentru că sunt atât 

de tare risipite. Dar datorită lui Dumnezeu Iehova, ele vor fi adunate şi munca noastră nu va fi făcută până 

nu sunt găsite. Această mare adunare este în principal a lui Dumnezeu, dată în mâinile lui Isus Cristos, şi 

nouă, oamenilor lui Dumnezeu de pe pământ, ne este permis să luăm parte la marea lucrare. Să nu 

concluzionăm niciodată că este lucrarea noastră şi să ne lăudăm că am adus câţiva în Sion, ca şi cum ar fi 

oile noastre. Nu, nu sunt ale noastre, ele aparţin lui Dumnezeu. Dar ce bucurie de a lua parte la această 

muncă de adunare şi de a fi folosiţi pentru a-i ajuta pe alţii să cunoască  calea de ieşire din captivitate spre 

organizaţia lui Dumnezeu! W 7/1 

 

JOI, 13 MARTIE 

Cei care se încred în Iehova, sunt ca muntele Sion, care nu poate fi mişcat, ci rămâne pentru 

totdeauna. – Ps. 125:1, AS 

 

Măsuri extreme au fost deja luate împotriva oamenilor organizaţi ai lui Iehova în multe ţări. Alte ţări 

ar putea să recurgă la măsuri totalitare sau ar putea să fie luate în supunere sub imperialiştii totalitari şi 

măsuri similare s-ar putea să fie luate împotriva martorilor organizaţi de acolo. La instigarea lui Satan, 

naţiunile ar putea fi induse să meargă departe împotriva acestor slujitori ai veștii bune. Satan va folosi 

mobilizarea lumii la maximum pentru a interveni în libertatea noastră de acţiune, exprimare, adunare şi 

veneraţie. Perspectiva  ar putea deveni întunecată. S-ar putea să pară că s-a ajuns la apogeu şi partea 

vizibilă a oraşului lui Dumnezeu va fi cu siguranţă mişcată şi că va primi o lovitură doborâtoare 

ameţitoare. Dar în asemenea aşteptare, duşmanul care nu mai poate de fericire va fi dezamăgit. Dumnezeu 

trăieşte şi nu a părăsit și nici nu a fost alungat din organizaţia sa. El conduce prin Regele său, Isus Cristos, 

în mijlocul ei şi el o va ajuta şi „asta destul de repede”. W 3/15 

 

VINERI, 14 MARTIE 

În ziua... în care Iehova va lega rana poporului său şi va vindeca rana gravă provocată de lovitura 

lor . – Isa. 30:26, AS. 

 

Cu ajutorul muncii sale reconfortante de îndurare pentru rămăşiţa sa unsă din 1919, marele Medic 

ceresc a executat un miracol modern de tămăduire spirituală. A uluit creştinătatea, dar a şi întristat-o. 

Organizaţia restaurată a oamenilor săi abundă de pace, adevăr şi prosperitate spirituală cu care el a 

umplut-o. Activându-i în lucrarea sa de mărturisire în toate colţurile lumii, el a făcut ca organizaţia sa să 

devină o laudă şi o glorie pentru el înaintea tuturor naţiunilor şi numele de „martorii lui Iehova” a devenit 

o bucurie pentru nenumărate mulţimi. Pentru organizaţia sa teocratică vizibilă, aceasta este o zi de 

strălucire în mijlocul asfinţitului dens şi al întunericului acestor naţiuni lumeşti. Ei au lumină cerească zi şi 

noapte; şi lumina creşte la iluminarea  zilei perfecte, strălucirea unei săptămâni concentrată într-o singură 

zi. W 5/15 

 

SÂMBĂTĂ, 15 MARTIE 

Păstrează-ţi echilibrul în toate lucrurile. – 2 Tim. 4:5, NT. 

 

Nu există îndoială că Isus şi apostolii săi au exercitat cu adevărat darul tămăduirii miraculoase prin 

spiritul lui Dumnezeu. Au exersat ei această putere miraculoasă pentru propriul lor beneficiu fizic? 

Niciodată! La încheierea unui post de 40 de zile, Isus nu şi-a satisfăcut foamea extremă, transformând 

pietrele în bucăţi de pâine. Sugestia de a-şi folosi puterea într-un asemenea mod egoist a venit de la Satan 

Diavolul, nu de la Dumnezeu. Când Isus a obosit în călătorie, s-a aşezat să se odihnească, precum la 

marginea izvorului din Samaria. Când i s-a făcut somn, a dormit ca să se recupereze, ca atunci pe perna de 

pe pupa bărcii când traversa marea Galileeii. Când apostolii săi s-au întors dintr-un tur misionar obositor 

şi i-au raportat, el a luat în considerare starea lor fizică şi psihică şi i-a invitat să se retragă cu el într-un loc 



pustiu să „se odihnească puţin”. Astfel Isus nu a recurs la miracol pentru propriul său beneficiu sau cel al 

discipolilor săi. El a fost sensibil. W 5/1 

 

DUMINICĂ, 16 MARTIE 

Dar nouă Dumnezeu ni le-a dezvăluit prin spiritul său, căci spiritul cercetează toate lucrurile. – 1 

Cor. 2:10, NT. 

 

Numai de Biblie are nevoie oare un creştin să determine voinţa lui Dumnezeu? El are dreptul să aibă 

o copie personală a Cărţii lui Dumnezeu şi este sub îndrumările apostolice să facă un studiu privat al 

acelei Cărţi. Dar el nu se poate baza doar pe el ca să înţeleagă tot. Scriitorii profetici din vechime nu au 

înţeles sensul profeţiilor pe care le rosteau şi le scriau. Cum au ajuns atunci creştinii primari la o înțelegere 

a acelor scripturi? Cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu sau a forţei active cu puterea sa iluminatoare 

acţionând asupra minţii lor. Nu numai asta, dar ei au primit şi daruri ale spiritului, care s-au manifestat în 

diferite feluri prin putere miraculoasă. Datorită rolului important pe care spiritul îl joacă în noi ca creştini, 

noi nu ar trebui să îl întristăm, lucrând împotriva acţiunii sale sau trăind contrar ceea ce ne sigilează el ca 

fiind, și anume, posesia lui Dumnezeu. Dar având acest spirit nu ne scuteşte de studiul Cuvântului său. W 

6/15 

 

LUNI, 17 MARTIE 

Dar tot ce nu este sacru și oricine practică vreun lucru dezgustător și minciuna nu vor intra 

nicidecum în el. – Rev. 21:27, NT. 

 

Astfel este scris referitor la cei care intră în guvernarea divină a noii lumi. Dumnezeu Iehova 

construieşte acum o societate a noii lumi şi ea trebuie să se ridice la standardele curate şi neprihănite care  

vor exista în noua sa lume. Numai pe cei care se străduiesc să se ridice la aceste standarde, el îi va trece 

prin „războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic”, pe care el îl duce împotriva acestei lumi 

necurate şi ei vor trăi în lumea curată de după Armaghedon. Poligamia nu va fi sancţionată atunci pentru a 

duce la îndeplinire mandatul divin „de a umple pământul” cu o rasă neprihănită. Nicio imoralitate de nici 

un fel nu va fi permisă şi nu va fi nici un divorţ între cei care iau parte la îndeplinirea mandatului divin. La 

fel cum potopul din ziua lui Noe a şters standardele imorale şi practicile lumii vechi, tot așa marele curent 

al Armaghedonului va spăla decăderea morală a acestei lumi. W 4/15 

 

MARŢI, 18 MARTIE 

Iehova îi cunoaşte pe cei care îi aparţin. – 2 Tim. 2:19, NT. 

 

Core, Datan și Abiram au devenit aroganţi şi împreună cu două sute cincizeci de izraeliţi care erau 

conducători în comunitate, s-au adunat şi au protestat împotriva lui Moise şi a lui Aaron. Astfel Moise a 

spus acestui grup păcătos şi întregii comunităţi a Israelului „Dimineaţă Domnul va arăta cine aparţine lui 

şi cine este sfânt, ca să se apropie de el; şi cel pe care îl va alege, se va apropia de el.” (Num. 16:5, AT) 

Când Datan şi Abiram au ieşit din corturile lor şi au stat în prag cu soţiile, fiii lor şi cei mici, ce s-a 

întâmplat? Pământul a fugit de sub picioarele lor şi ei au dispărut, înghiţiţi de vii în crăpătura care a fost 

făcută. Ei au coborât în Şeol, mormântul, şi au pierit dintre copiii Israelului. Da, este adevărat că „Iehova 

îi cunoaşte pe cei care aparţin lui”, şi el poate să îi elimine pentru totdeauna pe cei nedrepți şi pe cei care 

vorbesc răul, separându-i de „cei care îi aparţin”. W 1/1 

 

MIERCURI, 19 MARTIE 

Armele războiului nostru nu sunt carnale. – 2 Cor. 10:4, NT. 

 

Martorii lui Iehova îşi apără predica, întâlnirile, persoanele, fraţii şi surorile şi proprietatea împotriva 

atacului când sunt forţaţi să protejeze asemenea interese ale Împărăţiei şi fac scriptural acest lucru. Ei nu 



se înarmează şi nu poartă arme carnale ca anticipare sau pregătire pentru necaz sau să răspundă la 

ameninţări. Ei încearcă să îndepărteze loviturile şi atacurile numai ca apărare. Ei nu lovesc ca represalii. Ei 

nu lovesc în atac, ci lovesc numai în apărare. Ei nu folosesc arme de război în apărarea lor sau a 

intereselor Împărăţiei. Din moment ce nu se retrag când sunt atacaţi în casele lor sau în locurile de 

întâlnire, ei se vor retrage pe proprietăţi publice sau de alt gen „îşi vor scutura praful de pe picioare”. 

Astfel ei se vor retrage când pot să facă asta şi vor evita o luptă sau o problemă. Ei au un drept să apeleze 

la reprezentanţii legii să le vină în ajutor în apărarea împotriva atacului sau a violenţei mulţimii. W 2/1 

 

JOI, 20 MARTIE 

Dar Avraam a zis: „Copile, amintește-ți că tu ai primit din plin lucrurile bune în timpul vieții, iar 

Lazăr, tot așa, lucrurile rele. Acum însă el găsește mângâiere aici, iar tu suferi. – Luca 16:25, NT. 

 

În acele zile când cercul religios al Creştinătăţii a înflorit, clasa lui Lazăr a fost făcută să pară bolnavă 

din punct de vedere spiritual şi alungată, sub blestemul lui Dumnezeu „ca neavând nimic”, precum 

cerşetorii. Dar acum de când Dumnezeu a inversat situaţiile şi a arătat pe cine favorizează cu adevărat şi 

pe cine a luat la pieptul său, ei sunt alinaţi. Desigur, ei sunt încă abuzaţi verbal şi persecutaţi violent de 

către clasa „omului bogat”; dar ei sunt alinaţi cu mângâierea lui Dumnezeu şi reîmprospătaţi şi reînnoiţi de 

lucrurile bune de la masa sa. Ei mănâncă, beau, se bucură, cântă din inimă de bucurie şi sunt 

binecuvântaţi, în timp ce religioniştii din clasa „omului bogat” sunt înfometaţi, însetaţi, simt ruşine, plâng 

şi urlă de durere, îşi lasă numele ca un blestem şi au parte de distrugere. Este ca atunci când Iov a fost 

vindecat şi alinat şi familia, rudele şi prietenii i-au fost daţi înapoi. W 3/1 

 

VINERI, 21 MARTIE 

Locuitorul nu o să spună, Sunt bolnav: oamenilor care locuiesc acolo le va fi iertată nedreptatea. – 

Isa. 33:24. 

 

Restaurarea de către Iehova a martorilor săi în organizaţia teocratică este o dovadă convingătoare că 

împărăţia promisă a fost întemeiată. El acum domnește peste pământ, prin Cristos, pe care l-a întronat ca 

Rege al noii lumi. La fel cum demult, Iov a fost readus din captivitatea sa din puterea lui Satan şi a fost 

vindecat de boala sa mortală şi a fost apărat, tot aşa rămăşiţa credincioasă a lui Dumnezeu a experimentat 

restaurarea, iertarea păcatelor şi vindecarea spirituală. Şi la fel cum Lazăr a murit într-o stare de boală şi 

foamete la poarta omului bogat unde câinii îi lingeau rănile, tot așa rămăşiţa martorilor lui Iehova a 

experimentat o schimbare a stării. Ca Lazăr, ei acum se află în favoare la pieptul Mai Marelui Avraam, 

Dumnezeu Iehova. Ei nu se mai simt bolnavi spiritual. Ei sunt în organizaţia sa teocratică, un oraş de 

sănătate spirituală radiantă. W 5/15 

 

SÂMBĂTĂ, 22 MARTIE 

Ei s-au ridicat împotriva lui Ozia şi i-au spus, Nu tu, Ozia, trebuie să arzi tămâie lui Iehova, ci 

preoţii, fiii lui Aaron.  – 2 Cron. 26: 18, AS. 

 

Clerul a oferit tămâie nu datorită cunoaşterii lui Iehova şi a împărăţiei sale prin Cristos, ci pentru 

propaganda plină de politici lumeşti şi binecuvântări mesianice promiţătoare printr-o alianţă a naţiunilor. 

Pentru asta, pedeapsa lui Dumnezeu a venit asupra lor. Ei sunt arătaţi ca fiind blestemaţi şi sortiţi unei 

morţi umilitoare. În 1918 ei au reuşit să ucidă „doi martori” ai lui Iehova la apogeul Primului Război 

Mondial. Din cauza unei asemenea fapte flagrante de dispreţ față de împărăţia lui Dumnezeu prin Cristos, 

ei au fost loviţi cu o plagă spirituală mortală de la Dumnezeu. Ei s-au trădat pe sine, devenind necuraţi în 

viziunea sa, adulteri spirituali cu această lume şi, prin urmare, duşmani ai lui Dumnezeu. Ei de atunci 

înainte au stat în această stare blestemată. Ei au murit în ceea ce priveşte adevăratul serviciu al lui 

Dumnezeu, dar Iehova a reînsufleţit rămăşiţa sa de martori unşi prin spiritul său în 1919. Atunci a fost 

momentul când ei au prins viziunea lui Iehova la templul său. W 4/1 



 

DUMINICĂ, 23 MARTIE 

Cu tact faţă de toţi, calificat să înveţe, blând cu toţi, capabil să predea, stăpânindu-se în situaţii rele, 

învăţându-i cu blândeţe pe cei ce se împotrivesc. – 2 Tim. 2:24,25, NT. 

 

Noi nu trebuie să ne înfuriem şi să facem scandal așa cum fac popoarele naţiunilor acestei lumi vechi. 

Creştinii nu îşi pot permite să vorbească răstit şi abuziv. Este necuviincios. Mai degrabă, cu o iubire 

fermă, credincioasă şi cu devotament ei trebuie să-şi arate răbdarea cu un temperament blând. Acest gen 

de dispoziţie ei vor fi capabili să o folosească când vorbesc cu oamenii din lume şi ei vor putea să 

convingă toate felurile de oameni să asculte mesajul pe care îl au. Ei poate nu sunt mândri sau aroganţi şi 

nici nu simt că sunt mai buni decât oricine altcineva. Pentru a pretinde la victorie în această luptă a 

credinței  ei trebuie să predice Cuvântul pe placul lui Dumnezeu şi într-un mod care va atrage oamenii 

care caută adevărul şi neprihănirea. Nu este oare dorinţa lui Dumnezeu să vadă oamenii de toate genurile 

salvaţi? Noi simţim în acelaşi fel despre asta. W 1/1 

 

LUNI, 24 MARTIE 

Cupa binecuvântării pe care o binecuvântăm, nu este oare o participare la sângele lui Cristos? – 1 

Cor. 10:16, RS..  

 

Din moment ce conţinutul cupei Memoriale a reprezentat „felul său de moarte” în apărarea 

suveranităţii universale a lui Iehova, Isus a spus într-un mod potrivit că vinul a însemnat „sângele meu” şi  

l-a dat discipolilor săi să bea. Cum vinul Memorial reprezintă sângele vărsat, el înseamnă moartea celui al 

cărui sânge a fost vărsat pentru noul legământ. Potrivit legământului lui Iehova făcut cu Noe imediat după 

potop, el a protejat tot sângele creaturilor ca sacru şi a făcut ca băutul sângelui, în special cel uman, să fie 

pedepsit cu moartea pentru cel ce comitea asta. (Fil. 3:10, NT; Mat. 26:28; Gen. 9:1-6) Acum când 

discipolii beau cupa de vin Memorial, ei beau în mod simbolic sânge, dar beau sub porunca divină. Astfel 

el înseamnă pentru ei să-şi verse sângele sau să moară precum a murit Isus pentru cauza suveranităţii 

universale a Tatălui său. Astfel ei se dovedesc demni de viaţă cu Isus în împărăţia sa. W 1/1 

 

MARŢI, 25 MARTIE 

Toţi cei care sunt în stare să meargă la luptă în Israel, tu şi Aaron să îi număraţi după armatele lor. 

Numai tribul lui Levi să nu îl socoteşti. – Num. 1:3, 49, AS. 

 

Preoţii consacraţi şi leviţii au fost scutiţi de recrutare pentru serviciu militar în Israel. Din moment ce 

martorii lui Iehova sunt consacraţi de către Dumnezeu ca urmași ai lui Cristos, ei ar trebui să fie scutiţi în 

același fel de datoriile militare cu arme carnale. Dumnezeu îi scuteşte acum, necerându-le să lupte precum  

a făcut Iosua, Ghedeon, Samson, Iefta, Barac, şi David din vremurile antice. Dumnezeu au făcut pe aceşti 

martori creştini preoţii ai evangheliei Împărăţiei. Fiecare dintre martorii lui Iehova are ca vocaţie a sa 

preoţia şi este un preot al evangheliei, indiferent că poate să-şi ofere tot timpul sau numai o parte. Nu 

numai slujitorii cu normă întreagă dintre ei, ci fiecare dintre martorii lui Iehova este sub un jurământ de 

dedicare, care implică „datorii superioare celor care se ridică din orice relaţie umană”. Cuvântul lui 

Dumnezeu numeşte, aşadar, pe fiecare  dintre ei preot al lui Dumnezeu şi predicator al evangheliei. W 2/1 

 

MIERCURI, 26 MARTIE 

Iehova al armatelor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este refugiul nostru. – Ps. 46:11, AS. 

 

Aceasta este mărturisirea noastră publică când războiul sperie şi alarmează şi fricile naţionale conduc 

oamenii în organizaţii non-teocratice făcute de om pentru acoperire şi apărare. Noi nu îndrăznim să ne 

temem de teama lor. Noi nu putem să recurgem la refugii umane şi să devenim ca oamenii fără credinţă ai 

acestei lumi. Noi trebuie să facem cunoscut faptul că Iehova al armatelor este Dumnezeul victoriei şi este 



cu noi şi este adăpostul nostru sigur. Aceasta o vom face, nu lăudându-ne cu organizaţia noastră, ci 

luându-l pe el prin Cuvântul său şi arătând încrederea în el. El este cu noi dacă suntem cu el, nedevenind 

parte a acestei lumi osândite sau intrând în prietenie cu ea, ci aderând neclintit la organizaţia sa şi 

răspândind închinarea sa pură. Prin cursul nostru de acţiune, precum şi prin cuvintele noastre, trebuie să 

demonstrăm că încrederea noastră nu este în armele războiului carnal, ci că noi luptăm de partea lui 

Iehova cu armura spirituală de la el. W 3/15 

 

JOI, 27 MARTIE 

Și voi, frații mei, ați ajuns morți față de Lege prin corpul lui Cristos, ca să fiți ai altuia, ai celui care 

a fost sculat din morți, ca să dăm rod pentru Dumnezeu.  – Rom. 7:4, NT. 

 

Membrii evrei din clasa lui Lazăr au murit față de condiția lor anterioară de cerşetori sub legământul 

Legii şi nu mai erau supuşi clasei „omului bogat” sau dependenţi de clasa clericilor evrei cu nimic. Ei „au 

murit împreună cu Cristos faţă de lucrurile elementare ale lumii” pe care le-a predat clasa „omului bogat”. 

Viaţa lor era acum  „ascunsă cu Cristos în uniune cu Dumnezeu”. Ei nu mai cerşeau de la omul bogat. Nu, 

ei urmau porunca lui Isus, „Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizie” şi i-au evitat. (Col. 2:20; 3:3 

şi Luca 12:1, NT) În loc să fie îngropat şi să meargă în Hades, cerşetorul „a fost dus de îngeri la pieptul lui 

Avraam”. Astfel clasa lui Lazăr nu este ilustrată drept o clasă moartă în păcat, ci cât se poate de vie. „vie 

faţă de Dumnezeu”. – Ef. 2:1; Gal. 2:19. W 2/15 

 

VINERI, 28 MARTIE 

Şi sanctuarul templului lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi arca legământului său a fost 

văzută în sanctuarul templului. – Rev. 11:19, NT. 

 

Iehova este Rege în templul său. El este nemuritor şi va stăpâni pentru totdeauna. Ce lucru consolator 

este acesta, din moment ce încercarea creştinătăţii de a conduce ca rege a eşuat în mod nefericit şi acel 

sistem religios este acum mort în viziunea lui Dumnezeu! Întreaga dependenţă ulterioară de creştinătate 

pentru o guvernare bună şi stabilă pe pământ este prostească şi zadarnică. Sursa întregului guvern drept 

este Conducătorul Universal, Dumnezeu Iehova. Isus Cristos şi-a învăţat discipolii să se roage pentru 

guvernul Său. La vremea stabilirii lui, trebuie să vină o viziune a Conducătorului Suprem Universal la 

templul său. El conduce la templul său. În vechime el a stăpânit asupra poporului său ales, Israel, şi atunci 

prezenţa sa la templu a fost simbolizată de către arca legământului său. Astfel că acum când şi-a luat 

puterea să domnească peste pământ şi  în cer, viziunea sa la templu a venit la noi. W 4/1 

 

SÂMBĂTĂ, 29 MARTIE 

Puterea mea este făcută perfectă în slăbiciune. – 2 Cor. 12:9, NT. 

 

Cazul lui Pavel arată că noi nu trebuie să avem vindecare divină a neputinţelor noastre fizice şi a bolii 

pentru a îndeplini ceva în serviciul activ în calitate de martor al Dumnezeului Preaînalt. Pavel a ilustrat ce 

poate face Dumnezeu prin Cristos dintr-un om, afectat în carne şi oase de un spin, care a constituit o 

slăbiciune pentru el. La fel ca Pavel, noi ne putem bucura de ceea ce Domnul realizează prin noi în ciuda 

bolilor noastre, slăbiciunilor sau dezabilităților pe care tămăduirea divină nu reuşeşte să le îndepărteze de 

noi astăzi. Dacă realizăm ceva în ciuda acestora, trebuie să concluzionăm că a fost Domnul care a făcut 

acestea prin noi şi nu noi înşine. Asta ne ferește să nu ne mândrim şi să devenim încrezuţi. Ne reaminteşte 

că suntem puternici să facem orice numai prin puterea sa care vine asupra noastră. Aceasta permite puterii 

lui Dumnezeu prin Cristos să fie făcută perfectă în lucrarea prin noi, în faţa slăbiciunii noastre 

recunoscute. Din acest motiv gloria pentru realizările noastre trebuie să meargă la Dumnezeu. 5/1 

 

DUMINICĂ, 30 MARTIE 

Şi l-a văzut pe Avraam în depărtare şi pe Lazăr la pieptul său. – Luca. 16:23, NT. 



 

Rămăşiţa clasei lui Lazăr a fost fals acuzată şi prezentată într-o lumină falsă drept păcătoşi ipocriţi  de 

către clerul religios, la fel cum nevoiaşul, lovit de boală, Iov, a fost acuzat de către cei trei prieteni auto-

neprihăniți. Ei au experimentat acum o schimbare glorioasă de condiţie, în acelaşi fel cum Iov, aproape 

mort şi aparent rănit de Dumnezeu, a fost vindecat şi i-a fost dată o nouă etapă de viaţă pentru 140 de ani, 

și a fost binecuvântat cu de două ori mai mult decât a avut înainte, a fost reunit cu soţia sa şi a fost 

binecuvântat cu şapte fii şi trei fiice iubitoare la fel ca înainte. (Iov. 42: 10-17) Odată cei din rămăşiţa 

clasei lui Lazăr zăceau ca morţi şi inactivi, ca cei doi martori din Revelaţia, capitolul 11. Clasa „omului 

bogat” i-a intimidat şi i-a manevrat la o inactivitate soră cu moartea. Dar in 1919 spiritul lui Dumnezeu a 

început să îi readucă la viaţă în serviciul său, să fie martorii săi. Astfel ei au venit în favoarea Mai Marelui 

Avraam, Dumnezeu Iehova. W 3/1 

 

LUNI, 31 MARTIE 

Fericit! Este cel ce aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile. Dan. 12:12, Ro. 

 

Ce s-a întâmplat din 1926, da, de la Al Doilea Război Mondial? Binecuvântarea a crescut şi o lumină 

mai mare a fost vărsată peste Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaşterea a fost oferită. Cei neprihăniţi ieşind 

din vremurile grele ale persecuţiei, suferinţei, izgonirilor şi a altor forme de asuprire erau ca soarele 

strălucind printre nori. Acum în toată splendoarea mesajul adevărului pătrunde cu putere în toate locurile 

îndepărtate, pentru că nici un loc nu pare ascuns de strălucirea adevărului. Cineva s-ar aştepta în mod 

natural ca după toate greutăţile şi experienţele din închisoare ale martorilor lui Iehova, ei să fie epuizaţi şi 

obosiţi şi într-o stare în care să nu mai fie capabili să ducă mai departe acum lucrarea lui Dumnezeu în 

perioada postbelică. Totuşi nu este aşa cu aceştia care au fost atât de tare presaţi de Satan. Satan nu este 

cuceritor şi puterea lui este distrusă. Tot ce poate face acum este să adune laolaltă rămășița puterilor 

Neamurilor şi să le ţină cum poate mai bine până când mâna puternică a lui Iehova le distruge cu totul. W 

7/15 

 

 

MARŢI, 1 APRILIE 

Oricând vă rugați, să spuneți, „Tată”. – Luca 11:2, NT. 

 

Paternitatea aici recunoscută este bazată pe devenirea unui moştenitor al vieții veşnice de la 

Dumnezeu prin sacrificiul lui Isus Cristos. Prin urmare astăzi, nu numai persoanele pe care Dumnezeu 

le-a chemat la împărăţia cerească cu Isus Cristos pot aduce această rugăciune, adresându-se lui 

Dumnezeu, drept Tată, ci şi marea mulţime formată din „celelalte oi” ale sale care speră să primească 

viaţă eternă pe pământ ca să fie perfecţionați sub împărăţia lui Dumnezeu. Numindu-l pe el Tatăl 

„nostru” denotă că recunoaştem că el este Tatăl unei familii şi că acolo sunt alţi membri în familie şi că 

noi suntem fii ai lui Dumnezeu împreună cu Fratele nostru, Isus Cristos, fiul principal preaiubit al lui 

Dumnezeu. Aceasta extinde rugăciunea noastră să includă în mod iubitor fraţii noştri, fii ai lui 

Dumnezeu. Prin această formă de introducere îl recunoaştem pe Dumnezeu, drept adevăratul Dătător 

de Viaţă şi, de asemenea, cel care a luat măsuri pentru ca noi să fim salvaţi de la moartea pe care o 

experimentăm acum din cauza păcatului lui Adam şi să fim introduși în noua lume neprihănită cu viaţa 

ei veşnică. W 8/15 

 

MIERCURI, 2 APRILIE 

Iată că te-am pus astăzi peste naţiuni şi peste regate, ca să smulgi din rădăcină şi să dărâmi, să 

distrugi şi să sfărâmi, să construieşti şi să plantezi.” – Ier. 1:10, AS. 

 

Mesajul lui Ieremia a fost să îndeplinească distrugerea falselor profeţii şi să spună despre distrugerea 

răutăţii, în timp ce deopotrivă a fost constructiv, pentru creşterea speranţei în inimile celor care au iubit 



neprihănirea. A fost un mesaj de eliberare pentru ei. Şi în îndeplinirea profeţiei, martorii lui Iehova 

astăzi fac o muncă dublă, anunţând dezrădăcinarea şi nimicirea lumii satanice rele. (Mat. 15:13, NT), 

împreună cu toate doctrinele ei false şi zidirea unei mari mulţimi de oameni în credinţa care conduce la 

viaţă. Slujitorii lui Iehova sădesc mesajul de adevăr în inimile oamenilor bunăvoinţei, studiind Biblia 

cu oamenii care doresc să înveţe; şi aceasta produce roade după cultivare. Astfel aceştia câştigă cuvinte 

de salvare şi caută refugiu şi viaţă prin organizaţia lui Dumnezeu. W 9/1 

 

JOI, 3 APRILIE 

Proclamă libertatea în toată ţara. Lev. 25:10. 

 

Aceasta este ziua pentru ca libertatea să fie proclamată pe întreg pământul, printre toate rasele şi 

naţiunile. În secolul al şaisprezecelea înainte de era noastră, Moise a dat Jubileul ca lege a lui Dumnezeu 

poporului său ales, naţiunea Israelului. Dumnezeu, al cărui nume este Iehova şi care este marele 

Eliberator, a făcut acolo o imagine a unei mari eliberări viitoare, nu numai pentru oamenii din naţiunea 

Israelului, ci pentru întreaga omenire. Isus Cristos a început proclamarea şi a pus bazele pentru marea 

salvare în urmă cu o mie nouă sute de ani. El a pornit o lucrare de eliberare sau salvare, care urma să fie 

răspândită dincolo de evrei sau Israel şi să ajungă la toate popoarele. Lucrarea sa de eliberare a fost o 

lucrare mai mare decât aceea făcută de Moise, profetul din vechime. El aduce o eliberare pentru omenire 

prin adevărul şi împărăţia sa şi aceasta a fost prefigurată de legea de eliberare a Jubileului. Astfel acum 

adevăraţii săi adepţi trebuie să adopte proclamarea plină de bucurie şi să îi dea glas cu tărie ca cu un sunet 

de trompetă pentru toate rasele, popoarele, naţiunile şi limbile. W 8/1 

 

VINERI, 4 APRILIE 

Păstoriţi turma lui Dumnezeu printre voi... devenind exemple pentru turmă. – 1 Pet. 5:2,3, NT. 

 

Fiind slujitori și predicatori, ei nu-şi abandonează neutralitatea ca contestatari conştiincioşi şi evită să 

se angajeze în sprijinul militar al vreunei părţi din orice conflict lumesc. Isus a prevestit neutralitatea şi 

activitatea lor de predicare din această vreme militantă. (Mat. 24:7,9,14) Astfel acum fiecare martor care 

este sub jurământ faţă de Dumnezeu Iehova, prin Cristos, trebuie să se supună poruncii profetice a lui Isus 

şi să îndeplinească misiunea sa în calitate de slujitor ordinat al veştii bune a Împărăţiei. Nu există scutire 

pentru nici un slujitor consacrat. Cei care preiau conducerea printre ei, trebuie să stabilească exemplul şi 

ceilalţi trebuie să-l imite. Aceşti preoţi conducători nu se angajează în război carnal, ci predică. Masa 

membrilor martorilor lui Iehova, fiind, de asemenea, preoţi ai lui Dumnezeu, copiază exemplul lor 

credincios şi predică paşnic. W 2/1 

 

SÂMBĂTĂ, 5 APRILIE 

Pâinea pe care o frângem nu înseamnă oare părtășie la corpul lui Cristos? Pentru că există o 

singură pâine, noi, deși mulți, suntem un singur corp, căci toți avem parte de această singură pâine. – 1 

Cor. 10:16,17, NT. 

 

Când un creştin este cu adevărat dedicat lui Dumnezeu şi mănâncă din pâinea Memorială, el 

mărturiseşte astfel că „se împărtăşeşte din corpul lui Cristos”; el este un membru al său. S-a glorificat sau 

s-a înălţat oare el public singur la calitatea de membru în corpul spiritual al lui Cristos? Nu; ci el a 

îndeplinit cerințele lui Dumnezeu și recunoaște că ”Dumnezeu l-a pus” în corpul lui Cristos. Aceasta în 

sine exclude toate „celelalte oi” de la împărtăşirea emblemelor Memoriale, pentru că ele nu sunt membre 

ale corpului lui Cristos. Ele nu pot să ia parte şi să spună: „Pentru că există o singură pâine, noi, deși 

mulți, suntem un singur corp”, adică, „un singur corp” cu membrii corpului lui Cristos. Corpul lui Cristos 

a fost reprezentat de acea „singură pâine” şi membrii acelui corp spiritual „toți au parte de această singură 

pâine”. Din acest motiv trebuie să existe o unitate completă între ei, căci „noi, deși mulţi, suntem un 

singur corp.” W 1/15 



 

DUMINICĂ, 6 APRILIE 

Astfel el va aduce piatra principală cu strigăte răsunătoare, Cât de frumoasă! Cât de frumoasă! – 

Zah. 4:7, Ro. 

 

Nu numai că Regele uns al lui Dumnezeu este piatra de temelie a fundaţiei, ci este şi principala piatră 

şi va fi adus şi pus în poziţie. Aceasta este piatra supremă a structurii. Domnul Isus nu formează numai 

baza, aducând tot ce este esenţial, precum începătorul, autorul şi conducătorul credinţei noastre, ci el este 

de asemenea perfecţionistul, frumuseţea supremă, cel „iubit cu desăvârşire”, marele şi gloriosul Rege al 

Sionului şi gloria lui Iehova rămâne peste el. Cei care văd această maiestate regală în poziţia sa înălţată, 

sunt binecuvântaţi şi umpluți cu bucurie, pentru că aceştia ştiu că el acum stăpâneşte şi vremea conducerii 

Împărăţiei a venit. Astfel, ştiind aceste adevăruri sacre, ei salută Regele uns cu „strigăte” când e pus în 

poziţie ca piatra principală. Din 1918, așadar, este vremea când el trebuie vestit „cu strigăte răsunătoare”. 

W 10/1 

 

LUNI, 7 APRILIE 

Celui rău Dumnezeu îi spune, cu ce drept îmi declari tu dispoziţiile, ...? ... celui care urmează calea 

dreaptă, îi voi arăta salvarea lui Dumnezeu. – Ps. 50:16,23, AS. 

 

în mod necesar cei care vestesc înştiinţarea anticipată a acţiunii lui Dumnezeu trebuie să fie martori ai 

săi. Acest serviciu este o favoare şi o onoare şi Iehova nu ar alege pe nimeni altcineva decât pe oamenii 

loiali lui şi care vor vorbi Cuvântul pe care el îl pune asupra lor să îl spună, indiferent de cine sfidează. El 

nu îi va alege pe cei care nu sunt în armonie cu el şi care se ruşinează de Cuvântul său şi îl tratează cu 

uşurinţă, punând filozofiile, teoriile ştiinţifice şi tradiţiile religioase ale oamenilor înaintea Cuvântului lui 

Dumnezeu şi care comit adulter spiritual cu această lume. În ceea ce priveşte salvarea cuiva, prima grijă a 

lui Iehova este să-şi salveze martorii vrednici. El, de asemenea, îi salvează pe cei care dau atenţie acestei 

mărturii şi ajută la răspândirea mesajului. (2 Pet. 2:5-10; 1 Tim. 4:6, NT) Prin aceasta noi înțelegem şi mai 

mult cât avem nevoie să fim unul din martorii lui Iehova pentru a fi salvaţi de această nenorocire 

mondială. W 9/15. 

 

MARŢI, 8 APRILIE 

Aşadar, cu mintea, sunt un sclav al legii lui Dumnezeu, dar cu trupul sunt sclav al legii păcatului. – 

Rom. 7:25, NT. 

 

O lege este o regulă de acțiune sau comportament conform căreia o persoană sau un lucru va acţiona 

sau va mişca. Dumnezeu Creatorul nu a pus legea păcatului în omenire. Primul nostru părinte, Adam, 

sub influenţa Diavolului a pus-o în fiinţa umană şi a transmis-o mai departe nouă ca moştenire. Dacă nu 

este controlată sau dacă nu i se opune rezistență, acea lege a păcatului este obligată să vă conducă şi să 

vă mişte. Ce cale posibilă există pentru a o controla sau a-i opune rezistenţă? Este prin „legea minţii”. 

Nu vechea minte, căci aceasta este păcătoasă precum lumea, ci noua minte care tinde să vă facă o 

imagine a lui Dumnezeu, Creatorul noii voastre personalităţi. Această nouă minte dictează o nouă 

regulă de acţiune şi comportament în viaţa voastră. Datorită noului vostru proces de gândire, abilitatea 

de a dori lucruri mai bune este prezentă în voi, dar abilitatea de a face ceea ce vă doriţi într-un mod 

perfect nu este în voi. Dar alinarea voastră este că nu găsiţi plăcere în păcat, ci mintea voastră rămâne 

agăţată de legea lui Dumnezeu şi o aprobă şi este hotărâtă să o facă. W 10/15 

 

MIERCURI, 9 APRILIE 

Şi nici nu vei servi dumnezeii lor; căci aceasta îţi va fi o capcană. – Deut. 7:16. 

 



Nu este exagerat să spunem că toată religia de astăzi este sub rușine, atât adevărata religie, cât şi cea 

falsă. Cea falsă suferă rușine din cauza ipocriziei, ignoranţei şi a confuziei ei, din cauza depravării şi 

analfabetismului în care a lăsat oamenii, din cauza eşecului încercărilor şi politicilor ei şi din cauză că 

nu are nici un mesaj de lumină care să arate oamenilor calea spre o lume curată, prosperă, fericită, 

paşnică şi sigură. Religia falsă este un aliat şi o parte inseparabilă a acestei lumi meschine şi luptă cu 

aceasta împotriva singurului Dumnezeu viu şi adevărat. Chiar şi Creştinătatea face la fel. Rușinea care 

cade acum atât peste religia Creştinătăţii cât şi pe cea a păgânismului este, așadar, justificată. Este 

meritată. Cu această religie în minte a fost ridicat pentru prima dată sloganul în Londra, Anglia, în 

1938, „Religia este o capcană şi o înşelătorie. Slujiți-l pe Dumnezeu şi pe Cristos, Regele”. W 11/1. 

 

JOI, 10 APRILIE 

DATA MEMORIALĂ, după ora 6 p.m, st 

Cupa binecuvântării pe care o binecuvântăm, nu este împărtăşirea cu sângele lui Cristos? – 1 Cor. 

10:16, CB. 

  

Da, este o „cupă a binecuvântării” prin care noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Aceasta într-adevăr 

reprezintă moartea lui Isus Cristos, botezul în moartea sa, însă să iei parte la acest fel de moarte este un 

privilegiu, precum a scris apostolul. (Fil. 1:29, NT) Acea cupă are binecuvântarea lui Dumnezeu, căci 

reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru Isus şi mica sa turmă. Acea cupă sau privilegiul de a bea din ea, 

a fost dat pentru mica turmă, ca ei să îşi poată arăta integritatea pe pământ acum în cel mai înalt grad şi 

să poată câştiga o „intrare în împărăţia veşnică a Domnului şi Salvatorului nostru, Isus Cristos.” (2 Pet. 

1:11, NT) Astfel, cu adâncă apreciere, cei privilegiaţi să bea din cupă, îl binecuvântează pe Dumnezeu 

pentru aceasta. Căci este un privilegiu să-l apărăm prin moarte cu Cristos şi după aceea să fim înviaţi 

de El la viaţă nemuritoare în împărăţia lui Cristos. Din moment ce moartea lui Cristos validează noul 

legământ şi El a stabilit exemplul în moarte, discipolii săi beau cupa în amintirea Lui. W 1/15. 

 

VINERI, 11 APRILIE 

Puteți săi... fiți botezați cu botezul cu care sunt Eu botezat? – Marcu 10:38, NT. 

 

Dumnezeu Iehova este marele Botezător. Botezurile pe care le execută sunt ori pentru viaţă, ori pentru 

moarte, pentru salvare sau pentru distrugere. Acea apă de botez a fost un simbol corect pentru Isus să 

îndure ceea ce a arătat Dumnezeu Iehova, căci atunci El l-a botezat pe Isus cu sfântul său spirit. În acest 

fel, el a acţionat ca marele Botezător şi a făcut ceea ce a condus în cele din urmă la salvarea lui Isus la 

viaţă nemuritoare în cer la dreapta lui Dumnezeu. Acolo Isus a început un botez în moarte ca om, ca o 

creatură umană. Trei ani mai târziu el a indicat aceasta discipolilor săi cu cuvintele mai sus citate. 

Botezul său în moarte a fost finalizat cu moartea sa pe stâlpul de tortură la Calvar, în afara 

Ierusalimului. Atunci Dumnezeu a îndeplinit marele act, salvându-şi Fiul supus de la moarte, înviindu-l 

la viaţă nemuritoare ca un spirit invizibil în cer. Ioan Botezătorul nu putea niciodată executa o 

asemenea scufundare. Numai Dumnezeul Atotputernic putea face asta. W 11/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 12 APRILIE 

Îţi voi da din nou judecători ca prima dată şi sfătuitori ca la început; după aceea vei fi numită cetatea 

neprihănirii, un oraş credincios. – Isa. 1:26, AS. 

 

Aceasta a urmat după restaurarea rămăşiţei credincioase a lui Iehova în 1919, când ea s-a întors în 

Sion, capitala lui Dumnezeu în care Fiul său iubit, Isus Cristos, domnea din 1914. Regele Isus Cristos a 

acţionat ca Judecător al rămăşiţei ca să le arate greşelile şi depravările lumii si să-i cureţe şi să-i 

elibereze de Marele Babilon asupritor. El a acţionat ca un Sfătuitor regal pentru ei, dezvăluind sensul 

Cuvântului lui Dumnezeu, în felul acesta îndeplinind profeţia, „Numele său va fi chemat Minunat, 

Sfătuitor.” Sub îndrumarea acestui Interpret ceresc, rămăşiţa a examinat cu atenţie Cuvântul lui 



Dumnezeu şi în el au găsit o „multitudine de sfătuitori” pentru siguranţa lor. (Prov. 11:14; 15:22) Prin 

judecătorul său restaurat Isus Cristos, Iehova a curăţat murdăria lor luată din Babilon şi Judecătorul le-a 

dezvăluit  judecata Legiuitorului Iehova. W 12/1. 

 

DUMINICĂ, 13 APRILIE 

Iată servitorul meu, pe care îl susţin, ... să scoată prizonierii din închisoare. – Isa. 42:1,7. 

 

Isus Cristos este marele Slujitor pe care Dumnezeu l-a ridicat acum să servească drept Eliberator, 

acum când tot pământul este ameninţat cu o nouă sclavie, cea a comunismului blasfemator 

internaţional. El respinge invazia comunismului şi a altor regimuri în vieţile iubitorilor de adevăr şi 

neprihănire şi, de asemenea, îi eliberează pe mulți care sunt în închisoare sub aceste sisteme. Este acum 

un lucru prostesc să ascultăm unii oamenii sau un grup de oameni când se înalță şi apoi ca să tragă 

adepţii după ei, proclamă că ei vor aduce eliberarea oamenilor. Garantarea libertăţii depline pentru 

oameni stă în puterea Dumnezeului Atotputernic. El a numit pe cineva de încredere ca să elibereze 

prizonierii acestui sistem asupritor de lucruri. Până în această zi el a rămas la acea numire. Astfel duce 

numai la dezamăgire să ne uităm la oricine altcineva decât la Cel pe care Dumnezeul Preaînalt l-a 

numit. W 12/15. 

 

LUNI, 14 APRILIE 

Mi s-a dat un spin în carne, un înger al lui Satan, ca să mă pălmuiască fără încetare, pentru ca să nu 

mă înalţ peste măsură. În privinţa aceasta, de trei ori l-am implorat pe Domnul ca să-l îndepărteze. – 2 

Cor. 12:7,8, NT. 

 

Apostolii falşi, perturbatorii şi agresorii ai apostolatului şi lucrării lui Pavel ar fi un „spin în carne”, 

care să îl împiedice sa devină prea înălţat în slujirea sa. Dar dacă „spinul” ar fi fost o durere de 

neînlăturat a ochilor săi sau altor părţi ale corpului său, aceasta putea servi ca un înger al lui Satana să îl 

chinuiască cu pesimism sau un complex de inferioritate şi o descurajare consecventă. Oricare ar fi 

natura spinului, el s-a rugat de trei ori pentru îndepărtarea lui. El a făcut asta la o vreme la care darul 

spiritului pentru vindecare era încă acordat şi folosit. Domnul nu a răspuns celor trei rugăciuni ale sale, 

dar l-a asigurat de bunătate nemeritată. Pentru că Pavel a fost lăsat slăbit de spinul nescos, aceasta i-a 

dat Domnului oportunitatea să îi dea lui Pavel o putere să facă lucruri care nu îi aparţineau. Aceasta a 

arătat că puterea lui Cristos l-a eclipsat. W 5/1. 

 

MARŢI, 15 APRILIE 

Ceea ce seamănă omul, aceea va și culege. – Gal. 6:7, NT. 

 

Semănatul bun ar putea să pară nepotrivit, dar îşi are recolta satisfăcătoare la vremea potrivită. 

Semeni rău şi asta vei culege după aceea. Ieşi afară cu o „aşchie pe umăr” şi cineva o va da jos. Fii 

supărat şi morocănos şi ţâfnos şî alţii vor fi în acelaşi fel faţă de tine. Strigă cuvinte mânioase şi ceilalţi 

o să ţi le întoarcă înzecit. Loveşte un om şi cel mai probabil vei primi o lovitură sau două în schimb. 

Dar tratează oamenii în mod curtenitor, zâmbeşte, fii prietenos, arată bunătate, poartă-te sincer, altruist 

cu iubire creştină şi cel mai probabil ei o să răspundă în acelaşi fel. „Aruncă pâinea pe suprafaţa apei, 

pentru că după multe zile o vei găsi.” (Ecl. 11:1, AT) Poţi să semeni înainte să vină vremea secerişului; 

dar în cele din urmă, după multe zile, rezultatele vor demonstra bunul tău curs practic. Precum a spus 

Isus: „Fiți darnici și vi se va da.” – Luca 6:38, NT. W 6/1  

 

MIERCURI, 16 APRILIE 

Examinează-mă, O Iehova şi dovedeşte-mă, - Ps. 26:2, AS 

 



Sfaturile şi instrucţiunile din Cuvântul lui Dumnezeu se aplică tuturor indivizilor din organizaţia sau 

asociați cu ea. El nu spune un lucru unei persoane şi alt lucru altei persoane, astfel încât să-i 

mulţumească pe fiecare în parte conform plăcerilor individuale. Dumnezeu nu încalcă sau modifică 

legea sa doar pentru ca să se potrivească dorințelor egoiste sau înclinațiilor vreunui individ. Legea sa 

este teocratică şi conformă voinţei sale şi regulii Sale de acţiune. Ea nu este determinată de dorinţa 

egoistă a oricărei fiinţe individuale. Astfel sfaturile şi instrucţiunile date sunt adesea generale şi 

stabilesc principiul de urmat, dar lasă fiecăruia liberul arbitru de a alege să urmeze principiul credincios 

prezentat sau să urmeze dorinţa sa egoistă. În acest fel, Dumnezeu permite fiecăruia oportunitatea să 

demonstreze cât de multă iubire şi încredere are faţă de Dumnezeu, Dătătorul Cuvântului şi cât de 

pasionat este să facă voinţa divină. Dumnezeu nu-şi forţează voinţa asupra unei fiinţe. El vrea supunere 

iubitoare. W 6/15. 

 

JOI, 17 APRILIE 

Să predic celor captivi eliberarea şi ... să îi pun în libertate pe cei zdrobiți. – Luca 4:18, NT. 

 

Când mărturia Împărăţiei, actualul sunet al trompetei Jubileului, va fi fost dată peste tot în măsura în 

care Dumnezeu a decretat, atunci controlul sclaviei lumii lui Satan peste locuitorii pământului va fi 

distrus şi eliminat pentru totdeauna. Toţi cei care continuă în sclavie de bunăvoie vor fi distruşi cu el. 

Pentru acest motiv ACUM trompeta Jubileului trebuie sunată, dând mărturie despre împărăţia lui 

Dumnezeu, guvernul vieţii veşnice într-o nouă lume liberă. Prin puterea adevărului despre împărăţia lui 

Dumnezeu, oamenii bunăvoinţei care aud trompeta Jubileului trebuie să-şi facă ieşirea spre libertate din 

lumea sclaviei lui Satan. Ei trebuie să fugă la împărăţia lui Dumnezeu ca guvernul drept al întregii 

omeniri. Astfel ascultaţi proclamarea Jubileului, acţionaţi pe baza ei fără întârziere, ca să vă puteţi 

câştiga libertatea. Apoi, ca bărbaţi şi femei libere, uniţi-vă forţele în întreaga lume să „proclamaţi 

libertatea în toată ţara”. În acest fel puteţi să trăiţi şi să nu muriţi niciodată. W 8/1. 

 

VINERI, 18 APRILIE 

Dacă suferă ca un creştin, să nu simtă ruşine, ci să continue să-l glorifice pe Dumnezeu în acest 

nume. – 1 Pet. 4:16, NT. 

 

Unii cred că numele Creştin a fost dat iniţial ca un nume de rușine pentru adepţii lui Cristos. (Faptele 

11:26) Totuşi noi putem să acceptăm acel nume, la fel cum acceptăm numele de „iudeu” sau „evreu” 

într-un sens spiritual. De ce? Deoarece noi aderăm la promisiunea lui Iehova făcută lui Iuda, potrivit 

căreia „sceptrul nu se va îndepărta de Iuda, nici toiagul de conducător dintre picioarele sale până când 

va veni Şilo; şi de el vor asculta popoarele. (Gen. 49:10, AS) Noi putem să acceptăm, de asemenea, să 

suferim ca un creștin  conform cu ceea ce Petru spune mai sus. Astfel poţi ori să iei numele de „creştin” 

în zadar şi să aduci rușine asupra lui așa cum face Creştinătatea, ori poţi să suferi pe nedrept ca un 

creştin. Dacă trăieşti la înălțimea numelui de „creştin” în ciuda suferinţei pe care o aduce el, poţi să-l 

glorifici pe Dumnezeu în acest nume. În acelaşi fel trebuie făcută o distincţie între religia falsă şi religia 

adevărată. W 11/1. 

 

SÂMBĂTĂ, 19 APRILIE 

Tată, să fie sfințit numele tău. – Luca 11:2, NT. 

Această rugăciune înseamnă mai mult decât faptul de a păstra numele lui Dumnezeu sacru. Înseamnă 

că numele său trebuie să fie eliberat de toate ocările aruncate asupra lui şi trebuie să fie apărat pentru 

totdeauna. Cei care fac rugăciunea Domnului în mod sincer pentru ca numele lui Dumnezeu să fie 

sfinţit, vor fi foarte atenţi să nu aducă ocară asupra lui şi nici nu îl vor ridiculiza doar pentru că nu le 

plac persoanele care îl poartă. Ei îl onorează. Ca și copii ai lui Dumnezeu noi putem, desigur, să-i 

sfinţim numele în vieţile noastre, însă sfinţirea acelui nume într-un mod universal va veni prin acţiunea 

lui Dumnezeu prin Isus Cristos. Din 1919 el şi-a sfinţit numele, restaurând rămăşiţa sa credincioasă a 



izraeliţilor spirituali în organizaţia sa şi lucrarea sa pe întreg pământul, precum a prezis Ezechiel 36:21-

32: „Naţiunile vor ști că eu sunt Iehova, ... când o să fiu sfinţit în voi înaintea ochilor lor.” (AS) Însă 

sfinţirea decisivă a numelui său înaintea întregului univers va veni la bătălia de la Armaghedon. W 

8/15. 

 

DUMINICĂ, 20 APRILIE 

Așa spune Iehova al armatelor: În acele zile... zece oameni din toate limbile naţiunilor vor apuca... 

poala hainei celui care este iudeu, spunând, Vom merge cu tine, pentru că am auzit că Dumnezeu este 

cu tine. – Zah. 8:23, AS. 

 

Ce a însemnat aceasta pentru zilele noastre? A însemnat că o mulţime mai mare se va manifesta. Zece 

oameni vor apuca poala hainei unui izraelit spiritual sau evreu, un martor pentru Iehova, unul care este 

sârguincios în serviciu şi cu totul dedicat Lui, deoarece ei vor auzi că „Dumnezeu este cu tine”. Atunci, 

nu ii vom lăsa noi oare să audă că Dumnezeu este cu noi şi nu le vom arăta dovada acestui lucru? Este 

esenţial pentru noi să proclamăm Împărăţia, ca toţi cei care vor, să poată împărtăşi binecuvântările 

noastre şi să se bucure de creşterea Teocraţiei. Când sute, chiar milioane vor veni într-o bună zi în 

oraşul fără ziduri al lui Iehova înainte de Armaghedon, el îi va proteja indiferent unde sunt pe pământ. 

Când oponenţii împărăţiei îi fac rău unuia dintre aceștia mici, este ca şi cum ar atinge pupila ochiului 

său, pentru că „Iehova îi cunoaşte pe cei care îi aparţin.” W 1/1. 

 

LUNI, 21 APRILIE 

În Hades... el în chinuri şi l-a văzut pe Avraam în depărtare... Astfel a strigat şi a spus: „Părinte 

Avraam, ai milă de mine”. – Luca 16:23,24, NT. 

 

Clasa „omului bogat” plânge şi scrâșnește din dinți la inversarea condiţiilor împotriva lor şi în 

favoarea martorilor lui Iehova. Ei sunt ca morţi şi îngropaţi în Hades în ceea ce priveşte serviciul  

aprobat al lui Dumnezeu şi totuşi ei sunt în chinuri atunci când văd cum rămăşiţa clasei lui Lazăr au 

fost luaţi în serviciul săi şi sunt folosiţi în el atât de mult în toată lumea. Dumnezeu şi-a retras mesajul 

dureros de necesar de la ei şi ei suferă de o „foamete” spirituală... de auzirea cuvintelor lui Iehova” 

printre ei. Pe vremea aceea clerul evreiesc a strigat „Tată Avraam!” ca motiv pentru o favoare ca 

sămânţa sa naturală. Ca descendenţi ai săi, ei s-au aşteptat la un tratament mai bun de la Dumnezeu 

datorită unei asemenea relaţii naturale cu acel „prieten al lui Dumnezeu” din vechime. O, ce uşurare de 

la Dumnezeu pe baza acestei relaţii! Astăzi clerul Creştinătăţii se adresează Mai Marelui Avraam şi 

cere îndurare. W 3/1. 

 

MARŢI, 22 APRILIE 

De aceea nu ne vom teme... chiar daca apele ei s-ar agita şi ar fi tulburate, chiar dacă munţii tremură 

la vuietul ei. – Ps. 46:2,3, AS. 

 

Psalmistul pare că se referă la un adevărat cataclism pământesc, când Iehova distruge această lume 

veche. Actul său atunci este „actul ciudat”, actul lui Dumnezeu, pe care l-am așteptat, da, pentru care 

ne-am rugat. Speranţa şi încrederea noastră nu este pusă greşit în orice lucruri create de ingeniozitatea 

omului, deoarece noi ştim că sunt condamnate şi vor dispărea cu această lume veche. Noi de mult timp 

am mărturisit  şi am suferit în mijlocul acestei lumi vechi şi acum ea va dispărea de la noi, pentru că noi 

nu facem parte din ea. Dar noi înşine nu o să dispărem cu ea, pentru că noi facem parte din noua lume a 

neprihănirii. Noi aparţinem organizaţiei teocratice a lui Dumnezeu sub împărăţia sa. Organizaţia sa 

vizibilă nu va dispărea, ci este la fel de stabilă şi permanentă ca împărăţia sa. Astfel, orice schimbări 

remarcabile, violente ar veni în înfățișarea fizică a pământului la sfârşitul lumii lui Satan, noi nu ne 

vom teme. W 3/15. 

 



MIERCURI, 23 APRILIE 

Atunci a zburat unul din serafimi la mine, având un cărbune aprins în mână, pe care l-a luat cu 

cleștele de pe altar: şi mi-a atins gura cu el. – Isa. 6:6,7. 

 

Viziunea lui Isaia arată că curăţarea noastră nu s-a făcut prin mijloace umane, ci a fost prin mijloace 

serafice sau supraumane. Cleștele de aur cu care serafimul obişnuia să ridice piatra roşie încinsă sau 

cărbunele aprins era de la sfeşnicul de aur din compartimentul sfânt al templului. Astfel el făcea parte 

din echipamentul de iluminare. A ne curăța buzele cu privire la ceea ce spun ele şi cum o spun, trebuie 

să fie o iluminare spirituală, așa cum este simbolizat de sfeşnicul de aur. Altarul de unde cărbunele 

încins a fost luat, a fost în curtea templului şi reprezintă sacrificiul lui Cristos. Astfel cărbunele încins a 

venit de la locul potrivit să purifice buzele ca prin foc. Aceasta a ilustrat mesajul de curăţare, care 

distruge tradiţiile şi conceptele oamenilor şi oferă curaj, zel, astfel încât mesajul Împărăţiei devine un 

foc arzător în interiorul oaselor cuiva. W 4/1. 

 

JOI, 24 APRILIE 

În timp ce le promit libertatea, ei înşişi sunt sclavii degradării. Fiindcă cel învins de altul este sclavul 

aceluia. 2 Pet. 2:19, NT. 

 

Adversarul ar putea folosi influenţa masculină în congregaţie, ca o forţă modernă a lui Balaam. El ar 

putea, de asemenea, să folosească influenţa feminină, ca cea a Izabelei, să aducă degradarea celor care 

aparţin poporului lui Dumnezeu. El poate să folosească oricare dintre sexe să inducă ispita. Ţinta lui 

este, nu numai să cauzeze distrugerea unor persoane, ci mai degrabă să degradeze întreaga organizaţie 

şi să aducă rușine asupra ei şi a lui Dumnezeu şi astfel să prejudicieze persoane oneste împotriva 

acesteia. Este mare nevoie acum ca noi să ne rugăm şi să ne păzim împotriva tentaţiei la imoralitate, în 

special acum când suntem atât de aproape de noua lume. Dacă am scăpat de scufundarea degradării 

acestei lumi, de ce să ne lăsăm târâţi înapoi sub convingerile false şi încântătoare ale „iubirii libere” şi 

ale iertării uşoare de la un Dumnezeu îngăduitor pentru păcatele noastre de imoralitate. Nu vă lăsaţi 

prinşi în coarde de promisiunile libertăţii de acţiune. Aceasta înseamnă sclavie. W 4/15. 

 

VINERI, 25 APRILIE 

Domnul sabatului este ceea ce Fiul omului este. Mat. 12:8, NT. 

 

Sănătatea spirituală la care oamenii bunăvoinţei pot numai să ajungă acum, are un efect binefăcător 

asupra minţii, inimii şi spiritului şi chiar şi asupra condiţiei sale fizice. Dar după Armaghedon va veni o 

ştergere a întregii imperfecţiuni umane şi a păcatului de printre locuitorii noii lumi. Acea lume nouă va 

fi locul şi timpul pentru aceasta. Aceasta va fi perioada de şapte mii de ani a experienţei umane. Ea 

corespunde cu cea de-a şaptea zi de odihnă şi recuperare fizică pe care Iehova a stabilit-o legal printre 

oamenii săi aleşi din vechime. Cel de-al şaptelea mileniu va marca vremea stabilită de a introduce 

omenirea afectată în odihnă şi uşurare de la încercările grele spre autoperfecţionare şi eliberare din 

păcat şi din întreaga imperfecţiune prezentă, vechea neputinţă şi de la moarte. Acesta a fost un motiv 

pentru care Isus a făcut multe miracole în ziua sabatului evreiesc. El a arătat ce ar face pentru corpurile 

suferinde ale omenirii în ziua milenară a sabatului al cărei Domn este el. W 5/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 26 APRILIE 

Îmi voi întinde mâna deasupra... celor care se închină, care îi jură lui Iehova şi jură prin Malcam. 

Țef. 1:4,5, AS. 

 

Noi nu putem să amestecăm lucrurile lui Dumnezeu cu cele ale religiei lumeşti şi în acelaşi timp să 

câştigăm aprobarea divină. Acest lucru nu a câştigat aprobarea când Ierusalimul s-a lepădat de 

închinarea dezvăluită a lui Dumnezeu Iehova şi a ţinut în mod religios la acest nume dar în acelaşi timp 



a jurat prin dumnezei falşi. Astfel el a avertizat despre ziua mâniei sale. La poalele muntelui Sinai, 

fratele lui Moise, Aaron a cedat la vocea oamenilor care au vrut dumnezei vizibili şi a făcut un viţel de 

aur. Apoi, în spiritul veneraţiei viţelului din Egipt, pe care l-au părăsit, izraeliţii au spus: „Aceştia sunt 

dumnezeii tăi, O, Israel, care te-au scos din ţara Egiptului.” Aaron a zidit un altar pentru viţel si a 

proclamat „Mâine o să fie un ospăţ pentru Iehova.” (AS) S-a dovedit a fi o degradare sălbatică şi 

violentă a moralităţii. Iehova a ars de indignare la această încercare de a-l asocia cu închinarea la 

demoni. El a făcut ca 3000 de participanţi la ospăţ să fie executaţi. W 11/1. 

 

DUMINICĂ, 27 APRILIE 

Proclamaţi libertatea prin ţară la toţi locuitorii acesteia. – Lev. 25:10, AT. 

 

Împărăţia lui Dumnezeu prin Fiul său Isus Cristos este singurul guvern de eliberare. Marele sacrificiu 

de ispăşire al lui Isus Cristos, Marele Preot, a fost prezentat în cer, şi pe parcursul celor nouăsprezece 

secole trecute, adepţii săi credincioşi au primit beneficiile acestuia prin credinţă. Acum în plus, 

guvernul teocratic al lui Iehova cu Cristos ca Rege, a fost întemeiat. În calitate de emancipator al 

oamenilor, guvernul trebuie să distrugă complet organizaţia lumii Diavolului, vizibilă şi invizibilă şi 

aceasta o va face la Armaghedon. Cu acoperirea păcatelor omenirii acum posibilă prin sacrificiul lui 

Cristos şi cu împărăţia lui Dumnezeu acum stabilită, ACUM este vremea pentru proclamarea Jubileului 

pentru ca întreaga omenire să fie distrusă. Cine îl va proclama? Adepţii unşi ai lui Cristos şi toate 

persoanele de bunăvoinţă care primesc mesajul cu credinţă şi bucurie. Astfel le-a poruncit Isus în Matei 

24:14. W 8/1. 

 

LUNI, 28 APRILIE 

Ei nu fac parte din această lume, la fel cum nici eu nu fac parte. – Ioan 17:16, NT. 

 

Pentru ca ei sunt pe deplin dedicaţi lui Dumnezeu prin jurămintele lor prin Cristos, martorii lui Iehova 

nu fac parte din această lume care este guvernată de sisteme politice. Din acest motiv biblic important 

ei spun reprezentanţilor guvernului că ei se opun cu conştiinciozitate să servească în orice instituţie 

militară sau orice aranjament civil care substituie serviciul militar. Isus i-a spus reprezentantului lui 

Cezar, Pilat: „Împărăţia mea nu face parte din această lume”. Apoi Isus i-a spus de ce nu s-a angajat în 

nici un efort militar pentru a elibera evreii de sub stăpânirea lui Cezar. El a venit să fie martorul lui 

Iehova şi să scoată adepţi din această lume şi să îi facă martori ai lui Iehova la fel ca el însuși. Astfel 

pentru că ei nu fac parte din această lume, le este interzis să se amestece şi să ia parte la afacerile şi 

controversele ei. Israeliţii spirituali sunt la fel de separaţi de națiuni şi duşmanii lor cum au fost și 

izraeliţii naturali. W 2/1. 

 

MARŢI, 29 APRILIE 

Dumnezeul care dă speranţă să vă umple cu toată bucuria şi pacea prin credinţa voastră, ca să aveţi 

speranţă din belşug. – Rom. 15:13, NT. 

 

Iehova este cel mai mare optimist din univers şi Cartea sa inspirată, Sfânta Biblie, răsună de optimism 

de la deschiderea Genezei până la încheierea Revelaţiei. Martorii săi, care au parcurs o calea continuă 

pentru ultimii şase mii de ani, sunt cei mai mari optimişti de pe pământ acum. Noi avem toate 

drepturile să vorbim despre noi ca fiind cei mai mari optimişti. Cu mai multă seriozitate ca niciodată, 

noi acceptăm faptul că sfârşitul tuturor lucrurilor s-a apropiat. Dar asta nu ne face să simţim că nu mai 

există nimic pentru care să trăim. Nu ne face să ne pierdem tot interesul de a trăi şi să ne retragem din 

contactul cu societatea umană şi să mergem în coliba unui călugăr sau într-o mânăstire religioasă, să 

hoinărim şi să nu facem altceva decât să ne rugăm. De fapt aceasta ne face să înțelegem că avem toate 

motivele pentru care să trăim. Noi așteptăm ca o nouă lume să înceapă cu cele mai minunate 



oportunități pentru trai. Optimismul nostru nu este un optimism fals, nefondat, ci este bazat pe propriul 

Cuvânt al lui Dumnezeu. W 9/15. 

 

MIERCURI, 30 APRILIE 

Le cunosc imaginaţia pe care o formează astăzi. – Deut. 31:21, Ro. 

 

Mintea este acea parte a construcţiei noastre de unde provine gândul. Este acea abilitatea a conştiinţei 

noastre cu care ne imaginăm, judecăm şi ajungem la anumite concluzii. Ea acţionează conform unei 

anumite legi sau reguli de acţiune, astfel încât, dacă mintea este întoarsă spre rău, urmează acea regulă 

de execuție în direcţia răului şi se deplasează din ce în ce mai mult înspre ea. Inclinaţia tendinţei minţii 

creşte mai mult, în special cu presiunea de la Diavol şi astfel este o avansare de la rău la mai rău. 

Dumnezeu, care a înzestrat omul cu minte, ştie cum acţionează ea mai bine decât cel mai bun psiholog 

sau psihanalist de astăzi. El detectează instant inclinaţia minţii omului şi ştie la ce va conduce.  De acea 

ne avertizează împotriva consecinţelor care vor urma cu siguranţă orice imaginaţie. Cuvântul său a 

prezis cu mii de ani în urmă starea morală, mentală şi religioasă de astăzi a acestei lumi. Datorită 

faptului că s-a dovedit precis, aceasta arată că Dumnezeu are dreptate când declară că această lume se 

va sfârşi. W 10/15. 

 

 

MARŢI, 1 MAI 

Este cineva bolnav printre voi? Să îi cheme la el pe bătrânii congregaţiei, și ei să se roage. – Iac. 

5:14, NT. 

 

Iacov abordează aici boala spirituală şi nu fizică. Cursul de tratament pe care el îl recomandă acum, 

susţine că este boală spirituală. Bărbaţii în vârstă din congregaţie, care sunt maturi în credinţă şi plini de 

înţelepciune de sus şi familiarizaţi cu instrucţiunile lui Dumnezeu, sunt cei potriviţi pe care cel bolnav să îi 

cheme. Dacă ar fi bolnav spiritual, ar chema un doctor sau ar recurge la vreun remediu medicinal. 

Vârstnicii din congregaţie se vor ruga lângă el, ca el să audă ce se roagă şi să poată arăta că este de acord 

cu un Amin! El a căzut într-o asemenea stare spirituală în care nu mai poate să se roage cum se cuvine 

după propria voinţă. Nefiind capabil să ceară în credinţă şi cu o minte neclintită, el nu are încredere în 

propria sa rugăciune. (Iac. 1:6,7) Ceva a adus această boală spirituală. Bărbaţii mai în vârstă trebuie să 

descopere. W 5/1. 

 

MIERCURI, 2 MAI 

Dumnezeu... l-a păstrat pe Noe, un predicator al neprihănirii, în siguranţă cu alţi şapte când a adus 

un potop  asupra unei lumi cu oameni fără pietate. – 2 Pet. 2:4,5, NT. 

 

Noi vrem întotdeauna să fim găsiţi în „arcă”, botezaţi în Mai Marele Noe, în ziua şi la ora misterioasă. 

Conform lui 2 Petru 3:15, noi trebuie să „luăm în considerare răbdarea Domnului nostru ca salvare”. Noi 

ar trebui să vedem că el este răbdător cu noi, dându-ne timp să ne câştigăm propria salvare cu teamă şi 

tremur. O parte a acestei lucrări constă în încercarea de a ajuta cât mai multe alte oi să vină la pocăinţă, ca 

ele să poată căuta cerul lui Dumnezeu de protecţie şi să fie salvate de la distrugerea care va urma. El nu 

vrea ca nici una din ele să fie distrusă, ci vrea ca ele să obţină căinţa care conduce la salvare în arcă. A-i 

educa şi a-i conduce în sistemul de lucruri de pe arcă ia timp şi Iehova a fost îndeajuns de bun să fie 

răbdător pentru suficient timp. Dar acel timp se grăbeşte spre sfârşit în ziua și la ora sa stabilită. W 11/15. 

 

JOI, 3 MAI 

Pentru că el spune [în Isaia 49:8, LXX]: „Într-un timp de bunăvoinţă te-am auzit şi într-o zi de 

salvare te-am ajutat“. Iată, acum este în mod deosebit un timp de bunăvoinţă! Iată, acum este ziua 

salvării!. – 2 Cor. 6:2, NT. 



 

După ce am gustat din bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu, noi trebuie să fim de acum înainte un co-

lucrător cu el. Noi trebuie să colaborăm cu marele său Slujitor Isus Cristos, căruia el i-a dat o însărcinare 

de lucru. La orice parte din acea însărcinare putem să ajutăm la îndeplinirea ei, suntem obligaţi să o 

facem. Astfel în acea măsură însărcinarea dată Slujitorului, ni se aplică şi nouă şi noi devenim colegii săi 

slujitori. Noi devenim membri ai clasei servitoare. Aceasta este în special adevărat despre cei care sunt 

unși cu spiritul lui Dumnezeu, la fel cum a fost Isus şi care sunt făcuţi co-moştenitori cu el ai împărăţiei 

cereşti. Este obligaţia lor potrivit poruncii divine să se alăture în a le „spune prizonierilor, Mergeţi înainte 

şi celor care stau în întuneric, Arătaţi-vă.” Dacă îndeplinim cu credincioșie această însărcinare, atunci noi 

nu primim bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu în zadar. W 12/15.  

 

DUMINICĂ, 4 MAI 

Staţi liniştiţi şi să ştiţi că eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălţat printre naţiuni, voi fi înălţat pe pământ. 

– Ps. 46:10, AS. 

 

Care dintre oameni vor fi cei care vor supravieţui sfârşitului lumii la Armaghedon şi vor trece în noua 

lume de pace durabilă şi siguranţă? Vor fi cei care dau atenţie poruncii Celui Mai Înalt Dumnezeu să se 

oprească şi să se dea bătuţi. Acest sfat corespunde cu cel dat în Psalmii 2:10-12: „Acum, prin urmare, fiţi 

înţelepţi, O, voi regilor; fiţi instruiţi, voi judecători ai pământului. Serviţi-l pe Iehova cu teamă şi bucuraţi-

vă cu tremur. Sărutaţi pe fiul, ca să nu se mânie şi să nu pieriţi pe cale, pentru că mânia sa va fi în curând 

aprinsă. Binecuvântaţi sunt toţi cei care găsesc refugiu în el.” (AS) După decenii de mărturie nu ne putem 

aştepta acum ca conducătorii politici şi religioşi să aprecieze şi să urmeze acest sfat şi să înveţe să ştie că 

Iehova este Dumnezeu într-un fel care înseamnă salvare pentru ei. Dar putem să căutăm persoane din toate 

naţiunile care să se oprească din toate faptele împotriva lui Iehova şi a organizaţiei sale teocratice şi să se 

dea bătuţi, să fie liniştiţi şi să înveţe să îl cunoască şi să facă bine fraţilor lui Cristos. W 3/15. 

 

LUNI, 5 MAI 

Lucrurile pe care naţiunile le sacrifică, le sacrifică pentru demoni şi nu pentru Dumnezeu şi eu nu 

vreau ca voi să deveniţi părtaşi cu demonii. – 1 Cor. 10:20, NT. 

 

Isus nu a venerat şi nu a servit niciodată demoni. Când „conducătorul demonilor” i-a oferit lui Isus 

împărăţiile acestei lumi în schimbul închinării lui, Isus a răspuns că s-a supus poruncii divine să se închine 

numai lui Dumnezeu Iehova. El nu a venerat nici un idol, numai pe Dumnezeul viu. El nu a participat în 

nici un fel sau nu a avut legătură cu demonii. De-a lungul slujirii sale el a scos demonii din persoane 

posedate şi a refuzat să îi lase să mărturisească că el era Cristos. Prin urmare, dacă vrem să avem unitate 

cu Cristos ca membrii ai corpului său şi dacă vrem să luăm parte la emblemele Memoriale într-un mod 

vrednic, noi nu putem să ne dedăm idolatriei de nici un fel. În special acum când organizaţiile lumeşti şi 

eroii sunt idolatrizaţi, precum Națiunile Unite şi personalităţile faimoase ale lumii. Noi nu putem să fim 

„un singur corp” sau „o singură pâine” cu Isus Cristos şi în acelaşi timp să fim idolatrii. W 1/15. 

 

MARŢI, 6 MAI 

Satan ne-a stat în cale. – 1 Tes. 2:18, NT 

 

Pavel nu s-a lăudat cu ce avea de gând să facă, ci a indicat ceea ce părea să servească cel mai bine 

intereselor lucrării și extinderii ei. El a avut încredere în Dumnezeu să îl îndrume în executarea acestor 

planuri şi să îl sprijine în ele atâta timp cât aceasta era în armonie cu scopul lui Dumnezeu. A lăsat 

Dumnezeu să se intervină în planurile lui Pavel? Pavel arată că Dumnezeu a permis acest lucru, pentru că 

el spune celor din Roma: „Am fost de multe ori împiedicat să ajung la voi”. Spunând despre piedică în altă 

parte, Pavel a scris Tesalonicenilor: „Noi am vrut să venim la voi, da, eu Pavel, atât prima cât şi a doua 

oară, dar Satan ne-a stat în cale.” Pavel nu a dat vină pe Diavol, pe nedrept. Fără îndoială prin slujitorii săi 



fanatici de pe pământ, Satan a ridicat bariere efective împotriva întoarcerii lui Pavel la Tesalonic când a 

vrut să meargă acolo. În orice caz, toate aceste lucruri arată că lui Pavel i-a fost lăsată multă libertate 

personală şi multă responsabilitate personală în schiţarea cursului său de răspândire a veştii bune. El nu a 

căutat îngerul lui Dumnezeu la fiecare cotitură. El a luat decizii. Aşa trebuie să facem şi noi. W 6/15. 

 

MIERCURI, 7 MAI 

Poporul meu va locui într-un loc paşnic şi în clădiri sigure şi în locuri de odihnă liniştite. Dar va 

cădea grindină când pădurea se va prăbuşi; şi oraşul se va afunda în umilire. – Isa. 32:18,19, AS. 

 

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru pacea, liniştea şi încrederea pe care conducerea neprihănită a 

Regelui le stabilește şi le păstrează în organizaţia teocratică a tuturor oilor sale de pe pământ. Conducerea 

sa este aici să rămână. Fie ca toți să încercăm să lucrăm în armonie cu conducerea sa şi să servim cauza 

neprihănirii. Atunci o să continuăm în siguranţă sub protecţia sa, când marea pădure a oștirilor înarmate a 

Mai Marelui Asirian, Satan Diavolul, este pusă la pământ de grindina puternică, izbitoare a lui Iehova şi 

când marea cetate a organizaţiei Asirianului este rasă de pe pământ şi făcuta una cu câmpia la 

Armaghedon; atunci ochii noştri vor vedea organizaţia teocratică a societăţii noii lumi stând în picioare, 

gata pregătită pentru scopul Regelui neprihănit în timpul domniei sale de o mie de ani. W 12/1. 

 

JOI, 8 MAI 

Tatăl nostru,... să vină împărăţia ta. – Mat. 6:9,10, NT. 

 

Împărăţia care va veni este împărăţia cu privire la care Dumnezeu a făcut un legământ cu Regele 

David şi despre care Daniel a profeţit în Daniel 2:44. Prin urmare când un copil al Tatălui ceresc se roagă 

ca împărăţia Sa să vină, el se roagă ca împărăţia lui Dumnezeu în mâinile lui Cristos să rupă în bucăţi şi să 

şteargă toate sistemele politice ale acestei lumi la bătălia de la Armaghedon. Când împărăţia Tatălui nostru 

ceresc a fost întemeiată în 1914 a însemnat oare aceasta că împărăţia venise, adică, că a venit în sensul la 

care se făcea referire în rugăciunea Domnului şi că acum ar trebui să încetăm să facem această rugăciune? 

Nu; pentru că așa cum este ilustrat de visul profetic pe care Daniel l-a interpretat pentru Regele 

Nebucadnețar, împărăţiei i-a fost dată existenţă precum pietrei rupte din munte fără ajutorul mâinilor 

umane. Dar această piatră a Împărăţiei trebuie încă să vină împotriva chipului idolatru al organizației lumii 

lui Satan şi să lovească partea ei vizibilă, să o doboare de la rădăcină şi să o distrugă la Armaghedon. W 

8/15. 

 

VINERI, 9 MAI 

Atunci Daniel a răspuns... totuşi voi citi cele scrise regelui şi îi voi face cunoscută interpretarea. – 

Deut. 5:17. 

 

Aşa cum nimeni nu l-a putut împiedica pe Iehova să scrie pe zidul palatului din Babilon, tot așa astăzi 

clerul, politicienii şi asupritorii comerciali sunt forţaţi de către Iehova să asculte mesajul de judecată. Ei nu 

pot să scape de el, chiar dacă încearcă prin dictatori, prin legi şi decrete, să îi închidă pe cei care îl 

proclamă. Purtătorii de cuvânt ar putea spune, că deoarece nu pot să înţeleagă Cuvântul lui Iehova şi nici 

să îl explice, că nu este nicio problemă. Dar ei ştiu cu toţii că nu a mai fost niciodată asemenea necaz, 

agitaţie şi instabilitate a lumii divizate a lui Satan ca acum. Mesajul de la Iehova îi deranjează şi îi tulbură. 

Nici măcar vinul religios al Babilonului nu îi mai alină. „Scrisul de mână de pe zid” îi trezeşte un pic. Lor 

nu le place să îl creadă, şi totuşi, prin lupta lor împotriva celor care îl rostesc, ei demonstrează că își dau 

seama că el este adevărat. Orice alt grup minoritar va fi ignorat de ei. W 9/1. 

 

SÂMBĂTĂ, 10 MAI 

Fii precaut şi nu menţiona numele altor dumnezei şi nici să nu fie auziţi din gura ta. Ex. 23:13. 

 



Dumnezeu Iehova nu este de acord când oamenii săi intră în tratate cu duşmanii săi religioşi, fiei prin 

căsătorie, fie prin înţelegeri politice sau prin afaceri comerciale, prin care sunt obligaţi să ia numele 

dumnezeilor acelor persoane aliate în gură şi să le dea recunoaştere legală. Acel principiu sau regulă de 

acţiune este valabilă pentru oamenii fideli ai lui Dumnezeu de astăzi, pentru că lucrurile care au avut de a 

face cu izraeliţii naturali din vechime servesc ca un exemplu de avertizare pentru noi, cei care trăim la 

sfârşitul sistemului de lucruri al Creştinătăţii. Creştinătatea continuă să se dedea în asemenea 

compromisuri cu dumnezeii păgânismului şi cu blasfemiile împotriva adevărului lui Dumnezeu Iehova, ca 

de exemplu, să se adreseze papei drept „Sfinţenia Sa”, „Tată Sfânt”, etc. Adevăratul creştin, închinătorul 

adevăratului Dumnezeu, nu se va compromite astăzi şi nu va atribui dumnezeilor şi celor puternici ai 

acestei lumi lucrurile care aparţin lui Dumnezeu. El urmează cele scrise în Matei 22:21. W 11/1. 

 

DUMINICĂ, 11 MAI 

Şi eu am auzit vocea Domnului [Iehova], spunând, Pe cine să trimit şi cine va merge pentru noi? – 

Isa. 6:8, AS. 

 

Prin pronumele la plural „noi” Iehova se referea nu la el însuşi şi la serafimul de la templu, ci la el şi 

la singurul său Fiu născut, care a devenit omul Isus Cristos şi prin care a creat toate lucrurile. Prin urmare, 

gloria pe care a văzut-o Isaia la templu a reprezentat în primul rând gloria lui Iehova şi în al doilea rând 

cea a Fiului său. Această glorie Fiul o arată atunci când Iehova îl trimite ca „mesagerul legământului” său 

la templu pentru lucrarea de judecată. (Mal. 3:1-3, AS; Ioan 12:39-41) La venirea sa glorioasă la templu în 

1918, el a preluat lucrarea  de judecată şi curăţare  a rămăşiţei sale dedicate de pe pământ, pentru ca 

aceştia să poată merge pentru el şi pentru Iehova cu „limba pură”. Serviciul nu este forţat asupra nimănui, 

ci este deschis pentru voluntari. Tipul de serviciu nu este dezvăluit la început, dar orice se dovedeşte a fi, 

este serviciul lui Iehova şi este conceput de el. Chemarea a venit în 1919. W 4/1. 

 

LUNI, 12 MAI 

Atunci a strigat și a zis: Tată Avraam, îndură-te de mine și trimite-l pe Lazăr să-și înmoaie vârful 

degetului în apă și să-mi răcorească limba.” – Luca 16:24, NT. 

 

Persoanele religioase ale Creştinătăţii astăzi se adresează Mai Marelui Avraam, Dumnezeu, ca „Tată” 

şi cer îndurare în condiţia lor de chin. Cum ar putea clasa lui Lazăr să aducă acestei clase a „omului 

bogat” vreo uşurare acum? Ei bine, printr-o picătură de apă de adevăr care ar putea împrospăta clerul 

religios în suferinţă şi chin spiritual. Cum ar putea fi îndeplinit acest lucru? Numai prin oprirea clasei lui 

Lazăr din predicat a „zilei răzbunării Dumnezeului nostru” şi prin oprirea demascării religiei ipocrite  şi  

pronunţarea judecăţilor arzătoare ale lui Iehova asupra Creştinătăţii. Astfel ei vor ca Mai Marele Avraam 

să-i facă pe cei favorizaţi la sânul său să se compromită. Ei să nu predice adevărul gol, ci să predice 

lucruri frumoase pentru clerul religios şi să le ofere o imagine mai bună în ochii oamenilor. Adică, să nu 

facă precum Dumnezeu i-a poruncit lui Ieremia, care a ilustrat pe martorii săi: „Orice îți voi porunci, să 

vorbești.” W 3/1. 

 

MARŢI, 13 MAI 

Învăţători falşi printre voi. Aceştia vor introduce pe furiş secte distrugătoare şi îl vor renega chiar pe 

proprietarul care i-a cumpărat, aducând asupra lor înşişi o distrugere grabnică. – 2 Pet. 2:1, NT. 

 

Aceşti învăţători falşi şi introducători ai practicilor false îl vor recunoaşte  pe Isus Cristos şi vor fi de 

acord cu 1 Corintenii 6:19,20 (NT), care spune: „Voi nu vă aparţineţi vouă pentru că voi aţi fost cumpăraţi 

cu un preţ.” Astfel, cu cuvinte false îl vor numi Domn, Stăpân, Proprietar, dar îl vor nega prin felul în care 

trăiesc în particular. Atunci când corintenii au fost avertizaţi împotriva comiterii fornicaţiei cu o femeie de 

moravuri uşoare şi a deveni un corp, o fiinţă umană, cu ea, apostolul a reamintit congregaţiei creștine că ei 

nu aparţin lor, ci au fost cumpăraţi cu un preţ şi trebuie, prin urmare, să-l glorifice pe Dumnezeu ca un 



corp al creștinilor. Este printr-un curs al vieţii necurat, purtare libertină, aşa cum Stăpânul lor nu a 

practicat niciodată sau acceptat printre sclavii săi cumpăraţi, prin care aceşti învăţători falşi îşi neagă 

Stăpânul care i-a cumpărat cu sângele său preţios. W 4/15. 

 

MIERCURI, 14 MAI 

Tămăduieşte-mă, O Iehova, şi eu o să fiu vindecat. – Ier. 17:14, AS. 

 

Dumnezeu a auzit rugăciunea rămăşiţei sale căite şi cu inimile frânte. Din 1919 el i-a strâns din nou, a 

reparat rupturile organizaţiei lor şi i-a reorganizat pentru mai mult serviciu efectiv ca niciodată. El i-a 

clădit pe pământ drept organizaţia teocratică vizibilă, să reprezinte Ierusalimul său ceresc, care radia acum 

de gloria Împărăţiei. Aici, nu vindecarea fizică a organismului uman, ci vindecarea spirituală a rămăşiţei 

martorilor săi era necesară, pentru ca să-i recupereze  din frica necurată şi din nesăbuinţa religioasă. „El şi-

a trimis cuvântul şi i-a vindecat şi i-a eliberat de la distrugere.” (Ps. 107:17-20, AS) El le-a deschis ochii şi 

urechile mai tare să obţină înţelegere scripturală. Ei au zăcut ca morţi sub legile şi măsurile apăsătoare ale 

lumii, dar acum ei au fost readuşi la viaţă prin spiritul lui Dumnezeu. Ei s-au ridicat şi s-au angajat liberi şi 

netemători în activitate ca martori ai săi, să declare vestea bună. Într-adevăr, o înviere spirituală. W 5/15. 

 

JOI, 15 MAI 

Eu sunt Iehova care te vindecă. – Ex. 15:26, AS. 

 

Fără ajutorul oamenilor de ştiinţă de astăzi, Dumnezeu Iehova poate să facă o lume sănătoasă. 

Sănătatea omenirii ridică o problemă de neînvins  pentru om, dar nu şi pentru Atotputernicul Dumnezeu 

Iehova. Neînfricat, el merge înainte în îndeplinirea promisiunii sale de a crea o lume nouă neatinsă de boli, 

unde omenirea supusă se va bucura de viaţă perfectă pentru totdeauna. A fost o lume complet sănătoasă, 

cea pe care a stabilit-o cu Adam şi Eva şi „heruvimul ocrotitor” atunci în Eden. Ce, atunci, a adus la aceste 

lucruri numite boli, neputinţe şi probleme de sănătate, cu moartea ca sfârşit al lor? A fost încălcarea legii 

neschimbate a lui Dumnezeu! Nicio creatură nu poate schimba legea Sa şi să se aştepte să rămână bine. 

Prin aceasta ne referim nu numai la legea fizică a naturii, ci şi la legea morală şi aceasta în primul rând. 

Există o legătură între respectarea legilor Creatorului şi sănătatea şi bunăstarea noastră. Noua lume liberă 

şi neatinsă de boli va fi formată din fiinţe bucuroase, care respectă perfect legile Creatorului lor. W 5/1. 

 

VINERI, 16 MAI 

Lăudaţi-l pe Iehova. ... Iehova eliberează prizonierii. – Ps. 146:1,7, - AS. 

 

Vremea pentru eliberarea copiilor organizaţiei lui Dumnezeu, Sion, din captivitatea babiloniană, este 

când Iehova începe să conducă drept Rege. Conducerea împărăţiei sale trebuie să o legăm de această mare 

eliberare pentru a aprecia cu adevărat profeţia divină care marchează în mod clar vremea pentru noi. Este 

o vreme de mare bucurie, prizonierii sunt liberi, copiii spirituali răspândiţi se întorc la Sionul spiritual, 

adevărata lor venire acasă. Şi de ce să nu fie o vreme de mare bucurie? Comandantul conducător al 

Sionului mărşăluieşte victorios şi prizonierii sunt eliberaţi şi semnalul este ridicat, conducându-i înapoi la 

oraşul lui Dumnezeu, la ei „acasă”. Ziua tuturor zilelor este aici. Psalmii enunţă multe expresii de bucurie 

referitoare la vremea când Iehova va conduce drept Rege. „În acea zi”, toate lucrurile vii sunt chemate să 

se bucure. Cerul se bucură, pământul e fericit şi mulţimile cântă de bucurie, lăudându-le pe Iehova care 

este vrednic. W 7/1. 

 

SÂMBĂTĂ, 17 MAI 

Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. – Rom. 12:17, NT. 

 

Dacă o persoană se comportă rău faţă de tine, de ce să faci și tu la fel? Aceasta este calea inutilă a 

vechii lumi păcătoase. Pentru că cineva îţi dă porecle, trebuie să îl mustri? Dacă cineva minte sau te 



defăimează sau te bârfeşte, trebuie să-l răsplăteşti în acelaşi fel şi să devii tu însuşi un mincinos odios, un 

calomniator sau un bârfitor, coborându-te la nivelul său? Nu s-ar arăta acel om în acest fel mai puternic, în 

faptul că te schimbă după asemănarea sa, practicile sale rele devenind ale tale? Dacă adversarul tău este 

păcătos, trebuie să-ţi abandonezi toate principiile tale bune şi convingerile pentru a fi practic sau pentru 

alte asemenea avantaje absurde şi să te înjoseşti la nivelul său păcătos şi în cele din urmă să împărtăşeşti 

cu el mânia lui Dumnezeu? Oferind rău în schimbul răului, pune în mişcare un cerc vicios de fapte rele. 

Cercul răului prinde avânt, din moment ce fiecare aleargă după paşii celuilalt, încercând să-l depăşească în 

fapte rele. W 6/1. 

 

DUMINICĂ, 18 MAI 

Noi suntem prin urmare ambasadori în locul lui Cristos, și ca şi cum Dumnezeu ar implora prin noi. 

– 2 Cor. 5:20, NT. 

 

Ca „ambasadori în locul lui Cristos”, martorii lui Iehova au o obiecție conştiincioasă față de servirea 

în instituţiile militare sau de acest fel ale naţiunilor. Ambasadorii sunt scutiţi de la serviciul militar în 

naţiunea în care guvernul lor îi trimite, în special într-o naţiune ostilă. Aduceți-vă aminte, în vremurile 

biblice, ambasadorii erau trimişi nu în naţiunile prietenoase, ci în naţiunile care erau în război sau care 

ameninţau cu războiul. Ambasadorii lui Dumnezeu care îi ţin locul lui Cristos sunt trimişi nu în naţiuni 

prietenoase, ci în naţiuni ostile. Toate naţiunile acestei lumi a lui Satan sunt ostile faţă de Dumnezeu. 

Mesajul dat acestor ambasadori să-l transmită „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu”, arată că naţiunile nu sunt 

prietenoase. Cum ar putea, atunci, aceşti ambasadori să servească scriptural în forţele militare ale acestor 

naţiuni sau să fie de acord să facă asta, când le este cerut de legea naţională? Să abandoneze rândurile 

slujitorilor lui Dumnezeu înseamnă să lupte împotriva lui Dumnezeu. W 2/1. 

 

LUNI, 19 MAI 

Ei spun, Iehova nu va vedea şi nici Dumnezeul lui Iacov nu înţelege. Înţelegeţi, voi, cei brutali dintre 

oameni; ... oare cel care a făcut ochiul nu vede oare? – Ps. 94:7-9, AS. 

 

Iehova supraveghează ce se întâmplă în întreaga sa organizaţie. El ştie cum vor fi tratați oamenii săi. 

Fiul său a spus: „Voi veţi fi obiecte de ură pentru toate persoanele, din cauza numelui meu.” (Luca 21:17, 

NT) Chiar şi aşa, o mărturie mai mare ca niciodată în apărarea numelui lui Iehova, va fi dată. Noi suntem 

în ultimele zile ale acestei lumi vechi şi trebuie să ne aşteptăm la aceste lucruri. Acum este vremea să 

strângem laolaltă o mulţime de dragul numelui său, şi această mulţime este strânsă laolaltă în grabă. Astfel 

o chemare ascuţită şi una zgomotoasă iese până la marginile pământului, pentru toţi locuitorii Babilonului 

care plâng şi suspină să fugă din el şi să scape de faptele lui asupritoare de acum şi de distrugerea lui 

completă de mai târziu. Dacă îl iubeşti pe Iehova, atunci caută protecţia sa şi vino în cetatea sa, oraşul fără 

ziduri, pentru că El este un zid de foc în jurul lui. El iubeşte tot ce este în el. W 1/1. 

 

MARŢI, 20 MAI 

Noe a umblat cu Dumnezeu. ... sfârşitul tuturor fiinţelor a venit. – Gen. 6:9,13. 

 

Noi astăzi avem la fel de multă judecată şi bun simţ cum a avut omul Noe într-o lume anterioară. El şi 

familia sa au mers într-o direcţie diferită faţă de cea a lumii. Noi cei care suntem informaţi despre sfârşitul 

lumii acum şi vrem să fim înţelepţi, îl imităm pe strămoşul nostru din vechime. La fel ca el, să ne retragem 

sprijinul de la această lume osândită şi să mergem cu Dumnezeu. Este singurul mod de a umbla de care să 

fim optimiști, deoarece el duce la supravieţuirea acestui sfârşit de lume, ca și în ziua lui Noe. Noi, cei care 

luăm cuvântul lui Dumnezeu la fel ca Noe, muncim pentru succes. Depinde de noi să demonstrăm 

omenirii că Biblia şi Creştinismul nu au eșuat, ci sunt astăzi în viaţă şi puternice pentru a conduce oamenii 

spre succes real, să trăiască în fericire perpetuă într-o lume sigură şi sănătoasă. Atotputernicul Dumnezeu 

este, de asemenea, interesat să demonstreze că Cuvântul său, Biblia, şi cei credincioşi care îl imită pe 



Cristos nu au eșuat. Astfel el ne va sprijini în încercările noastre de a-l apăra pe el şi Cuvântul Său. W 

9/15. 

 

MIERCURI, 21 MAI 

Vine cel care este mai puternic decât mine ... El vă va boteza cu spirit sfânt spirit şi cu foc. – Luca 

3:16, NT. 

 

Când Isus cel glorificat în cer a turnat sfântul spirit la Cincizecime peste discipolii săi credincioşi de 

pe pământ, „limbi de foc au devenit vizibile şi le-au fost distribuite şi câte una a stat deasupra fiecăruia”. 

Dar acela nu a putut fi numit un „botez cu foc”, căci imaginea unei flăcări ar fi trebuit să îmbrace şi să 

acopere întregile lor corpuri ca să fie un botez în el. Apostolul Petru a citat  atunci profeţia lui Ioel (2:28-

32) ca să arate că ea a fost acolo îndeplinită. Această profeţie arată că focul este separat de spirit şi este 

asociat cu moartea şi distrugerea, sânge şi ceaţă de fum. Este evident că focul simbolizează distrugerea. 

Începând cu ziua Cincizecimii, clasa de grâu a evreilor credincioşi a fost botezată cu sfântul spirit din cer. 

Clasa de pleavă a evreilor necredincioşi respinşi a fost botezată cu distrugere arzătoare în anul 70, când 

Ierusalimul a fost distrus, mulţi au pierit şi ceilalţi au fost luaţi în captivitate. W 11/15. 

 

JOI, 22 MAI 

Uitând lucrurile din urmă şi întinzându-mă spre cele dinainte, ... să avem această atitudine mentală. 

– Fil. 3:13, 15, NT. 

 

Este nevoie de orice stimulent pentru a ne păstra mintea înnoită. Înclinaţia noastră  de gândire trebuie 

păstrată  în adevărata direcţie ca să poată da rezultatele dorite, în timp ce nu ne clătinăm nici  la dreapta 

nici la stânga. „Legea minţii noastre” trebuie întărită potrivit Cuvântului lui Dumnezeu şi trebuie făcută  

regula de la care să nu ne abatem, în ciuda slăbiciunii fiinţei noastre. Aceasta necesită efort mental şi 

păzirea gândurilor noastre, precum și frecventarea locurilor unde putem întotdeauna să ne împrospătăm 

minţile şi să ne reînnoim cu adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să participăm la 

întâlnirile oamenilor lui Dumnezeu şi să ne alăturăm lor în analizarea şi discutarea Cuvântului său. 

Înseamnă că trebuie să ne unim cu ei în îmbărbătarea în sfânta credinţă, unul pe celălalt într-un mod 

iubitor şi fidel. Nu renunţaţi să vă întâlniţi laolaltă. Aceasta nu este vremea să suferim o recădere mentală 

în degradare. W 10/15. 

 

VINERI, 23 MAI 

Așa spune Iehova, ... Te voi păstra şi te voi da ca legământ  al poporului. – Isa. 49:8, AS. 

 

Atotputernicul Dumnezeu l-a păstrat pe Isus, ridicându-l din moarte la viaţă eternă, ca Fiul înălţat în 

spirit al lui Dumnezeu. În acest fel, Isus Cristos putea să continue cu lucrarea sa de eliberare şi să fie 

disponibil în această zi. Dumnezeu l-a dat ca un „legământ al oamenilor”. Cum adică un „legământ”? Un 

legământ este un angajament solemn de a face ceva. Dumnezeu s-a angajat solemn sau s-a legat să-i 

elibereze pe adevăraţii iubitori ai libertăţii din închisoare şi captivitate, şi-a dat pe Fiul Său Isus Cristos, ca 

legământ sau garanţie că va face asta. El l-a dat şi l-a numit pe Isus să fie cel care va elibera oamenii. La 

fel de sigur cum există un Isus înviat şi glorificat la dreapta Tatălui în cer, tot atât de sigur este faptul că va 

fi o eliberare a oamenilor cu inima dreaptă din sclavia actualului Babilon. Astfel Cel la care să ne uităm 

este acest Slujitor glorios, pe care Dumnezeu l-a dat ca legământ. Toţi conducătorii umani se vor dovedi 

falşi. W 12/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 24 MAI 

Cine poate să îndure ziua venirii sale? Şi cine poate sta în picioare când el apare? Căci el va fi ca 

focul topitorului. – Mal. 3:2, AT. 

 



În această zi a venirii Mesagerului lui Iehova şi Marelui Preot la templul închinării, sistemele 

religioase ale creştinătăţii nu au îndurat şi nu au fost aprobate. Dar rămăşiţa unsă a martorilor lui Iehova s-

a supus purificării închinării şi au ieşit aprobaţi. Acestei rămăşiţe eliberate în 1919 i-a fost acordat marele 

privilegiu şi responsabilitatea grea de a duce mai departe veneraţia curată şi nepângărită a adevăratului 

Dumnezeu, Iehova, şi de a o extinde până la capătul lumii. Astfel ei au renunţat la tradiţiile umane şi la 

filozofiile de orice fel şi au fost aduşi în acord deplin cu Cuvântul pur al lui Dumnezeu. (Ioan 15:3) Ei au 

fost conduşi de către Marele Preot în închinarea teocratică, o închinare care înseamnă servirea lui 

Dumnezeu drept Conducător Suprem şi cu controlul asupra templului său fiind exercitat de la el în jos 

drept Capul Suprem şi nu de la un nivel inferior. W 1/1. 

 

DUMINICĂ, 25 MAI 

Voi rămâneţi neclintiţi într-un singur spirit, luptând cot la cot cu un singur suflet pentru credinţa 

veştii bune. – Fil. 1:27, NT. 

 

Autoritatea voastră de a face lucrarea lui Dumnezeu ca drept unul din proclamatorii veştii bune a 

împărăţiei, o aveţi direct din Cuvântul său. Organizaţia sa teocratică recunoaşte autoritatea voastră din 

Cuvântul său, Biblia. Astfel ea vă foloseşte ca reprezentanţi ai săi pe teren şi cooperează cu voi, vă asigură 

nevoile şi vă oferă sprijin. Ea vă oferă ajutorul legal şi protecţia care este în stare să vi le ofere. Ea vă ajută 

să luptaţi pentru adevăr în unitate cu fraţii voştri de pe întreg pământul. Nu puteţi să staţi singuri. Trebuie 

să luptaţi umăr la umăr cu colegii voștri martori. Nu trebuie să duceți lupte fizice cu bărbaţi şi femei din 

afara organizaţiei teocratice. Cu siguranţă nu trebuie să faceţi asta în organizaţie. Voi trebuie să înfruntaţi 

duşmanul comun şi nu pe fraţii voștri. Aceasta asigură victorie, această unitate! W 6/15. 

 

LUNI, 26 MAI 

Există un râu ale cărui şuvoaie înveselesc oraşul lui Dumnezeu. – Ps. 46:4, AT. 

 

Isus Cristos dovedeşte că domnește în mijlocul duşmanilor săi, păzind râul adevărurilor Bibliei la 

sursa acestuia din cer. Puterea sa conducătoare îl păstrează în continuă curgere la oile sale credincioase de 

pe pământ, în organizaţia teocratică. Ei constituie organizaţia vizibilă care acum îşi sporeşte bucuria bând 

din şuvoaiele neîncetate ale acestui râu de adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu. Duşmanii totalitari ai 

împărăţiei lui Dumnezeu interzic și descompun organizaţia lor legală şi pun stăpânire pe proprietăţile ei. 

Dar ei nu pot opri persoanele creștine să acţioneze drept purtători de cuvânt ai lui Iehova, predicând doar 

cu Biblia sau chiar şi fără ea, dacă sunt deposedați de ea, şi limitaţi la cunoaşterea Cuvântului lui 

Dumnezeu în inimile lor. Aceşti creştini credincioşi pot să fie arestaţi şi ţinuţi legaţi în închisoare. 

Cuvântul lui Dumnezeu Iehova nu este legat atâta timp cât gurile lor nu sunt închise printre colegii 

prizonieri şi exilaţi. Există râuri subterane. Chiar aşa, dacă este nevoie, râul adevărului Împărăţiei poate 

curge prin mişcare subterană. W 3/15. 

 

MARŢI, 27 MAI 

Nu va mai fi întârziere, ci, în zilele când se va face auzit al șaptelea înger, când el se va pregăti să 

sune din trompetă, secretul sacru al lui Dumnezeu, potrivit veștii bune… se va împlini. – Rev. 10:6,7, NT. 

 

Nu va mai fi aşteptare. Secretul sacru al lui Dumnezeu este finalizat. Noi trăim în marile si glorioasele 

zile, deoarece a venit vremea pentru realizarea fiecărei viziuni. Ele nu mai sunt amânate. Aceasta este cu 

adevărat ziua pe care a stabilit-o Iehova, vremea pentru realizarea promisiunilor sale minunate. Ca martori 

ai lui Iehova, haideți să intrăm complet în ea şi să luăm atitudine în mijlocul locuitorilor pământului, ca cei 

care aparţin oraşului lui Iehova, Sion, şi noului sistem de lucruri, ca cei care ştiu că Împărăţia este 

întemeiată în cer şi Iehova stăpâneşte. Trăiţi, așadar, în această cunoaştere şi fiţi precum cei care sunt 

înţelepţi şi aduceţi mii de oamenii pe căile neprihănirii, da, în noua lume. W 7/15. 

 



MIERCURI, 28 MAI 

De aceea cuvântul lui Iehova pentru ei va fi în mod sigur poruncă peste poruncă, poruncă peste 

poruncă, sfoară de măsurat peste sfoară de măsurat, sfoară de măsurat peste sfoară de măsurat, puţin aici, 

puţin acolo; ca să se ducă şi să cadă pe spate şi să fie zdrobiţi, să cadă în cursă şi să fie prinşi. – Isa. 28:13, 

AS. 

 

Acesta nu este un cuvânt pentru clasa credincioasă actuală a lui Isaia pentru a-i alina cu un adevăr mic 

aici şi acolo, ci este un răspuns nu în termeni nesiguri împotriva „beţivilor lui Efraim”, conducătorii 

creştinătăţii. (Isa. 28:1) Iehova va vorbi așa acestei naţiuni batjocoritoare. Martorii lui Iehova, clasa lui 

Isaia, le spun adevărul în încercarea de a-i salva de la viitoarea distrugere şi îi avertizează să fugă de 

mânia care va veni. Dar ca să facă asta, ei trebuie să-şi schimbe căile. În condiţia lor spirituală în stare de 

ameţeală ei refuză să asculte. Nu, ei nu pot să  audă. Şi spun, „De ce să fim noi necăjiţi de asemenea 

lucruri neînsemnate, pe care le spun aceşti martori ai lui Iehova, enervându-ne fără încetare?” Dar acesta 

este felul în care merg lucrurile , spune Iehova, chiar „poruncă după poruncă”. Cât va dura răbdarea sa? 

Până la Armaghedon. W 10/1. 

 

JOI, 29 MAI 

El îşi trimite cuvântul şi îi vindecă. – Ps. 107:20, AS. 

 

Formaliștii vindecării spirituale divine în aceste „zile din urmă” susţin că dacă nu deţinem sau nu 

folosim puterea miraculoasă de vindecare, asta dovedeşte că noi nu suntem adevărata organizaţie a lui 

Dumnezeu. Asemenea tămăduitori religioşi îşi fac lucrările, nu ca să sprijine adevărul divin, ci să 

perpetueze minciuni religioase. Ei aparent vindecă fizic, dar nu reuşesc să acorde vindecarea vitală care 

este spirituală, și care conduce la viaţă în noua lume. Ei eliberează oamenii de puterea unei boli trupeşti, 

dar nu-i eliberează de puterea Diavolului şi a organizaţiei sale, lumea aceasta. Din acest punct de vedere, 

lucrările lor de vindecare nu sunt manifestări ale spiritului lui Dumnezeu. Când Iehova a prezis că va turna 

spiritul său asupra fiinţelor de toate felurile, el nu a pus darul tămăduirii înainte ca dovadă a acelui spirit 

asupra oamenilor săi. Profeţirea, sau predicarea Cuvântul lui Dumnezeu de profeţie! Aceasta este cel mai 

important în demonstrarea revărsării spiritului Său asupra tuturor fiinţelor dedicate lui. Aceasta realizează 

mult mai mult decât o face vindecarea fizică. W 5/1. 

 

VINERI, 30 MAI 

În anul acestui Jubileu, fiecare om o să se întoarcă la proprietatea sa. Și dacă nu se poate 

răscumpăra în aceşti ani, atunci el va fi eliberat în anul Jubileului. – Lev. 25:13,54. 

 

Există alte lucruri în afară de organizaţia lui Satan de la care omenirea are nevoie să fie emancipată. 

Isus Cristos a scos în evidenţă clar care sunt aceste lucruri şi a arătat cum va fi produsă eliberarea de ele. 

El nu a înșelat oamenii când s-a prezentat ca Apostolul libertăţii, ci Tatăl său ceresc, Dumnezeu Iehova l-a 

trimis într-o misiune să dea odihnă omenirii din toate necazurile lor. El a arătat în ce fel erau oamenii 

sclavi, care nu puteau să scape prin propriile eforturi şi cum trebuie să-i elibereze  de toate persoanele care 

îi supun. Da, ei erau în puterea lui Satan, Diavolul, dar ei erau supuşi pe lângă el la ceva mai personal 

decât Diavolul. Cuvintele sale în Ioan 8:31-36 demonstrează că toţi oamenii sunt sclavi ai păcatului, din 

moment ce toţi sunt păcătoşi. El a arătat cine îi va introduce în Mai Marele Jubileu când a spus: „Dacă 

Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.” – NT. W 8/1. 

 

SÂMĂTĂ, 31 MAI 

În locul strămoşilor tăi, vor fi copiii tăi, pe care poţi să-i faci prinţi pe tot pământul. – Ps. 45:16. 

 

A fost necesar ca Regele conducător să numească multe din „celelalte oi” ale sale în slujbă. Datele 

arată că şi ei sunt în funcţii princiare, chiar dacă aceasta înseamnă să supravegheze numai asupra unui 



grup de zece sau mai puţini. Ei se aşteaptă să devină copii ai „Tatălui Etern”, Isus Cristos Regele, în 

timpul împărăţiei milenare după Armaghedon. Aceste „alte oi” trebuie să fie credincioase în serviciul 

încredințat. Dacă se dovedesc credincioşi acum în această vreme de verificare, ei ar putea să aibă o 

continuare a serviciului lor special sub Regele lor, „Tatăl Etern” şi ei ar putea să aibă o contribuție după 

Armaghedon în realizarea  profeţiei mai sus citate. Oamenii credincioşi din vechime, înviaţi, se vor alătura 

lor. Rămăşiţa unsă protejează dreptul acestor „alte oi” şi nu le invidiază poziţiile de responsabilitate ale 

serviciului așa cum s-au bucurat  printre noi din 1935. W 12/1. 

 

 

DUMINICĂ, 1 IUNIE 

Vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi se vor întinde la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în 

regatul cerurilor Mat. 8:11, NT. 

 

În cuvintele lui Isus, Avraam reprezintă pe Cel Mai Mare în care toate familiile de pe pământ vor fi 

binecuvântate, Dumnezeu Iehova, Mai Marele Tată. Prin urmare Isaac, singurul fiu al lui Avraam de la 

soţia sa Sara, reprezintă pe singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, Isus Cristos, pe care Dumnezeu l-a uns să 

fie Regele al regilor. Iacob a primit viaţa de la Avraam prin Isaac şi astfel a fost nepotul lui Avraam. 

Astfel congregația creştină primeşte viaţă de la Dumnezeu prin Isus Cristos (Ef. 5:23,25; 1 Ioan 3:16, NT) 

Aşadar, în trioul lui Avraam, Isaac şi Iacob în împărăţie, congregaţia creştină este bine ilustrată de către 

ultimul Iacob, şi este formată din co-moştenitorii cu Isus Cristos în Împărăţie. Ea are o rămăşiţă de evrei 

sau un nucleu cu care a început şi mulţi credincioşi ne-evrei „din părţile estice şi vestice” au fost adăugați 

mai târziu. În acest sens, Avraam, Isaac şi Iacob simbolizează aranjamentul regatului lui Dumnezeu, 

Teocraţia. W 2/15. 

 

LUNI, 2 IUNIE 

El i-a spus, Dacă nu îl aud pe Moise şi pe profeţi, nu vor fi convinşi nici chiar dacă unul s-a ridicat 

din morți. – Luca 16:31. 

 

Îşi va schimba Dumnezeu metoda de dragul necredincioşilor intenționați? Niciodată! Prăpastia 

deschisă a judecăţii sale fără compromis încă rămâne acolo între noi şi ei. Astfel, pe lângă schimbarea 

noastră de condiţie din 1919, care este precum ieşirea lui Iona din stomacul unui peşte gigantic să trăiască 

pe pământ ca martor al lui Iehova şi să predice ninivitenilor un semn suficient, clasa lui Lazăr a martorilor 

lui Iehova nu trebuie să se aştepte ca Dumnezeu să facă un miracol uimitor asupra lor sau cu ei astfel încât 

să grăbească pocăirea clasei fraţilor omului bogat. Noi nu avem nevoie de sprijin acum printr-o înviere a 

martorilor credincioşi din vechime. Noi nu suntem autorizaţi să compromitem mesajul divin pentru 

această zi de judecată a naţiunilor, reţinându-ne să spunem tuturor sfatul lui Dumnezeu. Noi rămânem la 

pieptul Mai Marelui Avraam şi predicăm scripturile așa cum ne porunceşte el. W 3/1. 

 

MARŢI, 3 IUNIE 

Ei au ochii plini de adulter şi nu se pot lăsa de păcat şi ademenesc suflete instabile. ... Ei s-au rătăcit 

şi au urmat calea lui Balaam. – 2 Pet. 2:14,15, NT. 

 

Acele persoane cu ochii plini de adulter urmează calea lui Balaam iubind răsplata faptelor rele. Când 

acest profet nu a reuşit să folosească funcţia profetică pentru un blestem al izraeliţilor, el s-a gândit la altă 

cale prin care să cauzeze căderea lor şi să aducă blestemul divin asupra lor. Care a fost această cale? 

Imoralitatea! Această modalitate subtilă urma să anuleze binecuvântarea divină pe care Balaam o 

pronunţase nu demult şi urma să inducă izraeliţii să lucreze pentru blestemul lui Dumnezeu asupra lor, în 

locul binecuvântării lor. Care a fost aceasta? Să-i ademenească să dea libertate pasiunii şi să comită 

fornicaţie cu femei păgâne atractive. Prin acest eşec al integrităţii lor, poţi să-i conduci să mănânce 



sacrificiile idolilor. Relaţii necurate între sexe sunt una din modalităţile prin care Satan încearcă să 

distrugă stabilitatea bisericii creştine. W 4/15. 

 

MIERCURI, 4 IUNIE 

Dă-ne astăzi pâinea noastră pentru ziua de azi. – Mat. 6:11, NT. 

 

Cerând pâine sau mâncare şi băutură numai pentru astăzi, această rugăciune adoptă atitudinea corectă. 

Nu presupune că o să trăim mâine, conștienți de Proverbe 27:1. În armonie cu această rugăciune numai 

pentru porţia de astăzi de mâncare, Isus, puţin mai târziu, în aceeași rugăciune de pe munte ne-a spus cum 

hrăneşte Dumnezeu păsările şi îmbracă florile şi a zis: „Nu fiţi niciodată nerăbdători pentru ziua 

următoare, pentru că ziua de mâine va avea propriile ei îngrijorări. Suficient pentru fiecare zi este propriul 

ei rău.” Astfel noi ne rugăm astăzi numai pentru pâinea noastră zilnică. Felul în care Luca 11:3 o exprimă 

în aceeași rugăciune, spune: „Dă-ne nouă pâinea noastră pentru ziua de azi, după nevoia zilnică.” (NT) 

Aceasta nu promovează spiritul lucrurilor acumulate pentru negarea acestor lucruri ale celorlalţi copii ai 

lui Dumnezeu. Rugăciunea Domnului nu sfătuieşte spiritul lacom. Din contră, ea sfătuieşte devotament 

pios cu mulţumire, ceea ce înseamnă mare câştig într-un mod real, un câştig în bucurie şi binecuvântare 

acum şi viaţă veşnică după aceea. W 8/15. 

 

JOI, 5 IUNIE 

Dumnezeu este un refugiu pentru noi. Ps. 62:8. 

 

Demonii şi „conducătorul demonilor”, Satan Diavolul, sunt surse de suferinţă invizibile, asupritori şi 

tulburători ai păcii pentru oameni. Ei pun la cale să îndepărteze oamenii de la Dumnezeu şi să-i conducă la 

distrugere în mâinile lui. Eliberarea tărâmurilor sfinte ale cerului de influenţa dăunătoare a războiului din 

cer era necesară după ce împărăţia lui Dumnezeu prin Cristos a fost stabilită în 1914. Demonii şi 

conducătorul lor au fost azvârliţi jos pe pământ şi durerea care a fost prezisă să însemne pentru locuitorii 

pământului s-a adeverit. (Rev. 12:12) Nu există protecţie, stabilitate şi permanenţă sub conducerea 

demonilor, nici măcar pentru prietenii, slujitorii sau închinătorii lor. Ei sunt răuvoitori, duşmănoşi şi 

neiubitori şi nu îşi pot apăra veneratorii şi pe cei dedicaţi, de mânia neprihănită a lui Dumnezeu. Ei nu au 

putut să facă asta când el a eliberat potopul global de violenţă împotriva lumii în vremea lui Noe. Ei nu 

vor fi capabili să ofere protecţie naţiunilor, sau chiar ei înşişi să scape de execuţie, în „războiul din marea 

zi a Dumnezeului Atotputernic.” Aşadar, aveţi încredere în Dumnezeu. W 3/15. 

 

VINERI, 6 IUNIE 

Cel care trăieşte, da, cel care trăieşte, te va lăuda, aşa cum fac eu în această zi. – Isa. 38:19. 

 

Chiar dacă noi nu atribuim recuperarea noastră tămăduirii divine astăzi, asta nu înseamnă că nu 

trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu şi să dăm glas recunoştinţei dacă suntem în convalescență. Nici 

nu înseamnă că noi nu putem să menţionăm această problemă în rugăciune când suntem bolnavi sau când 

apropiaţii noştri creştini iubiţi sunt bolnavi. Fiecare circumstanţă şi situaţie din vieţile noastre sunt un 

lucru pe care putem să-l menţionăm în rugăciune. Totuşi, noi nu putem să ne rugăm pentru vindecare 

divină şi să o aşteptăm, chiar dacă folosim ca bază cuvintele lui Isus în Ioan 15:7. Noi ştim care sunt 

spusele lui Isus în ceea ce priveşte adepţii săi pentru această zi şi ele nu spun despre miracole asupra 

organismului fizic al adepţilor săi în această vreme. Lucrul potrivit pe care îl putem cere este ca Tatăl 

nostru ceresc să ne ajute să răbdăm cu tărie creştină în vreme de boală sau neputinţă fizică. Noi putem să-i 

cerem să ne ajute să acţionăm ca martori credincioşi prin toate acestea, să nu ne pierdem credința în el şi 

să nu suferim rănire spirituală din cauza acestor lucruri. W 5/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 7 IUNIE 

Iehova ştie cum să elibereze oamenii cu devotament pios din încercare? – 2 Pet. 2:9, NT. 



 

Daniel, Ieremia, Moise, Noe şi alţii dintre martorii lui Dumnezeu au fost trecuţi direct prin aceste 

vremuri de distrugere; şi aceasta ilustrează cum Iehova îi va trece pe câţiva din clasa „rămăşiţei” unse prin 

bătălia de la Armaghedon în noua lume. Scripturile arată că nenumăraţi alţii au supravieţuit la fel, 

ilustrând câte dintre celelalte oi ale Domnului vor fi trecute prin vremea distrugerii acestei lumi vechi şi 

vor continua să trăiască în noua lume a neprihănirii sub conducerea lui Iehova. Ce privilegiu incomparabil 

şi glorios să fim aici în mijlocul lucrării de mărturie până la sfârşitul acestei lumi vechi! Prin credincioșie 

noi o să vedem că tot ceea ce Iehova ne-a făcut să predicăm se va întâmpla. Aceasta va fi ceva de luat în 

seamă. Atunci vor fi binecuvântările nespuse ale noii lumi. Aceasta este salvarea lui Iehova pentru cei care 

îl iubesc. Chiar şi acum, prin credinţă, noi vedem aceste lucruri. Ce mult ne bucurăm! W 9/1. 

 

DUMINICĂ, 8 IUNIE 

Merg doi oameni împreună dacă nu au stabilit o întâlnire? ... dacă ar fi un dezastru într-un oraş, nu 

l-a cauzat Domnul? Cu siguranţă, el nu ar face nimic, Domnul Dumnezeu, decât dacă îşi dezvăluie scopul 

slujitorilor săi, profeţii. – Amos 3:3,6,7, AT. 

 

În această vreme de criză mondială, Dumnezeu este la muncă pe pământ înainte să execute acţiunea 

teribilă pe care a prezis-o. El ne spune că trebuie să fie cauze adecvate pentru anumite efecte observabile. 

El ne spune şi că îşi va ţine martorii informaţi despre scopurile şi viitoarea sa acţiune. Din moment ce cu 

mult timp în urmă el a vorbit prin Cuvântul său înregistrat, prezicând nenorocirea lumii şi din moment ce 

el face acum acest Cuvânt înscris al profeţiei să vorbească prin îndeplinirea profeţiei care marchează 

vremea sfârşitului, cum ar putea martorii lui Iehova să facă altceva decât să profeţească? (Amos 3:8, AT) 

Şi ei nu fac altceva decât să profeţească, chiar dacă îi place sau nu acestei lumi osândite. Prin urmare, 

sfârşitul sigur al lumii este motivul întemeiat pentru a da mărturie preliminară despre aceasta acum. W 

9/15. 

 

LUNI, 9 IUNIE 

Voi... aţi acceptat cu bucurie jefuirea bunurilor voastre, ştiind că voi aveţi o proprietate mai bună şi 

durabilă. – Ev. 10:34, NT. 

 

Precum preoţii şi leviţii din Israel, care erau dedicaţi în special serviciului lui Iehova la templul său, ei 

nu au moştenire în această lume. Astfel ei nu se luptă pentru teritorii; şi dacă suferă pierderea proprietăţii 

prin persecuţii de partea guvernului său din cauza invaziei ţării prin agresiune armată, ei au încredere în 

Dumnezeu că le va asigura necesităţile vieţii. Decât să fie ucişi într-o încercare violentă de a-şi proteja 

proprietățile materiale ale acestei lumi, ei preferă să trăiască într-o condiţie prădată ca să poată continua să 

mărturisească pentru împărăţia lui Dumnezeu şi să „predice cuvântul” şi „în vreme favorabilă și în vreme 

de necaz”. Indiferent ce schimbări politice sau guvernamentale au loc asupra capetelor lor, ei în poziţia lor 

neutră sunt obligaţi să se supună şi să continue cu lucrarea lui Dumnezeu în cel mai bun mod sub condiţii 

variate. W 2/1. 

 

MARŢI, 10 IUNIE 

Noi, cei care suntem mulţi, suntem o singură pâine, un singur corp; căci noi toţi împărtăşim o 

singură pâine. – 1 Cor. 10:17, AS. 

 

Unitatea noastră nu trebuie să fie numai unul cu celălalt, ci în special cu Capul Isus Cristos. El este 

Cel Principal. Noi trebuie să continuăm „să ne ţinem ataşați de cap, de cel din care tot corpul, hrănit şi unit 

armonios prin încheieturile şi ligamentele lui, continuă să crească cu creşterea pe care o dă Dumnezeu.” 

(Col. 2:19, NT). Datorită susţinerii acestei chestiunii vitale a unității în prima scrisoare către corinteni, 

Pavel a făcut dintr-o dată referire în capitolul al zecelea la masa de seara a Domnului, sau Memorialul. El 

a pus înaintea lor ca exemplu de avertisment, izraeliţii din sălbăticie care au decăzut de la Iehova în 



veneraţia idolilor, reprezentând demonii, astfel comiţând fornicaţie spirituală cât şi fizică. Ca un argument 

pentru ei să „fugă de la idolatrie”, el le-a spus să ia în considerare ce a avut de spus despre masa de seară a 

Domnului. Gândul de bază al acelei mese a fost unitatea cu Cristos. W 1/15. 

 

MIERCURI, 11 IUNIE 

În anul în care a murit Ozia, l-am văzut pe Domnul stând pe un tron, înalt şi ridicat; şi alaiul său a 

umplut templul. – Isa. 6:1, AS. 

 

Regele uman al Israelului, care a stat odată pe „tronul lui Iehova” la Ierusalim moare pentru că a 

invadat în chip nelegiuit templul, însă adevăratul Rege este văzut întronat în templul său. Stăpânirea lui 

Iehova, adevăratul Rege, la templu, contrabalansează moartea regelui îngâmfat sub blestemul divin. 

Scripturile greceşti creştine aplică lui Isus şi discipolilor săi din primul secol însărcinarea pe care a primit-

o Isaia și care este relatată în Isaia 6:9,10. Aceasta demonstrează că clasa lui Isaia, al cărei Cap este Isus, a 

existat în primul secol şi că a îndeplinit deja parţial profeţia cu nouăsprezece secole înainte de vremea 

noastră. (Ev. 2:13,14) Îndeplinirea finală a viziunii lui Isaia are loc asupra rămăşiţei martorilor unși ai lui 

Iehova, clasa lui Isaia a timpurilor noastre. Aceasta are loc după ce Iehova a început să domnească în 

1914, întronându-l pe Fiul Său Isus Cristos ca Rege. Astfel datele arată că viziunea de la templu s-a 

întâmplat în 1919. W 4/1. 

 

JOI, 12 IUNIE 

Spuneţi-ne lucrurile care se vor întâmpla după aceea, ca să ştim că sunteţi dumnezei; ... Dar iată! 

Voi nu sunteţi nimic şi lucrarea voastră este un nimic. – Isa. 41:23,24, AT. 

 

Cei care au ţinut oamenii consacraţi ai lui Iehova captivi de-a lungul Primului Război Mondial, erau 

determinaţi să nu deschidă niciodată porţile închisorii şi să lase prizonierii liberi să meargă acasă la 

organizaţia lui Iehova. Dumnezeii Babilonului şi persoanele lor dedicate şi slujitorii lor au prezis că nu va 

exista un viitor pentru închinarea şi organizaţia lui Iehova de pe pământ şi că oamenii săi nu vor mai fi 

niciodată liberi să se întoarcă. Ei erau determinaţi să muncească până la capăt pentru a aduce rușine asupra 

lui Iehova, Dumnezeul lui Iacob sau Israel. Totuși, încă o dată, marea organizaţie a lui Satana s-a înşelat.  

Din nou cei mari ai ei, vizibili şi invizibili, s-au dovedit a fi dumnezei falşi. Din nou ei au fost demascați 

ca falşi profeţi, incapabili să împlinească cuvintele lor. Iehova s-a apărat, eliberându-şi rămăşiţa. 

Închinarea sa pură a fost restabilită. Aceasta va fi păstrată. W 11/1. 

 

VINERI, 13 IUNIE 

Iată, eu creez ceruri noi şi un pământ nou; şi cele dinainte nu vor fi ţinute minte şi nici amintite. – 

Isa. 65:17. 

 

Minţile noastre noi nu ne vor lăsa să ne împăcăm cu politicile lumeşti, şi astfel noi alegem să suferim. 

Dar pentru că noi ne demonstrăm astfel integritatea, există o răsplată nemaipomenită de bucurie fără 

margini în noua lume a lui Dumnezeu a cerurilor şi a pământului nou. Prin toate dovezile, o, cât de 

aproape este acea nouă lume a neprihănirii! O, atunci, să nu mai fim modelaţi după această lume a răutăţii, 

atât de aproape de sfârşitul ei, ci să obţinem noua minte umplută cu cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu. Să 

păstrăm acea minte reînnoită făcând cu credincioșie voinţa sa şi să trăim acum ca proclamatori 

binecuvântaţi ai împărăţiei lui Dumnezeu şi ca moştenitori ai noii Sale lumi glorioase. Apoi, dacă 

Dumnezeu ne favorizează cu supravieţuire prin bătălia Armaghedonului şi noi intrăm în noua lume fără să 

murim, chiar dacă nu o să avem imediat trupuri noi, vom avea minţi noi pe deplin în armonie cu noua 

lume neprihănită. W 10/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 14 IUNIE 



Îi voi face pe asupritorii voştri să-şi mănânce propria carne şi ei o să se ameţească cu propriul lor 

sânge ca cu vinul nou; apoi toate fiinţele o să ştie că eu Domnul sunt salvatorul vostru. – Isa. 49:26, AT. 

 

Celor care ni se împotrivesc, Iehova a promis să li se împotrivească. Aceasta înseamnă că el este de 

partea noastră şi ne păzeşte. La bătălia de la Armaghedon el va zăpăci asupritorii şi oponenţii noştri. El îi 

va manevra să lupte unul împotriva celuilalt și să se distrugă reciproc. Astfel se va întâmpla să-şi mănânce 

carnea unul altuia şi să-şi bea sângele unul altuia. Concluzia finală va fi că toate fiinţele – duşmanii noştri 

cât sunt în viaţă în carne şi oase, şi noi – vor fi făcute să vadă că Iehova este singurul Salvator al 

oamenilor săi, cei care vin la Sion. Dacă ne lipim de el şi îl servim împreună cu marele său Slujitor, Isus 

Cristos, noi suntem siguri să primim eliberare completă  la sfârşit. Nici o putere diavolească nu poate 

împiedica aceasta înainte să avem privilegiul de a ajuta la eliberarea celorlalţi. Ce onoare să eliberăm 

oamenii lui Iehova din închisoare! Așadar, înainte cu această lucrare! W 12/15. 

 

DUMINICĂ, 15 IUNIE 

Este un râu ale cărui şuvoaie înveselesc oraşul lui Dumnezeu. – Ps. 46:4, AS. 

 

Sursa fericirii şi bucuriei martorilor lui Iehova este un secret pentru această lume şi face ca toate 

naţiunile să se minuneze că nici o durere a lumii nu o seacă. Psalmistul dezvăluie sursa fericirii lor 

imposibil de înfrânt. Ea este un râu, vital vieţii organizaţiei vizibile a oamenilor lui Dumnezeu, pentru că 

înseamnă împrospătare dătătoare de viaţă pentru ei, un râu de adevăruri despre împărăţia sa promisă cu 

mult timp în urmă şi acum stabilită. Împreună cu acest râu merge privilegiul plin de bucurie de răspândire 

a adevărurilor Împărăţiei pentru toţi cei care caută o guvernare bună, pază şi pace veşnică. De la tronul lui 

Dumnezeu şi al Regelui său, care conduce la dreapta sa, curge râul adevărului dătător de viaţă. (Rev. 

22:1,2) Noi nu ne temem de o lipsă a acestei ape a adevărului Împărăţiei, căci ea curge dintr-o sursă 

inepuizabilă prin organizaţia teocratică a lui Iehova. Duşmanilor noştri le-ar place să întrerupă această 

alimentare cu apă, dar nu pot. W 3/15. 

 

LUNI, 16 IUNIE 

Îngerii lor din cer au întotdeauna acces la Tatăl meu, care este în cer. – Mat. 18:10, NT. 

 

În chestiuni strict personale şi în chestiuni de zi cu zi, discipolii primari au trebuit să determine voinţa 

lui Dumnezeu la fel cum noi trebuie să facem astăzi. Vremea pentru apariţii deschise angelice şi îndrumări 

sonore ale spiritului sfânt al lui Dumnezeu a trecut, la fel cum şi vremea darurilor miraculoase ale 

spiritului a trecut. Din fericire, totuşi, noi încă avem sfântul spirit al lui Dumnezeu sau forţa activă cu noi 

şi încă mai avem ajutorul îngerilor sfinţi pe care să ne bazăm, chiar dacă nu devin vizibili. Noi nu trebuie 

să ne aşteptăm ca îngerii nevăzuţi ai lui Dumnezeu să stea tot timpul în spatele fiecăruia dintre noi şi să ne 

îndrume la fiecare pas pe care îl facem ca nu cumva să mergem pe calea greşită sau să avem un accident. 

Totuşi noi avem asigurarea mângâietoare că îngerii lui Dumnezeu oferă un serviciu important în numele 

nostru. Ei sunt acum supuşi lui Isus cel glorificat şi noi ştim că el îi foloseşte să ajute şi să slujească 

adepţii credincioşi de pe pământ, ca ei să poată câştiga salvarea în viitoarea lume nouă. W 6/15. 

 

MARŢI, 17 IUNIE 

Să-i cheme la el pe bătrânii congregaţiei, iar ei să se roage pentru el, ungându-l cu ulei în numele lui 

Iehova. – Iac. 5:14, NT. 

 

Oamenii în vârstă nu trebuie numai să se roage cu cel bolnav spiritual, ci trebuie și să-l ungă cu ulei în 

numele lui Iehova. „Uleiul” aici este cuvântul potrivit pentru îndrumare din Sfintele Scripturi şi îl readuce 

pe cel bolnav spiritual în unitate cu congregaţia creştină, care este în favoarea lui Dumnezeu. Corecţia care 

conduce la sănătate spirituală este descrisă ca potrivită şi curativă de către psalmist. (Ps. 133:1,2; 23:5; 

141:5; Prov. 15:30; Luca 10:34) Astfel bărbaţii în vârstă din congregaţie trebuie să-l ungă pe cel bolnav 



spiritual cu ulei în sensul de a-l stimula cu Cuvântul lui Dumnezeu liniştitor, vindecător, mângâietor şi 

corectiv. În numele lui Iehova ei trebuie să facă asta. Adică, în credincioșie față de Dumnezeu Iehova şi 

potrivit scopului său, pentru a-l ajuta pe cel bolnav spiritual să se vindece şi să contribuie din nou la 

apărarea numelui lui Dumnezeu şi să-l demonstreze pe Diavol un dumnezeu fals şi un mincinos. W 5/1. 

 

MIERCURI, 18 IUNIE 

Avertizează-i din partea mea. – Ezec. 33:7. 

 

Simplul fapt că au existat alarme false în trecut nu demonstrează că actuala alarmă dată de martorii lui 

Iehova este falsă. Este nechibzuit să judeci un lucru înainte să îl auzi. (Prov. 18:13) Scripturile arată că 

Isus nu vine într-o formă vizibilă omului, în carne şi oase, la a doua apariţie a sa. Împărăţia lui este în cer. 

El este întronat acolo. Dar îşi îndreaptă atenţia spre pământ, pentru a face ca avertismentul să fie dat 

înainte de Armaghedon, bătălia Dumnezeului Atotputernic, în care cei păcătoşi vor fi şterşi de pe faţa 

pământului la fel ca în vremea lui Noe. Armaghedonul nu este o luptă între naţiuni, ci este bătălia lui 

Iehova, dusă prin Cristos şi îngerii săi, împotriva lui Satan, a demonilor şi a reprezentanţilor săi vizibili de 

pe pământ. Avertismentul este dat dinainte, pentru ca persoanele cinstite care iubesc neprihănirea şi care 

vor să-şi folosească minţile, să înţeleagă apropierea Armaghedonului şi să facă paşii necesari pentru 

supravieţuire. W 6/1. 

 

JOI, 19 IUNIE 

O, Sion, fugi, tu care locuieşti cu fiica Babilonului. – Zah. 2:7, AS. 

 

Iehova a avut grijă ca rămăşiţa oamenilor din Sion să fugă de această lume păcătoasă, condusă de 

Diavol, într-un loc de siguranţă în cetatea sa, împreună cu „celelalte oi” ale sale, care ies acum. El le 

porunceşte să fugă din Babilon şi să devină un popor liber – dacă nu în corp, atunci în conştiinţă; şi ei fac 

asta. Ei ies de sub asuprire, sclavie şi modul de viaţă păcătos. Ei nu mai sunt sclavii acelei organizaţii 

păcătoase. Ei dau Cezarului ce aparţine Cezarului, dar nu ceea ce-i aparţine lui Dumnezeu! Ochii lor sunt 

deschişi pentru o nouă lume şi o societate a noii lumi. Cei care au fost deja eliberaţi din asuprirea 

Babilonului, chiar dacă în unele cazuri ei încă sunt în închisoare, în lagăre de muncă sau lagăre de 

concentrare, nu sunt mulţumiţi să ţină această libertate doar pentru ei înşişi. Cu fiecare ocazie ei vorbesc 

cu străinii, chiar dacă sunt  încă captivi din punct de vedere fizic în Babilon. Ei ajută străinii să vadă calea 

spre viaţă veşnică. W 1/1. 

 

VINERI, 20 IUNIE 

Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi şi soţia sa şi soţiile fiilor săi, din cauza apelor. – Gen. 7:7. 

 

Arca pe care Mai Marele Noe, Isus Cristos, o construieşte, constă într-un nou sistem de lucruri, un 

nou aranjament divin care ne oferă protecţie şi ne păstrează pentru salvare eternă. Congregaţia, organizaţia 

teocratică pe care o construieşte el, trebuie să trăiască în cadrul acestui sistem nou de lucruri şi trebuie să 

gândească, să vorbească şi să muncească în armonie cu el. Această arcă sau structură teocratică este 

obiectul de batjocură al lumii, pentru că este construită potrivit îndrumărilor lui Dumnezeu şi pentru 

scopul său. Ea este diferită! Lumea nu a mai văzut nimic la fel şi nu înţelege. Prin urmare, se cere credință 

în Dumnezeu pentru construirea ei şi cei care muncesc pentru acest nou sistem de lucruri trebuie să-şi 

exercite credința pentru a merge mai departe sub batjocura şi ocara acestei lumi. Dar în marea criză ce va 

veni ea îşi va îndeplini scopul cu credinţă, păstrându-i pe toţi cei care se refugiază în ea, la fel cum a făcut 

arca lui Noe din vechime. W 11/15.   

 

SÂMBĂTĂ, 21 IUNIE 

Să nu iei numele lui Iehova, Dumnezeul tău în deşert. – Ex. 20:7, AS. 

 



Oamenii iau numele lui Dumnezeu în deşert când îl aplică greşit unor persoane sau lucruri care nu ar 

trebui să-l poarte sau când îl ataşează la minciuni sau mesaje false, cărora nu le aparţine numele său ca 

iniţiator şi sponsor. (Ier. 23:16-31, AS) Ca o naţiune poporul evreu din vechime a luat numele său în 

deșert, căci ei erau chemaţi după numele său, poporul lui Iehova, dar nu au trăit la înălţimea acelui nume 

demn. (Isa. 52:5; Ezec. 36:20,22, AS) De când au adoptat numele „martorii lui Iehova” în 1931, creştinii 

au trăit la înălţimea acelui nume. Dar au acţionat greşit în mod încrezut aceşti martori când au luat numele 

Său? Nu; căci un fiu adevărat nu se ruşinează de numele demn al Tatălui său. Numele se potrivește muncii 

pe care au făcut-o înainte de 1931 şi o fac de atunci. La respingerea lui Iehova a evreilor necredincioşi, 

creştinii credincioşi au devenit poporul ales „pentru numele său”. Ei, prin urmare, nu sunt încrezuţi când 

iau acel nume şi îl fac cunoscut. Dacă martorii lui Iehova au adus rușine asupra numelui Său, atunci 

duşmanii lor să spună cum. W 8/15. 

 

DUMINICĂ, 22 IUNIE 

„Prezentaţi-vă cauza”, spune Domnul; „Aduceţi-vă argumentele”, spune Regele lui Iacob. „Aduceţi-

le şi spuneţi-ne ce se va întâmpla...” Dar printre aceştia nu a fost nimeni, ... care, când am întrebat să 

poată să răspundă. – Isa. 41:21,22,28, AT. 

 

Pe parcursul Primului Război Mondial, rămăşiţa credincioasă captivă nu a aşteptat eliberare pe 

pământ. Dumnezeii şi cei puternici din Babilon nu au oferit nici un indiciu despre asta, ci au prezis 

împotrivă. Întrebaţi şi provocaţi să declare ce se va întâmpla cu privire la munca şi organizaţia lui Iehova 

pe pământ, ei nu au putut să răspundă pozitiv. Iehova a fost cel care s-a dovedit a fi adevăratul profet. El a 

fost primul care a spus vestea bună a eliberării rămăşiţei organizaţiei sale principale, Sion. El a făcut asta 

prin Biblie şi peste ea a turnat lumina revelaţiei sale. În 1919 el a rupt strânsoarea marelui Babilon şi şi-a 

eliberat oamenii captivi. El i-a readus la organizaţia sa teocratică şi la activitatea ei liberă şi fără teamă. 

Iehova a demonstrat că are dreptate, nu și dumnezeii Babilonului. W 11/1. 

 

LUNI, 23 IUNIE 

Înnoirea noastră prin sfântul spirit. El a turnat din belşug acest spirit peste noi, prin Isus Cristos, 

Salvatorul nostru. – Tit 3:5,6, NT. 

 

Noi nu putem să scoatem din calcul puterea spiritului lui Dumnezeu în această chestiune de a ne 

reînnoi, a ne face diferiţi de ceea ce eram când făceam parte din această lume ignorantă. Așadar, avem 

nevoie de spiritul lui Dumnezeu. Dar noi nu ne putem aştepta ca el să lucreze asupra noastră  automat ca 

să ne schimbe mental şi să producă o transformare  a vieţilor noastre. Din Raportul sacru vedem că spiritul 

lui Dumnezeu nu acţionează separat de Cuvântul său. Prin urmare, dacă vrem ca acest spirit să lucreze în 

viețile noastre trebuie să ne familiarizăm cu Cuvântul Lui. Acesta este singurul lucru care ne oferă 

informaţie şi îndrumare diferită de ceea ce are de oferit această lume. Ne dă numai o viziune despre 

adevăratul Dumnezeu, despre care sunt calitățile sale adorabile şi despre ce plănuieşte să facă ca să se 

elibereze de toate acuzaţiile false aduse împotriva sa şi să schimbe condiţiile de trai pentru bunăstarea de 

durată a omenirii. Prin sprijinul şi organizaţia sa, Dumnezeu ne va ajuta să înţelegem Cuvântul său. W 

10/15. 

 

MARŢI, 24 IUNIE 

Atunci am spus, Vai de mine! Căci sunt mort; fiindcă sunt un om cu buze necurate,... pentru că ochii 

mei l-au văzut pe Rege, pe Iehova al armatelor. – Isa. 6:5, AS. 

 

Pentru Isaia din vechime, a fost ca şi cum el ar fi fost marele preot al Israelului, văzând în interior 

după cortina templului şi observând gloria lui Dumnezeu. Aceasta l-a făcut să-și simtă condiţia sa 

inferioară în ochii lui Dumnezeu. Aşa că deschiderea ochilor de înţelegere a rămăşiţei  clasei lui Isaia de 

astăzi ca să privească lucrurile corespunzătoare a fost și ea menită să-i impresioneze cu cât de puţin sunt ei 



în fața gloriei divine. Isaia 12:1 indică faptul că Iehova a fost mânios pe rămăşiţa martorilor săi, pentru 

teama şi eşecul lor pe parcursul Primului Război Mondial. Din acest motiv ei ar fi putut să fie distruşi 

împreună cu lumea la vremea când judecata a început la casa lui Dumnezeu. Dar scurtarea zilelor de necaz 

asupra organizaţiei lui Satan a fost făcută  pentru ca ei să fie scutiţi şi pentru ca toate celelalte oi ale sale să 

fie scutite, care au fost de atunci înainte adunate în turma Adevăratului Păstor. Acum noi trebuie să îl 

slujim şi să îl proclamăm. W 4/1. 

 

MIERCURI, 25 IUNIE 

El l-a văzut pe Avraam în depărtare şi pe Lazăr la pieptul său. Dar Avraam a spus: „...el are parte de 

alinare aici.” – Luca 16:23,25, NT. 

 

Rămăşiţa clasei lui Lazăr sunt evrei spirituali. De „haina” lor noi vedem acum „zece oameni... din 

toate limbile naţiunilor” că s-au agăţat şi urcă cu ei ca tovarăşi ai organizaţiei teocratice a lui Iehova. Ei 

sunt precum fraţii, surorile şi cunoștințele lui Iov, care au venit să-l aline, pe lângă acei copii frumoşi, 

cărora le-a fost tată la vârstă înaintată. (Zah. 8:20-23; Iov. 42:11) Ei sunt „celelalte oi” pe care Adevăratul 

Păstor al lui Iehova, Isus Cristos, îi aduce în unitate cu rămăşiţa lui Lazăr, făcându-i o singură turmă sub 

conducerea unui Păstor. În acest fel, aceste „alte oi” devin tovarăşi apropiaţi  cu rămăşiţa şi vin la pieptul 

Mai Marelui Avraam şi ei împărtăşesc în prezent „lucrurile bune” şi alinarea rămăşiţei. Ei sunt primii din 

clasa pământească care primesc beneficii de la Mai Marele Avraam prin Sămânţa sa, Cristos şi corpul său. 

W 3/1. 

 

JOI, 26 IUNIE 

Să vindec pe cei cu inima frântă. – Isa. 61:1. 

 

Spiritul lui Dumnezeu Iehova este asupra martorilor săi pentru ca ei să „predice vestea bună celor 

blânzi” şi să „vindece inimile frânte”, mai degrabă decât să sfâşie inimi prin luptă carnală. Acum când râul 

adevărului salvator curge de la tronul împărăţiei stabilite a lui Dumnezeu, martorii săi trebuie să fie ca 

pomii ale căror frunze sunt „pentru vindecarea naţiunilor” şi „ca medicament”, mai degrabă decât să le 

rănească. Aceasta este „calea care întrece orice pricepere” a iubirii, iubirea lui Dumnezeu cu tot ce are o 

persoană şi iubirea pentru aproapele ca cea de sine. (Rev. 22:2; Ezec. 47:12; 1 Cor. 12:31 – 13:7; NT) 

Martorii lui Iehova nu sunt pacifişti, ci sunt slujitori și contestatari conştiincioşi din motive spirituale. În 

luarea acestei atitudini, centrele de recrutare au fost capabile să vadă că ei stau neutri faţă de această lume 

şi că ei rămân preoţi ai lui Dumnezeu şi predicatori unși ai evangheliei, cu obiecţie spirituală şi 

conştiincioasă față de participarea în războaiele mondiale. W 2/1. 

 

VINERI, 27 IUNIE 

Și oricine aude să zică: „Vino!“ Și oricui îi este sete să vină și oricine vrea, să ia apa vieții fără 

plată. – Rev. 22:17, NT. 

 

Persoanele religioase induse în eroare care insistă pe vindecările fizice supranaturale îngăduie 

involuntar ca puterea şi influenţa demonilor înşelători să obţină asemenea vindecări şi să le continue în 

practica lor de vindecare. Programul eficient de sănătate al lui Iehova pentru viaţă eternă în noua lume 

funcționează și îndeplineşte minuni în din ce în ce mai multe părţi ale lumii. El își extinde întotdeauna aria 

de acoperire. Pentru că din moment ce marea mulţime de oameni ai bunăvoinţei ciulesc urechile şi ascultă 

invitaţia la apele binefăcătoare ale adevărului Împărăţiei, gurile lor odată amuţite sunt deschise şi ele 

rostesc invitaţia altora care mor de sete şi foame. De fapt, le este poruncit să împărtăşească apele şi să-i 

invite pe alţii la ele. Aceasta nu este o medicină socializată, făcută prin taxarea oamenilor. Acesta este un 

serviciu de la Dumnezeu, fără cost pentru cei care îşi exersează credinţa în el şi împărăţia sa. W 5/15. 

 

SÂMBĂTĂ, 28 IUNIE 



Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va distruge pe el; pentru că templul lui 

Dumnezeu este sfânt, iar acest templu sunteţi voi. – 1 Cor. 3:17, NT. 

 

Organizaţia lui Dumnezeu este mult mai importantă pentru el decât salvarea unei fiinţe imorale sau 

nesupuse. Apărarea suveranităţii lui Iehova şi păstrarea numelui său fără rușine este de importanţă mai 

mare decât păstrarea păcătoşilor intenționați. Prin urmare, aceste lucruri de mare importanţă trebuie să fie 

puse pe primul loc. În mod corespunzător, Dumnezeu arată respectul cuvenit pentru organizaţia care 

poartă numele său. El îşi execută judecata împotriva profanatorilor şi o păstrează curată. Din moment ce 

Dumnezeu îşi respectă atât de mult organizația, atunci noi trebuie să exersăm teama şi trebuie să o 

respectăm şi noi. Este obligaţia noastră solemnă să avem grijă de comportamentul nostru şi să evităm să 

aducem ocară asupra ei sau să o murdărim. Printre alte motive, aşadar, ţineţi căsătoria cinstită şi patul 

conjugal nepângărit. Noi nu putem să murdărim şi să aducem rușine asupra organizaţiei prin 

comportament necurat şi să stăm în ea, pentru că aceasta ar acţiona ca o drojdie care fermentează 

organizaţia. W 4/15. 

 

DUMINICĂ, 29 IUNIE 

Dumnezeu este refugiul şi puterea noastră, un ajutor bine dovedit la necaz. – Ps. 46:1, AT. 

 

Numărând de la sfârşitul „vremurilor stabilite ale naţiunilor” din 1914, suntem de 38 de ani în 

„vremea de sfârşit” a acestei lumi. Pe parcursul acestor ani cruciali martorii lui Iehova au căutat adăpost şi 

putere în el şi ei pot să mărturisească că el este „un ajutor bine dovedit la necaz”. Dacă nu ar fi fost așa, ei 

nu ar fi fost astăzi aici şi nici nu ar fi crescut la număr. Dar noi intrăm în cei mai grei şi plini de încercări 

ani  ai acestei „vremi de sfârşit”. Conflictul final de la Armaghedon se apropie. Aşa că să nu uităm că 

Dumnezeu Iehova nu se schimbă, la fel cum nici Cuvântul său nu se schimbă. (Mal. 3:6, AS) Puterea sa 

este arătată în mijlocul slăbiciunii noastre. Nici un necaz nu poate deveni atât de grav în viitor, încât el să 

nu ne poată ajută pe parcursul lui, dacă noi stăm cu încredere la el, drept refugiul nostru şi nu căutăm 

ajutor de la această lume printr-un compromis cu lumea, care este duşmanul lui Dumnezeu. W 3/15. 

  

LUNI, 30 IUNIE 

La acea vreme oamenii tăi o să fie eliberaţi, toţi cei care o să fie găsiţi scrişi în carte. Şi mulţi dintre 

cei care dorm în ţărâna pământului o să se trezească, unii la viaţa veşnică şi alţii pentru rușine şi dispreţ 

veşnic. – Dan. 12:1,2, AS. 

 

Vremea ca Sionul să se ridice şi să strălucească a venit, pentru că lumina lui a venit într-adevăr şi 

gloria lui Iehova s-a ridicat asupra ei. Copiii lui au fost scoşi din Babilonul mistic. Libertatea a venit şi 

sfârşitul Babilonului este aici. Cuceritorul de altă dată este acum cucerit. Gloria acelei mari cetăţi a luat 

sfârşit şi conducătorul ei puternic, Satan, este nimicit şi dispreţuit. Totuși, unii care merg împreună cu 

prizonierii eliberaţi devin nelegiuiţi, păcătoşi şi demn de dispreţ, şi aceasta este pentru ruşinea lor veşnică. 

Ei au ieşit din „ţărâna” Babilonului, dar nu trăiesc în Sion. Ei mor ca o clasă a „servitorului rău”. Dar 

eliberarea prizonierilor din Babilon continuă, pentru că  aşa cum a fost nevoie de timp când Israel a fost în 

Babilonul literal ca cuvântul să se răspândească prin ţară, la fel este şi astăzi. W 7/1.  

 

MARŢI, 1 IULIE 

Urechile tale vor auzi o voce în spatele tău , spunând, „Aceasta este calea; umblă pe ea!” – Isa. 

30:21, AT. 

 

Vocea din spatele nostru este vocea lui Dumnezeu din trecut, vorbind prin Cuvântul său scris așa 

cum este făcut clar de către organizaţia sa. Această organizaţie este necesară pentru a integra toate 

eforturile noastre în majoritatea naţiunilor. Ea este necesară pentru servirea tuturor credincioșilor în 

unitate cu revelaţiile Cuvântului lui Dumnezeu. Ea aduce toţi editorii Împărăţiei în cooperare cu 



singura „limbă pură” a adevărului. Ea previne munca noastră cu scopuri contrare, sau duplicarea 

eforturilor noastre, sau suprapunerea teritoriilor noastre sau a avea slăbiciuni din cauza lipsei de unitate, 

sau alte lucruri care ne împiedică în finalizarea lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu își îndrumă 

organizaţia prin Capul său, Isus Cristos. Dacă vrem să primim beneficiul îndrumărilor sale, noi trebuie 

să lucrăm cu organizaţia. Dacă dușmanul vă izolează, atunci continuaţi așa cum aţi fost învăţaţi și 

instruiţi de către organizaţie. Acesta este lucrul potrivit de făcut, mai degrabă decât să așteptăm ca un 

înger să apară și să ne dea instrucţiuni exacte. W 6/15 

 

MIERCURI, 2 IULIE 

Oricine mănâncă pâinea și bea din paharul Domnului, în mod nedemn, va fi vinovat în ceea ce 

privește corpul și sângele Domnului. – 1. Cor. 11:27, NT. 

  

Toţi cei care se împărtășesc din emblemele Memorialului trebuie să simtă profund unitatea cu Capul 

Isus Cristos, pentru a face voinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aducem aminte de el drept cel vital, 

cu care să fim în uniune și nu trebuie să creăm diviziuni între noi și astfel să distrugem corpul unit. Este 

sângele lui Isus, care validează noul legământ și noi nu trebuie să acţionăm faţă de acest sânge ca și 

cum ar fi un lucru banal, păcătuind intenţionat prin sectarism, idolatrie, lăcomie și fapte ale cărnii. Isus 

Cristos, care și-a oferit sângele pentru noul legământ, a murit ca să apere numele lui Iehova și 

suveranitatea lui universală. Noi ar trebui să îl imităm în felul de moarte în care a murit, devenind 

„uniţi cu el în asemănarea morţii” pentru ca și noi să putem fi de asemenea „uniţi cu el în imaginea 

învierii lui”. Așadar, fiți fără vină în aceste lucruri vitale, fără să fiţi ipocriţi la Memorial sau masa de 

seară a Domnului. W 1/15 

 

 

JOI, 3 IULIE 

Fiecare este încercat, fiind atras și ademenit de propria dorinţă. Apoi când dorinţa devine fertilă, 

dă naștere păcatului. – Iac. 1:14,15, NT. 

 

Când Dumnezeu le-a pus în față lui Adam și Eva interdicția de a mânca din pomul cunoașterii 

binelui și răului, aceasta nu a fost o ispitire a lor cu răul, pentru că pomul în sine nu a fost rău. Iehova i-

a avertizat să nu mănânce din el într-un mod neascultător și i-a informat despre consecinţele rele. Prin 

urmare ei nu puteau să fie tentaţi faţă de el din ignoranţă. A fost când Eva a ascultat vorbele înșelătoare 

ale șarpelui, când a devenit tentată. Avertizarea lui Dumnezeu împotriva mâncatului nu a creat poftă 

sau dorinţă în ea pentru pom, însă descrierea falsă a șarpelui despre rezultatele acestei acţiuni contrar 

interzicerii și avertismentului lui Dumnezeu, a creat în ea o dorinţă greșită. Aceasta a fost ceea ce a  

constituit o tentaţie pentru ea, precum spune Iacov mai sus. Din cauză că nu a înfrânt această dorinţă ca 

fiind greșită sau împotriva lui Dumnezeu, ci din contră a hrănit-o, ispita a atras-o în păcat și a înșelat-o. 

W 8/15. 

 

 

VINERI, 4 IULIE 

De acea este necesar ca noi să dăm atenţie mai mult ca de obicei la lucrurile auzite, ca să nu 

alunecăm niciodată. Ev. 2:1, NT. 

 

La sfârșitul acestui sistem vechi de lucruri Iehova ne vorbește prin intermediul Fiului său. Noi avem 

o înscriere despre ce a spus și o putem studia. Nu numai aceasta, cel mai mare eveniment din istorie a 

avut loc, și anume, Isus Cristos a fost pus pe tron și conduce drept Regele lui Iehova. El este gloria 

reflectată a lui Dumnezeu și reprezentarea exactă a existenţei sale. El este mult mai bun decât îngerii, 

deoarece el a moștenit un nume mai presus decât oricare altul. Dacă ceea ce îngerii au spus înainte de 

Cristos, s-a întâmplat, mai mult ca sigur spusele Fiului lui Dumnezeu vor avea loc. Desigur, noi trebuie 



să ascultăm poruncile sale și să le facem. Datorită îndrumării Fiului lui Dumnezeu, martorii lui Iehova 

ies și proclamă mesajul Împărăţiei. Noi trebuie să ţinem minte că cel care vorbește și dă instrucţiuni 

este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Noi trebuie să urmăm pașii săi, să luăm exemplul său și să 

predicăm Cuvântul. W1/1. 

 

SÂMBĂTĂ, 5 IULIE 

Nici unul dintre voi să nu sufere ca un ucigaș, ca un hoţ, ca un răufăcător sau ca unul care se 

amestecă în treburile altuia. – 1 Pet. 4:15, NT. 

 

O, poate gândești: nu voi avea niciodată teama de a suferi ca un ucigaș. O, nu? Ei bine, ești o 

persoană care își urăște aproapele sau te comporţi ca una? Asta nu îţi aduce bucurie, ci numai suferinţă 

și durere. Așa că, cum suferi și cum te va judeca Dumnezeu? În felul în care spune în 1 Ioan 3:15. 

Poate că spui că nu te dedai la furatul bunurilor materiale ale altor oameni și astfel nu vei suferi 

niciodată pentru furt. Dar nu furi tu numele bun al unui tovarăș creștin prin defăimare? Sau, prin 

ambiţia de a străluci și a fi venerat de către fraţi, furi veneraţia și lauda care aparţin lui Dumnezeu? 

Cauţi întotdeauna bunăstarea fraţilor și a „altor oi” pierdute și împrăștiate  ale lui Dumnezeu, sau cauţi 

în mod egoist, invidios sau dușmănos și neiertător rănirea fraţilor tăi? Ești curios și interesat de 

problemele altor oameni? Suferinţa din cauza acestor lucruri nu este asemănătoare cu cea a lui Cristos. 

W 9/15 

 

 

DUMINICĂ, 6 IULIE 

Faceţi cunoscut secretul sacru al veștii bune, pentru care eu acţionez ca un ambasador în lanţuri. -  

Efes. 6:19,20 NT. 

 

Martorii lui Iehova sunt ambasadorii lui Dumnezeu, trimiși la toate naţiunile, cu același mesaj 

pentru toţi. Așadar ei nu s-au înrolat în forţele de luptă ale nici unei naţiuni. Ei păstrează neutralitate 

strictă faţă de asemenea naţiuni în luptele lor mortale. Ei se mențin fideli față de guvernul divin, care îi 

trimite ca ambasadori, chiar dacă această neutralitate și această predicare a Împărăţiei îi fac să fie „urâţi 

de toate naţiunile”. Ei nu s-au luptat pentru sistemele nereconciliate pe care Dumnezeu le va distruge la 

Armaghedon. De aici obiecţia lor conștiincioasă! Războiul lor este spiritual. Pentru acest război 

spiritual le este comandat: „Luaţi întregul costum de armură de la Dumnezeu”; și această armură 

spirituală trebuie să o îmbrace ca ei să „poată sta neclintiţi împotriva uneltirilor Diavolului; deoarece 

noi avem o luptă, nu împotriva sângelui și cărnii”, ci împotriva forţelor spirituale. (Ef. 6:11 – 13, NT) 

Asemenea termeni arată că ambasadorii lui Dumnezeu nu sunt pacifiști. W 2/1. 

 

 

LUNI, 7 IULIE 

Atunci a fost adus Daniel înaintea regelui. ...În acea noapte a fost ucis Belșaţar regele caldeean. – 

Dan 5:13,30. 

 

Mulţimea Babilonului ar vrea să audă un mesaj plăcut, cum că această lume veche va dura la 

nesfârșit. Dar vor domoli martorii lui Iehova mesajul de judecată de la Iehova? Vor încerca ei să 

mulţumească urechile seminţei lui Satan? Prin îndurarea lui Iehova ei declară cu tărie întregul înţeles al 

mesajului cu volum și finalitate crescătoare, precum a făcut Daniel. Ei știu că armatele de execuţie ale 

lui Iehova sunt în mișcare și că Iehova în curând va prelua conducerea completă asupra pământului prin 

Isus Cristos. Este adevărat. Ei nu pot să dea înapoi. La fel cum Daniel a stat singur și neînarmat, așa și 

martorii lui Iehova nu poartă arme carnale. Ei nu încearcă să obţină înfrângerea lumii păcătoase prin 

propriile lor puteri, ci ei stau drept crainici ai lui Iehova și impresionează toţi oamenii prin tăria și 



încrederea lor completă în Iehova. Ei nu au mai vorbit niciodată cu asemenea îndrăzneală ca acum. W 

9/1. 

 

MARŢI, 8 IULIE 

Căci în Scriptură se spune: „Iată că pun în Sion o piatră, aleasă, o piatră unghiulară de temelie, 

preţioasă. Cine manifestă credinţă în ea nicidecum nu va fi dezamăgit.  – 1 Pet 2:6, NT. 

 

Piatra de Temelie a Sionului este Regele Isus Cristos. Când „vremea stabilită a naţiunilor” a luat 

sfârșit în 1914, a început ziua lui Iehova și Regele său a fost autorizat să înceapă acţiunile în mijlocul 

dușmanilor. El câștigă lupta după aproximativ trei ani și jumătate, sau prin 1918. La fel ca la prima 

venire, Isus a apărut și a fost uns și trei ani și jumătate mai târziu s-a prezentat drept Rege, așa este și la 

final. În 1914 el a început activitatea ca preot și rege și trei ani și jumătate mai târziu s-a oferit drept 

Rege. Din nou el este Piatra de Temelie încercată și probată. Pentru trei ani și jumătate el s-a luptat cu 

răul și a învins. Astfel Piatra Sionului a fost pusă ca desăvârșire în 1918. Regele nu numai că este 

prezent ci s-a dovedit cel victorios al alegerii lui Dumnezeu, eliminându-l din cer pe Satan și toate 

forţele sale demonice. W 10/1. 

 

 

MIERCURI, 9 IULIE 

Iubirea... nu își caută propriile interese.  – 1 Cor. 13:4,5, NT. 

 

În Filipenii 2:25-30 nu există o sugestie că Pavel a făcut o tămăduire divină ca să-l salveze pe 

Epafrodit de la moarte. Nici nu l-a împiedicat să nu se apropie de porţile morţii, chiar dacă tovarășul 

său muncitor i-a fost de mare folos lui Pavel. Dar Dumnezeu a binecuvântat mijloacele care au fost 

folosite să-l readucă la sănătate și astfel Dumnezeu a avut îndurare de fratele bolnav. Întâmplător, dacă 

Epafrodit nu era să doarmă în moarte ci să meargă imediat în cer la moarte, ar fi fost privarea lui de la 

viaţă în continuare pe pământ o îndurare pentru el? În afară de el, a mai fost Trofim. În ultima scrisoare 

a lui Pavel înainte de moartea sa la Roma, el scrie să-i spună lui Timotei: „L-am lăsat pe Trofim bolnav 

la Milet” (2 Tim. 4:20, NT). De ce l-a lăsat Pavel cel înzestrat cu daruri pe Trofim bolnav și de ce nu l-

a rugat Trofim pe Pavel să-și folosească darul spiritului asupra lui ca să-l vindece? Deoarece puterea 

miraculoasă nu este pentru a fi folosită pentru propriul nostru interes sau pentru alinarea creștinilor 

dedicaţi în biserică. W 5/1 

 

 

JOI, 10 IULIE 

Ca voi să le puteţi spune prizonierilor, Mergeţi înainte; celor care sunt în întuneric. Arătaţi-vă. – Isa. 

49:9 

 

Rămășiţa corpului lui Cristos a format un corp slujitor sub Isus, Capul, și clasa servitorului nu este 

pentru a se servi numai pe ea ci pentru a-i servi pe alţii, la care Iehova își trimite clasa servitorului. 

Adevăratul Păstor, Isus Cristos a spus că trebuie să strângă „celelalte oi” și să le aducă ca să poată fi o 

turmă cu rămășiţa sub un singur Păstor. O mulţime mare a acestor „alte oi” rătăcesc, abuzate de acești 

păstori falși ale sistemelor religioase babiloniene. Ele sunt, de fapt, prizonieri ai Babilonului și sunt 

acolo în întunericul care are de a face cu moartea. Ele, de asemenea, au nevoie ca marele Slujitor al lui 

Iehova să le spună, Mergeţi înainte, arătaţi-vă, intrați în libertatea și lumina adevărului și a favorii 

divine! Ele, de asemenea, trebuie să vină la Sion și să se supună organizaţiei teocratice astfel încât să 

scape de distrugerea de la Armaghedon. Acum ochii rămășiţei sunt deschiși să vadă că trebuie să le 

servească pe acestea, pe lângă clasa servitorului. W 12/15 

VINERI, 11 IULIE 



Conștiinţa noastră mărturisește, că cu sfinţenie și sinceritate pioasă, nu cu înţelepciune carnală, ci 

cu bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu, ne-am purtat noi. – 2 Cor. 1:12, NT. 

 

Noi nu încercăm să arătăm înţelepciune umană lumească pentru a ne mări în ochii oamenilor. Noi ne 

comportăm umil ca persoane, care au primit bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu și noi nu vrem să o 

risipim ratând scopul bun pentru care ne-a fost conferită. O mare parte a acelei bunătăţi nemeritate este 

exprimată prin faptul că Dumnezeu ne pune în slujbă, să servim vestea bună altor oameni. Dacă suntem 

conștiincioși despre felul în care facem această slujbă și o folosim corect, nu pentru a câștiga putere 

asupra oamenilor sau să facem bani din asta sau să trăim de pe urma lor, atunci o să avem nu numai o 

conștiinţă curată, dar o să ne recomandăm ca preoți ai lui Dumnezeu pentru conștiințele oamenilor care 

flămânzesc după adevăr. Așa a simțit Pavel despre asta. (2 Cor. 4:1,2, NT) Într-adevăr, folosiți tact, dar 

fiți sinceri. W 11/15 

 

 

SÂMBĂTĂ, 12 IULIE 

Și în afară de toate aceste lucruri, o mare prăpastie a fost pusă între noi și voi, oamenii. – Luca 

16:26, NT. 

 

Prăpastia ilustrează judecata lui Dumnezeu, care nu poate fi schimbată și care desparte clasa omului 

bogat de cea a lui Lazăr. Aceasta interzice orice îndurare sau alinare pentru creștinătate. Creștinătatea 

este abandonată de când a luat hotărârea să intre în Primul Război Mondial. Ea s-a decis atunci 

împotriva împărăției stabilite a lui Dumnezeu și a favorizat conspirația internațională pentru 

conducerea pământului de către agenții umani în sfidare față de suveranitatea Sa dreaptă și în opoziție 

față de Regele său, Isus Cristos, pe care El l-a pus pe tron în 1914 să conducă în mijlocul dușmanilor 

săi. Împărăția este aici să conducă în triumf. Acum această lume, incluzând creștinătatea și puterile ei 

religioase, trebuie abandonată la distrugere. Clasa ei, a ,,omului bogat” este ca Esau, care și-a vândut 

dreptul de naștere pentru egoism și s-a mutat în Muntele Seir. După aceea când a vrut să moștenească 

binecuvântarea, el a fost respins, pentru că ,, deşi a căutat stăruitor, cu lacrimi, să schimbe hotărârea 

[lui Isaac]  n-a găsit loc pentru aceasta.” – Ev. 12:16,17, NT; Ezec. 35. W 3/1. 

 

 

DUMINICĂ, 13 IULIE 

Acceptați...sabia spiritului, adică, cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce continuați să vă rugați cu orice 

formă de rugăciune și implorare. – Ef. 6:17,18, NT. 

 

Sabia este una spirituală pentru lupta cu dușmanul la înghesuială. Spiritul lui Dumnezeu a călit, 

întărit, modelat și ascuțit acea sabie, deoarece scriitorii acelui Cuvânt erau doar oameni și astfel au avut 

nevoie de spiritul sau forța activă a lui Dumnezeu care să-i miște să scrie mesajul Său. Prin urmare, 

spiritul său ne vorbește prin acel Cuvânt și acel Cuvânt este o expresie a spiritului său. Spiritul său este 

invincibil și asta face ca această sabie a Cuvântului lui Dumnezeu să fie invincibilă împotriva omului și 

a diavolului. Isus ne-a arătat exemplul în folosirea acelei săbii spirituale, Cuvântul lui Dumnezeu. 

Citarea de către el a Cuvântului scris al lui Dumnezeu și faptul că a spus „Este scris” a ucis sau a oprit 

argumentele tradiționale și filozofiile lumești sau gândurile nescripturale ale oamenilor religioși păcăliți 

de demoni. Dar împreună cu folosirea sa experimentată a acestei săbii de la Dumnezeu, Isus s-a rugat, 

cu regularitate. Rugăciunile sale au fost auzite. W 6/15. 

 

 

LUNI, 14 IULIE 

Din vremea când jertfa zilnică va fi îndepărtată și va fi așezat lucrul dezgustător care uimește, vor fi 

o mie două sute nouăzeci de zile. – Dan. 12:11, Ro. 



 

Cele 1290 de zile sunt socotite de la data stabilirii lucrului dezgustător, spre sfârșitul lunii ianuarie, 

1919. Această perioadă de trei ani și șapte luni se sfârșește în septembrie 1922. Atunci condamnarea 

acelui lucru dezgustător urma să fie anunțată. Trei ani și șapte luni au trecut de la momentul când lucrul 

dezgustător a fost așezat  până când a fost anunțat public ca un lucru condamnat, acolo la Convenția 

Cedar Point a martorilor lui Iehova în septembrie 1922. Acolo, de asemenea, a încetat o altă situație, 

care a fost obținută de la vremea când s-a intervenit în sacrificiul continuu de preamărire pentru Iehova 

în 1918. Acum acest sacrificiu de preamărire pentru el a fost restaurat și a fost din nou oferit în templul 

său. În aceeași vreme urâciunea care a stat în locul împărăției lui Dumnezeu, a fost demascată drept un 

subterfugiu. Astfel s-au încheiat cele 1290 de zile ale lui Daniel. W 7/15. 

 

 

MARȚI, 15 IULIE 

Luptați din greu pentru credința care le-a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.– Jud. 3 NT. 

 

Fie ca noi să ne vedem de datoria noastră de a face asta, opunând rezistență tuturor infiltrărilor 

imoralității, necurăției și a lucrurilor lumești în organizația teocratică astăzi prin persoane ca Balaam și 

Isabela. Din acest punct de vedere regula pentru noi este „căsătoria să fie onorabilă printre toți și patul 

conjugal să fie fără pângărire”. Soții și soțiile se vor armoniza cu această regulă divină. Ei vor încerca 

să cinstească căsătoria lor, onorând-o potrivit standardelor ideale pe care Cuvântul lui Dumnezeu le 

stabilește pentru noi (Ef. 5:21-33, NT). Noi nu putem să ne câștigăm consecvent salvarea noastră și în 

același timp să-i împiedicăm pe alții de la a face asta, din cauza comportamentului nostru imoral, 

reproșabil care implică organizația lui Dumnezeu. Dacă îl renegăm pe Dumnezeu prin comportamentul 

nostru, el ne va renega pe noi prin excluderea noastră. Judecata Sa astăzi nu se mișcă încet și 

distrugerea celor necurați nu dormitează ca și cum nu ar fi conștient de comportamentul acestora. W 

4/15 

 

 

MIERCURI, 16 IULIE 

El și-a trimis cuvântul și i-a vindecat și i-a izbăvit de la distrugeri. – Ps. 107:20. 

 

Nu este un eșec al martorilor lui Iehova să spună mesajul său că creștinătatea se confruntă cu 

distrugerea. În trimiterea martorilor săi el a avut un scop bun, și anume, să anunțe Împărăția salvării și 

să dea avertisment anticipat despre răul care va urma dacă acea împărăție va fi respinsă. Aceasta arată 

cât de vital, cât de  important este mesajul pe care îl purtăm. Mai degrabă să fie vindecată de el, 

creștinătatea se răzvrătește împotriva lui. Totuși, mesajul are, de asemenea, un efect bun. Rămășița 

spirituală însăși a fost afectată de Cuvânt în acest fel, și acum, și o mare turmă de „alte oi” ale 

Adevăratului Păstor. Cu inimile înduioșate ei primesc mesajul proclamat de martorii săi. Ei îl lasă să se 

cufunde adânc în urechile deschise ale înțelegerii și cu ochii credinței ei văd cum Iehova își folosește 

martorii pentru a-și îndeplini lucrarea. Astfel ei abandonează creștinătatea osândită, se întorc la Iehova 

și se asociază cu organizația sa de martori și sunt vindecați. W 4/1 

 

 

JOI, 17 IULIE 

Dumnezeu o va ajuta și asta destul de devreme. – Ps. 46:5, AS. 

 

Aceasta nu înseamnă devreme în testul de încredere, integritate și credincioșie al oamenilor săi față 

de Dumnezeu. Nu, trebuie să fie un test întreg a devotamentului ferm al organizației sale teocratice față 

de el. Intenția păcătoasă și răutatea dușmanului trebuie lăsată să se slăbească de la sine și situația 

trebuie să devină în așa fel încât să arate că întregul ajutor uman este nedisponibil și incapabil să 



salveze. Atunci cum este ajutorul lui Dumnezeu al organizației sale „destul de devreme”? Deoarece 

este devreme în noua zi pentru oamenii săi. Cât de des în istoria oamenilor săi a fost realizată eliberarea 

lor în zori! Așa va fi eliberarea organizației vizibile a oamenilor lui Dumnezeu. Din exterior, cu forțele 

întunericului extinzându-se și presându-i, cât de întunecate li s-ar putea părea adâncurile nopții! Dar 

eliberarea sa completă în culmea bătăliei de la Armaghedon îi va introduce într-o nouă zi pentru ei. Va 

fi partea de început sau dimineața zilei eterne pentru ei. W 3/15 

 

 

VINERI, 18 IULIE 

 

Nu este nimeni ca tine între dumnezei, O Doamne,...tu ești singurul Dumnezeu,...O Iehova. – Ps. 

86:8-11, AS. 

 

Rămășița eliberată a lui Iehova s-a ridicat în multe țări și a depus mărturie despre dumnezeirea lui 

Iehova. Prin propria activitate neînfricată ei au demonstrat libertatea pe care El o dă prizonierilor pe 

care îi eliberează din Babilon prin împărăția sa pe care a stabilit-o în mâinile Regelui Său uns Isus 

Cristos. Datorită mărturiei credincioase și îndrăznețe în fața tuturor dumnezeilor umiliți ai Babilonului, 

persoanele de bunăvoință din toate națiunile vin și se închină cu rămășița înaintea lui. Cu rămășița unsă 

ei îi glorifică numele și fac asta în sfidarea tuturor dumnezeilor acestei lumi, vizibili și invizibili. Cu 

devotament și curaj ei invadează alte țări și demască dumnezeii falși și arată că venerarea acestora este 

falsă și duce la dezastru și moarte. Ca rezultat ei înalță acum dumnezeirea lui Iehova și împărăția sa în 

115 țări. W 11/1 

 

 

SÂMBĂTĂ, 19 IULIE 

Noua personalitate care prin cunoaștere pură este reînnoită potrivit imaginii celui care a creat-o. 

Col. 3:10 NT 

 

Ceea în ce vei fi transformat va fi conform cunoașterii din Biblie și astfel va fi o schimbare în ceea 

ce Dumnezeu vrea să fii. Faptul că ai fost făcut o nouă personalitate, care se distinge clar de această 

lume rezultă din cunoaștere, cunoaștere exactă a marelui Creator. Cuvântul său ți-l dezvăluie și îți arată 

cum se comportă el, ce gândește și care sunt principiile sau regulile sale de acțiune. Este o viziune 

glorioasă pe care o primești cu ajutorul cuvântului său iluminat. Uitându-te la el prin cunoașterea ta 

exactă, poți fi înnoit și să devii o imagine a lui, reflectând ceea ce este el, imitându-l în comportament 

și gândire, exprimându-te ca el și îndeplinind cerințele sale de la tine. Astfel poți fi schimbat de la un 

nivel de glorie în asemănare cu el la alt nivel și sfântul său spirit va acționa în tine în direcția aceasta. 

W. 10/15 

 

 

DUMINICĂ, 20 IULIE 

Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pe calea mea. – Ps. 119:105, AT 

 

Cuvântul lui Iehova, Biblia, este cea mai vândută carte din toate timpurile. Pentru mulți, ea devine, 

de asemenea, cel mai mare adunător de praf din vremea noastră. Cea mai bine vândută, dar în mod 

proporțional cea mai puțin citită carte. De ce? Valoarea Bibliei este pusă sub asalt din multe părți. 

Omul de știință spune că nu este științifică, ateistul spune că este contradictorie, clerul modernist spune 

că este o legendă, fundamentaliștii o fac să pară ridicolă și fără sens și oamenii în general o resping ca 

fiind inutilă pentru îndrumare în această lume veche încăpățânată, realistă și păcătoasă. Dar ea nu este 

neștiințifică, contradictorie, legendară, ridicolă și fără sens și mai presus de toate nu este inutilă. Omul 

de știință, ateistul, modernistul și clerul fundamentalist și oamenii în general se înșeală, căci Biblia este 



cea mai științifică, consistentă, efectivă, rezonabilă și practică carte de pe pământ. Ea singură este 

felinarul de încredere și lumină pentru picioarele și căile oamenilor. W 6/1 

 

 

LUNI, 21 IULIE 

Totuși, moartea a domnit de la Adam până la…Pentru ca, așa cum păcatul a domnit împreună cu 

moartea, tot așa să domnească și bunătatea nemeritată prin intermediul dreptății în vederea vieții 

veșnice prin Isus Cristos, Domnul nostru. – Rom. 5:14, 21, NT 

 

Astfel noi eram toți supuși regelui nemilos, moartea, de la nașterea noastră, fiind născuți din Adam 

și nici măcar legea lui Moise nu s-a dovedit a fi o cale de scăpare de sub această stăpânire. Asta explică 

de ce toți sunt păcătoși, imperfecți și mor. Cu toate că legea lui Moise nu a făcut decât să arate toată 

omenirea, inclusiv evreii, ca fiind păcătoși, bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu a venit în salvarea 

omului și a oferit o cale pentru omenirea decăzută să câștige neprihănirea, a cărei răsplată este viața 

veșnică într-o nouă lume neprihănită. Dacă legea lui Moise nu a reușit să facă asta, atunci nici 

guvernarea umană nu ne poate face neprihăniți prin lege și să ne dea un statut curat înaintea lui 

Dumnezeu. Cum, atunci, putem noi să fim eliberați de la condamnarea la moarte, care este asupra 

noastră pentru că suntem născuți în păcat? Numai prin ceea ce face bunătatea nemeritată a lui 

Dumnezeu pentru noi prin Fiul său Isus Cristos. W 8/1 

 

 

MARȚI, 22 IULIE 

Toți [Oricine, Mo], care divorțează de soția sa și se căsătorește cu alta, comite adulter și cel care se 

căsătorește cu o femeie divorțată de soț comite adulter – Luca 16:18, NT 

 

Când Isus a vorbit, legământul legii prin Moise ieșea din uz și noul legământ prin Mai Marele 

Mediator, Isus Cristos, îl înlocuia. Sub acesta, dacă un creștin divorța de un partener de căsătorie din 

orice motiv în afară de infidelitatea sexuală, atunci dacă oricare dintre aceștia se recăsătorea atunci 

acesta era vinovat de adulter. Standardul creștin al căsătoriei sub noul legământ urma să fie cel stabilit 

de Dumnezeu în Grădina Edenului cu Adam și Eva. Bărbatul a avut numai o soție vie dată pentru 

scopul de a crește copii, de a umple pământul și de a-l supune la o stare de paradis. Dumnezeu nu a dat 

divorțul pentru perechea perfectă. La fel un creștin căsătorit trebuie să fie perechea unui singur partener 

viu și ar trebui să fie fidel aceluia. Această afirmație a iritat fariseii care urmau învățăturile talmudice. 

W 2/15 

 

 

MIERCURI, 23 IULIE 

Domnul Dumnezeul tău te testează. – Deut. 13:3, AT 

 

Dumnezeu ne supune la încercare sau test, nu să ne cauzeze căderea, ci să dovedească ce suntem, să 

facem ceea ce am ajuns să vedem. El nu ne ispitește cu rău la răutate, ci noi înșine sub influența lui 

Satan creăm tentația, gândindu-ne cât de plăcut ar fi să facem sau să avem ceva contrar voinței lui 

Dumnezeu și apoi neîndepărtând dorința creată prin această gândire nepotrivită, ci luând-o în 

considerare din ce în ce mai mult. În acest fel noi suntem atrași și conduși să ignorăm sfatul și 

avertismentul lui Dumnezeu. Noi intrăm în tentație. Dumnezeu demonstrează ce suntem prin încercare. 

(Ioan 6:6). Când l-a pus pe Avraam la încercare, el a dovedit credința lui Avraam și l-a folosit, nu 

pentru un scop rău, ci pentru a face o dramă profetică minunată,  făcându-l să-și sacrifice fiul său iubit, 

Isaac: Dumnezeu nu i-a cerut lui Avraam să facă ceva ce El însuși nu ar face, pentru că Avraam aici l-a 

ilustrat pe Dumnezeu Iehova. În marele test al lui Dumnezeu referitor la profunzimea iubirii sale pentru 

oameni, el s-a dovedit destul de inimos încât să-și sacrifice Fiul. W 8/15. 



 

 

JOI, 24 IULIE 

Și el mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea de la tronul lui Dumnezeu și al 

Mielului și care curgea prin mijlocul drumului mare al orașului. De-o parte și de alta a râului erau 

pomii vieții. – Rev. 22:1,2, NT. 

Rămășița spirituală cu un destin ceresc nu era singura care urma să fie vindecată în privința 

legăturilor cu Dumnezeu prin Cristos. O mare mulțime a celorlalți cu un destin ceresc a avut, de 

asemenea, nevoie de beneficiul lucrării de vindecare a Medicului ceresc. Ei trebuiau să fie invitați la 

apele adevărului Împărăției. Ei aveau nevoie să le fie aplicate lucruri cu puteri curative. Astfel 

Dumnezeu a poruncit ca rămășița sa vindecată să înainteze cu o misiune de vindecare în aceste zile 

ameninţătoare înainte de Armaghedon. Pentru că numai cel vindecat spiritual, va trece prin 

Armaghedon și se va îndrepta spre noua lume sănătoasă. Astfel el a făcut din rămășița sa credincioasă a  

Împărăției moștenitori care să crească precum pomii robuști ai neprihănirii pe malurile râului de 

adevăr. Acele rânduri de pomi ai neprihănirii arată că este un semn sigur al apelor acolo. W 5/15. 

 

VINERI, 25 IULIE 

Cei care suferă după voinţa lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletul Creatorului fidel în timp ce fac 

binele. – 1 Pet. 4:19, NT 

 

Dumnezeu este Creatorul tuturor sufletelor. Dacă el vă judecă ca demni de salvat la viață eternă în 

noua lume, el poate să vă re-creeze ca suflete la învierea din morți. El poate astfel să vă păstreze 

dreptul la viață ca suflet pentru noua lume. El nu uită evidența serviciului credincios pentru el, și el nu 

va nega niciodată ceea ce merită. (Ev. 6:10) Prin urmare el protejează dreptul vostru la viața promisă în 

noua lume. Apoi atâta timp cât faceți bine, puteți să vă încredințați încredere sufletele lui, știind că 

sunteţi  în mâini sigure și orice v-ar face oamenii, ei nu pot să rănească cu adevărat interesele eterne ale 

sufletelor voastre. Cât de minunat va fi, când Armaghedonul lovește pentru executarea judecății divine, 

să fim găsiți făcând voința lui Dumnezeu și cu sufletele complet încredințate Creatorului nostru fidel! 

Numai în acest fel ne putem aștepta să supraviețuim Armaghedonului. W 9/15 

  

SÂMBĂTĂ, 26 IULIE 

Cei nesăbuiți nu vor mai fi numiți nobili, nici cei ticăloși nu vor mai fi considerați princiari. Dar 

omul nobil plănuiește lucruri nobile și pentru lucruri nobile el ia atitudine. – Isa. 32:5,8, AT 

 

Dumnezeu a ridicat marele Semnal în înălțime, instalându-l ca Rege pe Isus Cristos și toți iubitorii 

guvernului teocratic s-au strâns în acel punct de adunare, la picioarele sale ca supușii săi. Regele 

stăpânește acum în neprihănire asupra lor. În numele păcii și de dragul neprihănirii, el a stabilit un 

aranjament printre ei pentru a îndeplini profeția că „prinții vor conduce în dreptate”. Această profeție 

stabilește standardul de comportament pentru asemenea „prinți”, pentru ca organizația să poată fi 

păstrată curată, neprihănită. Acei oameni făcuți în mod teocratic slujitori în organizație trebuie să 

exerseze dreptatea și nepărtinirea cu înțelepciune cerească. Numai atunci pot să fie reprezentanți nobili 

ai Regelui neprihănirii și să fie lăsați în funcție de către el. Proștii încăpățânați și persoanele josnice, 

nepioase și ticăloase sunt recunoscute pentru ceea ce sunt și sunt respinse ca nepotrivite pentru 

serviciul bun de orice fel. W 12/1. 

 

 

DUMINICĂ, 27 IULIE 

Faceți bine să dați atenție la aceasta ca la un felinar, care strălucește într-un loc întunecat până 

când vine ziua. – 2 Pet. 1:19, NT 

 



Cu Armaghedonul programat pentru această generație, Biblia este practică în mod special pentru 

vremea noastră. În principal pentru că ea ne schițează cursul prin furtuna periculoasă din iarna 

Armaghedonului și ne îndrumă spre porțile unei lumi noi, mai revigorante și durabile, decât oricare 

primăvară literală ar putea fi vreodată. Dacă acceptăm și urmăm acum Biblia drept îndrumătorul nostru 

practic, după Armaghedon noi ne vom uita la distrugerea lucrată de mânia dezlănţuită a lui Dumnezeu 

Iehova. Noi vom vedea stricăciunea și ruinarea acestei așa-numite civilizații „diesel”, care a fost prea 

mândră și încrezută și sofisticată să se potrivească pentru ceea ce ea considera o filozofie. Precum 

gunoiul pe pământ vor sta corpurile neîngropate ale celor care nu i-au dat atenție lui Dumnezeu. 

Presărate pe pământului, neregretate, spune Ieremia 25:33. Noi nu vrem să culegem roadele orbirii care 

numesc inutil ceea ce este util. W 6/1. 

 

 

LUNI, 28 IULIE 

Ca un adevărat model de soldat al lui Isus Cristos ia parte la suferirea răului. – 2 Tim. 2:3, NT 

 

Războiul creștinului nu este împotriva cărnii și sângelui. Adevărații lui dușmani nu pot fi atinși de 

arme carnale și astfel el îmbracă armura spirituală a lui Dumnezeu. El își transformă calitățile de luptă 

și energia în războiul spiritual pentru a elibera oamenii din legătura forțelor spiritului rău care domină 

această lume. El este în armata spirituală a lui Dumnezeu sub Isus Cristos. Pentru el, să o părăsească și 

să se alăture acestei lumi în luptele ei, ar însemna lipsă de loialitate față de Dumnezeu și Cristos. Ar 

merita să fie pedepsit cu distrugere fără speranță la vreo viață în noua lume neprihănită. El trebuie să-și 

respecte înțelegerea cu Dumnezeu și să-și îndeplinească jurământul față de el, pentru că cei care sunt 

„falși în înțelegeri”, după legea lui Dumnezeu, „merită moartea” (Rom. 1:31,32, NT). Astfel martorii 

lui Iehova rămân neutri față de conflictele lumești și se supun poruncii de a lua parte în suferirea răului. 

Prin răbdare loială ei întrunesc aprobarea lui Dumnezeu. W 2/1. 

 

 

MARȚI, 29 IULIE 

Căiți-vă, și fiecare dintre voi să fie botezat...Salvați-vă din această generație strâmbă. - Faptele 

2:38, 40, NT 

 

Evreii care căutau viața aveau nevoie să fie salvați de la botezul cu foc care amenința națiunea. Trei 

mii au crezut mesajul lui Petru cum că Isus a fost glorificat în cer să fie atât Domnul cât și Cristos, și 

ulterior încă câteva mii; și au fost toți botezați în numele său pentru iertarea păcatelor lor și ca să 

primească darul sfântului spirit, participând la botez. De-a lungul timpului aceștia au urmat 

instrucțiunile lui Isus și nu au intrat în Ierusalim în vremea Paștelui Evreiesc în 70 d. Cr. Astfel ei nu au 

fost prinși acolo de către legiunile romane, care au asediat orașul, și ei nu au fost răpuși de foamete și 

epidemie și nici nu au fost conduși în exil ca sclavi ai Romei. Ei au fost scutiți de un botez în foc care a 

venit asupra acelei națiuni necredincioase. Prin aceasta ei au ilustrat cum persoanele cu credință în 

Dumnezeu și Cristos vor fi scutiți astăzi de un asemenea botez care  va veni în scurt timp asupra 

Creștinătății. W. 11/15 

 

 

MIERCURI, 30 IULIE 

El va înfometa toți dumnezeii pământului. -  Țef. 2:11 

 

Rămășița lui Iehova eliberată în 1919 contribuie ca și colaboratori ai săi la înfometarea tuturor 

dumnezeilor pământului sau făcându-i să dispară, făcându-i neputincioși. Cum? Înălțându-l pe Iehova 

înaintea tuturor națiunilor drept singurul Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeul invincibil care aduce 

eliberarea. Anunțând că mijlocul său de eliberare a venit, adică, împărăția sa prin Isus Cristos și prin 



urmare că această eliberare din marele Babilon este acum posibilă pentru toți oamenii de bunăvoință 

din toate națiunile. De asemenea, arătând propria lor eliberare din Babilon făcută de Dumnezeu și 

arătând că Dumnezeu Iehova a rupt jugurile Babilonului. Arătând și că dumnezeii națiunilor sunt 

dumnezei falși, că nu au putere împotriva cuvântului, lucrării și organizației lui Iehova, pentru că el 

este „Dumnezeul dumnezeilor”. De asemenea, demonstrând că religia adevărată și acceptabilă, 

venerația curată și nepângărită există în organizația teocratică a oamenilor liberi ai lui Iehova. W. 11/1 

 

JOI, 31 IULIE 

Sfințește-i cu ajutorul adevărului; cuvântul tău este adevăr. – Ioan 17:7, NT 

 

Ceea ce noi vrem este să fim transformați cu o speranță a vieții fără sfârșit în fericire în noua lume 

acum atât de aproape. Din acest motiv noi trebuie să ne umplem capetele cu informații de la marele 

Izvor al vieții, Dumnezeu Iehova. Noi avem nevoie de cunoaștere să înlocuim ignoranța. Avem nevoie 

de lumină să înlocuim întunericul. Și o astfel de cunoaștere și lumină o primim prin intermediul 

Cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Acest Cuvânt este cel care ne sfințește. Adică, ne desparte de 

această lume și ne aduce aproape de Dumnezeu. De aceea Isus s-a rugat ca adepții săi să fie sfințiți prin 

acesta. Motivul pentru care vă sfințește sau vă separă de această lume este pentru că este diferit de cum 

gândește, spune, scrie și instruiește această lume. Astfel înlăturați vălul orbitor al lui Satan, pe care l-a 

pus înaintea ochilor voștri prin intermediul acestei lumi. Cu ochii fără prejudecăţi și inimi cinstite veniți 

la Cartea lui Dumnezeu și studiați-o cu seriozitate și rugăciune ca să învățați adevărul iluminator. 

Atunci mintea voastră va fi eliberată de tradițiile întunecate și filozofiile oamenilor. W 10/15. 

 

 

 

 

VINERI, 1 AUGUST 

Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate 

naţiunile. Şi atunci va veni sfârşitul. – Mat. 24:14, NT 

 

Astfel Isus răspunde la întrebare. Cât trebuie să lucrez? Atâta timp cât această mărturie trebuie 

predicată națiunilor, sfârșitul nu va veni. Este destul de evident că la mii de persoane ne le-a fost dată 

încă oportunitatea amplă să ia atitudine de partea Împărăției. Ce ar trebui făcut? Cu mii de persoane de 

bunăvoință care vin la organizația lui Iehova și devin slujitori ai veștii bune după o perioadă de studiu 

și asta la un număr de 40.000 pe an din 1948, se poate crede că creșterea Teocrației ar fi tot mai mare 

de la an la an. Ar putea să fie mai mare? Are fiecare persoană dedicată lui Dumnezeu o legătură strânsă 

cu viața eternă, declarând public adevărata mărturisire? Este bine pentru fiecare dintre martorii lui 

Iehova să-și analizeze munca cu atenție. W 1/1 

 

SÂMBĂTĂ, 2 AUGUST 

Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este o împărtășire a sângelui lui Cristos?...Nu 

poți să bei paharul lui Iehova și paharul demonilor. – 1 Cor. 10:16,21, NT 

 

Membrii corpului lui Cristos nu contribuie la oferirea sângelui noului legământ. Numai Isus face 

asta. Prin sângele său el mediază noul legământ în numele lor. Astfel în acest sens ei nu au putut „să 

împărtășească sângele lui Cristos”. Cum, atunci, pot fi cuvintele lui Pavel de mai sus adevărate? Pentru 

că acest pahar este „paharul lui Iehova” în alt sens, totuși. Cum așa? Pentru că ilustrează porţia pe care 

a vărsat-o Iehova. Isus și mica sa turmă de co-moștenitori ai Împărăției trebuie să o bea ca să-și 

demonstreze integritatea față de El și vrednicia lor pentru Împărăție. Acest lucru a simbolizat voința lui 

Dumnezeu pentru băutor și a bea din acesta a însemnat suferință și moarte pe stâlpul de tortură pentru 

Isus. Dar voința lui Dumnezeu pentru Isus nu a luat sfârșit prin moartea sa. Aceasta a inclus, de 



asemenea, învierea lui Isus din moarte la viață nemuritoare în cer și astfel o salvare a lui de la moarte. 

A fost și pentru el, prin urmare, un „pahar al salvării”. W. 1/15 

 

DUMINICĂ, 3 AUGUST 

Spuneți, „Tată,...să vină împărăția ta”. – Luca 11:2, NT. 

 

Când Regele David conducea în mijlocul dușmanilor săi în Țara Promisă, el a trebuit să vină 

împotriva tuturor și să-i supună pe toți până când a ajuns la fiecare graniță a domeniului împărăției date 

de Dumnezeu. La fel Isus Cristos, Fiul lui David, care conduce acum în mijlocul dușmanilor săi, 

trebuie să vină acum ca un hoț într-o zi și la o oră neașteptată împotriva celor pregătiți de luptă la 

Armaghedon și să rupă puterea lor organizată și să-i facă una cu pământul. Prima expresie a venirii 

Împărăției a fost când a început necazul asupra organizației lumii lui Satan și l-a izgonit din ceruri. 

Expresia completă a venirii sale va fi când va reduce acest necaz care a fost întrerupt din 1918 și va 

șterge organizația lui Satan la Armaghedon. Acolo Isus Regele îl va lega pe el și pe demonii săi, îi va 

arunca în abis și îi va închide pentru o mie de ani. Apoi va începe să stăpânească pentru un mileniu. 

Așadar, atunci va fi timpul când rugăciunea va primi un răspuns complet. W 8/15 

 

Luni, 4 AUGUST 

Nu prin tărie și nici prin putere, ci prin spiritul meu. – Zah. 4:16, AS 

 

Bolnavii limitaţi și infirmii raportează timpul pe care l-au dedicat mărturisirii și ei sunt enumerați 

printre cei mai mulţi de 435.000 de martori activi pe care cel Atotputernic i-a ridicat în acest an 1952. 

Aceștia limitaţi nu ar trebui să fie neglijaţi. Nouă ar trebui să ne pese de ei, să cooperăm cu ei, să le 

asigurăm nevoile de serviciu, să le oferim hrană spirituală prin vizite personale și alte mijloace. În afară 

de persoanele din spitale, saloane și alte locuri de privare de libertate care lasă lumina adevărului 

Împărăţiei să strălucească, mai sunt și alţii care sunt orbi, surzi sau muţi, infirmi sau handicapaţi în alte 

feluri sau bolnavi. În orice caz aceștia ies pe teren și proclamă împărăţia și îndeplinesc o mărturie 

măreaţă, toate ca o demonstraţie a puterii lui Dumnezeu în mijlocul slăbiciunii. Astfel nici unul dintre 

aceștia nu ar trebui să fie descurajat să ducă mai departe eforturile lui bune și să dovedească puterea lui 

Dumnezeu. W 5/1 

 

MARŢI, 5 AUGUST 

Nu te îngrozi de ei... ei o să se lupte împotriva ta, dar nu te vor birui. – Ier. 1:17, 19 

 

Sunt două căi deschise pentru noi, pe care să le alegem: ori să fim credincioși, ori nu, fără teamă sau 

temători. Profeția lui Ieremia arată că vom trece prin multă persecuție și Iehova totuși va asigura tot 

timpul ajutor suficient oricând este necesar. Profeția întărește credința noastră, deoarece dezvăluie 

faptul că El va păstra martorii săi credincioși ca pe un corp drept prin bătălia de la Armaghedon și în 

noua lume. Adevărat, vor fi unii care încep într-un mod creștin și apoi divin temători prin lipsa de 

cunoaștere și încredere în Iehova, căutând în schimb salvarea în actualul Egipt, care este văzut în 

povestea profetică a lui Urie. Acesta ar trebui să fie un avertisment pentru noi. Să fim întotdeauna la fel 

de credincioși ca și Ieremia. Da, unii martori individuali credincioși s-ar putea să moară în conflict, ca o 

mărturie pentru onoarea lui Iehova, dar aceasta este spre câștigul lor. Viața viitoare este garantată. W. 

9/1  

 

MIERCURI, 6 AUGUST 

Când îi veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în regatul lui Dumnezeu… vor 

veni oameni de la răsărit și de la apus, de la nord și de la sud și se vor întinde la masă în regatul lui 

Dumnezeu. – Luca. 13:28,29, NT. 

 



A-i vedea „în împărăția lui Dumnezeu” înseamnă a vedea cu ochiul înţelegerii că Iehova, Isus 

Cristos și congregaţia sa de adepţi botezaţi în spirit formează împărăţia lui Dumnezeu și sunt aceia în 

acea împărăţie cerească. Expresia de aici „toţi profeţii” împreună cu Iacob, reprezintă congregaţia 

Israelului spiritual, membrii „corpului lui Cristos”. În profeţii, acești profeți din vechime erau folosiți 

să prefigureze acești creștini născuţi în spirit și să anticipeze rolul sau cursul lor de acţiune. Astfel, 

împreună , Avraam, Isaac, Iacob și toţi profeţii ilustrează guvernul teocratic. Așa că atunci când 

oamenii din toate direcțiile vin și se întind la masa Împărăţiei, aceasta înseamnă că acești credincioși 

sunt luaţi în clasa Împărăţiei și sărbătoresc adevărurile Împărăţiei. Astfel noi nu avem nevoie să 

așteptăm până când oamenii credincioși din vechime sunt înviaţi ca să vedem profeţia lui Isus 

împlinită. W 3/1 

 

JOI, 7 AUGUST 

Copiii Sionului să se bucure de Regele lor. – Ps. 149:2. 

 

Iehova domnește acum prin Regele său întronat Isus Cristos. Același grad de loialitate și credinţă 

este cerut de la cei care au speranţa cerească și de la cei care au speranţa pământească. Dedicarea 

completă a tot ceea ce are cineva este cerută de la toţi care se vor bucura de fericirea organizaţiei 

universale a lui Dumnezeu. „Celelalte oi” ale sale sunt astăzi fericite pentru că știu că organizaţia 

pământească a lui Iehova, căreia îi aparţin, este sub controlul imediat al organizaţiei cerești și vor forma 

noua societate a pământului sub conducerea Regelui Sionului. Toţi ar trebui să ţină minte că întregul 

pământ locuit trebuie să știe că Regele Sionului ceresc este acum în autoritate și stăpânește. Piatra de 

temelie a fost așezată acolo în desăvârșire și judecata este în curs. Necredincioșii vor fi distruși dar cei 

care au credinţă vor fi salvaţi, apăraţi și binecuvântaţi pentru totdeauna. Uitaţi-l, așadar, pe Regele 

vostru și fiţi fericiţi, voi cei care credeţi în el. Onorați pe Rege și bucuraţi-vă la maxim. W 10/1 

 

VINERI 8 AUGUST 

Eu te voi da, de asemenea, ca o lumină pentru Neamuri, ca să poţi fi salvarea mea până la sfârșitul 

pământului. – Isa. 49:6. 

 

Isus și-a limitat predica la evrei și samariteni pentru ca acestora să le fie acordată mai întâi 

oportunitatea Împărăţiei. Astfel, aici vedem din nou necesitatea clasei slujitorului, dacă Slujitorul lui 

Iehova urmează să fie o „lumină pentru Neamuri” și „salvarea Sa până la marginile pământului”. 

Principalul Slujitor va avea nevoie să-și folosească adepţii drept ambasadori ai săi și să-i trimită la 

Neamuri, dacă lumina și salvarea ar fi să vină la asemenea naţiuni necircumcise. Aceasta a început să 

facă el când l-a trimis pe Petru la centurionul italian Corneliu să predice vestea bună despre Iehova și 

Cristos. Faptul că profeţia lui Isaia include aici într-un mod secundar clasa slujitorului sub Capul lor, 

Isus, este afirmat sub inspiraţie. Apostolul Pavel și prietenul său, Barnaba l-au aplicat în acest fel când 

au citat Faptele 13:47. Nu există îndoială despre asta. Această parte a profeţiei lui Isaia se aplică, de 

asemenea, rămășiţei din 1919. W 12/15 

 

SÂMBĂTĂ, 9 AUGUST 

Cel veșnic a fost un martor la căsătoria ta în tinereţe cu soţia cu care acum ai încălcat jurământul – 

chiar dacă este partenera și soţia ta legitimă. – Mal. 2:14, Mo. 

 

Fiecare creștin din afară ar trebui să respecte patul conjugal al unui soţ sau al unei soţii și să nu 

cedeze în nici o parte să cauzeze o pângărire a acestuia. Pentru un creștin să obţină un divorţ când 

partenerul de căsătorie nu s-a dovedit imoral și apoi să se recăsătorească este o violare a patului 

conjugal. Din punct de vedere scriptural este bigamie. În același fel un creștin declarat care practică 

poligamia dezonorează mariajul și pângărește patul conjugal creștin. Un creștin își va onora propria 

căsătorie sau cea a altuia, deoarece este ceea ce Dumnezeu a instituit. Un creștin nu va râvni la 



partenerul altuia de căsătorie și nu va comite adulter sau fornicaţie. Aceste lucruri sunt păcate și îl 

nemulţumesc pe Dumnezeu. Apostolul Pavel avertizează împotriva acestor păcate „pentru că 

Dumnezeu îi va judeca pe cei care comit fornicaţie și adulter.” (Ev. 13:4, NT) Acest fapt ar trebui să 

descurajeze pe om în a dezonora mariajul cuiva și a pângări patul conjugal. W 4/15 

 

DUMINICĂ, 10 AUGUST 

Cei care sunt înţelepţi o să strălucească ca lumina cerului. – Dan. 12:3, AS. 

 

Dacă ești unul dintre cei credincioși care sunt circumscriși și limitaţi în veneraţia lui Iehova de către 

puterile lumești, primește alinarea și bucură-te că ziua lui Iehova este aici și noaptea pentru oamenii lui 

Iehova s-a terminat, și vei fi eliberat de greutăţile și prescrierile pe care le înduri și vei străluci apoi și 

mai tare. Da, calea spre ieșirea din întunericul Babilonului este făcută clară, pentru că soarele 

Împărăţiei strălucește asupra ei. Cei credincioși declară, așadar, adevărurile Regatului cu tărie, fără 

frică de oameni sau condiţii, pentru că ei știu pe cine servesc și de ce servesc și încotro se îndreaptă. 

Așadar, străluciţi mai departe, voi oameni ai lui Iehova, astfel încât mulțimile care se întorc să nu își 

piardă calea sau să se împiedice în timp ce se îndreaptă nerăbdător spre orașul sfânt. Cei care strălucesc 

sunt cei înţelepţi și o să fie răsplătiţi de Iehova pentru totdeauna. Privilegii binecuvântate acum și slava 

eternă în noua lume va fi partea voastră. W 7/1 

 

LUNI, 11 AUGUST 

Și unul a strigat la celălalt și a spus: Sfânt, sfânt, sfânt este Iehova al armatelor: întregul pământ este 

plin de gloria Lui. – Isa. 6:3, AS. 

 

Faptul că ei spun „sfânt” de trei ori face această calitate foarte emfatică. Aceasta arată că 

Atotputernicul Dumnezeu este în mod inerent dedicat neprihănirii, incapabil să facă ceva greșit. De 

aceea pământul asupra căruia și-a luat marea sa putere să stăpânească prin Cristos trebuie făcut un loc 

sfânt. Pământul este scăunelul de la picioarele sale și va fi făcut glorios, pentru că este cu înţeles 

profetic faptul că serafimul  a continuat să strige la ceilalţi, „Întregul pământ este plin de gloria sa.” 

Astfel această lume nesfântă nu poate să continue la nesfârșit. Pământul nostru nu este încă plin de 

gloria sa, dar va fi plin ca rezultat al viitorului „război din marea zi Dumnezeului Atotputernic”. 

Splendoarea sa maiestuoasă va fi peste tot pământul și toţi cei care trăiesc vor ști că el este Regele. 

Deja în mijlocul beznei acestei lumi, martorii lui Iehova prind lumina Sa de glorie de la templu și 

reflectează cunoașterea glorioasă a lui Dumnezeu spre oamenii care tânjesc după lumină.  W 4/1 

 

MARŢI, 12 AUGUST 

Împărăţiile au fost mișcate; el și-a rostit vocea, pământul s-a topit. Iehova al armatelor este cu noi. 

– Ps. 46:6,7, AS. 

 

Cei în organizaţia teocratică vor rămâne fermi și neclintiţi pe „stânca lor veșnică”, Iehova. Acest 

Atotputernic cu armatele sale cerești este de partea noastră. Așa că cine poate fi împotriva noastră și să 

câștige? Precum Isus în Grădina Ghetsimani, noi nu cerem ca legiunile sale de îngeri să intervină într-

un mod violent pentru noi înainte de vremea divină. Totuși noi știm că ei ne înconjoară cu protecţia lor. 

„Îngerul lui Iehova tăbărăște în jurul celor care se tem de el și-i scapă.” (Ps. 34:7, AS) Noi știm că în 

prezent ei sunt „spirite pentru serviciul public”, pe care Dumnezeu le trimite să slujească moștenitorilor 

Împărăţiei sale și prietenilor lor de bunăvoinţă. (Ev. 1:14, NT) Arătaţi curaj, așadar, chiar dacă păreţi să 

staţi singuri. Iehova al armatelor este cu fiecare dintre oamenii săi, asupra cărora numele său este 

chemat pentru că ei rămân de partea sa și proclamă numele său. W 3/15 

 

MIERCURI, 13 AUGUST 



Fiindcă nu mai alergaţi cu ei pe această cale spre aceeaşi cloacă de depravare, sunt intrigaţi şi vă 

insultă. Însă oamenii aceştia îi vor da socoteală celui care este gata să judece. – 1 Pet. 4:4,5, NT. 

 

Nu te supăra dacă ești considerat un ciudat. A fi considerat excentric și bizar de către această lume, 

nu înseamnă că trebuie să te simţi rușinat. Dacă se vorbește despre asta cu dispreţ și rușine nu trebuie să 

te simţi prost sau să te simţi condamnat. Este ceva de care să te simţi recunoscător față de Dumnezeu, 

deoarece ai privilegiul de a suferi ocară cu El și Fiul său. Imaginează-ţi felul în care oamenii trebuie să 

fii vorbit despre Noe și familia sa pentru că nu s-au dedicat violenţei, depravării carnale și imaginaţiilor 

și uneltirilor rele și religiei ipocrite ale acelui ultim secol înainte de Potop. A fost pentru că cursul lui 

Noe a condamnat lumea. Dar blasfemia lor și condamnarea lui Noe și a gospodăriei sale nu s-a dovedit 

în spre rău pentru că aceștia au supravieţuit potopului, iar blasfematorii sau fost scoși din existenţă. W 

9/15. 

 

JOI, 14 AUGUST 

Nu mai umblați cum umblă națiunile în deșertăciunea minții lor, având mintea întunecată. – Ef. 

4:17,18, NT. 

 

Din moment ce mintea este acea componentă a conștiinţei noastre cu care strângem informaţii și 

gândim, atunci ca ea să fie schimbată noi trebuie să acumulăm alte informaţii decât cele pe care această 

lume ni le-a oferit, astfel dându-ne un anumit aspect mental sau structură. Această lume declară că este 

înţeleaptă și inteligentă în acest secol douăzeci, dar ea este clădită și acţionată potrivit ignoranţei. 

Aceasta a venit cel mai mult prin voinţă din cauza egoismului. Prin aceasta ne referim la ignorarea 

adevărului lui Dumnezeu, a voinţei și a scopurilor sale. Dacă ne modelăm vieţile după acest sistem de 

lucruri și naţiunile sale, atunci, în mod intenţionat sau nu, ne modelăm după cei care sunt în întuneric 

mental și înstrăinați de viața sfântă din cauza ignoranţei din ei și din cauza inimilor lor nesimțitoare. 

Aceștia sunt oare genul de oameni pe care vrem să-i copiem? Dacă vrem, atunci minţile noastre nu vor 

fi niciodată schimbate, ci vor fi orbite. W 10/15 

 

VINERI, 15 AUGUST 

Căci așa cum cerurile noi și pământul noi, pe care le voi face, vor rămâne înaintea mea, zice 

Iehova, tot așa o să rămână sămânţa și numele vostru. – Ps. 66:22, AS. 

 

Creștinătatea a decăzut complet. Un produs teribil al cursului ei ipocrit și apostat este comunismul 

internaţional ateist! Acest sistem social și politic anticreștin este hotărât să șteargă creștinătatea. 

Perspectiva Celui de-al Treilea Război Mondial cu arme atomice de distrugere în masă nu oferă 

creștinătăţii o perspectivă sigură despre existenţa sau activitatea religioasă postbelică. Astfel se pare ca 

și cum dumnezeul fals, Satan și religia lumii ar fi câștigat de această dată cu siguranţă. Dar nu este așa! 

Din nou Iehova a acceptat provocarea. Din nou el a produs o rămășiţă pentru numele său, o rămășiţă 

dedicată pentru pura sa veneraţie. Chiar dacă un al treilea război mondial ar veni, da, chiar dacă ar veni 

sfârșitul acestei lumi și cu acesta sfârșitul creștinătăţii renegate, totuși rămășiţa credincioasă a lui 

Iehova este aici să stea până când victoria încoronează credincioșia închinării curate și 

nepângărite.W11/1 

 

SÂMBĂTĂ, 16 AUGUST 

Noe era în vârstă de cinci sute de ani: și Noe a născut pe Sem, Ham și Iafet. Și Noe a intrat în arcă 

și fiii săi și soţia sa și soţiile fiilor săi. – Gen. 5:32, 7:7. 

 

Care este corespondentul soţiei lui Noe astăzi? Evident „mireasa lui Cristos”, „soţia Mielului”. Ei 

sunt „corpul lui Cristos”, cei 144.000 de adepţi credincioși unși ai săi, care formează „mica sa turmă” 

spirituală. Noe și-a ţinut soţia sănătoasă înainte de sfârșitul acelei lumi nepioase și posibil și cu mult 



înainte de nașterea celor trei fii ai săi. Astfel mireasa lui Cristos a început să se formeze cu mult înainte 

de sfârșitul acestei lumi păcătoase, adică, acum nouăsprezece secole, la începutul acestui sistem creștin 

de lucruri. În această „vreme de sfârșit”, ea este reprezentată pe pământ de către rămășiţa micii sale 

turme unse. Soţia lui Noe nu l-a părăsit. Ea l-a urmat pe arcă și nu au murit, ci și-a petrecut o parte din 

viaţă după potop, chiar dacă nu pentru a mai da naștere altor copii lui Noe. La fel este și cu rămășiţa 

acum. Dumnezeu Iehova este marele Botezător al lor în Mai Marele Noe. W 11/15 

 

DUMINICĂ, 17 AUGUST 

Luptă pentru fraţii tăi. – Neem. 4:14. 

 

Cir Persanul, în primul său an, i-a lăsat pe evreii captivi să se întoarcă la Ierusalim și să 

reconstruiască templul lui Iehova. Ei nu au fost nevoiţi să lupte pentru eliberarea lor prin forţa armelor 

militare, ci Dumnezeu Atotputernic i-a restaurat de dragul numelui său și pentru că s-au căit și s-au 

dedicat închinării sale. Dar chiar și după restabilirea lor în ţara natală, evreii nu au devenit pacifiști. 

Acest fapt este notabil în cazul lui Neemia! El a fost făcut guvernator al provinciei evreiești în Palestina 

și a fost trimis să construiască ziduri bune pentru orașul restaurat al Ierusalimului. Dușmanii păgâni l-

au acuzat că încearcă să se separe de imperiu. Ce acţiune a luat? Era în joc cauza lui Dumnezeu și 

libertatea oamenilor săi de a-l venera liber. De aceea au ales izraeliţii să lupte. Ei nu au luptat pentru 

gloria și puterea imperiului persan. Ei au luptat pentru fraţii lor care aparţineau organizaţiei lui 

Dumnezeu și care îl venerau. W 2/1 

 

LUNI, 18 AUGUST 

Culesul a trecut, vara s-a sfârșit și noi nu suntem salvaţi. – Ier. 8:20. 

 

Acum este sezonul favorabil de cules și vara în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, predicăm 

evanghelia, îi avertizăm pe alţii, culegem fructele neprihănirii și depozităm comori în cer care ne vor 

asigura protecţia lui Dumnezeu pe parcursul Armaghedonului. Noi va trebui să ne schimbăm 

obiceiurile alimentare acum, trecând la mâncare bună, spirituală pentru formarea și întărirea noastră în 

munca creștină. Acum, înainte ca Armaghedonul să înceapă, este timpul pentru asta. Când distrugerea 

iernatică se stabilește în sezonul favorabil, munca va dispărea, culesul va trece, vara va lua sfârșit și 

mulţi vor vedea că nu sunt salvaţi. Precum pasărea sau albina sau ursul care ar putea să aștepte primul 

viscol ca să fie convinse de venirea iernii, aceste persoane întârziate vor fi prinse pe nepregătite și vor 

fi măturate în distrugere. Când începe iarna este prea târziu pentru animale să se pregătească pentru 

supravieţuire. Așa va fi pentru persoanele care așteaptă să înceapă lupta Armaghedonului. W 6/1 

 

MARŢI, 19 AUGUST 

Cu cel îndurător te vei arăta îndurător. – Ps. 18:25. 

 

Adu-ţi aminte că cei care sunt îndurători acum vor primi îndurarea lui Dumnezeu pe parcursul 

distrugerilor de la Armaghedon și vor supravieţui în noua lume. Acum munca noastră de predicare a 

veștii bune a Împărăţiei lui Dumnezeu este o lucrare de salvare a vieţilor de la distrugerea 

Armaghedonului. Muncitorii îndurători ai salvării vor fi salvaţi și păstraţi pe durata Armaghedonului. 

Noi trebuie să exersăm îndurarea faţă de oamenii cărora le predicăm, chiar dacă sunt nerecunoscători. 

Dacă nu iertăm oamenii din teritoriul nostru cărora le proclamăm vestea bună, dar care ne ignoră sau ne 

tratează greșit, noi ne vom întoarce și nu vom lucra pe teritoriul nostru încă odată cu mesajul 

Împărăţiei, care salvează vieţi. Noi reprezentăm împărăţia lui Dumnezeu și împărăţia sa este un guvern 

de iertare faţă de om, pentru că Isus Cristos, Regele regilor, este Marele Preot al lui Dumnezeu și 

adepţii săi care vor fi regi în cer cu el, urmează, de asemenea, să fie preoţi ai lui Dumnezeu cu el. W 

8/15 

 



MIERCURI, 20 AUGUST 

Iubirea... nu ţine cont de răul suferit. – 1 Cor. 13:4,5, NT. 

 

Aceasta nu este vremea să privim înapoi și să plângem și să devenim atât de înghiţiţi de slăbiciunea 

noastră încât să pierdem din vedere organizaţia teocratică a lui Iehova și faptele sale glorioase de astăzi. 

Remediul pentru o stare de mentalitate introvertită, morbidă este să privim în înainte și nu în urmă. 

Păstraţi-vă mintea preocupată cu gânduri progresive. Păstrați-o ocupată, luând în considerare planuri de 

viitor. Ţineţi-vă gândurile la obligaţiile din fața voastră și cum aveţi de gând să le îndepliniţi. Amintiţi-

vă studiile Bibliei pentru care trebuie să vă pregătiţi, discursurile pe care trebuie să le pregătiţi pentru 

întâlnirile slujbei săptămânale și toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le are în plan pentru voi. Nu 

vă lăsaţi trași înapoi, nu vă lăsaţi slăbiţi, nu vă ţineţi în loc progresul, uitându-vă cu durere înapoi la 

păcatele voastre sau uitându-vă în urmă dorind lucrurile trecute. Biblia privește înainte la noua lume și 

ne întoarce minţile înainte spre ea. W 10.15 

 

JOI, 21 AUGUST 

El trebuie să conducă ca Rege până când Dumnezeu va pune toţi dușmanii la picioarele sale. Ca 

ultim dușman, moartea va fi distrusă. – 1 Cor. 15:25,26, NT. 

 

Singurele remedii atunci posibile vor fi de la Dumnezeu prin Regele său și vor fi fără costuri 

financiare. Toţi cei care urmează întregul tratament divin până când marele Medic îi scoate de sub 

tratament deoarece s-au vindecat complet, vor fi capabili să vadă dezlegarea lui Satan și a demonilor 

săi la sfârșitul celor o mie de ani. Nici unul nu va fi atunci prea slab să facă faţă și să respingă atacurile 

sale înșelătoare și să-și păstreze sănătatea perfectă a corpului, a minţii și a inimii împotriva eforturilor 

infecţioase. Cei care cedează voinţei sale înșelătoare vor face asta, nu din cauza unei dezabilități 

ascunse în sistemul lor, ci intenţionat și pe propria lor responsabilitate fără scuză. Dumnezeu și Regele 

său nu vor lăsa acești rebeli împotriva guvernului teocratic și a neprihănirii, să trăiască în continuare și 

să contamineze și să infecteze noua lume cu păcate care duc la moarte. Ei îi vor distruge în întregime, 

neutralizând posibilităţile de îmbolnăvire cu focul distrugerii veșnice. Rev. 20:7;15. W5/15 

 

VINERI, 22 AUGUST 

Sceptrul răutăţii nu va rămâne peste moștenirea celor drepţi, pentru ca cei drepţi să nu își întindă 

mâna spre nelegiuire. – Ps. 125:3, AS. 

 

Iehova ţine puterile conducătoare organizate ale acestei lumi să nu copleșească oamenii săi și să 

folosească influenţă asupra lor să-i forţeze la nedreptate sau nelegiuire împotriva lui Dumnezeu, care 

conduc la izgonirea lor de către El. El, de asemenea, va veghea asupra condiţiei interne a oamenilor săi 

și va avea grijă ca nici o persoană nelegiuită să nu se ridice și să stea în control printre oamenii săi care 

caută neprihănirea și supunerea, ca supuși ai Regelui neprihănirii. „Prinţii” pe care i-a numit Regele 

prin organizaţia sa teocratică să „conducă în dreptate” vor fi, de asemenea, atenţi. Fiecare va servi ca o 

protecţie. Noi nu mai suntem în supunere abjectă față de puterile politice ale acestei lumi. Noi am ieșit 

pentru conducerea lui Dumnezeu în organizaţia sa. Numirea sarimului său în organizaţia vizibilă nu 

este prin conducerea oamenilor săi sau prin proces democratic, ci aceștia sunt numiţi de către Regele 

conducător prin organizaţia sa pioasă. W12/1 

 

SÂMBĂTĂ, 23 AUGUST 

Ţara nu trebuie vândută pentru totdeauna, ... pentru că ţara este a mea, ... Pentru că depinde de 

mine dacă izraeliţii sunt sclavi, ei fiind sclavii mei pe care i-am scos din ţara Egiptului. – Lev. 25:23, 

55, AT. 

 



Principalul asupritor al rasei umane este marele adversar al lui Iehova, Satan Diavolul. Dumnezeu 

Iehova reprezintă adevărata libertate a tuturor creaturilor sale. Satan Diavolul simbolizează sclavia lor. 

El se opune scopului divin de a-i elibera, deoarece aceasta înseamnă eliberarea lor de sub puterea 

Diavolului. Democraţiile și republicile poporului nu iniţiază procesul de libertate. TEOCRAȚIA, 

guvernul lui Dumnezeu, marele Regat al Jubileului este cel care va elibera omenirea. Acesta va smulge 

acest pământ, care este creaţia și posesia lui Dumnezeu, de sub dominaţia baronului egoist al ţării, 

Satan Diavolul și va restitui domeniul pământului și pe locuitorii acestuia conducerii suveranităţii 

universale a lui Iehova, ca membrii liberi ai familiei sale de fiinţe inteligente. Astfel, Jubileul a prezis o 

eliberare mai mare din datorie și sclavie pentru omenire și o revitalizare mai mare a pământului. Și 

dacă ne gândim, este la ușă! W 8/1 

 

DUMINCĂ, 24 AUGUST 

Cum poate un tânăr să-și păstreze calea pură? Acordând atenţie cuvântului tău. Eu găsesc bucuria 

în legile tale; Eu nu voi uita cuvântul tău. – Ps. 119:9,16, AT. 

 

Noi nu putem să subestimăm valoarea, importanţa și puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie 

să-i acordăm un loc permanent în vieţile noastre, înaintea cuvintelor și poruncilor oricăror oameni, care 

ar face cuvântul lui Dumnezeu nul și fără sens, chiar și sub persecuţie. Pentru călăuzirea noastră, 

Psalmul 119:161 (AS) spune: „Prinţii m-au persecutat fără motiv, dar inima mea se teme de cuvintele 

tale”. Prin urmare, noi rămânem fideli Cuvântului scris al lui Dumnezeu și ne supunem lui. Acordând 

atenţie Cuvântului său, noi ne putem curăţa calea și să o păstrăm pură, curată prin această lume 

murdară. Cuvântul său luat în inimi și minţi ne poate schimba gândirea și în acest fel ne poate 

transforma vieţile de la toate imitațiile acestui sistem corupt de lucruri la un curs acceptat de 

Dumnezeu, în deplină armonie cu el și care ne  conduce la viaţă eternă în noua sa lume. Rom 12:1,2, 

NT. W 6/15 

 

LUNI, 25 AUGUST 

Atunci, te rog, tată, trimite-l la casa tatălui meu, căci am cinci frați, ca să le depună mărturie 

temeinic și să nu ajungă și ei în acest loc de chinuri. – Luca 16:27,28, NT. 

 

Omul bogat recunoaște că Lazăr este un martor al lui Iehova. El vrea ca Mai Marele Avraam să îl 

trimită pe Lazăr de la pieptul său ca să predice fraţilor săi într-un asemenea fel și cu un astfel de mesaj 

încât să nu îi arate ca fiind morţi în faţa lui Dumnezeu. Aceasta nu îi va pune în chinuri mentale. Din 

contră, le va da asigurarea falsă că ei încă sunt în favoarea divină, odihnindu-se, ca Lazăr, la pieptul 

Mai Marelui Avraam cu toate binecuvântările promise ale noii lumi în vedere. Clasa omului bogat de 

astăzi vor ca Dumnezeu sa își facă martorii să schimbe felul neortodox de a predica și mesajul lor. Să 

modereze acest mesaj despre „ziua răzbunării Dumnezeului nostru” și să renunţe la „răsturnarea 

lucrurilor puternic apărate” de păcat, religie falsă, prietenie lumească. Să îi scutească pe cei „cinci fraţi” 

de chinurile pe care le suferă clerul. W 3/1 

 

MARŢI, 26 AUGUST 

Nu știţi că noi nu o să judecăm îngerii? – 1 Cor. 6:3, NT. 

 

Iehova trebuie să se dovedească drept, nu numai înaintea oamenilor, dar și înaintea îngerilor. Asta 

înseamnă atât înaintea îngerilor sfinţi, cât și a celor ostili, demonii lui Satan. Chiar dacă o lume s-a 

sfârșit în vremea lui Noe, totuși Dumnezeu Iehova nu l-a trimis pe Noe să-i dea o înștiinţare oficială lui 

Satan Diavolul să îl informeze că cel păcătos a trebuit atunci să fie distrus. Acum, totuși, Atotputernicul 

Dumnezeu face ca fie transmis cel mai neobișnuit mesaj. Cel mai neobișnuit în ce sens? În sensul că îi 

trimite o înștiinţare oficială lui Satan și demonilor săi că și ei o să fie distruși la sfârșitul acestei lumi. 

La Armaghedon ei vor fi aruncaţi mai jos decât pământul, în marele abis ca să fie ţinuţi în detenţie 



solitară pentru o mie de ani. Mândria lor fiind puternic rănită, ei refuză să le fie adus aminte despre 

aceasta acum prin predicarea martorilor lui Iehova. Nu vor ca nici oamenilor de pe pământ să le fie 

spus despre asta. De aceea se luptă împotriva proclamării făcute de martorii lui Iehova. Satan rage 

acum împotriva lor ca un leu încolțit. W 9/15 

 

MIERCURI, 27 AUGUST 

Nu fă nici un legământ cu ei și nici cu dumnezeii lor. – Ex. 23:32, AS. 

 

Dumnezeu Iehova își apără veneraţia pură. Marele sau adversar, împreună cu toţi demonii de sub 

conducerea sa, încearcă în continuu să facă impurităţi, să o denatureze și să o facă ipocrită, astfel încât 

până și Dumnezeu Iehova să o respingă și să o abandoneze ca să fie distrusă. Astfel există o întrecere 

între dumnezei și cei puternici asupra problemei religiei sau veneraţiei. Nu poate exista nici un 

compromis între adevăratul creștinism și religia acestei lumi. Înainte de aducerea izraeliţilor în ţara 

Palestinei, pe care le-a promis-o, Dumnezeu a clarificat perfect această situaţie pentru ei. La începutul 

călătoriei lor de patruzeci de ani, acolo le-a spus: „Ei [locuitorii păgâni] nu vor locui în ţara voastră, ca 

nu cumva să vă facă să păcătuiţi împotriva mea; pentru că dacă slujiţi dumnezeii lor , cu siguranţă va fi 

o capcană pentru voi.” (Ex. 23:33, AS) În faţa acestei declaraţii divine cine se poate opune sloganului 

potrivit căruia acea religie falsă, lumească este o capcană și este lucrată ca o decepţie? W 11/1 

 

JOI, 28 AUGUST 

Ci ne izbăvește de cel rău. – Mat. 6:13, NT. 

 

Unde un copil se dovedește a fi loial la încercare,  nu va salva un tată pământesc iubitor copilul de 

un atacator sau asupritor? Ba da; și așa va face și Tatăl ceresc. Din 1919 Dumnezeu a eliberat rămășiţa 

de pe pământ a moștenitorilor Împărăţiei din marele Babilon mistic, lumea lui Satan. Toţi oamenii de 

bunăvoinţă din toate naţiunile văd salvarea și eliberarea pe care Iehova a efectuat-o pentru rămășiţa sa 

și lor le este arătată calea de a obţine eliberarea și din Babilon. Dar răspunsul acum la rugăciunea 

noastră înseamnă mai mult decât păzirea noastră de sub puterea lui Satan și salvarea noastră din 

organizaţia sa puternică în timp ce El îl lasă pe el și organizaţia sa încă în pace. Răspunsul acum la 

rugăciunea noastră înseamnă o eliberare prin păstrarea noastră împotriva atacului final al lui Satan în 

această vreme de sfârșit și distrugerea lui și a întregii sale organizaţii, în timp ce noi vom supravieţui 

sfârșitului lumii sale. Această salvare sau eliberare o efectuează Dumnezeu prin intermediul împărăţiei 

sale pentru care noi ne rugăm. W 8/15 

 

VINERI, 29 AUGUST 

Voi ridica semnalul înaintea popoarelor; și ele vă vor aduce fiii la pieptul lor, ... regii vor fi taţii 

voștri adoptivi și reginele lor mamele voastre care va îngrijesc. – Isa. 49:22,23, AT. 

 

Aceasta demonstrează că această profeţie despre eliberarea celor captivi trebuie îndeplinită acum 

înainte de bătălia de la Armaghedon cât timp mai sunt naţiuni ne-teocratice, popoare, regi și regine. 

Aceste sisteme pământești și conducători sunt incapabili să își ţină propriul popor de bunăvoinţă sub ei 

când aud strigarea de libertate a marelui Slujitor al lui Iehova, Veniţi! Arătaţi-vă! Ieșiţi spre libertate și 

în lumină! În ciuda mobilizării de către ei a popoarelor prin măsuri dictatoriale, ei sunt obligaţi să 

cedeze aceste „alte oi” organizaţiei teocratice a Sionului. Ei sunt obligaţi să se aplece și să recunoască 

înfrângerea încercărilor lor de a împiedica toată această adunare la Semnalul pe care Iehova l-a ridicat. 

Acel Semnal este Regele său Isus Cristos, marele său Servitor al libertăţii, pe care l-a înălţat pe tron în 

1914 să conducă în mijlocul dușmanilor săi. W 12/15 

 

SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST 



Oricine divorţează de soţia sa, din alt motiv decât fornicaţia, și să căsătorește cu alta, comite 

adulter. – Mat. 19:9, NT. 

 

Nici aici și nici în predica sa de pe munte, Isus nu l-a condamnat pe Dumnezeu pentru că a permis 

evreilor să practice divorţul potrivit legii sale date prin Moise. (Deut. 24:1-4; Mat. 5:31,32, NT) Isus nu 

spunea aici că creștinul care obţine divorţul din cauza infidelităţii sexuale a partenerei poate numai să 

scape de această parteneră și s-o priveze de dreptul la nevoi trupești și de dreptul la hrană și să nu fie 

liber, totuși, să se căsătorească cu altă femeie creștină. Sub legea lui Dumnezeu pentru Israel, bărbatul 

care obţinea divorţul de soţia sa necurată moral, nu era oprit să se căsătorească cu altă femeie izraelită. 

Astfel Isus nu a interpretat divorţul unui creștin într-un asemenea fel încât să interzică recăsătoria. 

Cuvintele lui Isus înseamnă strict aceasta: Dacă creștinul obţine divorţul din alte motive decât 

imoralitatea partenerei sale de căsătorie, acest creștin comite adulter dacă se recăsătorește, pentru că 

legătura conjugală nu a fost cu adevărat anulată în viziunea lui Dumnezeu de către divorţul legal. W 

4/15 

 

DUMINICĂ, 31 AUGUST 

Ceea ce corespunde cu aceasta vă salvează acum și pe voi, adică, botezul, (nu înlăturarea 

murdăriei cărnii). – 1 Pet. 3:21, NT. 

 

Acum o bună conștiinţă faţă de Dumnezeu poate fi obţinută cu ajutorul Mai Marelui Noe, Isus 

Cristos. Prin el obţinem odihnă pentru conștiinţa noastră și ne bucurăm de pace cu Dumnezeu. Această 

conștiinţă bună faţă de Dumnezeu este cea după care toţi iubitorii de viaţă eternă tânjesc și o cer în 

rugăciunile lor faţă de Dumnezeu și în toate eforturile lor.  Noi vrem să avem conștiinţa împăcată că nu 

mai suntem păcătoși, ci avem un statut neprihănit  înaintea lui și suntem în pace cu el. Acum ea poate fi 

câștigată nu prin înlăturarea murdăriei cărnii, precum au încercat evreii să facă într-un efort pentru 

propria neprihănire, ci prin credinţă în Dumnezeu și în asigurările făcute de el prin Isus Cristos. Iertarea 

păcatelor noastre de către Dumnezeu este posibilă acum numai prin sângele lui Cristos. Oricare din 

lucrările noastre de a ne justifica, numai curăţându-ne carnea în exterior sunt acţiuni zadarnice; ele nu 

au calitatea dătătoare de viaţă. Ele nu ne fac vii faţă de Dumnezeu și slujba sa adecvată. W 11/15 

 

 

LUNI, 1 SEPTEMBRIE 

Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de laşitate, ci de putere, de iubire şi de judecată sănătoasă. Să nu-ţi 

fie deci ruşine cu mărturia despre Domnul nostru, nici cu mine, care sunt întemniţat pentru el, ci fii 

părtaş la suferirea răului pentru vestea bună potrivit puterii lui Dumnezeu. - 2 Tim. 1:7,8, NT. 

 

Noi trebuie să ne așteptăm la persecuţie; am putea să ne așteptăm la întemnițare, la fel ca Pavel, care 

a petrecut mult timp în închisoare. Am putea să ne așteptăm să găsim mulţi credincioși chiar și în 

spatele cortinelor de fier totalitare, forţaţi să întrerupem comunicarea cu restul oamenilor lui 

Dumnezeu. Am putea să găsim pe unii când suntem în lagăre de concentrare sau năpăstuiţi de violenţa 

mulţimii. Un singur lucru îl știm cu siguranţă: noi nu ne putem aștepta la bunăvoinţă de la această lume 

păcătoasă, pentru că această lume veche nu este pentru împărăţia lui Dumnezeu. Isus a spus: „Împărăţia 

mea nu face parte din această lume.” Și noi, de asemenea, știm asta. Noi am fost avertizaţi referitor la 

aceste condiţii și în ciuda tuturor acestora noi ne vom interesa numai de strângerea „celorlalte oi”, 

pentru că aceasta apără numele lui Dumnezeu. W1/1 

 

MARŢI, 2 SEPTEMBRIE 

Cântaţi Domnului o cântare nouă; pentru că el a făcut lucruri minunate: mâna lui dreaptă și braţul 

lui sfânt, i-a adus victoria. – Ps. 98:1. 

 



Iehova pune la încercare toţi dumnezeii acestei lumi. Când ne gândim că numai în India sau 

Hindustan sunt 330 de milioane de zei și zeițe și apoi când luăm  în considerare dumnezeii religiilor din 

alte ţări, vedem că sunt milioane de zei, vizibili sau invizibili, împotriva singurului Dumnezeu, Iehova. 

Toate persoanele materialiste vor trebui să recunoască că veneraţia unor asemenea dumnezei este o 

realitate chiar și în această lume actuală și că credinţa în acești dumnezei și veneraţia acestora au jucat 

un rol puternic în cursul și destinul tuturor naţiunilor, fără nici o excepţie. Lupta dumnezeilor este 

aproape. Întrebarea este, Cine va triumfa? Sprijinit de rezultatul luptelor anterioare, răspunsul este clar: 

Lupta va decurge doar într-un singur fel și Iehova va triumfa drept Dumnezeu, singurul Dumnezeu viu 

adevărat al  universului! W11/1 

 

MIERCURI, 3 SEPTEMBRIE 

Și mi-a atins gura cu el și a spus, Iată, asta ţi-a atins buzele; și nedreptatea îţi este luată și păcatul 

tău iertat. – Isa. 6:7, AS. 

 

Orice impuritate a buzei în aceste zile de după 1914, când Iehova a început să conducă ca Rege, este 

greșită și este un păcat. Prin urmare, când serafimul a atins buzele lui Isaia cu cărbunele roșu încins, a 

spus,  „Păcatul tău [o să] fie prin ispășire acoperit.” (Ro) Păcatul rămășiţei a fost acoperit de sacrificiul 

de ispășire al lui Isus, reprezentat de către altarul de pe care serafimul a luat cărbunele roșu încins. 

Astfel în loc să fie lovit de un blestem mortal, precum îngâmfatul Rege Ozia, rămășiţa a fost iertată 

milostiv prin Cristos, datorită căinţei și nu a fost distrusă. Curăţarea buzelor nu a fost o pregătire a lor 

să meargă deodată în cer. A fost o pregătire pentru serviciul pământesc în cea mai critică vreme din 

istoria umană. Astfel ei au fost păstraţi să-și folosească buzele curate cu libertare de vorbire în această 

zi de judecată. Această purificare ne-a făcut diferiţi de toţi cei ai Creștinătăţii. Noi nu trebuie să suferim 

niciodată o întoarcere înapoi! W 4/1 

 

JOI, 4 SEPTEMBRIE 

Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. – Luca 6:20, NT. 

 

Voi nu aveţi nevoie de bogaţii materiale egoiste ca să fiţi cu adevărat fericiţi. Isus Cristos pe pământ 

ca om a fost socotit printre cei mai săraci după bunurile pământești. Nu a fost așezat într-un leagăn 

delicat la naștere, ci într-o iesle de animale, deoarece nu era loc pentru oaspeţi la hanul satului. Ca 

predicator al împărăţiei lui Dumnezeu nu a avut o casă proprie, „nicăieri unde să își pună capul” (Mat. 

8:20, NT) Dar datorită bogăţiilor sale spirituale a avut prieteni adevăraţi și loiali, în special pe Tatăl său 

în cer și oamenii de bunăvoinţă de pe pământ. El a avut o bucurie pe care nici o fiinţă nu ar fi putut să o 

ia. A fost cea mai fericită persoană de pe pământ, încât a putut să descrie foarte bine stările de bucurie 

în predica sa de pe munte. Cunoscându-l , toţi oamenii săraci pot fi acum făcuţi bogaţi spiritual și se pot 

bucura de speranţa de a fi făcuţi devreme posesori ai tuturor celorlalte bogăţii în noua lume dreaptă sub 

conducerea împărăţiei sale. W2/15 

 

VINERI, 5 SEPTEMBRIE 

Transformați-vă prin înnoirea minții voastre. – Rom. 12:2, NT. 

 

Daca vrei să fii salvat de la distrugere cu acest sistem de lucruri, trebuie să dai atenţie la rugămintea 

stăruitoare al lui Pavel fără întârziere și să încetezi să mai fi modelat de acesta. Nu fii indus în eroare de 

sloganul ridicol inventat să păcălească vanitatea unei persoane trufașe: „Tu poţi schimba lumea!” Nu îţi 

irosi timpul nici cu sloganul similar care spune: „Schimbă lumea înainte să te schimbe ea pe tine.” 

Amintește-ţi îndrumarea înţeleaptă a lui Dumnezeu care îţi spune că nu poţi schimba această lume. 

Dumnezeu știe înclinaţia minţii acestui sistem și îl declară osândit. Diavolul este „dumnezeul acestui 

sistem de lucruri”. Poţi să îl schimbi? Bineînţeles că nu poţi. Această lume, care stă sub puterea lui, este 

de neschimbat. Ea trebuie și va fi nimicită. Calea ca tu să nu fii schimbat de această lume este, nu 



încercând în mod religios să o schimbi, ci făcând ceea ce spune apostolul inspirat mai sus. Asta trebuie 

să faci înainte ca această lume să ia sfârșit, altfel vei sfârși odată cu ea.  Acest curs este singura ta 

protecţie. W 10/15 

 

SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE 

Cel care mănâncă și bea fără rațiune din Corp, mănâncă și bea pentru propria sa condamnare. 1 

Cor. 11:29, Mo. 

 

Părtașii la Memorial trebuie să ţină minte clar că ei sunt „corpul lui Cristos”, simbolizat de o singură 

pâine și astfel ei trebuie să păstreze unitatea ca „un singur corp”. Noi trebuie să „discernem Corpul”, 

simţind unitatea noastră personală cu Capul Isus Cristos. Dacă nu facem asta, atunci vom deveni „slabi 

și bolnavi” spiritual  și chiar vom „dormi în moarte”, precum au făcut-o mulţi creștini pe atunci. (1 Cor. 

11:30, NT) Pentru asta, Dumnezeu Iehova a trebuit să îi disciplineze prin organizaţia sa teocratică 

reprezentată de către apostolul Pavel, pentru ca ei să nu poată fi condamnaţi cu lumea și distruși așa 

cum va fi distrusă aceasta în curând. Ca să fim puternici, sănătoși și vii din punct de vedere spiritual 

înaintea organizaţiei lui Dumnezeu și a lucrării sale, noi trebuie să respectăm ceea ce înseamnă 

Memorialul. Noi trebuie să ne cercetăm cu respect faţă de aceste lucruri, să căutăm iertarea lui 

Dumnezeu pentru orice comportament greșit și apoi să ne hotărâm să urmăm un comportament corect 

și să ne conformăm standardelor lui Dumnezeu înainte să fim părtași. W 1/15 

 

DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE 

Prin credinţă Noe... a construit o arcă pentru salvarea gospodăriei sale. – Ev. 11:7, NT. 

 

Numele Noe înseamnă „odihnă”  sau „consolare”. Dar Noe nu a fost un om leneș nici înainte și nici 

după potop.  El a fost conducătorul vizibil în cea mai importantă activitate din acea vreme. El a fost ,de 

asemenea, un „predicator al neprihănirii”. Primul lucru pe care el și familia sa l-au făcut după ce au 

coborât de pe arcă, imediat după potop, a fost să construiască un altar și să ofere sacrificiu lui Iehova. 

Aceasta a fost odihnitor pentru Domnul Iehova. Astfel Noe a adus alinare omenirii chiar la începutul ei 

după potop. La fel ca Noe, Isus Cristos grăbește oamenii spre odihnă, chiar și acum. Pe parcursul 

acestei „vremi de sfârșit” al acestei lumi, el dă această odihnă și înviorare tuturor oilor, atât rămășiţei 

„turmei sale mici” de co-moștenitori cerești, cât și marii mulţimi de „alte oi”. Dar după ce lupta de la 

Armaghedon botează această lume veche cu foc, el va alina omenirea cu marele sabat de odihnă pentru 

cei o mie de ani ai doniei sale. W11/15 

 

LUNI, 8 SEPTEMBRIE 

Si iartă-ne păcatele, căci și noi iertăm oricui care este în datorie față de noi. – Luca 11:4, NT. 

 

În timp ce noi ne dorim în mod egoist iertarea păcatelor pentru noi înșine prin Isus Cristos, 

Dumnezeu își rezervă dreptul să retragă această iertare dacă noi suntem neiertători, fără milă, faţă de 

alţii. Ca să fim iertaţi, iertarea noastră trebuie să preceadă rugăciunea noastră, sau voinţa noastră de a-i 

ierta pe alţii trebuie să însoţească rugăciunea noastră. Noi trebuie să fim destul de recunoscători și 

iertători ca să iertăm același păcătos de mai multe ori, de șaptezeci și șapte de ori, dacă este necesar. 

Indiferent de câte ori ne iertăm aproapele nu ar putea niciodată să egaleze măsura iertării și îngăduinţei 

lui Dumnezeu faţă de noi prin Cristos. Isus a plătit întregul preţ pentru noi. Anularea păcatelor noastre 

nu este o datorie pe care Dumnezeu ne-o datorează, ci este o chestiune a bunătăţii sale iubitoare și a 

milei prin Isus, pe care l-a dat ca să fie un sacrificiu de acoperire a păcatelor pentru noi. Din moment ce 

ne adresăm lui Dumnezeu drept Tatăl nostru, noi trebuie să demonstrăm că suntem copiii săi, arătând 

mai departe trăsăturile sale, inclusiv mila. W 8/15. 

 

MARŢI, 9 SEPTEMBRIE 



Mai presus de orice, aveţi iubire intensă unul pentru celălalt, deoarece iubirea acoperă o mulţime 

de păcate. – 1 Pet. 4:8, NT. 

 

Noi trebui să rămânem uniţi cum a făcut familia lui Noe înainte de potop. Noi trebuie să iubim 

organizaţia lui Dumnezeu și să-i iubim pe cei are sunt membri ai organizaţiei sale teocratice sau care 

sunt adăpostiţi sub aceasta. Iubirea este legătura perfectă de uniune pentru noi. Noi trebuie să o 

exercităm după modelul lui Dumnezeu și trebuie să opunem rezistenţă infecţiei generatoare de ură a 

acestei lumi egoiste. Nici unul dintre noi nu e perfect încă, chiar dacă suntem atât de aproape de noua 

lume a neprihănirii. Așadar neintenţionat, prin slăbiciune și imperfecţiune, noi vom comite păcate unul 

împotriva celuilalt. Acestea trebuie să le iertăm și să le acoperim, și iubirea singură ne va ajuta să 

facem asta. Lumea lui Satan nu va distruge niciodată această iubire din organizaţia lui Iehova, ci 

iubirea va dăinui după Armaghedon și în noua lume. Vechea lume va fi distrusă pentru egoismul ei. 

Așa că noi evităm egoismul. W 9/15 

 

MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE 

Implorarea unui om drept, când este ascultată, are multă forţă. – Ias. 5:16, NT. 

 

Rugăciunea funcţionează în cazuri de boală spirituală. Dar oare nu suntem în același fel privilegiaţi 

să ne rugăm la Dumnezeu când suntem bolnavi fizic și să îi spunem despre asta? Ba da, suntem. Dar 

noi nu trebuie să ne rugăm pentru tămăduire divină. Vremea pentru asta a trecut. Acel dar al spiritului a 

trecut odată cu moartea apostolilor și a asociaţilor lor apropiaţi. Mai mult, această tămăduire 

miraculoasă urma să fie un semn pentru cei din exterior și să fie executată asupra lor. Nu urma să fie 

folosită pentru alinarea egoistă a credincioșilor loiali. Adevăraţii creștini, slujitorii lui Dumnezeu 

Iehova, se îmbolnăvesc și ei fizic. Propriul său Cuvânt mărturisește asta. Apostolul Pavel a avut o boală 

fizică, pe care a asemănat-o cu un „ghimpe în carne”. S-a rugat în legătură cu asta? Sau, atât de 

înzestrat fiind cu daruri, și-a scos singur în mod miraculos acest ghimpe din carne? Nu. În schimb, 

Domnul l-a asigurat că bunătatea sa nemeritată  era suficientă pentru el. W 5/1 

 

JOI, 11 SEEPTEMBRIE 

Dumnezeu este în mijlocul ei; ea nu se a clătina. – Ps. 46:5. 

 

Prezenţa divină în mijlocul organizaţiei produce un sentiment de securitate printre cei din ea. Ei știu 

că este organizaţia potrivită cu care să stea uniţi, pentru că ea nu va fi niciodată mișcată și făcută să se 

clatine, să se împiedice și să cadă în ruină. Asta nu înseamnă că clădirile materiale ocupate și folosite 

de membrii organizaţiei nu pot fi luate în stăpânire, invadate, expropriate și distruse de dușman. 

Amintiţi-vă că „Cel Preaînalt nu locuiește în case făcute de mâini”. El nu locuiește în organizaţia sa 

teocratică, chiar dacă membrii ei de pe pământ sunt adăpostiți sau nu. Așa că încrederea noastră nu este 

nici măcar în clădiri dedicate serviciului său. Este organizaţia sa teocratică, așadar, cea care nu va fi 

mișcată niciodată de către atacurile dușmanului și făcută să se dărâme, pentru că prezenţa lui 

Dumnezeu în ea o face permanentă chiar dacă toată lumea din jurul ei se sfârșește. Bazată pe El, „piatra 

veșnică”, organizaţia sa teocratică va dura pentru totdeauna. Astfel cei care au încredere în el vor trăi 

veșnic, deoarece ei îl cred pe cuvânt și caută refugiu cu organizaţia sa. W 3/15 

 

VINERI, 12 SEPTEMBRIE 

Binecuvântat este cel care așteaptă și vine la o mie trei sute treizeci și cinci de zile. – Dan. 12:12, 

AS. 

 

Acele zile au luat sfârșit în 1926. Nașterea împărăţiei lui Dumnezeu în cer ca având loc în 1914, le-a 

fost acum dezvăluită. Nu a mai fost un semn de întrebare pentru rămășiţa Sa referitor la cât o să mai 

aibă de lucrat pe pământ înainte să intre în gloria cerească. Ci mai degrabă, aici prezent cu noi este 



serviciul Împărăţiei, ca și cum Împărăţia ar fi coborât din cer la oamenii lui Dumnezeu și ei trăiau în ea. 

Ei nu mai erau preocupaţi dacă acest lucru însemna să rămână pe pământ unul sau mai mulţi ani, pentru 

că ei erau atât de fericiţi. Ei au fost aduși laolaltă în „ultimele zile” cu un scop, nu ca să facă o lucrare 

măreaţă a Împărăţiei în cer, pentru că ei puteau să facă asta fără să fie adunaţi, ci ca să servească pe 

pământ înainte să meargă acolo. Sionul spiritual a fost restabilit, Regele lui întronat și Dumnezeu își va 

folosi acum oamenii să vestească numelui său în toată lumea, să fie o laudă pe tot pământul. Ce vreme 

de bucurie îi așteaptă acum pe oamenii lui Iehova și asta pentru totdeauna! W 7/15 

 

SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE 

Când eram copil mic, vorbeam ca un copil mic..dar, când am devenit bărbat, am înlăturat trăsăturile 

de copil mic. – 1 Cor. 13:11, NT. 

 

Astăzi, după o carieră de nouăsprezece secole, congregaţia este la maturitatea sau dezvoltarea 

deplină a bărbăţiei creștine. Dumnezeu a dat la o parte multe lucruri specifice copilăriei ei, precum 

darul spiritului de a face vindecări instantanee asupra corpului și minţii umane. Astfel rămășiţa acestei 

congregaţii creștine care mai este încă pe pământ nu mai exercită acest dar al spiritului. Ei nu au nici un 

motiv scriptural să aștepte din orice sursă sau canal un miracol de tămăduire divină în cazul lor. Dar 

această nu rezultă în nici o pierdere adevărată sau rușinare pentru ei, deoarece speranţa și destinul lor 

etern este spiritual, ceresc și nu fizic, pământesc. Chiar și în primul secol, în timpul funcționării 

vindecării divine, cei mai mulți credincioși dintre creștini erau supuși bolilor fizice și au murit din 

cauza lor. Nu toţi au murit din cauza unei morți violente de martir  sau au îmbătrânit ca Ioan. W 5/15 

 

DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE 

Am încredere în cuvântul tău. – Ps. 119:42. 

 

Dumnezeu ne-a oferit Cuvântul său scris, pentru ca noi să îl consultăm. Dacă nu îl consultăm, nu ne 

va folosi drept ghid. El ni se dezvăluie prin cuvânt. El își deschide mintea și inima față de noi, 

spunându-ne ceea ce gândește, ceea ce a făcut deja și face și încă va mai face și informându-ne despre 

ceea ce ar vrea ca noi să facem pentru a câștiga aprobarea sa și darul vieții eterne în noua sa lume. El ne 

face cunoscut că numele său este Iehova; și ne arată atributele sale de înţelepciune, dreptate, putere și 

iubire și cum cele patru atribute lucrează împreună în armonie. Astfel singura cale prin care noi să știm 

despre el este cu siguranţă Cuvântul său scris. Cunoscându-L prin el, învăţăm să dezvoltăm încredere în 

El și să îi respectăm sfatul și să vedem că poruncile sale sunt autoritare. Noi ne întărim credința că 

Cuvântul Lui este corect și fără greșeală sau eroare. Asta ne face să îl consultăm în problemele noastre 

și să îi urmăm sfatul. W 6/15 

 

LUNI, 15 SEPTEMBRIE 

Aceia care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo la noi să nu se poată trece. – 

Luca 16:26, NT. 

 

Nu poate exista nicio fuziune între clasa omului bogat și cea a lui Lazăr, nici o fraternizare! „Ieșiţi 

din ea, oamenii mei”, cheamă vocea divină din cer, „nu atingeţi lucrul necurat”. Rămășiţa lui Lazăr a 

părăsit lumea babiloniană și confuzia ei religioasă, astfel încât să fie curată ca să poarte vasele lui 

Iehova de veneraţie. Dumnezeu este hotărât să-și păstreze organizaţia oamenilor săi curată acum. Toţi 

ipocriţii sunt aruncaţi afară. Omul bogat nu poate fi adus contrar decretului lui Iehova. Dar acum clasa 

„altor oi” aud vocea Adevăratului Păstor dând glas chemării divine de a ieși din Babilonul lumesc. Ei 

fac asta, fug la Semnalul neslăvit al împărăţiei lui Iehova și își câștigă intrarea în singura turmă sub 

Păstorul său Regal. Aceste oi Păstorul le pune la dreapta sa și le desparte de „capre”. Marele abis de 

netrecut al judecăţii divine nu permite nici o colaborare între persoanele credincioase și cei care resping 

Împărăţia. W 3/1 



 

MARŢI, 16 SEPTEMBRIE 

Iehova... tu ești înălţat mai presus de toţi dumnezeii. – Ps. 97:9, AS. 

 

Eliberarea lui Iehova a unei „mari mulţimi” de alţi închinători este semnificativă. E marchează o 

victorie viitoare pentru el ca Dumnezeul viu și adevărat. În această vreme când întreaga religie este sub 

judecată acest lucru reprezintă triumful veneraţiei curate și nepângărite  a lui Iehova. Dar acum Marele 

Său Preot și Rege se grăbește spre următoarele victorii asupra dumnezeilor falși ai Babilonului, în timp 

ce merge înainte „să cucerească și să-și îndeplinească cucerirea”. (Rev. 6:2, NT) Sub el, noi trebuie să 

ne extindem ofensiva în continuare împotriva dumnezeilor și a veneraţiei false a acestei lumi până când 

ei sunt expuși tuturor persoanelor de bunăvoinţă, asemănătoare oilor, în toate naţiunile și până când 

acestea se întorc la veneraţia Dumnezeului dumnezeilor, Iehova, și câștigă eliberarea din această lume 

osândită. (Ps. 135:5; 136:2) Totuși mai există alte ţări și teritorii în care trebuie intrat, mai există încă 

alte mulţimi de persoane de bunăvoinţă care să fie luminate și eliberate. Este urgent acum ca noi să 

ajungem la ele. W 11/1 

 

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE 

Vă spun, Dacă aceștia ar tăcea, pietrele ar striga. – Luca 19:40, NT. 

 

Văzând lucrurile atât de clar, putem să ne abţinem să nu  depunem mărturie? Putem să rămânem în 

tăcere când Regele nostru invizibil Isus Cristos stăpânește? Vom renunţa noi să mărturisim pentru 

Iehova din cauza fricii, ameninţărilor, greutăţilor, persecuţiei, ocării sau din alte cauze?  Vor trebui 

acum pietrele să strige în loc ca martorii vii să anunţe Împărăţia? Toate profeţiile răspund, Nu! În 

vremurile antice Iehova și-a ţinut slujitorii credincioși să mărturisească credincios până la sfârșit, 

păstrându-i pe parcursul distrugerii organizaţiilor care prefigurează distrugerea sistemului actual de 

lucruri la Armaghedon. Prin urmare în aceste zile din urmă Iehova, ale cărui profeţii nu greșesc 

niciodată, își va păstra, de asemenea, propriul său corp de slujitori netemători, vizibili pe parcursul 

Armaghedonului ca o mărturie pentru supremaţia sa. Așadar, să facem tot ce ne stă în putere ca să luăm 

parte la miraculoasa și victorioasa îndeplinire a lucrării sale de mărturisire, fiind activi și neînfricaţi 

până la sfârșit. W9/1 

 

JOI, 18 SEPTEMBRIE 

Trebuie să-l iubești pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată 

mintea ta. – Mat. 22:37, NT. 

 

Când eram într-o stare mentală ignorantă, nu l-am iubit pe Dumnezeu cu minţile noastre. Cea mai 

mare dintre porunci care a fost dată oamenilor, ne cere să îl iubim pe Dumnezeu cu toate puterile 

noastre mentale. Ceea ce gândim în mod obișnuit, ne afectează puternic, ne influenţează și ne induce să 

luăm un anumit curs. Să gândim într-un anumit fel și totuși să facem în exterior altceva este ipocrizie. 

Noi trebuie să gândim iubitor faţă de Dumnezeu Iehova. Asta înseamnă să gândim în așa fel încât să îl 

mulţumim, supunându-ne și să avem grijă în mod credincios de tot ceea ce îi onorează numele și 

promovează interesele împărăţiei sale. Noi nu putem să îl servim pe Dumnezeu cu toată inima și să 

avem îndoieli. Dacă vă împărţiţi atenţia între această lume și Dumnezeu și nu vă schimbaţi mintea în 

întregime după imaginea pe care El o aprobă, pe parcurs acest lucru vă va trăda fără greșeală. A-l iubi 

pe Dumnezeu cu tot procesul vostru de gândire este ceea ce îi datoraţi. El poruncește asta. Vă va 

proteja. W 10/15 

 

VINERI, 19 SEPTEMBRIE 

Așa spune Domnul: Captivii celui viteaz vor fi luaţi și cei ce au fost luaţi deja de un tiran vor scăpa, 

mă voi opune adversarilor tăi și pe copiii tăi îi voi salva.” – Isa. 49:25, AT. 



 

Să nu credeţi că este imposibil să scoateţi mai mulţi oameni de bunăvoinţă, în special de sub 

conducerea totalitară. Nimeni să nu spună „Nu poate fi realizat! Nu poate să continue!” Această lume 

militarizată, cu recrutarea ei și legile de instruire militară, nu poate împiedica lucrarea Slujitorului lui 

Iehova de eliberare a prizonierilor. Nici dictatorii totalitari asupritori nu pot să facă asta. Salvarea celor 

pentru care se roagă și pe care i-au ţinut captivi are loc chiar sub nasul lor, chiar dacă prin metode 

indirecte sau directe. Serviciile publice pe care toţi acești conducători le fac oamenilor și pentru care 

noi în mod just „dăm Cezarului ce aparţine Cezarului”, aceste lucruri clasa servitoare le folosește să 

ducă mai departe lucrarea lui Iehova, adunând „celelalte oi” ale sale acum de partea guvernului său 

teocratic. Așadar, continuaţi până când și ultimul este eliberat. W12/15 

 

SÂMBĂTĂ, 20 SEPTEMBRIE 

Lăsați-i în pace. Sunt niște îndrumători orbi. – Mat. 15:14, NT. 

 

Marea majoritate a creștinilor declaraţi și conducătorii lor nu prea dau atenţie la ceea ce declară 

Scripturile, pentru că ei nu au frică de Dumnezeu. Dacă vreun cititor s-ar îndoi de asta, atunci dovediţi-

o, mergând din casă în casă și vorbindu-le. Puneţi la încercare clerul și preoţii și alţi reprezentanţi din 

aceste organizaţii religioase și descoperiţi cât de puţine știu despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre 

scopurile lui Iehova și despre semnul „timpului sfârșitului”. Ei sunt în întuneric și merg împreună cu 

acest sistem păcătos de lucruri și nu știu care este calea corectă pe care să meargă. Ei sunt atât de orbi 

încât nu pot să vadă cheia spre adevărata cunoaștere când este ridicată înaintea ochilor lor. Ei se roagă 

ca împărăţia lui Dumnezeu să vină și Cristos să conducă și apoi ca niște orbi bâjbâie după o organizaţie 

între oameni care este destul de mare să îi sprijine pe ei și uneltirile lor. Pozând ca reprezentanţi ai 

„Prinţului Păcii” ei ies să binecuvânteze mașinăriile de război. Cu alte cuvinte ei spun, „Iubiţi-vă 

dușmanii” și apoi aruncaţi onoarea asupra celor care omoară dușmanii. W 10/1 

 

DUMINICĂ, 21 SEPTEMBRIE 

Aveţi iubire pentru întreaga asociaţie de fraţi. – 1 Pet. 2:17, NT. 

 

La fel cum ambasadorii lui Dumnezeu sunt trimiși în toate naţiunile cu un singur mesaj de 

reconciliere, atunci toţi cei care se împacă cu el devin o asociaţie de fraţi extinsă pe tot pământul. În 

acest fel martorii lui Iehova sunt o congregaţie de fraţi creștini. Cuvântul lui Dumnezeu le interzice să 

se despartă pentru interese egoiste și să înceapă să se lupte unul împotriva celuilalt; el le poruncește să 

rămână uniţi și să păstreze pacea între ei. Din acest motiv ei nu și-au abandonat neutralitatea faţă de 

această lume și nu s-au alăturat armatelor acestei lumi divizate sub conducerea dușmanului lor Satan 

Diavolul. Să facă asta ar fi însemnat să devină asmuţiţi împotriva fraţilor lor spirituali, copiii lui 

Dumnezeu. Aceasta ar fi rezultat în război între fraţi pentru care ar fi fost răspunzători față de Tatăl lor 

ceresc. În loc să ia sau să caute să ia viaţa fraţilor lor, ei sunt îndemnaţi să-și dea vieţile pentru fraţii lor 

după modelul lui Isus Cristos. W 2/1 

 

LUNI, 22 SEPTEMBRIE 

Atunci am spus eu, Iată-mă; trimite-mă. – Isa. 6:8. 

 

Tot așa în 1919, clasa „sclavului credincios și discret” s-au oferit ca voluntari în serviciu. Atunci a  

fost cazul să acționeze ca morţi în serviciul divin, ca leprosul Rege Ozia sau să se trezească la activitate 

și să răspundă la invitaţie și să devină trimiși. Era nevoie de credinţă, iubire și curaj ca să răspundă 

chemării divine la serviciu în această „vreme de sfârșit” a lumii. Precum Isaia cu buzele sale purificate  

s-a simţit calificat să răspundă, la fel și rămășiţa purificată și iertată a simţit că este calificată și și-a 

oferit umil serviciul. A refuzat Iehova voluntarii pentru această mărturie finală pentru lume, deoarece 

nu erau unși de cler? Nu dacă judecăm după acceptarea rapidă a serviciilor lui Isaia. El nu a întrebat 



dacă Isaia este un preot, un levit un bărbat singur sau căsătorit, un om școlit sau un simplu om  

muncitor. El l-a lăsat să audă invitaţia deschisă și apoi să răspundă cu aprecierea purificaţiei pentru 

folosul lui Dumnezeu. În același fel el a acceptat voluntar serviciile rămășiţei acum purificate. W 4/1 

 

MARŢI, 23 SEPTEMBRIE 

El... a jurat prin cel veșnic că o să fie un timp, timpuri și o jumătate. – Dan. 12:7, AS. 

 

Pe parcursul Primului Război Mondial martorii lui Iehova nu au fost plini de marea bucurie a 

conducerii Împărăţiei, ci în „pânză de sac” ei și-au deplorat condiţia când nu au văzut nici o ușurare 

sigură înaintea lor. Cu siguranţă pe parcursul acelor 1260 de zile sau „timpul, timpurile și jumătate”,  ei 

erau într-o condiţie nesigură, încordată și apoi la sfârșitul acelor zile o mare ură și persecuţie a venit 

asupra lor. Astfel perioada de 1260  de zile a fost îndeplinită din octombrie 1914 până în aprilie 1918, 

pe parcursul cărei perioade Domnul Isus Cristos a devenit Rege, întronat în cer și a stabilit lucrarea 

Împărăţiei și eliberarea slujitorilor credincioși din captivitatea babiloniană. El a luat acţiune decisivă 

împotriva prinţului puterii întunericului și l-a eliminat cu forţa pe acesta păcătos din poziţia sa înălţată, 

nu numai mutându-l, ci aruncându-l din cer. El i-a rupt puterea, ca el să nu mai poată risipi copiii lui 

Dumnezeu. Să ne bucurăm. W 7/1 

 

MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 

Ceea ce corespunde acestui lucru vă salvează acum și pe voi, adică, botezul. – 1 Pet. 3:21, NT. 

 

Ceea ce a adus salvarea de la potop a fost ca supravieţuitorii să fie botezaţi în arca construită a lui 

Noe. Cei șapte care s-au urcat pe arcă cu el au trebuit să aibă încredere în el, drept profetul lui Iehova. 

Ei au trebuit să fie atașaţi ferm de el și să meargă cu el în timp ce „mergea cu Dumnezeu”.  Ei trebuiau 

să fie încorporaţi într-un sistem de lucruri, care nu aparţinea acestei lumi, un aranjament teocratic în 

care Noe a fost principalul constructor, principalul consultant și comandant de apă sau pilot. Așa că ei 

au trebuit să i se supună drept capul care a preluat conducerea și a îndrumat corpul de muncitori. 

Făcând toate acestea, ei au fost de fapt botezaţi în Noe. Totuși, Petru arată spre alt botez în această 

„vreme de sfârșit” a acestei lumi, un botez care include „celelalte oi” ale Adevăratului Păstor, precum 

și rămășiţa micii sale turme, pentru că el îi aduce pe toţi împreună să devină o singură „o singură turmă 

și un singur păstor”. Acesta este botezul în Mai Marele Noe, Isus Cristos. W 11/15 

 

JOI, 25 SEPTEMBRIE 

Nu fiţi delăsători în activitatea voastră. Fiţi înflăcăraţi de spirit. – Rom. 12:11, NT. 

 

Conștientizarea faptului că această lume se apropie rapid de sfârșit nu îi face pe martorii lui Iehova 

fără scop în existenţa lor și nu îi face să dea din umeri. Nu; ci îi îndeamnă la acţiune, la activitate mai 

intensă  pentru cauza lui Dumnezeu ca niciodată. Diavolul, știind că sfârșitul său este aproape, a ieșit să 

facă tot dezastrul care poate ca să inducă oamenii să devină amari și opuși lui Dumnezeu, astfel când el, 

Diavolul, se va prăbuși, toată omenirea să cadă cu el în distrugere. Intenţia lui este ca, atunci când 

Dumnezeu va câștiga victoria la bătălia de la Armaghedon, să nu aibă pe nimeni pe pământ asupra 

cărora să își exercite suveranitatea universală. Acum, dacă acesta este efectul asupra Diavolului, cu atât 

mai puţin, conștientizarea sfârșitului apropiat al lumii Diavolului nu îi va împiedica pe martorii lui 

Iehova de la eforturi deosebite. Chiar și clericii sunt obligaţi să recunoască că, în ciuda convingerii că 

sfârșitul lumii este aproape, ei au mai mult zel pentru activitatea creștină. Ei sunt cei mai mari optimiști 

de pământ acum. W 9/15 

 

VINERI, 26 SEPTEMBRIE 

Cel care i-a creat la început i-a făcut bărbat și femeie și a spus: „... cei doi vor fi o singură carne.” 

– Mat. 19:4,5, NT. 



 

Isus a fost foarte clar că standardul creștin al căsătoriei este cel stabilit de către Dumnezeu la început 

în Eden, când i-a dat bărbatului perfect o singură soţie vie. Astfel Dumnezeu a făcut numai doi „o 

singură carne”, bărbatul și singura sa soţie, nu trei sau patru sau mai mulţi o singură carne. Astfel când 

un poligam, într-o relaţie perfectă cu comunitatea sa, conform tradiţiilor și legilor ţării sale, vrea să 

devină un creștin adevărat el trebuie să se debaraseze de soţiile în exces. Un poligam, dacă continuă 

așa, își neaga Stăpânul care l-a cumpărat, pentru că Stăpânul său Isus Cristos a stabilit standardul de a 

avea o singură soţie vie pentru adepţii săi. Un poligam nu poate fi numit într-o poziţie responsabilă de 

serviciu într-o congregaţie creștină de către corpul guvernator vizibil al organizaţiei teocratice a lui 

Iehova. Aceasta este cerinţa numai pentru cei mai proeminenţi servitori? Nu, ci și pentru subalterni. W 

4/15 

 

SÂMBĂTĂ, 27 SEPTEMBRIE 

Precum gândește în inima sa, așa este. – Prov. 23:7 

 

Există indivizi creștini care se străduiesc să dea atenţie învăţăturilor Bibliei și reușesc în mare 

măsură. Dacă unul, sau o sută, sau câteva mii fac asta, pot milioanele rămase să susțină că standardele 

Bibliei sunt prea idealiste, mult mai presus de omul imperfect ca să poată fi atinse? Dacă aplicarea 

acestor principii ar pune capăt războaielor, politicilor murdare, sistemelor economice asupritoare; dacă 

ar goli închisorile, ar pune capăt crimelor, ar potoli delincvențele și beţiile și ar elimina multe boli, nu 

ar fi o încercare utilă? Aplicând principiile la viaţa de zi cu zi nu este atât de greu pe cât pare la început. 

Procedura este să ne schimbăm gândirea, care ne conduce corpul. Modifică-ţi voinţa, dorinţele, 

interesele, dispoziţia, perspectiva mentală și condiţia inimii. Cu aceste forţe din interior schimbate în 

mai bine, acţiunile noastre se vor schimba automat în mai bine. Cheia pentru efectuarea acestei 

schimbări constă în ceea cu ce se hrănește mintea. Biblia este depozitul hranei mentale necesare. W 6/1 

 

DUMINICĂ, 28 SEPTEMBRIE 

Cine este fidel în foarte puțin este fidel și în mult și cine este nedrept în foarte puțin este nedrept și 

în mult. – Luca 16:10, NT. 

 

Dacă ar fi să adunăm persoanele de bunăvoinţă în cetatea fără ziduri acum pentru că este vremea lui 

Iehova, martorii săi vor să fie pregătiţi să aibă grijă de ei. Cei care au preluat serviciul său trebuie să fie 

credincioși în toate faptele lor, mari sau mici. Micile detalii în legătură cu mărturisirea din casă în casă 

sunt la fel de esenţiale pentru credincioșie ca și grija pentru o mare companie. Noi avem o lucrare mai 

mare înaintea noastră, adunarea unei mari mulţimi de „alte oi” ; pentru că ele vin acum în număr mai 

mare ca niciodată și noi trebuie să fim în poziţie să le primim. Ar trebui oare să ne retragem și să 

spunem că este prea mult pentru noi când zece persoane apucă veșmintele noastre și ne cer timpul ca să 

le spunem adevărul pentru că ei au auzit despre Dumnezeul nostru și că el este cu noi? (Zah. 8:23) Nu!  

Noi ne vom bucura că s-au alăturat cântecului de slăvire a lui Iehova. W 1/1 

 

LUNI, 29 SEPTEMBRIE 

Atunci vei face va trompeta jubileului să răsune în cea de-a zecea zi din luna a șaptea; în ziua 

ispășirii. – Lev. 25:9. 

 

Numai prin Isus Cristos putem să câștigăm o odihnă de Jubileu din sclavia păcatului și a morţii sub 

Satan Diavolul. Aceasta a fost prefigurată prin aranjamentul din anul Jubileului, pentru că trompeta 

Jubileului urma să fie sunată, nu înainte ca sacrificiul pentru ispășirea păcatelor oamenilor să fie 

oferită, ci după. Astfel anul Jubileului nu a putut să înceapă înainte ca păcatele întregului popor al 

Israelului împotriva legii lui Dumnezeu să fie ispășite prin sacrificiile făcute la templul lui Dumnezeu 

de către preoţii săi. Acele sacrificii de ispășire în ziua ispășirii toate au ilustrat singurul sacrificiu 



suficient pe care „omul Isus Cristos” ca Mare Preot urma să-l aducă lui Dumnezeu pentru păcatele 

întregii omeniri. Din aceasta putem să vedem că marea eliberarea a Jubileului pentru omenire nu ar 

putea să înceapă cu adevărat numai după ce sacrificiul de ispășire care elimină păcatul este făcut de 

către Marele Preot al lui Dumnezeu  pe pământ și prezentat lui Dumnezeu în cer. W 8/1 

 

MARŢI, 30 SEPTEMBRIE 

Transformați-vă prin înnoirea minții voastre, ca să puteți constata voi înșivă care este voința cea 

bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu. – Rom. 12:2, NT. 

 

Noi trebuie să ne dovedim nouă înșine care este voinţa sa, obţinând o gândire nouă. Asta înseamnă 

să obţinem noi informaţii, noi cunoștințe în minţile noastre. Dacă ar fi să ne fie dezvăluită voinţa lui 

Dumnezeu, atunci acea informaţie, cunoaștere și iluminare trebuie să vină de la el și noi le putem primi 

numai din Cuvântul său cu ajutorul spiritului și organizaţiei sale. Când ne demonstrăm astfel care este 

voința lui, ajungem să apreciem că voinţa sa este una de bunătate. Nimeni nu ar putea avea un scop mai 

bun pentru noi. Acesta este singurul lucru care este acceptabil pentru Dumnezeu. Prin urmare, noi nu 

putem să modificăm voinţa sa, ci trebuie să ne aplecăm după ea și să căutăm să ne conformăm cu ea 

din toate punctele de vedere. Și apoi odată ce informaţiile noastre cresc și câștigăm mai multă 

cunoaștere și studiem voinţa sa în continuare, o să vedem că este o voință completă. Ea acoperă tot ceea 

ce trebuie să facem ca să ducem la îndeplinire partea noastră în aranjamentul dătător de viaţă a lui 

Dumnezeu și să luăm parte la apărarea lui. W 10/15 

 

 

MIERCURI, 1 OCTOMBRIE 

Dă-ne nouă pâinea noastră pentru astăzi, după necesităţile zilei. – Luca 11:3, NT. 

 

Această rugăciune pentru pâinea zilnică nu înseamnă că Dumnezeu ne tratează ca pe niște copii și ne 

aduce mâncare fără efort din partea noastră și o pune înaintea noastră pe masă sau direct în gurile 

noastre. Nu; această pâine materială nu este un dar gratuit, necâștigat. Dumnezeu ne-a înconjurat cu 

toate mijloacele de a ne asigura pâinea, dar trebuie să ne ocupăm și să muncim ca să o primim pe merit. 

Nu intră în discuţie că stoarcem bani de pe urma trudei apropiaţilor noștri, ci Dumnezeu impune regula 

printre copiii săi apţi din punct de vedere fizic: „Dacă cineva nu dorește să muncească atunci nici să nu 

mănânce.” (2 Tes. 3:10) În conformitate cu rugăciunea noastră pentru porţia zilnică de astăzi, noi avem 

încredere în el că ne va asigura putere fizică și mentală să muncim și să o merităm. Rugăciunea noastră 

numai pentru pâinea de astăzi ar putea să ne pună zilnic în dependenţă  de Dumnezeu pentru hrănire, 

dar el, asemeni unui tată, o va asigura în călătoria noastră prin această lume veche, la fel de credincios 

cum a asigurat mana pentru izraeliţi. W 8/15. 

 

JOI, 2 OCTOMBRIE 

Iată, un rege va stăpâni în neprihănire și prinţii o să conducă în dreptate. – Isa. 32:1, AS. 

 

Acum, la treizeci și opt de ani de la 1914, Regele uns al lui Iehova stăpânește! El stăpânește în 

neprihănire de la sfârșitul „vremurilor stabilite ale naţiunilor” din acel an. „Prinţii” săi sunt sarim. 

Acest cuvânt ebraic nu este întotdeauna tradus în acest fel sau folosit cu această nuanţă politică în 

Sfintele Scripturi. Acesta desemnează primul, principalul sau cel mai important dintr-o clasă, capul 

unei companii sau al unui grup. Cu amploarea înţelesului și varietatea de aplicare a cuvântului ebraic 

sarim, noi putem să apreciem cum Regele ceresc a putut să-și ţină servitorii vizibili pe pământ pe 

parcursul acestei perioade periculoase și cum aceștia vor ocupa poziţia care corespunde cu cea despre 

care Isaia 32:1 vorbește ca fiind „prinţi”.  Cei care slujesc  în locuri oficiale sub conducere Regelui lui 

Iehova al neprihănirii fac asta în organizaţia teocratică. Ei reprezintă exclusiv împărăţia lui Dumnezeu. 

Ei se ocupă numai de interesele Împărăţiei sale, serviciu princiar cu adevărat! W 12/1 



 

VINERI, 3 OCTOMBRIE 

Naţiunile s-au dezlănţuit, împărăţiile au fost mutate: el și-a rostit vocea, pământul s-a topit. – Ps. 

46:6, AS. 

 

Ziua și ora se apropie când Iehova își va rosti vocea. Atunci societatea umană sub conducătorii 

lumești se va dizolva. Se va dovedi că nu are temeinicie. Devenind slabă și neorganizată, se va lichefia 

în teroare. În procesul de dizolvare, mâna fiecărui om egoist din afara organizaţiei lui Dumnezeu va fi 

întoarsă împotriva aproapelui său, și se vor lupta împotriva intereselor unul altuia. Cei „zece regi” 

simbolici ai sistemului politic sălbatic se vor întoarce împotriva prostituatei religiei babiloniene cu care 

au comis fornicaţie spirituală și îi vor mânca părţile carnale și vor arde resturile în foc. Fiara sălbatică 

politică care stăpânește lumea și sistemul falsului profet care a făcut asemenea predicţii politice 

înșelătoare vor fi aruncate în distrugerea simbolizată de lacul cuprins de flăcări, arzând cu pucioasă. 

Nici o mașinărie politică nu va rezista, nici un grup ideologic nu va fi ţinut laolaltă, nici o înţelegere 

internaţională nu va avea putere, nici Națiunile Unite sau alianţa apărării mutuale nu se vor dovedi 

legate. W 3/15 

 

SÂMBĂTĂ, 4 OCTOMBRIE 

Cel ce stătea pe el se numește Fidel și Adevărat și el judecă și poartă război cu dreptate. – Rev. 

19:11, NT. 

 

Prin actele sale din 1914, Isus Cristos nu ar putea fi niciodată acuzat ca fiind pacifist. De ce nu? 

Pentru că Revelaţia 12:1-12 răspunde că după nașterea împărăţiei lui Dumnezeu și întronarea Fiului său 

Isus Cristos „războiul a izbucnit în cer”. Nu un pacifist, ci acest Rege, Isus Cristos a fost cel care s-a 

luptat împotriva lui Satan și a demonilor săi și i-a izgonit jos la scăunelul său pentru picioare, pământul. 

Acum Satan umilit își folosește demonii să conducă toate naţiunile la Armaghedon pentru „războiul din 

marea zi a Dumnezeului cel Atotputernic.” (Rev. 16:14-16, NT) Dar care sunt „cei puternici” ai lui 

Iehova pe care îi aduce jos în „valea deciziei” pentru a rezolva pentru totdeauna problema principală a 

stăpânirii lumii? Ei sunt „Mielul lui Dumnezeu” și îngerii care au luptat sub conducerea sa în „războiul 

din cer”, împotriva lui Satan. Pe pământ Cel care se aseamănă cu un miel arată ca un pacifist, dar acum 

este „Leul din tribul lui Iuda”.  W 2/1 

 

DUMINICĂ, 5 OCTOMBRIE 

Îngerul lui Iehova tăbărăște în jurul celor care se tem de el și-i izbăvește. – Ps. 34:7, AS. 

 

Vremea noastră este de mare pericol, în special de când războiul din cer l-a alungat pe Satan și 

demonii săi din poziţia lor de sus și ei au fost limitați la acest pământ. Acum el își concentrează 

războiul amar asupra rămășiţei și a companiei de martori. Într-adevăr este o mare tabără de dușmani 

vizibili în jurul nostru, sprijiniţi de Dragonul invizibil și demonii săi. Dar noi avem credință să credem 

că avem în jurul nostru ridicată o tabără a îngerilor invizibili ai lui Iehova care au înfrânt Dragonul și 

pe demonii săi în războiul din cer și care îi ţin acum sub picior aici pe pământ înainte să-i zdrobească la 

Armaghedon. Dacă nu ar fi fost această protecţie angelică superioară, rămășiţa izraeliţilor spirituali și 

compania lor de închinători credincioși ar fi fost copleșiți și eliminaţi până acum, pentru a opri 

susţinerea mărturiei. W 6/15 

 

LUNI, 6 OCTOMBRIE 

Cel care se hrănește din carnea mea și bea sângele meu, rămâne în uniune cu mine și eu în uniune 

cu el. – Ioan 6:56, NT. 

 



Izraeliţii în sălbăticie nu au băut sânge de nici un fel. Lor le-a fost interzis să facă asta, nu numai 

prin legământul divin cu Noe, strămoșul lor, ci și prin termenii afirmați ai legământului Legii prin 

mediatorul lor Moise. Mana din cer pe care au mâncat-o a fost fără sânge. În acest sens a fost precum 

carnea lui Isus. Carnea nu putea fi mâncată decât dacă era scursă de sânge. Prin urmare ceea ce va 

împărtăși omenirea supusă din noua lume va fi precum carnea fără sânge, pe care Isus a asigurat-o, 

coborând din cer. Isus a spus că cei care beau sângele său și mănâncă carnea sa rămân în uniune cu el și 

el în uniune cu ei. Asta înseamnă că ei sunt făcuţi membri ai corpului său, fiind botezaţi în Cristos și 

astfel fiind botezaţi în modul său de moarte. Hrana lui Isus a fost să facă voinţa Tatălui său și ei se 

hrănesc cu carnea lui Isus, făcând voinţa lui Dumnezeu împreună cu Isus și finalizând-o precum a făcut 

el. W 1/15 

 

MARŢI, 7 OCTOMBRIE 

El i-a spus, „Dacă nu îl ascultă pe Moise și pe profeţi, nici nu vor fi convinși daca cineva s-ar 

ridica din morți.” – Luca 16:31, RS. 

 

Nouă ne este poruncit să folosim propria posesie a creștinătăţii a Scripturilor, Moise și Profeţii și 

mărturia inspirată despre Cristos cel înălţat și împărăţia sa. Astfel echipaţi, noi trebuie să predicăm fără 

teamă. Caprele să-și acopere urechile și să ne persecute în agonia și chinul lor religios. Noi nu ne putem 

compromite și să prezicem vreo alinare de la Dumnezeu pentru ei. Dar văzând că am fost atât de mult 

alinaţi de către Mai Marele Avraam, Dumnezeu Iehova, noi suntem obligaţi să mergem și să-i „alinăm 

pe toţi cei care plâng” cu alinarea cu care El ne-a alinat pe noi prin Cristos. Cei care au urechi să 

asculte, să audă și să fie alinaţi. În acest fel mult mai multe oi rătăcitoare vor  auzi vocea Adevăratului 

Păstor și se vor întoarce de la condiţia lor mizeră, bolnavă de păcat, asuprită din această lume și vor 

veni în favoarea Mai Marelui Avraam împreună cu rămășiţa clasei lui Lazăr. W 3/1 

 

MIERCURI, 8 OCTOMBRIE 

Mă voi apropia de voi spre judecată și voi fi un martor grăbit... împotriva adulterilor. – Mal. 3:5, 

AS. 

 

Creștinătatea nu a dat atenţie la definiţia religiei pure, nepângărite, care înseamnă nu numai grijă 

pentru văduve și orfani ci și păstrarea fiecăruia nepătat de această lume. Noi nu ne putem compromite 

cu dușmanul și să facem prietenii cu această lume și să rămânem nepătaţi, puri și liberi cu libertatea pe 

care numai adevărul o poate oferi. Condiţia morală, socială și spirituală a creștinătății ne demonstrează 

asta astăzi. Ea a renunţat la independenţa și speranţele de a deveni mireasa lui Cristos, devenind în 

schimb biserica statului politic, Imperiul Roman. Asemenea adulter spiritual a însemnat dușmănie cu 

Dumnezeu. În scurt timp acest lucru va aduce asupra creștinătăţii pedeapsa precum cea prescrisă pentru 

prostituate și adulteri în legea lui Dumnezeu pentru anticul Israel. Astfel la Armaghedon ea va fi prima 

care va fi distrusă, precum o organizaţie adulteră care s-a lepădat de credinţa lui Dumnezeu. W 11/1 

 

JOI, 9 OCTOMBRIE 

Ceilalţi evrei care erau în provinciile regelui s-au strâns laolaltă și s-au ridicat pentru vieţile lor. – 

Estera 9:16. 

 

Regina Estera a purtat o luptă legală cu cel mai înalt personaj judiciar al imperiului, însuși Regele 

Ahașveroș. Persecutorul păcătos Haman a fost atârnat de spânzurătoarea pe care a construit-o pentru 

Mardoheu și acesta din urmă a fost avansat într-o funcţie mai înaltă. Prin autoritatea împăratului el a 

scris o lege în regulamentele guvernamentale care a stipulat ca evreii la data stabilită de atac din partea 

dușmanilor lor „să se strângă laolaltă și să se ridice pentru viaţa lor, să distrugă, să ucidă și să facă să 

piară toată puterea oamenilor și a provinciei care i-ar ataca.” Au refuzat evreii în mod pacifist să 

acţioneze după această lege pentru autoapărarea lor prin forţa armelor ? Nu! În cea de-a 13-a și a 14-a 



zi din luna Adar ei au luptat cu curaj  pentru apărarea propriilor lor vieţi și ale fraţilor lor. Dumnezeu 

Iehova a fost cu ei în asta și le-a înmânat victoria. Pe evrei, martorii săi, i-a folosit drept executori ai 

dușmanilor. W 2/1 

 

VINERI, 10 OCTOMBRIE 

Și închide-le ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înţeleagă cu inima și 

să se întoarcă din nou și să fie vindecaţi. – Isa. 6:10, AS. 

 

Rămășiţa unsă a clasei lui Isaia de astăzi nu forţează oamenii creștinătăţii spre această stare 

spirituală fără simţire, neresponsabilă. Ceea ce rămășiţa face cu adevărat nu este să facă, ci să le arate 

oamenilor sau să demonstreze oamenilor că sunt așa cum a prezis Iehova în Isaia 6:9,10. Astfel astăzi 

după 33 de ani de când martorii lui Iehova au fost aduși la viaţă și trimiși în 1919, câţi dintre oamenii 

creștinătăţii văd, aud și cred? În orice caz, nu marea majoritate. Nici milioane! Este acesta un eșec? Nu! 

Dar cu siguranţă cauză pentru descurajare și renunţare? În mod contrar, profeţia din Isaia 6:9,10 s-a 

dovedit adevărată. Dacă martorii lui Iehova și-ar fi compromis mesajul și ar fi zornăit în urechile 

oamenilor, ei nu ar fi realizat îndeplinirea profeţiei faţă de munca lor de mărturie. Dacă creștinătatea ar 

fi acţionat favorabil, s-ar fi întors la Iehova și împărăţia sa și ar fi fost vindecată. Din păcate, ea nu este 

vindecată. W 4/1 

 

SÂMBĂTĂ, 11 OCTOMBRIE 

Ei nu au dat atenţie până când nu avenit potopul și i-a șters pe toţi. – Mat. 24:39, NT. 

 

Dumnezeu Iehova a exercitat cea mai mare toleranţă religioasă pentru 4319 ani sau de când 

Babilonul a fost fondat la scurt timp după potop. Răbdarea divină a permis multor persoane cinstite să 

scape de religia falsă înainte ca aceasta în cele din urmă să se prăbușească. Corespondentul modern al 

potopului este lupta de la Armaghedon. Creștinii timpurii au trăit ca și cum s-ar întâmpla în generaţia 

lor și ei ar supravieţui acestuia în arca creștină. Dar noi astăzi suntem avertizaţi de profeţie și 

îndeplinirea ei ca să fim pregătiţi ca ea să se întâmple în generaţia noastră. Prezenţa marii mulţimi de 

alte oi cu noi, oferă dovadă suplimentară pentru certitudinea acesteia. Noi nu vrem să experimentăm 

botezul de foc pe care Petru 3:7-12 îl descrie și care este rezervat pentru cerurile și pământul păcătos 

care există acum. Astfel este necesar acum să rămânem credincioși adevăratului botez. W 11/15 

 

DUMINICĂ, 12 OCTOMBRIE 

Întreaga mulţime a discipolilor a început să se bucure și să-l laude pe Dumnezeu.... spunând: 

„Binecuvântat este Cel care vine drept Rege în numele lui Iehova!” – Luca 19:37,38, NT. 

 

Astfel se face că în vremurile actuale, în timp ce apogeul lucrării de proclamare a Împărăţiei este 

atins, Iehova a ridicat o mare mulţime de martori ca să anunţe oamenii despre scopurile sale. Ei vor fi 

găsiţi predicând pe cale orală oriunde te afli. Ei merg din casă în casă, organizează întâlniri publice de 

lectură, distribuie reviste și dosare imprimate, poartă public semne de informare și ţin studii ale Bibliei 

în casele oamenilor. Unii, chiar dacă îmbătrâniţi sau infirmi, găsesc moduri prin care să ia parte la 

publicarea veștii bune, vorbindu-le celor care le vizitează casa, scriind scrisori prietenilor și 

cunoștinţelor, dând telefoane prietenilor și străinilor, trimiţând mesaje electronice în formă imprimată 

sau chiar citindu-le altor persoane bolnave cu care ar putea fi asociaţi. Toţi cei care își doresc pot 

participa la facerea cunoscută a scopurilor lui Iehova. W 9/1 

 

LUNI, 13 OCTOMBRIE 

Fiul meu, dă-mi inima ta și ochii tăi să se bucure de [sau, să observe] căile mele. Prov. 23:26, AS, 

citire marginală. 



Asta înseamnă să dăm o atenţie sinceră lui Dumnezeu în timp ce El se dezvăluie și să observăm 

căile sale. Noi putem face asta numai studiind și ţinând aproape Cuvântul său și urmărind 

comportamentul său cu oamenii săi organizaţi. Asta ne va ajuta să ne transformăm. Cuvântul său 

devine reînnoit pentru noi tot timpul, nu numai prin traduceri mai noi și mai bune în limba noastră, dar 

în special prin îndeplinirile profeţiilor acestuia și prin clarificarea învăţăturilor sub puterea iluminatoare 

a spiritului lui Dumnezeu și prin folosirea organizaţiei sale teocratice. Să avem gândurile lui 

Dumnezeu. Noi nu putem să pătrundem în toate gândurile sale. Noi nu putem să sfătuim sau să 

instruim mintea sa. Mintea lui este mult mai înţeleaptă și măreaţă decât a noastră. Dar noi putem să 

primim informaţii, secrete, revelaţii de la mintea sa. Gândurile pe care le dezvăluie oamenilor săi, prin 

spiritul său și cu ajutorul Cuvântului său, le putem gândi, ca să nu greșim. W 10/15. 

 

MARŢI, 14 OCTOMBRIE 

Iehova a răsturnat captivitatea lui Iov... și Iehova i-a dat lui Iov de două ori mai mult decât a avut 

înainte. – Iov. 42:10, AS. 

 

Testul lui Iov a prevestit cum clasa lui Iov, începând cu Isus (care nu s-a îmbolnăvit niciodată), va fi 

expusă la încercarea integrităţii lor faţă de Dumnezeu prin Satan. Totuși, acest test nu urma să fie prin 

accidente literale, pierdere și boli teribile datorită lui Satan. Nu, ci prin persecuţii și opoziţii din partea 

acestei lumi care urma să aducă pierderea asociaţilor apropiaţi și ne va aduce o înfăţișare dizgrațioasă, 

denaturată în ochii lumii, făcându-ne să arătăm dezgustători înaintea lor, astfel încât ei să ne acuze ca 

fiind ipocriţi din punct de vedere religios și sub blestemul lui Dumnezeu. Restabilirea miraculoasă a lui 

Iov, așadar, nu a prevestit tămăduirea divină sau alinarea noastră fizică și imunizarea noastră împotriva 

accidentelor viitoare, ci modul cum Atotputernicul Dumnezeu va restabili rămășiţa credincioasă a 

martorilor unși în favoarea sa și va contracara toate acuzaţiile false sau interpretările greșite despre 

slujitorii săi înaintea tuturor oamenilor bunăvoinţei. W 5/15 

 

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE 

Slujitorii auxiliari să fie soţi ai unei singure soţii, conducând copiii într-o manieră corectă. – 1 Tim. 

3:12, NT. 

 

La biroul de înregistrare din satul sau orașul evreiesc unde era ţinută evidenţa arborelui genealogic 

al familiilor, copiii mariajelor erau înregistraţi și astfel fiecare copil ar fi putut să-și urmărească 

descendenţa. Soțul era, de asemenea, înregistrat drept fiul legal al socrului său. Tot acest aranjament 

era făcut pentru protejarea legală a drepturilor atât ale soţului cât și ale soţiei și ale copiilor. Fiecare era 

responsabil pentru comportamentul personal faţă de ceilalţi din familie și din relaţia de căsătorie. Evreii 

au fost primii care urmau să devină creștini și ei au trecut acest aranjament dincolo în congregaţia 

creștină. Aceasta face drept și adecvat pentru cuplurile căsătorie de drept comun de astăzi care devin 

creștini consacraţi să își legalizeze mariajul și astfel să se unească înaintea legii cât și înaintea lui 

Dumnezeu ca fiind sinceri și loiali unul faţă de celălalt. Aceasta deschide calea de intrare completă în 

privilegiile din organizaţie și de acţionare ca slujitori numiţi în ea. W 4/15 

 

JOI, 16 OCTOMBRIE 

Și princii vor conduce cu dreptate și fiecare dintre ei va fi ca o ascunzătoare pentru vânt și un 

adăpost pentru furtună, precum cursul apei... precum umbra. – Isa. 32:1,2, AT. 

 

Acum, în această „vreme de sfârșit” periculoasă a vechii lumi a lui Satan, avem nevoie cu siguranţă 

de asemenea protecţie și ajutor, deoarece nu le primim de la elementul oficial al organizaţiei lui Satan. 

Și din moment ce nu primim ascunzătoarea dorită, acoperirea, reînvigorarea și umbra de la elementele 

conducătoare ale organizaţiei sale, noi trebuie să ne întoarcem la slujitorii oficiali din organizaţia lui 

Iehova. El promite că Regele și prinţii săi vor fi fiecare dintre ei lucruri de dorit pentru noi în această 



vreme de nevoie. Ei vor avea grijă ca noi să primim ceea ce este neprihănit și drept. Regele neprihănit 

și prinţii săi vor conduce în ţara care ilustrează organizaţia teocratică a lui Iehova și toţi din ea sau sub 

conducerea ei vor primi beneficiile conducerii lor neprihănite și pure. Cei care stau afară în lume nu vor 

primi. W 12/1 

 

VINERI, 17 OCTOMBRIE 

Totuși fiii tăi născuţi când erai fără copii vor spune la urechile tale, - Prea strâmt este locul acesta 

pentru mine, fă loc pentru mine ca eu să pot locui. – Isa. 49:20, Ro. 

 

Mai mult loc este necesar pentru copiii Sionului și acesta este obţinut. Dar nu prin agresiune militară 

sau năvălire nedreaptă, invadând și punând mâna pe ţările altor oameni. Nu; ci prin extindere pașnică 

cu vestea bună a păcii. Astfel cei care simt că nu este spaţiu destul pentru ei, ies ca misionari locali și 

ca misionari străini în alte ţări și stabilesc acolo așezări pentru veneraţia lui Iehova. Astfel lucrarea de 

eliberare a altor oi se extinde până la marginile pământului. Companiile prea mari au fost despărţite, 

rezultând în formarea noilor companii în locuri noi pentru a primi nou-veniţii și pentru a asigura spaţiu 

pentru și mai mulţi să intre și să fie incluși în organizaţie pentru publicarea mesajului de eliberare din 

Babilon. Astfel determinând Sionul să reverse cu copii, dovada este dată ca să arate că Iehova este 

Dumnezeu și că cei care îl așteaptă nu vor fi dezamăgiţi. W 12/15 

 

SÂMBĂTĂ, 18 OCTOMBRIE 

Iată, pun în Sion o piatră ca temelie, o piatră încercată, o piatră de temelie pentru o fundaţie 

sigură: ... Voi face din justiţie o sfoară de măsurat și din neprihănire o nivelă. – Isa. 28:17,18, AS. 

 

Factorul determinant pentru începerea judecăţii divine este așezarea Pietrei, Regele Isus Cristos, în 

Sion în deplinătate, în 1918. Iehova este exact și drept în toate acţiunile sale și ridicarea clădirii pe 

piatra de temelie va fi executată cu exactitate milimetrică. Nu există loc în ea pentru defăimători, 

dispreţuitori și batjocoritori și cu siguranţă nici pentru actualii „beţivi ai lui Efraim”, conducătorii 

creștinătăţii. În structura lui Iehova „pietrele vii”, creștinii săi unși sunt măsuraţi, potriviţi și îndreptaţi 

în fundaţia sigură și adevărată. Dar organizaţia persoanelor religioase false este neconformă și 

condamnată. Aceasta este menită demolării. În 1919 ei au fost atât de tare în dezacord cu scopurile lui 

Dumnezeu, încât au acceptat Liga Naţiunilor drept „expresia politică a împărăţiei lui Dumnezeu pe 

pământ” în defavoarea Regelui lui Iehova, Piatra sa. W 10/1 

 

DUMINICĂ, 19 OCTOMBRIE 

Ei au primit mărturie prin credinţa lor. – Ev. 11:39, NT. 

 

Șaptezeci de ani evreii sau izraeliţii au fost exilaţi în provinciile babiloniene. S-au alăturat ei oare 

armatelor Babilonului și au luptat pentru stăpânirea lumii? Nu; chiar dacă unii evrei, precum Daniel și 

cei trei prieteni ai săi evrei, au fost luaţi în serviciul guvernamental în ciuda veneraţiei lor 

conștiincioase pentru Dumnezeu Iehova. Chiar dacă au fost slujitori ai guvernului de rang acei trei 

evrei, totuși ei au refuzat să-și încalce conștiinţa și să se conformeze decretului Împăratului 

Nebucadnețar și să comită idolatrie, salutând imaginea statului politic, chipul de aur pe care 

conducătorul dictatorial l-a stabilit pentru veneraţie unită de toate elementele imperiului. (Dan. 3:1-30) 

Când Babilonul a fost răsturnat, izraeliţii captivi nu s-au amestecat în armatele Babilonului care se 

luptau împotriva răsturnării acestuia. Ei au știut că profeţiile lui Iehova au prezis răsturnarea acestuia, 

așa că de ce să se lupte împotriva îndeplinirii profeţiei divine și pentru puterea unei  lumi asupritoare? 

W 2/1 

 

LUNI, 20 OCTOMBRIE 

Să intri în arcă tu și fiii tăi și soţia ta și soţiile fiilor tăi. – Gen. 6:18. 



 

Ce imagine potrivită sunt fiii lui Noe și nurorile sale pentru „marea mulţime” de alte oi de astăzi! 

Acestea sunt, de asemenea, botezate în Mai Marele Noe, Isus Cristos. Nu, totuși, în moartea lui Cristos. 

Chiar dacă unii s-ar putea să moară în timpul rămas înainte de Armaghedon, ei nu își sacrifică 

perspectiva de viaţă perfectă în paradisul pământesc. Ei adorm cu speranţa în învierea la viaţă umană 

sub împărăţia lui Cristos de o mie de ani. Astăzi auzind vocea Adevăratului Păstor proclamând vestea 

bună a Împărăţiei și apoi urmându-l cu devotament drept Regele uns al lui Dumnezeu, ei sunt botezaţi 

în Mai Marele Noe. Din acest motiv ei trăiesc vieţi schimbate. Ei nu își mai pierd timpul imitând 

manierele acestei lumi, ci trăiesc potrivit noului sistem de lucruri, arca siguranţei. W 11/15 

 

MARŢI, 21 OCTOMBRIE 

Cercetând cu atenţie Scripturile în fiecare zi. – Faptele 17:11, NT. 

 

Studiaţi-vă Biblia. Câștigaţi înţelepciunea ei. Apreciaţi utilitatea ei. Conformaţi-vă principilor ei, 

supuneţi-vă poruncilor ei și aveţi protecţia divină pe care o promite celor supuși. Veți avea speranța că 

o să supravieţuiţi iernii Armaghedonului care va veni pe nepregătite și va îngheţa în încleștarea  rece a 

mormântului majoritatea oamenilor. Nu ignoraţi semnul apropierii Armaghedonului, așa cum nici 

animalele nu ignoră venirea iernii. Așa cum ele dau atenţie la îndemnările instinctive sădite în interiorul 

lor de către Dumnezeu să se pregătească, la fel acţionaţi voi prin inteligența dată de Dumnezeu când vă 

uitaţi în jurul vostru și vedeţi semnul compus al sfârșitului acestui sistem de lucruri și vă pregătiţi să 

treceţi prin el potrivit asigurării lui Dumnezeu. Intraţi în noua viaţă fără păcat și suferinţă, tristeţe și 

moarte. Acesta este acum singurul curs practic, în mijlocul acestei lumi vechi muribunde. Și din 

moment ce Biblia este singura carte care face acest curs clar, Biblia este Cartea Practică. W 6/1 

 

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE 

Și nu ne duce pe noi  în ispită. – Luca 11:4, NT. 

 

Cum răspunde Dumnezeu acestei rugăciuni? În primul rând, el face asta dându-ne putere să facem 

faţă încercării pe care o lasă să vină asupra noastră și, de asemenea, avertizându-ne. Înainte să lase 

spiritul să îl conducă pe Isus în sălbăticie să fie ispitit de către Satan, el l-a umplut pe Fiu cu sfântul 

spirit și a deschis și cerurile pentru viziunea sa. Dumnezeu nu ne lasă să dezvoltăm inocent o tentaţie 

pentru noi înșine prin ignoranţă. (1 Cor. 7:1-5; 1 Tim. 6:9,10; Mat. 13:22, NT) Astfel Dumnezeu nu ne 

lasă ignoranți față de sursa tentaţiei. El face rânduieli să ne protejeze împotriva propriei noastre 

slăbiciuni. (1 Tim. 3:2,6) Astfel Dumnezeu ne împiedică să fim ispitiţi împreună cu lumea, 

avertizându-ne despre cum sunt lucrurile cu adevărat și deschizându-ne ochii înţelegerii, astfel încât să 

nu fim înșelaţi cu lumea și astfel să fim atrași în ispită cu ea. În acest fel el ne păzește de ispita care a 

venit acum asupra întregii lumi, exact așa cum ne-a promis prin Isus Cristos. – Rev. 3:10; 2 Pet. 2:9. W 

8/15 

 

JOI, 23 OCTOMBRIE 

Dă-le avertisment de la mine. – Ezec. 3:17. 

 

Astfel există un motiv bun pentru perioada de timp pe care Dumnezeu ne-a dat-o din 1914.  Nu este 

numai ca să lase suferinţa umană să aibă loc pe o scară mai mare ca niciodată sau ca mai multă 

slăbiciune flagrantă să fie dusă mai departe. Nu asta! Ci este pentru ca Dumnezeu să se achite de 

responsabilitatea sa de a da înștiinţare finală și pentru a-și trimite martorii săi aleși cu un ultim 

avertisment. Așa că aceasta este o perioadă a bunătăţii nemeritate a lui Dumnezeu, permiţând 

persoanelor de bunăvoinţă care sunt în pericol să profite de răbdarea și îndurarea sa. Lor le este dată 

astfel o oportunitate corectă de a acţiona și a lucra pentru propria lor salvare cu ajutorul lui Dumnezeu 

și nu prin intermediul uman. Ei nu trebuie să se bazeze prea mult pe răbdarea sa și să gândească că este 



încet și ar mai putea să mai rămână încă o vreme cu lumea și să se bucure mai mult de ea înainte de a 

face o pauză în ultimul moment pentru siguranţă sub organizaţia lui Dumnezeu. Nu este timp de 

pierdut. Precum spune 2 Petru 3:15 (NT): „Consideraţi răbdarea Domnului nostru ca o salvare.” Căutaţi 

salvarea. W 9/15 

 

VINERI, 24 OCTOMBRIE 

Rugăciunea credinţei îl va vindeca pe cel bolnav, iar Iehova îl va ridica. Şi, dacă a comis păcate, îi 

vor fi iertate. – Iac. 5:15, NT. 

 

Oamenii în vârstă care sunt chemaţi trebuie să se roage cu credinţă, având încredere că Cuvântul lui 

Dumnezeu este drept și are putere să-l ajute pe cel bolnav să vadă greșeala căii sale și să recunoască 

calea dreaptă. O asemenea rugăciune unită de credinţă, împreună cu aplicarea înviorătoare a Cuvântului  

lui Dumnezeu, va vindeca persoana indispusă spiritual. Îi va ridica încrederea în promisiunea lui 

Dumnezeu și în dreptatea Cuvântului și a căii lui Dumnezeu și îl va repune pe acea cale. Astfel „Iehova 

îl va ridica”, dându-i putere să meargă pe calea adevărului și a neprihănirii și ridicându-l din 

deznădejde și din sentimentul că este abandonat de Dumnezeu. Dacă acum el răspunde la rugăciunea 

oferită în unitate de către bătrânii de încredere și la stimularea lor sănătoasă de mustrare, corecţie și 

îndemn din Cuvântul lui Dumnezeu și se întoarce și reia calea corectă, păcatele pe care le-a comis îi 

vor fi iertate. Aceasta datorită sacrificiului lui Isus pentru păcate. W 5/1 

 

SÂMBĂTĂ, 25 OCTOMBRIE 

Iehova este de partea mea; eu nu mă voi teme. – Ps. 118:6, AS. 

 

Ajută să clădească încrederea tuturor oilor rătăcite în Iehova, Marele Păstor, când noi înșine nu 

arătăm frică lumească ci manifestăm nădejde neclintită în el. Noi trebuie să ajutăm acum viguros acele 

alte oi să găsească singurul refugiu sigur și să intre în el. Obligaţia noastră creștină acum este să fim 

netemători în serviciul lui Dumnezeu Iehova, sub umbra mâinii sale puternice. El ne încurajează să nu 

ne lăsăm mâinile în jos de frică, ci să le menţinem ocupate în munca constructivă a educaţiei Bibliei 

printre oamenii de bunăvoinţă. Așa că rămâneţi calmi și continuaţi liniștiţi cu lucrarea voastră ca 

slujitori ai veștii bune. Ca niciodată înainte, faceţi acum ca timpul să conteze, pentru că vremea în care 

el arată răbdare se va dovedi totuși că este scurtă. El nu îi va părăsi niciodată pe cei credincioși ai săi, ci 

ne va ajuta, „și asta chiar devreme”.  – Ps. 46:5. W 3/15 

 

DUMINICĂ, 26 OCTOMBRIE 

Deasupra lui au stat serafimii, fiecare având șase aripi, cu două își acoperea faţa, cu două își 

acoperea picioarele, iar cu două zbura. – Isa. 6:2, AT. 

 

Numele acestor creaturi spirituale înseamnă „cei de foc; cei arzători”. Executarea judecăţii lui 

Iehova ca prin foc, la fel ca purificarea rămășiţei sale credincioase ca prin foc era aproape. Serafimii 

respectau cel mai mult persoana sa. Simţind acut sfinţenia sa, ei și-au acoperit feţele și membrele 

inferioare cu aripile lor, la fel cum persoanele oficiale din cea mai onorată curte din Orient în vremurile 

antice ar fi făcut în prezenţa regelui. Datorită apropierii lor de Suveranul universului, ei au fost toţi și 

mai modești pentru a nu distrage de la gloria sa personală. Dar aici Isaia, o persoană mai prejos de 

îngeri, privea cu ochii larg deschiși apariţia Celui Mai Înalt Dumnezeu. Este acum un gând solemn 

pentru noi să reflectăm că Dumnezeu Iehova este la templul de judecată însoţit de acești serafimi 

arzători. Este circumstanţa cea mai solemnă, onorată și uimitoare. W 4/1 

 

LUNI, 27 OCTOMBRIE 

El a zis: Atunci, te rog, tată, trimite-l la casa tatălui meu, căci am cinci frați.” – Luca 16:27,28, NT. 

 



El încă îl numește pe Avraam „tată”, dar el mărturisește că are o relaţie mai apropiată cu alt tată și 

are cinci fraţi. Isus a spus cine este acest tată clasei omului bogat în Ioan 8:44. Astfel această clasă arată 

adevărata descendenţă prin asemănarea lucrărilor lor cu  cele ale tatălui lor, Diavolul. Omul bogat și cei 

cinci fraţi ai săi, în total șase, un număr care distinge organizaţia imperfecţiunii și a păcatului, 

organizaţia adversară. Astfel ei sunt sămânţa vizibilă a marelui Șarpe, după cum i-a numit Isus. La 

acest sfârșit al lumii, cei cinci fraţi ilustrează toţi acei creștini declaraţi ai creștinătăţii care se asociază 

cu conducătorii religioși, le urmează îndrumarea și acţionează precum caprele faţă de rămășiţa fraţilor 

lui Cristos. Faptele lor trădează cine este tatăl lor. Astfel rugăciunea omului bogat este cu adevărat 

pentru tatăl lor, Satan Diavolul, ca el să facă clasa lui Lazăr să înceteze să mai chinuiască creștinii 

necredincioși. 

 

MARŢI, 28 OCTOMBRIE 

Fiţi ospitalieri unul cu celălalt fără cârtire. În măsura în care fiecare a primit un dar, folosiţi-l. – 1 

Pet. 4:9,10, NT. 

 

De această ospitalitate există o mare nevoie având în vedere urgenţele, sărăcia și condițiile grele ale 

acestei vremi. Așa că noi ne putem deschide casele pentru întreţinerea studiului Bibliei acasă și pentru 

ţinerea prelegerilor publice locale ale Bibliei. Noi putem întreţine persoanele care participă la 

convenţiile Bibliei și pionierii pe care îi putem asista în acest fel la servirea activă a lui Dumnezeu în  

lucrarea de mărturie pe câmp. Noi ne putem angaja în munca de alinare să ne ajutăm fraţii din ţările 

care au suferit din cauza războiului, a dictaturii și a persecuţiei oamenilor lui Dumnezeu de către 

conducătorii totalitari cu lagăre de concentrare. Ca să putem primi beneficiul pentru că facem asta, noi 

trebuie să o facem binevoitori. Apoi, de asemenea, noi trebuie să ne menţinem ocupaţi în întărirea 

fraţilor noștri cu toate resursele spirituale pe care le avem la dispoziţie. Orice dar cu care Dumnezeu ne-

a înzestrat sau pe care ne-a ajutat să îl cultivăm trebuie să fie pus în practică, în special acum în 

„vremea de sfârșit”, când este absolut necesar. W 9/15 

 

MIERCURI, 29 OCTOMBRIE 

Forma de închinare care este curată și nepângărită în viziunea Dumnezeului și Tatălui nostru este 

aceasta: să avem grijă de orfani și văduve în necazul lor și să ne păstrăm fiecare nepătaţi de această 

lume. – Iac. 1:27, NT. 

 

Religia are înţelesul de „sistem sau formă de închinare”, indiferent dacă este adevărată sau falsă, 

pură și curată sau apostată. Prin urmare, noi suntem îndreptăţiţi să folosim cuvântul „religie” ca 

aplicându-se creștinismului când înseamnă religie pură, curată și nepângărită. Adevăratul creștinism , 

adevărata religie sau formă de închinare va reuși să treacă peste reproșurile care sunt aruncate asupra 

lor. Religia sau închinarea falsă nu vor supravieţui niciodată reproșurilor care sunt aduse asupra lor, și 

nici judecăţii pe care Dumnezeu o aduce împotriva lor. Dumnezeu este Judecătorul a ceea ce este 

înseamnă adevărata închinare, pentru că el este Autorul acesteia. Toată religia este, așadar, sub judecată 

astăzi înaintea lui. Cei adevăraţi vor fi evidenţiaţi și binecuvântaţi de către el. Cei falși vor fi 

condamnaţi de către el și dezrădăcinați de pe pământ. W 11/1 

 

JOI, 30 OCTOMBRIE 

Iată! În neprihănire va domni un rege, da, chiar și prinţii [sarim] vor guverna pentru justiţie. – Isa. 

32:1, Ro.  

Când societatea rămășiţei unse a făcut aranjamentele potrivite și numirile servitorilor, organizaţia 

teocratică a fost restabilită printre martorii lui Iehova și a intrat în vigoare printre ei la 1 octombrie, 

1938. Din moment ce Societatea rămășiţei unse acţiona drept „sclavul credincios și modest” al Regelui 

neprihănirii la templu, această restaurare a organizaţiei teocratice cu slujitorii numiţi adecvat să execute 

lucrarea, au adus profeţia de mai sus la o îndeplinire mai completă. Din moment ce sar  a fost aplicat 



unui om responsabil de mai puţin de zece oameni, numirea teocratică a servitorilor de a prelua 

conducerea și supravegherea asupra a zece martori ai lui Iehova ar alcătui o parte din îndeplinirea 

profeţiei. Da, când Isus Cristos a venit din nou cu puterea Împărăţiei și a găsit clasa „sclavului 

credincios și modest” și a numit-o asupra tuturor lucrurilor vizibile care îi aparţineau din 1918, aceasta 

a fost, de asemenea, o îndeplinire a profeţiei lui Isaia referitor la prinţi. W 12/1 

 

VINERI, 31 OCTOMBRIE 

Ierusalimul va fi locuit precum satele fără ziduri, ... Pentru că eu, spune Iehova, voi fi pentru el un 

zid de foc în jurul lui. – Zah. 2:4,5, AS. 

 

Cei care au venit la organizaţia lui Iehova, Ierusalim, îl recunosc ca Dumnezeul lor și Ierusalimul ca 

organizaţia sa și se simt în siguranţă pentru că el este apărătorul lor. Ei nu trebuie să depindă de zidurile 

sau bastioanele pe care naţiunile acestei lumi le înfiinţează , ca să se protejeze, pentru că „Iehova îi știe 

pe cei care îi aparţin”. Vestea bună despre nouă lume care vine îi atrage pe cei supuși la Cuvântul lui 

Dumnezeu și asta îi apropie de Iehova. Venind la orașul său fără ziduri, având încredere îl el și 

bazându-se pe Cuvântul său, ei nu se tem de ceea ce li s-ar putea întâmpla. Ei sunt siguri de protecţie. 

Nu a fost Dumnezeu capabil să apere congregația Israelului să nu fie înghiţită când pământul s-a 

deschis și a înghiţit opoziţia necredincioasă? Și ca să îl păstreze pe Noe și familia sa de timpul 

potopului? Nu este el capabil să îi păstreze pe cei care au venit în cetatea sa fără ziduri? Cu siguranţă el 

este capabil! W 1/1 

 

 

 

 

 

SÂMBĂTĂ, 1 NOIEMBRIE 

Păstraţi această atitudine mentală în voi, care a fost și în Isus Cristos. – Fil. 2:5, NT. 

 

Noi trebuie să îl privim cu atenţie pe Fiul lui Dumnezeu „conducătorul credinţei noastre și cel care o 

duce la perfecţiune.” (Ev. 12:2, NT) Noi nu am putea fi capabili să cunoaștem complet gândirea lui 

Iehova, pentru că ea este de nepătruns pentru noi: dar 1 Corintenii 2:16 (NT) spune, „noi avem 

gândirea lui Cristos.” Da, noi avem ceea ce gândește el; noi împărtășim gândurile sale, pentru că el a 

venit pe pământ și ni le-a dezvăluit. În proporţia în care noi suntem creștini stăruitori și maturi, 

gândurile noastre sunt ale sale. Astfel noi putem să apreciem de ce a vorbit și a acţionat în acest fel și 

de ce s-a umilit sub mâna cerească a Tatălui, chiar până la moarte rușinoasă pe stâlpul de tortură. Noi 

putem să păstrăm atitudinea sa mentală, având mintea lui Cristos, gândirea sa, și în acest scop noi 

trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă raportul despre ceea ce a spus Isus și cum a trăit, 

ce profeţii a îndeplinit, ce profeţii sunt în curs de îndeplinire sau care încă se vor împlini. Prin legea lui 

Dumnezeu noi suntem îndreptăţiţi la libertatea nu numai de gândire ci și de exprimare. W 10/15 

 

DUMINICĂ, 2 NOIEMBRIE 

Și lumea trece și dorinţa ei la fel, dar cel care face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. – 

1 Ioan 2:17, NT. 

 

În aceste zile întunecate este foarte important să cunoaștem voinţa lui Dumnezeu. Asta numai prin 

examinarea a ceea ce este scris în Cuvântul său, ca noi să putem ajunge la ceea ce este voinţa sa. Multe 

probleme se ivesc în viaţa unui creștin în această lume, în special acum când el află că lumea este ostilă 

faţă de el și totuși trebuie să facă ceea ce Dumnezeu vrea ca el să facă. Multe probleme personale îi 

creează probleme și el devine nedumerit în legătură cu care este voinţa divină pentru el. Dificultatea 

este că Biblia nu a fost scrisă pentru el personal ca să marcheze fiecare pas pe care îl face și astfel cum 



poate el să determine care este voinţa lui Dumnezeu pentru el? Persoana curioasă ar putea să-i spună 

problema lui Dumnezeu în rugăciune. Cum va primi el răspunsul? Doar deschizând Biblia după 

rugăciune, oriunde s-ar întâmpla să se deschidă și punându-și degetul fără să vadă pe text și apoi să 

considere acel text ca fiind răspunsul care indică voinţa lui Dumnezeu pentru el? Nu; asta înseamnă să 

lase problema la întâmplare, nefolosind corect Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să îl studiem 

inteligent. W 6/15 

 

LUNI, 3 NOIEMBRIE 

A îndrepta mintea spre spirit înseamnă viaţă și pace. – Rom. 8:6, NT. 

 

Dumnezeu Iehova și Isus Cristos sunt încă activi ca mari Tămăduitori, executând  minuni acum într-

un mod spiritual. Vindecările fizice în zilele apostolice, acum multă vreme, erau abia pe locul doi faţă 

de miracolele spirituale minunate și mult mai importante. Tămăduirile fizice au trecut la vremea 

stabilită, precum a fost prezis, dar lucrările de transformare spirituală au continuat de-a lungul secolelor 

până acum. Astăzi sute de mii de persoane de bunăvoinţă încep să aprecieze aceste lucrări minunate 

care sunt mult mai importante pentru viaţă eternă în noua lume decât ar putea fi vreodată vindecările 

fizice temporare în această lume. Efectele fizice bune asupra celor care au primit vindecări trupești 

miraculoase în vremurile apostolice s-au sfârșit odată cu moartea lor. Efectele bune asupra celor care au 

crezut și au experimentat puterea lui Dumnezeu prin Cristos într-un mod spiritual continuă, în sensul că 

vor fi cu ei când sunt înviaţi la viaţă în noua lume promisă.  

 

MARŢI, 4 NOIEMBRIE 

Rămășiţa Israelului nu o să facă nedreptate și nici nu vor spune minciuni; și nici nu va fi găsită o 

limbă înșelătoare în gura lor. – Țef. 3:13. 

 

În toţi anii de la eliberarea din 1919, Satan și demonii săi au încercat să corupă organizaţia și 

închinarea oamenilor eliberaţi ai lui Iehova. Dar Marele lor Preot la templu i-a păstrat curaţi. Mai mult, 

Satan a încercat să îi distrugă, aducând asupra lor forţele violente ale fascismului și nazismului și acum 

și forţele comunismului internaţional. Dar până în acest an 1952, eforturile sale prin aceste mijloace au 

fost zadarnice. Prin orice mod el a încercat să îi tragă înapoi la sclavie și să îi facă parte din această 

lume, dar fără rost. Oamenii eliberaţi și purificaţi ai lui Iehova nu renunţă la religia curată și 

nepângărită în adevăratul ei sens. Nu numai că le pasă de orfani și văduve sau de cei lipsiţi în necazul 

lor, dar și se păstrează nepătaţi de această lume. Prin puterea lui Dumnezeu ei vor continua să facă asta. 

W 11/1 

 

MIERCURI, 5 NOIEMBRIE 

Pâinea sa îi va fi dată, apa sa va fi cu siguranţă. – Isa. 33:16, AT. 

 

Pe parcursul acestei perioade tulburi asupra creștinătăţii și cu siguranţă în războiul Armaghedonului, 

Iehova se va asigura că vom primi pâinea noastră și apă ca să ne satisfacem nevoia în serviciul 

credincios pentru el. Datorită acţiunii inamice împotriva noastră, unii s-ar putea să nu aibă la fel de 

mult ca noi. În acest caz este privilegiul nostru să împărţim cu ei, să îi întărim pentru lucrarea lui 

Dumnezeu cu integritate. Noi o să avem întotdeauna ceva de împărţit egal din ceea ce asigură 

Dumnezeu. Precum a fost cu izraeliţii când adunau mana în fiecare zi în sălbăticie „cel care aduna mult 

nu avea cu nimic mai mult și cel care aduna puţin nu ducea lipsă; fiecare om aduna în funcţie de 

nevoie.” (Ex. 16:18, AS) Tatăl nostru ceresc ne va asigura zilnic hrana spirituală prin organizaţia sa 

teocratică și astfel noi vom veni zilnic la masa sa nu numai să ne hrănim minţile din Cuvântul său scris, 

ci și să ne hrănim spiritual făcând voinţa lui Dumnezeu și împărtășind Cuvântul său de adevăr cu alţii. 

W 8/15 

 



JOI, 6 NOIEMBRIE 

Ceea ce corespunde cu asta, de asemenea vă salvează acum, adică, botezul, (... rugămintea făcută 

lui Dumnezeu pentru o bună conștiinţă). – 1 Pet. 3:21, NT. 

 

După ce avem o conștiinţă bună sau curată înaintea lui Dumnezeu care ne eliberează de conștiinţa de 

a fi păcătoși condamnaţi și în afara favorii sale, noi trebuie să ne păstrăm conștiinţa bună și curată. 

Aceasta necesită mai mult decât simplă credinţă în sacrificiul lui Cristos. Necesită acum un adevărat 

botez în el. De ce? Pentru că, chiar dacă purtaţi numele său și îl mărturisiţi cu buzele, nu puteţi să îl 

negaţi prin modul în care trăiţi. Puteţi să arătaţi că nu aparţineţi lui prin faptele voastre, fapte care nu 

sunt ca exemplul său și pe care el nu le-a poruncit niciodată ca Stăpân și Domn al vostru, care v-a 

cumpărat cu propriul său sânge. Isus nu a avut niciodată conștiinţa unui păcat în el. (Ioan 8:46) Așa și 

noi trebuie să avem conștiinţa interioară că nu imităm sau ne împrietenim cu lumea în timp ce suntem 

în ea, ci suntem sinceri în ceea ce facem într-un mod pios, având mai mult decât numai o formă de 

devotament pios. W 11/15 

 

VINERI, 7 NOIEMBRIE 

Nu fiţi tulburaţi de focul din mijlocul vostru, care este spre încercarea voastră, ca şi cum vi s-ar 

întâmpla ceva ciudat. Dimpotrivă, continuaţi să vă bucuraţi fiindcă sunteţi părtaşi la suferinţele lui 

Cristos. – 1 Pet.4: 12,13, NT. 

 

Noi avem iluminare de la Dumnezeu prin Cuvântul și organizaţia sa teocratică. Așa că nu avem 

acum nici un motiv să ne neliniștim. Bucurându-ne de ceea ce ne face să suferim, ne dă putere să ne 

păstrăm integritatea la încercare. Noi suntem părtași nu numai la suferinţele obișnuite ale oamenilor, ci 

și la suferinţele lui Cristos. Această suferinţă trebuie să fie înaintea gloriei de a trăi în noua lume, după 

ce Cristos se dezvăluie complet la Armaghedon. În toată suferinţa, să rămânem sănătoși în gândire și să 

păstrăm spiritul lui Dumnezeu asupra noastră. (1 Pet. 4:14, NT) Noi probabil nu avem acum glorie 

exterioară asupra noastră, dar spiritul lui Dumnezeu acum asupra noastră este un „spirit de glorie”, 

garanţia că gloria va veni ca răsplată pentru suferinţa actuală. Simțiți cu fraţii voștri care suferă în altă 

parte. Dați un bun exemplu de îndurare loială a suferinţei. W 9/15 

 

SÂMBĂTĂ, 8 NOIEMBRIE 

Nu spune: îi voi face ceea ce mi-a făcut. – Prov. 24:29, AS; Mat. 5:39, NT. 

 

Un adevărat împlinitor al predicii de pe munte nu va opune rezistenţă unei persoane păcătoase, 

profitând de legea răzbunării de a plăti cu aceeași monedă, rană pentru rană, unde este doar o problemă 

personală și unde îndeplinirea mandatului său de a-l servi pe Dumnezeu nu este implicată direct. 

Creștinii nu pot să ia legea în propriile lor mâini, să întoarcă o nedreptate altora. Mai degrabă, ignoraţi 

greșeala personală și arătaţi atitudinea mentală a lui Cristos și continuaţi cu serviciul. Agresorul păcătos 

să își amintească cumpătarea voastră, mai degrabă decât orice lovitură ar fi putut primi de la voi în 

schimb, lovitură care s-ar dovedi că sunteţi la fel de violenţi ca și el. Arătaţi respectul cuvenit pentru 

guvernul organizat, chiar dacă este uman. Susţineţi procesele legale ale ţării și legile care nu sunt 

împotriva neprihănirii și legii lui Dumnezeu. Prin fapte iubitoare și prin rugăciune arătaţi-vă voitori să 

îi ajutaţi chiar și pe dușmanii și persecutorii voștri să găsească calea spre salvare. Nici o faptă nedreaptă 

să nu provoace ura, care caută numai să abată durere asupra dușmanilor voștri personali. W 2/1 

 

DUMINICĂ, 9 NOIEMBRIE 

Păstoriţi turma lui Dumnezeu printre voi. – 1 Pet. 5:2, NT. 

 

Cât de potrivit este sfatul lui Petru pentru cei care sunt mai bătrâni spiritual în mijlocul congregaţiei 

oamenilor lui Dumnezeu! Precum Principalul Păstor aduce mai multe alte oi în acea turmă sub acel 



Păstor, cât de multă muncă de păstorire este de făcut astăzi! În timp ce facem această lucrare, să ne 

asigurăm că o facem într-un mod corect, precum Petru prescrie, voitor, cu înflăcărare, drept exemple 

pentru turmă și nu sub constrângere, nici pentru iubirea câștigului necinstit, nici stăpânind peste cei 

care sunt oile lui Dumnezeu. Nu numai cei mai în vârstă din punct de vedere spiritual dar și cei mai 

tineri ar trebui să fie umili, supuși îndrumării mâinii lui Dumnezeu. Noi trebuie cu toţii să facem asta de 

dragul vânării, adunării și hrănirii oilor Marelui Păstor. Deoarece celelalte oi sunt acum despărţite de 

caprele lumești, să îi primim bine pe toţi, oricât de mulți, vin la turmă. Cu toţii să ne purtăm pașnic, 

iubitor unul cu celălalt, ca noi să putem trece de Armaghedon împreună, drept o singură turmă 

indivizibilă. W 9/15 

 

LUNI, 10 NOIEMBRIE 

Tu te-ai aplecat, purtându-te ca o prostituată. Totuși te-am plantat ca pe o viţă de vie, o sămânţă cu 

adevărat dreaptă: cum atunci te-ai schimbat faţă de mine în vlăstare degenerate de viţă străină? – Ier. 

2:20,21, AS. 

 

Creștinătatea nu a avut puterea să reziste infecţiei și contaminării rezultate din compromisul cu 

religia falsă, nu mai mult decât a avut Israelul natural din vechime să facă asta. În loc să sfinţească 

doctrinele păgâne, filozofiile, obiceiurile și practicile, adoptându-le în sistemul ei religios, creștinătatea 

s-a pângărit cu această lume. Ea a pângărit numele lui Cristos pe care îl poartă. Totuși ea pretinde să fie 

promisă în căsătorie cu el. Indiferent cât de pură pretinde să fie originea ea, de la Cristos, adevărata 

Viţă de vie, totuși astăzi și ea s-a schimbat într-o viţă rea, părăginită și sălbatică în viziunea lui 

Dumnezeu. Ea nu produce roadele împărăţiei lui Dumnezeu. Este ea creștină sau păgână? Sfânta 

Scriptură răspunde, Păgână! Precum un vlăstar de aruncat ea va fi mistuită. W 11/1 

 

MARŢI, 11 NOIEMBRIE 

Să facă ce vrea; nu păcătuiește. Să se căsătorească. – 1 Cor. 7:36, NT. 

 

Dacă un creștin vrea să se căsătorească „în Domnul”, Dumnezeu nu își exercită dorinţa de a decide, 

ci lasă fiecare creștin să aibă întreaga libertate de decizie. Dumnezeu îl asigură că nu păcătuiește dacă 

se căsătorește „în Domnul”, ci îi spune care îi va fi soarta dacă va rămâne singur sau dacă se va 

căsători. El este liber să rămână singur și să se bucure de un domeniu mai larg al serviciului și 

privilegiile speciale pentru care celibatul îl adaptează. El este liber să se căsătorească, fără să 

păcătuiască în acest fel, să se bucure de privilegiile căsătoriei. Dar trebuie să se deosebească astfel cu 

un anumit control asupra propriului său corp și trebuie să se aștepte la „necaz în carne”. Nu există păcat 

în exercitarea dorinţei sale în acest caz. Ce își dorește? Voinţa lui Dumnezeu este numai ca, dacă se 

căsătorește, el să își iubească soţia, să păstreze patul conjugal nepângărit de comiterea de adulter și să-

și crească copiii după disciplina și sfatul autoritar al lui Iehova și să-și dovedească integritatea, 

îndeplinind jurămintele făcute lui Dumnezeu. W 6/15 

 

MIERCURI, 12 NOIEMBRIE 

La nimeni în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi 

de la apus şi se vor întinde la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în regatul cerurilor. – Mat. 

8:10,11, NT. 

 

Isus s-a referit aici că multe Neamuri își vor exercita credinţa când evanghelia Împărăţiei va fi 

predicată tuturor naţiunilor. Datorită credinţei în mesajul lui Dumnezeu, ei vor fi transferaţi de la o 

condiţie săracă de înstrăinare de Dumnezeu și înfometare spirituală și vor fi aduși precum Lazăr la 

pieptul lui Avraam. Adică, ei vor fi luaţi în favoarea lui Dumnezeu Iehova și la inima sa și vor fi 

adoptaţi drept fiii și moștenitorii Împărăţiei cu Isus Cristos, Sămânţa lui Avraam. Ei vor veni sub 

ocrotirea Teocraţiei unde a fost rămășiţa evreiască și vor mânca la „masa lui Iehova” din bogăţiile 



spirituale ale adevărului scriptural și ale serviciului sacru ca martorii săi. Continuând acum timp de 

nouăsprezece secole, aceasta a atins un apogeu în zilele noastre. W 2/15 

 

JOI, 13 NOIEMBRIE 

El mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită; ... și m-a făcut o săgeată ascuţită; în tolba sa de săgeţi m-a 

ascuns. – Isa. 49:2. 

 

Întreaga clasă unsă a slujitorului este produsă pentru un serviciu împotriva dușmanilor lui 

Dumnezeu. De acea a făcut Dumnezeu gura Slujitorului ca o sabie ascuţită și l-a făcut ca o suliţă sau 

săgeată netedă. Limba Servitorului și a adepţilor săi, preia Cuvântul lui Dumnezeu și astfel folosește 

„sabia spiritului”. Ea declară judecata lui Iehova împotriva dușmanilor săi, expune inimile ipocriţilor 

religioși, supune la moarte doctrinele false și tradiţiile omenești. Când servitorii o folosesc, El îi 

ascunde în umbra mâinii sale. Astfel, chiar dacă sunt în luptă deschisă ei sunt totuși sub protecţia sa. De 

departe Iehova își trimite clasa servitoare, precum o săgeată ascuţită trasă dintr-un arc încordat. 

Dumnezeu și-a ţinut Fiul, marele său Purtător de Cuvânt, aproape sau l-a pus deoparte ca pe o săgeată 

în tolbă, păstrându-l pentru folosire la vremea potrivită. Toată clasa servitoare el a păstrat-o pentru 

folosirea la vremea potrivită, la care vreme îi propulsează prin spiritul său împotriva dușmanilor 

împărăţiei lui Dumnezeu. W 12/15 

 

VINERI, 14 NOIEMBRIE 

Avraam a spus: „Ei îi au pe Moise și Profeţii; să îi asculte.” – Luca 16:29, NT. 

 

Evreii au fost cei care au avut atunci Legea Mozaică, Profeţii și cealaltă secţiune a Scripturilor 

Evreiești intitulate ca Psalmi. Avraam a arătat că nu a fost de acord cu rugămintea clasei omului bogat 

referitoare la Lazăr. În același fel, clasei lui Lazăr nu îi este permis să dea la o parte pe Moise sau 

Profeţii, să îi ignore, să scoată sau să adauge. Scripturile pe care deja le au trebuie să rămână 

neschimbate și fără compromis. Clasa omului bogat sau cei „cinci fraţi” ai săi au astăzi nu numai pe 

Moise și Profeţii sau Scripturile Evreiești, ci și Scripturile Grecești ale discipolilor lui Cristos. Clasa 

„omului bogat” nu a dat atenţie strictă la aceste scripturi și nu și-a conformat viaţa și învăţătura după 

ele. Prin urmare a avut de suferit. Așa că dacă cei „cinci fraţi” sau alţi membri ai părţii religioase a 

organizaţiei Diavolului ascultă aceste scripturi și își adaptează vieţile după ele, numai atunci nu vor 

ajunge în starea de chin și fără speranţă a „omului bogat”. W 3/1 

 

SÂMBĂTĂ, 15 NOIEMBRIE 

Iartă-ne datoriile, aşa cum şi noi le-am iertat datornicilor noştri.” – Mat. 6:12, NT. 

 

O încălcare a legii lui Dumnezeu ne pune în datorie faţă de el. Pentru păcatul nostru el ar putea să ne 

ceară și să ne pretindă vieţile; ar putea să ne izgonească din organizaţia sa sfântă și din părtășia și 

asociaţia cu ea. El ar putea să își retragă pacea de la noi, întrerupând toate relațiile pașnice cu noi. Ar 

putea să ne facă să îi înapoiem tot ceea ce am primit de la el prin bunătatea sa nemeritată. Noi îi 

datorăm iubire, exprimată prin supunere; și când păcătuim noi nu reușim să ne plătim datoria de iubire 

faţă de el, pentru că păcatul este neiubitor pentru Dumnezeu. Această petiție nu ar fi autorizată dacă nu 

ar fi fost un motiv pentru iertarea noastră de către Dumnezeu. Motivul pentru aceasta nu este numai 

iubirea și îndurarea lui într-un mod abstract fără referire la dreptatea sa perfectă care cere moarte pentru 

păcat. Motivul pentru iertare este iubirea și îndurarea lui exprimată în sacrificiul uman al Fiului său 

Isus Cristos care a întrunit în totalitate cerinţele dreptăţii pentru noi. Astfel ca să ne rugăm pentru asta 

noi trebuie să acceptăm sacrificiul lui Cristos. W 8/15 

 

DUMINICĂ, 16 NOIEMBRIE 



Să aveţi o conştiinţă bună, pentru ca aceia care vorbesc dispreţuitor despre purtarea voastră bună 

în Cristos să rămână de ruşine . – 1 Pet. 3:16, NT. 

 

Dacă facem asta, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu pentru examinare noi putem să îi dăm un 

răspuns cu o bună conștiinţă. Atunci el ne va judeca cu aprobare prin Isus Cristos. Dar s-ar putea, de 

asemenea, ca o persoană cu inimă onestă care vă vede doritori să suferiţi ca să deţineţi o conștiinţă 

bună faţă de Dumnezeu, să fie impresionată și să fiei condusă să vadă că Dumnezeul vostru este 

adevăratul Dumnezeu viu și astfel se va întoarce la El pentru salvare. Să fim botezaţi în exemplul lui 

Cristos, pentru că el este Mai Marele Noe în arca noului sistem de lucruri pentru salvare. Botezul ca noi 

să fim salvaţi depinde acum de el. Așa că prin toate mijloacele să cerem acum și să păstrăm o conștiinţă 

bună faţă de Dumnezeu. În acest fel noi o să fim ascunși în ziua mâniei lui Iehova și o să realizăm 

scopul botezului în Mai Marele Noe pentru salvarea noastră. W 11/15 

 

LUNI, 17 NOIEMBRIE 

Daţi-i Cezarului ce este al Cezarului. – Mat. 22:21 

 

Problema aici discutată nu a fost ordinul militar al lui Cezar sau înrolarea voluntară în armata sa. 

Ceea ce Isus a declarat legitim conform legii lui Dumnezeu prin Moise a fost să dea impozit lui Cezar, 

chiar dacă Cezar și-a extins imperiul prin arme carnale și a luat independenţa și libertatea oamenilor 

aleși ai lui Iehova. Chiar și un om care s-a opus cu conștiinciozitate să servească în armatele lui Cezar 

de agresiune ar trebui să îi plătească taxe în calitate de cuceritor. Chiar dacă Cezar a aplicat o mare 

parte a acestui lucru pentru programul său militar, totuși ceea ce a făcut cu banii nu era 

responsabilitatea celui care se opunea cu conștiinciozitate. Prin faptul că Cezar a preluat controlul ţării 

și a administrat guvernul, toţi oamenii supuși primeau beneficii materiale și pentru aceasta ei trebuiau 

să dea Cezarului impozit după cum stabilea el. Prin urmare, un oponent conștiincios care este dedicat 

lui Dumnezeu să îi fie martor nu este autorizat să se angajeze în conspiraţie sau să promoveze 

pacifismul. W 2/1 

 

MARŢI, 18 NOIEMBRIE 

Fără îndoială veţi folosi acest proverb cu privire la mine, „Doctore, vindecă-te pe tine.” – Luca 

4:23, NT. 

 

Prin asta, orășenii săi se refereau că Isus ar trebui să practice puterile sale miraculoase pe foștii săi 

vecini, ca și cum ar spune, Vindecarea începe acasă, în primul rând pentru propriul beneficiu. Dar Isus 

a încercat să facă apel la proprii săi orășeni prin predicarea sa mai degrabă decât prin alinarea 

miraculoasă a bolii. Dacă ar fi urmat ideea lor, „Doctore, vindecă-te singur,” el nu ar fi fost gonit din 

oraș de către ei și ameninţat cu moartea. Astfel din cauza lipsei lor de credinţă el a făcut miracolele pe 

străini, la fel cum a făcut profetul Ilie. El a știut că puterile de vindecare nu erau pentru propriul 

avantaj, ci ca un semn pentru străini, la fel ca și darul limbilor. Cel înzestrat cu puterea de tămăduire 

divină nu trebuia să fie un vindecător de sine. Puterea de vindecare trebuia folosită pentru alţii, nu 

pentru propria alinare a tămăduitorului și nici ca el să se îmbogăţească prin această practică și să 

accepte plată. W 5/1 

 

MIERCURI, 19 NOIEMBRIE 

Nu sunt ei toţi spirite pentru serviciul public, trimiși să slujească pentru cei care vor moșteni 

salvarea? – Ev. 1:14, NT. 

 

Răspunsul la întrebarea apostolului este Da. Noi trăim în vremea prezenței lui Cristos în împărăţia sa 

glorioasă și una dintre dovezile vizibile pentru asta este separarea oamenilor săi din toate naţiunile în 

două clase, oi și capre, simbolic vorbind. Îngeri măreţi participă la lucrarea sa de separare, pentru că 



Isus a prezis asta. (Mat. 25:31) Noi trăim în perioada sfârșitului acestui sistem de lucruri. Astfel îngerii 

sunt preocupaţi nu numai de adunarea oilor, ci și de păstrarea organizaţiei adevăraţilor creștini curată 

de orice fraudă. Cu participarea imediată a îngerilor săi, Regele a scos din organizaţia vizibilă a lui 

Dumnezeu pe toţi cei care au pozat în mod fraudulos drept moștenitori ai împărăţiei lui Dumnezeu, dar 

care sunt fii ai Diavolului. Dacă, acum noi suntem activi în a lăsa lumina de despărţire să strălucească, 

îngerii sub porunca Regelui Isus Cristos vor coopera cu noi. W 6/15 

 

JOI, 20 NOIEMBRIE 

O mie vor cădea alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi 

cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. – Ps. 91:7, 8, AS. 

 

Păstrând credinţă puternică, bazată pe cunoaşterea lui Dumnezeu, martorii săi pot să rămână la 

lucrarea de mărturisire. Nu au de ce să se teamă. Iehova a promis să le asigure cele necesare slujitorilor 

săi şi să-i protejeze. Este vremea să studiem şi să vorbim despre maiestatea lui Iehova şi toate faptele 

măreţe pe care El le-a făcut. Lupta va fi aprinsă. Ce experienţă minunată va fi să fim direct acolo în 

mijlocul ei şi să vedem victoria lui Iehova! Atunci vom fi uimiţi de puterea pe care o dă. Noi trebuie 

întotdeauna să credem promisiunile sale. Noi trebuie să avem încredere în el. Noi trebuie să avem 

nădejde absolută în Cuvântul său de adevăr. De aceea el a fost păstrat până în zilele noastre; profeţiile 

au fost scrise pentru beneficiul nostru. Umplându-ne minţile cu Scripturile, noi o să fim puternici; o să 

ştim exact ceea ce trebuie să facem. W 9/1 

 

VINERI, 21 NOIEMBRIE 

Pentru că Iehova a clădit Sionul; el a apărut în gloria sa. – Ps. 102:16, AS. 

 

Scopul lui Iehova este să construiască o organizaţie cerească care să fie un sanctuar. Ea este numită 

Sion. Este propria sa locuinţă şi el va locui în ea pentru totdeauna. Toate”pietrele” sale sunt din propria 

alegere, pregătire şi încercare; şi el va fi responsabil să le pună la locul lor. Cea mai importantă dintre 

acestea este piatra unghiulară de temelie. Sionul adevărat şi complet este oraşul ceresc format din 

sclavii credincioşi ai lui Dumnezeu care sunt născuţi din spirit, unşi, încercaţi, testaţi şi aprobaţi, zidiți 

pe „fundaţia sigură” Isus Cristos, Piatra Unghiulară, Regele uns al lui Dumnezeu. Cât de frumoase, 

plăcute şi grăitoare sunt aceste cuvinte despre puritatea Sionului: „Acesta este locul meu de odihnă 

pentru totdeauna; aici voi locui; pentru că mi-am dorit asta.” (Ps. 132:14, AS) Acest oraş a fost în curs 

de pregătire pentru aproape două mii de ani. Ridicarea acestuia are loc când Iehova apare în gloria sa. 

Oraşul principal al universului este Sion, bucuria şi plăcerea întregului pământ, pentru că Fiul său iubit 

este temelia lui şi toţi din el îl laudă pe Iehova. W 10/1 

 

SÂMBĂTĂ, 22 NOIEMBRIE 

Cu siguranţă cel care vă atinge [pe voi oamenii], atinge pupila ochiului meu. – Zah. 2:8; AT. 

 

De cei care renunță la nedreptate şi rămân de partea lui Iehova, el va avea grijă ca de ai săi, pentru 

că „Iehova îi ştie pe cei care îi aparţin”. (2 Tim. 2:19, NT) Dacă cineva îi atinge pe cei care i-a ales şi i-

a binecuvântat, este ca şi cum ar atinge pupila ochiului său. Organizaţia lui Iehova, Ierusalimul liber de 

sus, este mama noastră şi este cel mai apropiat lucru de El. El a creat-o şi a făcut-o pentru slava sa. Va 

fi foarte rău pentru persoanele şi naţiunile care se luptă împotriva lui Dumnezeu sau a martorilor săi. 

Aceştia aparţin lui şi la vremea potrivită el va executa judecata împotriva oponenţilor. Asta nu 

înseamnă că Iehova nu va permite ca membrii sau cei care fac parte din organizaţia sa să nu sufere 

rănire. El va permite asta; pentru ca cei care sunt răniţi să îşi poată dovedi integritatea şi credincioșia. 

Totuşi, el nu va lăsa să scape pe vinovaţii săi, în timp ce ne sfătuiește: „Răzbunarea este a mea, eu voi 

răsplăti, spune Iehova.” W 1/1 

 



DUMINICĂ, 23 NOIEMBRIE 

Dumnezeul lui Iacob este refugiul nostru. – Ps. 46:7. 

 

Avându-l pe Dumnezeul lui Iacob drept adăpostul nostru impunător, nu este nevoie să organizăm 

ferme de adăpost în locuri izolate, să ne retragem acolo şi să renunțăm la activitatea de teren ca 

vestitori ai Împărăţiei. Încrederea în marele Dumnezeu al lui Iacob nu este demonstrată prin ascunderea 

în izolare, ci este demonstrată mergând înainte pe câmpul de acţiune şi anunţând mesajul său de viaţă. 

„Iehova îl păstrează pe cel credincios”. (Ps. 31:23, AS) Refugiindu-ne în el, drept turnul nostru înalt, 

înseamnă să rămânem în unitate cu el, oriunde am putea fi în desfăşurarea datoriei. În acest fel stăm în 

interiorul organizaţiei oamenilor săi teocratici care sunt împrăştiaţi pe tot pământul. Îndeplinind 

instrucţiunile organizaţiei care sunt cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, noi muncim precum colegii 

noştri martori din oricare altă parte. Noi vestim unitar numele şi guvernul lui Iehova, invitându-i pe toţi 

cei care caută viaţa să se refugieze sub El. W 3/15 

 

LUNI, 24 NOIEMBRIE 

Supraveghetorul trebuie să fie ireproşabil , soţul unei singure soţii, ... Slujitorii auxiliari să fie soţi 

ai unei singure soţii. – 1 Tim. 3:2, 12, NT. 

 

Le este cerut acestor slujitori din congregaţii să fie soţi numai ai unei singure soţii vii. Să nu se 

înţeleagă că prin asta este spus că monogamia este cerută numai slujitorilor, iar poligamia este permisă 

pentru restul congregației. Cu siguranţă poligamia nu a fost practicată de către femei în vremurile 

apostolice prin faptul că aveau mai mulţi soţi vii. Astfel poligamia femeilor nu a fost motivul pentru 

care cerinţa înregistrării a fost făcută ca văduvele în vârstă să primească sprijin material de la o 

congregaţie, cea de a fi „soţia unui singur soţ”. (1 Tim. 5:9,10, NT) Astfel monogamia se aplică atât 

bărbaţilor cât şi femeilor creştine. Din moment ce slujitorii unşi ai congregaţiei trebuiau să fie exemple 

ai turmei creştine, ei trebuiau să fie exemple pentru credincioşi şi în acest sens de a fi căsătorit numai 

cu o singură soţie vie. Aceasta în sine arată că standardul pentru toţi adepţii lui Cristos este cel al unui 

bărbat cu o singură soţie, exact aşa cum Dumnezeu a aranjat cu Adam în Eden. W 4/15 

 

MARŢI, 25 NOIEMBRIE 

Facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. – Mat. 6:10, NT. 

 

Nu numai că voinţa lui Dumnezeu trebuie făcută de către creaturile umane de pe pământ precum 

este făcută de îngerii spirituali din cer, ci Dumnezeu va face ceea ce vrea aici pe pământ prin 

intermediul împărăţiei sale, precum facem şi în cer. În anul său stabilit, 1914, el a dat naştere împărăţiei 

sale, întronându-l pe Isus Cristos drept Rege în mijlocul duşmanilor săi. Şi Isus execută credincios 

voinţa sa faţă de acest pământ, precum a făcut faţă de cer când s-a luptat şi l-a alungat pe Satan şi 

demonii săi de acolo. Isus a venit odată pe pământ ca om să facă voinţa Tatălui aici. După distrugerea 

cerurilor şi pământului păcătos al lui Satan la Armaghedon, Dumnezeu va construi o nouă societate 

umană, membrii căreia vor iubi să facă voinţa lui Dumnezeu. Din moment ce voinţa sa de a avea ceruri 

noi şi pământ nou va fi îndeplinită şi din moment ce voinţa sa este să păstreze acest glob pământesc 

după Armaghedon, voința sa poate fi şi va fi făcută şi aici precum este făcută sus în cer. W 8/15 

 

MIERCURI, 26 NOIEMBRIE 

Cei care au rămas din sămânţa ei... respectă poruncile lui Dumnezeu. – Rev. 12:17, NT. 

 

Este practic să trăim în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Unii s-ar putea să protesteze că dacă toţi 

oamenii ar face asta ar fi în regulă, dar din moment ce majoritatea nu face asta este inutil ca numai unii 

să facă în acest fel. Totuşi aceeași oamenii luptă pentru convingerile lor politice şi sociale chiar dacă 

sunt în minoritate. Creştinii rămân fermi în credinţa lor. Altă lume ar putea să spună că împărăţia lui 



Dumnezeu va fi în regulă atâta timp cât merge, dar până atunci trebuie să facă ceva să îmbunătăţească 

condiţiile. Totuşi, creştinii nu stau inactivi, aşteptând dominaţia completă a Împărăţiei asupra 

pământului. Le sunt date atât de multe de făcut încât este obligatoriu ca ei să răscumpere timpul pentru 

a-şi îndeplini predicarea evangheliei. Neimpresionată, lumea vrea să facă lucrurile în felul ei, având 

încredere în propriile ei uneltiri, propriile eforturi, propriul ei drept. Asta este cât se poate de inutil 

având în vedere faptul că Dumnezeu Iehova este forţa cea mai înţeleaptă şi cea mai puternică din 

univers. La Armaghedon el îi va da uitării într-un mod practic pe toţi cei care i se opun. W 6/1 

 

JOI, 27 NOIEMBRIE 

Botezul - nu o îndepărtare a murdăriei cărnii, ci cererea făcută lui Dumnezeu pentru o conştiinţă 

bună. – 1 Pet. 3:21, Ro. 

 

Petru face o pledoarie puternică pentru o conştiinţă bună în noi, cei care suntem botezaţi în Mai 

Marele Noe în această „vreme de sfârşit”. Noi nu putem să fim botezaţi în el în arcă dacă nu urmăm o 

conştiinţă bună şi curată, pentru că Isus Cristos întotdeauna a avut şi a păstrat o asemenea conştiinţă, 

prin toate suferinţele sale. Ipocriţii plini de sine l-au acuzat, dar el ştia că nu suferă pentru nici o 

greşeală proprie ci pentru că a făcut voinţa bună a lui Dumnezeu. Drept adepţi ai săi noi trebuie să 

suferim, în special acum la a doua sa prezenţă ca Mai Marele Noe. Dar când suferim din mâinile 

oamenilor, să ne asigurăm că nu suferim din propria noastră vină. (1 Pet. 4:15, NT) Pentru ca botezul 

nostru în Mai Marele Noe să fie pentru salvarea noastră, trebuie să ne păstrăm conştiinţa interioară ca 

fiind fără vină conform legilor şi poruncilor lui Dumnezeu. W 11/15 

 

VINERI, 28 NOIEMBRIE 

Sfârşitul complet al tuturor lucrurilor s-a apropiat. Fiţi, prin urmare, fermi în gândire. – 1 Pet. 4:7, 

NT. 

 

Martorii lui Iehova cred că exemplul lui Noe la sfârşitul vechii lumi nelegiuite este cel mai ştiinţific 

şi dacă îl urmăm în această „vreme de sfârşit” a lumii ne garantează viaţă. La fel ca Noe şi familia sa, 

martorii lui Iehova de astăzi sunt interesaţi în perpetuarea familiei umane după cataclismul de la 

Armaghedon. În armonie cu asta ei imită acum exemplul lui Noe de credinţă şi aduc în turme „celelalte 

oi” ale lui Dumnezeu sub organizaţia sa teocratică în faţa apropierii sfârşitului lumii. Dumnezeu Iehova 

ne-a dat spiritul de sănătate a minţii. Astfel noi declarăm promisiunea sa că pământul va supravieţui 

Armaghedonului şi că voinţa lui Dumnezeu va fi făcută aici în schimbarea întregului glob într-un 

paradis. Supravieţuitorii Armaghedonului şi cei înviaţi din morminte se pot dovedi demni să îl 

locuiască pentru totdeauna. Astfel în faţa sfârşitului noi nu ne pierdem echilibrul mental, ci acţionăm 

conform credinţei noastre. W 9/15 

 

SÂMBĂTĂ, 29 NOIEMBRIE 

Încetaţi să mai fiţi modelaţi de acest sistem de lucruri. – Rom. 12:2, NT. 

 

Dacă a ne dovedi nouă voinţa lui Dumnezeu noi trebuie să ne schimbăm minţile, este evident că 

acest sistem de lucruri nu este potrivit voinţei lui Dumnezeu. Prin urmare, noi trebuie să încetăm să mai 

fim modelaţi după acest sistem ca să ne putem dovedi care este voinţa bună, acceptabilă şi completă a 

lui Dumnezeu. Acest sistem ar putea să se mândrească că este mult mai avansat decât lumea antică care 

s-a încheiat la potopul din ziua lui Noe, dar el este exact ca ea în aceleaşi privinţe pentru care a venit 

potopul. Există o înclinaţie continuă a minţii către rău, o continuă înclinaţie a gândirii contrar voinţei 

Creatorului, Dumnezeu Iehova. (Gen. 6:5, AT) Întregul sistem de lucruri pe care oamenii din lume 

încearcă să îl aducă în rând cu concepţia modernă este modelat conform gândirii greşite şi cu cât 

continuă mai mult sistemul cu atât mai mult se îndepărtează de adevărul absolut. Aceasta nu este 



potrivit gândirii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să dispară şi asta cât de curând. Este acum pe cale de 

ieşire! Este timpul ca noi să aflăm gândurile lui Iehova. W 10/15 

 

DUMINICĂ, 30 NOIEMBRIE 

O, dați mulțumiri Dumnezeului dumnezeilor; pentru că bunătatea sa iubitoare durează pentru 

totdeauna. - Ps. 136:2, AS. 

 

Religia falsă, veneraţia falşilor dumnezei, conduce la moarte şi distrugere în bătălia de la 

Armaghedon. Adoptarea şi păstrarea unei religii curate şi nepângărite, închinarea la adevăratul 

Dumnezeu Iehova prin Marele său Preotul, conduce la viaţă eternă în noua lume. În lupta decisivă a 

dumnezeilor la Armaghedon, toţi dumnezeii falşi ai acestei lumi, vizibili şi invizibili, se vor răsturna de 

pe piedestal în înfrângere şi vor fi distruşi şi veneraţia lor falsă şi necurată şi religia vor dispărea odată 

cu ei. Asta înseamnă că închinătorii lor vor pieri cu ei, spre ocara veşnică a dumnezeilor falşi şi a 

veneraţiei false. Dar Cel Mai Înalt Dumnezeu Iehova, prin Marele său Preot, Isus Cristos, va păstra 

adevăraţii închinători prin acel conflict al lumii, puternic şi distructiv. Prin acest miracol extraordinar 

religia curată şi nepângărită va supravieţui cu ei în noua lume şi veneraţia pură se va bucura de victorie 

tot timpul. W 11/1 

 

 

LUNI, 1 DECEMBRIE 

După ce veţi suferi puţin timp, Dumnezeul oricărei bunătăţi nemeritate… va desăvârşi el însuşi 

formarea voastră, vă va face neclintiţi, vă va întări. – 1 Pet. 5:10, NT. 

 

Nu fugiţi după adăpost și nu vă izolaţi. Staţi umăr la umăr cu fraţii voștri și înduraţi suferinţe cu ei și 

astfel ridicaţi-vă împotriva Diavolului cu tărie în credinţă. Dumnezeu Iehova este foarte apropiat de noi 

și se ocupă de noi, având ca țintă salvarea noastră completă. El nu lasă ca suferinţa să vină asupra 

noastră să ne distrugă, ci caută să ne perfecţioneze în supunere prin lucrurile care le suferim. El ne 

instruiește pentru serviciu credincios în viitor, să ne facă neclintiți în slujba sa, puternici spirituali. Prin 

urmare, când sosește apogeul testului final în scurt timp după efortul disperat al dușmanului combinat, 

cu tot ceea ce are dușmanul, noi vom ieși complet victorioși pentru apărarea lui Dumnezeu și vom 

supravieţui sfârșitului. Astfel nu vă deprimaţi sub suferinţa continuă. W 9/15 

 

MARȚI, 2 DECEMBRIE 

Și frunzele pomilor erau pentru vindecarea naţiunilor. – Rev. 22:2, NT. 

 

Roadele Împărăției, adică, mesajul Împărăției și serviciul activ de răspândire al acestuia, ei le aduc 

pentru marea mulțime de oameni de bunăvoință să le mănânce și să le dea mai departe celorlalți 

înfometați. Fiind pomi ai neprihănirii, ei sunt pomi buni. Frunzele lor sunt declarațiile exterioare 

credincioase a ceea ce ei cred și instruiesc, fără ipocrizie și acompaniate de către fructele Împărăției în 

fiecare lună și în fiecare anotimp al anului. Și astfel aceste frunze simbolice, când sunt aplicate 

oamenilor de bunăvoință de oriunde, sunt dătătoare de sănătate, curative, acționând ca tratamente. Sute 

de mii au venit deja la acești pomi de pe malul râului, au mâncat fructele Împărăției oferite și și-au 

aplicat frunzele vindecătoare, prin faptul că au acceptat serviciile educaționale ale rămășiței unse a 

martorilor lui Iehova. Ei au experimentat vindecarea mentală, morală și în relația lor cu Dumnezeu, și 

sunt acum pregătiți pentru viață în noua lume. W 5/15 

 

MIERCURI, 3 DECEMBRIE 

Dacă Iehova vrea, noi o să trăim și, de asemenea, vom face una sau alta. – Ias. 4:15, NT. 

 



După ce ne-am făcut planurile personale referitor la unde, când și cum o să fim activi pe teren, noi ar 

trebui să spunem, ,,Dacă Iehova vrea, eu voi face lucrarea sa atunci și acolo”. Dacă te scutește și te lasă 

să ajungi acolo și să servești, poți să-i mulțumești pentru acest privilegiu. Dacă ai experiențe plăcute și 

obții rezultate încurajatoare din eforturile tale, poți să-i mulțumești pentru aceste expresii ale 

bunăvoinței sale, pentru că orice dar bun și fiecare cadou perfect vine de la el, Tatăl luminilor celeste. 

Dacă există opunere sau încercări, dacă rezultatele favorabile nu se arată imediat, poți studia problema 

și determina cât de mult este responsabil Satan sau în ce măsură este vina ta din cauza lipsei de 

pregătire pentru serviciu, lipsă de tact, din cauza faptului că ai adus rușine asupra mesajului prin 

comportament personal sau din alte cauze. Știind că faci voința lui Dumnezeu, du mai departe 

credincios serviciul său. Prin această persistență înfrânge intențiile dușmanului. W 6/15. 

 

JOI, 4 DECEMBRIE 

La acea vreme Mihail o să se ridice, marele prinț, care s-a ridicat pentru copiii poporului tău;...și 

la acea vreme, oamenii tăi vor fi eliberați. – Dan. 12:1, AS. 

 

Marea eliberare promisă începe când ,,vremurile stabilite ale națiunilor” se termină, în 1914 d.Cr. 

Această perioadă de timp se întinde pentru 2520 de ani, din 607 î.Cr. De-a lungul acestor secole, 

națiunea lui Dumnezeu nu a avut niciodată un rege din linia lui David să conducă pe tron, pentru că 

coroana a fost rezervată pentru cel care are dreptul la ea. Încoronarea sa nu urma să aibă loc la prima 

apariţie a lui Isus Cristos, ci la a doua. El nu urma să fie Rege doar asupra unei mici părți a pământului, 

ci Regele tuturor. El este ,,Regele regilor”. Nici un oraș de pe pământ nu putea să fie locul acestui Rege 

măreț, în afară de cer. Numele său profetic ,,Mihail” înseamnă ,,Cine este ca (sau, precum) 

Dumnezeu?” Isus Cristos este ,,imaginea lui Dumnezeu”. În cele din urmă el se ridică drept ,,marele 

prinț”. De ce? Pentru a ajuta, a apăra, și a elibera oamenii săi și a distruge pe dușmanii lor. W 7/1. 

 

VINERI, 5 DECEMBRIE 

Căci, chiar dacă ar exista cei ce sunt numiți „dumnezei“, fie în cer, fie pe pământ, așa cum și există 

mulți „dumnezei“ și mulți „domni“, pentru noi există un singur Dumnezeu. – 1 Cor. 8:4-6, NT 

 

Conform acestei lucru, a  existat întotdeauna un conflict între venerația lui Iehova, Dumnezeu și 

Tatăl lui Isus Cristos și venerația tuturor așa-numiților ,,dumnezei” ai acestei lumi, inclusiv 

creștinătatea. Venerația singurului Dumnezeu adevărat Iehova este adevărata venerație. Depășiți 

numeric de mii de ori de către închinătorii acestor dumnezei ai acestei lumi, cei care îl venerează pe 

Iehova drept singurul Dumnezeu înfruntă aceeași întrebare acum ca și în toate cele șaizeci de secole 

trecute din istoria umană. Va supraviețui venerația lor? Va triumfa? Despre răspunsul la această 

întrebare nu poate exista dubiu. Singurul Dumnezeu viu și adevărat Iehova va triumfa peste dumnezeii 

falși, în ciuda numărului lor. Prin urmare, adevărata venerație a lui Dumnezeu Iehova va triumfa peste 

întreaga venerație falsă și va fi singura care va supraviețui. Ziua pentru acel triumf este aproape. W 

11/1. 

 

SÂMBĂTĂ, 6 DECEMBRIE 

Pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci le sunt pângărite și mintea, și 

conștiința. – Tit 1:15, NT. 

 

Este atât de ușor să dezvoltăm o conștiință pângărită, una care condamnă ceea ce este pur în 

viziunea lui Dumnezeu. Cum? Dacă urmăm principiile impuse de oameni ale ipocriziei și ținem ferm 

de ele și nu avansăm cu lumina de înaintare a lui Dumnezeu despre măsurile lui de salvare. Fariseii au 

devenit depravați în acest fel, încât nu au văzut nimic curat în ceea ce Isus și discipolii săi au făcut și au 

instruit. Cum au devenit așa? Acceptând miturile religioase și poruncile oamenilor în locul celor ale lui 

Dumnezeu. Astfel ne este spus ,,fiți sănătoși în credință, nu dați atenție miturilor evreiești și poruncilor 



oamenilor, care se îndepărtează de la adevăr”. Pentru a evita asta noi nu  trebuie să dăm atenție 

miturilor religioase sau arborilor genealogici carnali, care ne umplu de mândrie și determină distincții 

sociale și lipsă de unitate creștină printre noi. Noi trebuie să ne luminăm și să ne curățăm conștiința 

prin adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. W 11/15 

 

DUMINICĂ, 7 DECEMBRIE 

Căci nu-mi va ajunge timpul să mai vorbesc despre Ghedeon, Barac, Samson, Iefta, David, precum 

şi despre Samuel şi ceilalţi profeţi, care, prin credinţă, au înfrânt regate,… au fost viteji în război, au 

pus pe fugă armatele de străini  . – Ev. 11:32-34, NT. 

 

Toți cei pe care Pavel îi numește erau luptători. Iehova le-a oferit victoria. Noi putem să ne uităm pe 

lista martorilor lui Iehova, de la Avraam încolo ca să arătăm că nu erau pacifiști. Istoria martorilor lui 

Iehova merge înapoi până la fiul lui Adam, Abel, pe care fratele său Cain l-a omorât, pentru că Abel a 

primit mărturie favorabilă de la Dumnezeu, Iehova. Apostolul Pavel, în capitolele 11 și 12 din 

scrisoarea către Evrei, arată acest fapt. În toată această istorie de aproape șase mii de ani, raportul nu 

arată pe martorii lui Iehova vinovaţi de ,,opoziție față de război sau față de folosirea forței militare 

pentru nici un scop”, care este definiția pacifismului. De un astfel de pacifism nici măcar Biblia nu 

poate fi acuzată că instruiește și nici martorii lui Iehova, care rămân în cel mai scrupulos mod la Biblie, 

nu pot fi acuzați de asta. W 2/1. 

 

LUNI, 8 DECEMBRIE 

Unii oameni s-au strecurat care ...schimbă bunătatea nemeritată a Dumnezeului nostru într-o scuză 

pentru o conduită libertină și care îi sunt infideli singurului nostru Proprietar și Domn, Isus Cristos. – 

Iuda. 4, NT. 

 

Creștinii trebuie să intre în căsătorie într-un mod onorabil. Nici o fată singură să nu ispitească un 

bărbat singur la relații sexuale cu ea, cu scopul de a-l obliga să se căsătorească cu ea. Aceasta este 

fornicație din partea amândurora, chiar dacă după aceasta el se simte obligat și o ia de soție. Cel mai 

probabil, totuși, virtutea ei ușoară va crea dispreţ  în el pentru ea, astfel încât el își va dori ca soție, nu 

pe ea, ci o femeie cu onoare, care rezistă tuturor înclinaților sau sugestiilor la imoralitate. Nici o văduvă 

tânără cu pasiuni animalice să nu ispitească și să cedeze unui bărbat pentru satisfacere sexuală. Pe de 

altă parte, nici un bărbat singur să nu creadă că are libertate premaritală și că poate avea relații sexuale 

cu fete una după alta, până când dă peste una cu principii morale pe care să o vrea ca soție. Prin 

asemenea toleranță sexuală el este un soţ adulter și un ademenitor egoist al femeilor. Păziți-vă de 

bărbații care se furișează pentru asemenea motive imorale. W 4/15 

 

MARŢI, 9 DECEMBRIE 

Astfel este legitim să facem ceea ce este corect în sabat. Isus Cristos este același ieri și astăzi și 

pentru totdeauna. – Mat. 12:12 și Evrei 13:8, NT. 

 

Cum rămâne cu oamenii de bunăvoinţă care supravieţuiesc luptei de la Armaghedon deoarece au 

avut parte de o vindecare spirituală acum? Vor fi ei vindecaţi instantaneu de toate bolile trupești și 

perfecţionaţi miraculos? Nu. Aceasta nu se va potrivi cu faptul că ei încă mai au aceleași corpuri 

omenești și încă mai au aceleași urme de păcat și înclinaţii spre răutate, pe care le-au moștenit de la 

Adam. Ei nu vor mai fi făcuţi perfecţi dintr-odată după Armaghedon precum martorii credincioși din 

vremurile antice, Abel, Enoh, Noe, Avraam, etc. și nu vor fi înviaţi drept oameni perfecţi prin puterea 

lui Dumnezeu cu ajutorul lui Cristos, Regele. Pentru toţi cei care vor supravieţui Armaghedonului și 

pentru cei care vor fi ridicaţi din mormintele memoriale, tămăduirea fizică va fi progresivă până când 

perfecţiunea umana este atinsă, cel mai târziu la sfârșitul sabatului de o mie de ani. Acest progres 



treptat în vindecarea fizică va depinde de progresul lor în calea neprihănirii sub conducerea lui Cristos. 

W 5/15 

 

MIERCURI, 10 DECEMBRIE 

Și astfel ți-ai îndrumat poporul. – Isa. 63:14. 

 

Dacă fiecare dintre noi ar fi fost lăsat singur doar pentru că avem o copie a Bibliei și am fi fost lăsaţi 

să ne îndrumăm mișcările independent după cum am crede că înţelegem acel Cuvânt, ce ar fi? Se poate, 

sau este posibil să existe multă confuzie sau muncă în competiţie între noi. Așa că, în afară de posesia 

individuală a Cuvântului lui Dumnezeu, noi avem nevoie de o organizaţie teocratică. Da, în afară de 

spiritul lui Dumnezeu de luminare, un creștin are nevoie de organizaţia teocratică a lui Iehova pentru a 

înţelege Biblia. El trebuie să participe la întâlnirile organizate de către acea organizaţie și să studieze cu 

semenii săi  creștini. El are nevoie, de asemenea, de organizaţie pentru a munci în armonie cu scopurile 

lui Dumnezeu și ca să fie îndrumat corect în acţiunile sale. Motivul este că Dumnezeu se ocupă de 

organizaţie și nu cu persoane individuale care sunt în afara organizaţiei sale sau care încearcă sfidător 

să acţioneze independent de aceasta. W 6/15 

 

JOI, 11 DECEMBRIE 

Arată lucrurile care o să vină, ca noi să putem știi că sunteţi dumnezei; da, faceţi bine sau faceţi rău 

ca noi să putem fim îngroziţi. – Isa. 41:23. 

 

Iehova a demonstrat că are dreptate,  nu și dumnezeii Babilonului. Fiindu-le dată ocazia să facă bine, 

eliberând voluntar martorii lui Iehova din puterea lor și fiindu-le dată șansa să facă rău, exterminând 

martorii de pe pământ, ei nu au reușit să arate că sunt dumnezei în comparaţie cu Iehova, Dumnezeul 

rămășiţei sale unse. Când războiul din cer a urmat întronarea Fiului lui Dumnezeu în 1914 drept Rege 

al noii lumi, zeilor demonici din Babilon, inclusiv lui Satan, conducătorul lor, le-a fost provocată o 

cădere forţată din cer jos pe pământ, scăunelul de la picioarele Regelui lui Dumnezeu. Astfel Iehova, 

prin Regele său Isus Cristos, s-a apărat ca adevăratul Dumnezeu, arătându-și puterea asupra 

organizaţiei puternice inamice Babilon. El s-a apărat ca Dumnezeu Atotputernic, eliberându-și rămășiţa 

de sub puterea ei. Adevărata sa veneraţie a fost astfel restabilită și reînnoită pe pământ și aceasta va fi 

păstrată. Va câștiga victoria! W 11/1 

 

VINERI, 12 DECEMBRIE 

Timpul rămas este redus. ... pentru că scena acestei lumi se schimbă. – 1 Cor. 7:20,31, NT. 

 

Creștinii acum nouăsprezece secole au văzut că au pierdut destul timp în trecut cu vanităţile acestei 

lumi vechi. Ei au văzut că o nouă lume nesfârșită venea și ei trebuie să se dovedească demni să trăiască 

în ea, indiferent cât de departe ar putea fi așezarea ei. În acest fel ei stabileau un exemplu potrivit 

pentru noi astăzi. La fel ca ei noi nu ar trebui să ne gândim egoist că am putea în același fel să ne 

bucurăm de lume atâta timp cât rezistă și să profităm de șansa de a ne întoarce la principiile noii lumi 

chiar înainte să murim sau înainte ca această lume să dispară. La fel ca ei noi trebuie să fim înţelepţi și 

să realizăm că facem un raport acum pentru judecata noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca acea 

judecată să fie una care ne răsplătește cu viaţă eternă în noua lume, noi trebuie să trăim și să acţionăm 

ca atare de acum înainte. Să nu ne păcălim singuri. Responsabilitatea noastră contează de acum înainte. 

Numai retrăgându-ne acum iubirea și sprijinul de la această lume putem scăpa să nu fim condamnaţi și 

executaţi cu ea. Să înfruntăm critica nedreaptă a lumii pentru că facem asta. W 9/15 

 

SÂMBĂTĂ, 13 DECEMBRIE 

Văd în membrele mele o altă lege care se luptă împotriva legii minţii mele. – Rom. 7:23, NT. 

 



Conform legii ereditare din minţile noastre, ele își doresc sau li se pare mai ușor să graviteze în jurul 

păcatului și egoismului. Pentru a înlocui asta cu o lege mai bună, noi trebuie să ne schimbăm minţile cu 

o nouă cunoștință. Dar după ce am dobândit-o din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm la mințile 

noastre care sunt umplute cu această cunoștință divină. Împotriva inclinaţiilor păcătoase și împotriva 

tendinţei spre inerţie mentală și uitare noi trebuie să cultivăm obiceiuri mentale adecvate. În acest fel 

noi dezvoltăm cu adevărat  „o lege a minţii”, o înclinaţie a minţii sau un mulaj, o regulă mentală de 

acţiune și aceasta devine o forţă conducătoare în vieţile noastre. Cu cunoștinţa noastră binecuvântată 

din Cuvântul lui Iehova noi trebuie să ne antrenăm minţile în moduri corecte de gândire și în procese și 

eforturi corecte. Existenţa noastră veșnică depinde de stabilirea unei „legi a minţi” neprihănite. 

Destinul nostru depinde de lucrul asupra căruia ne fixăm atenţia. W 10/15 

 

DUMINICĂ, 14 DECEMBRIE 

Să faci tot posibilul să te prezinţi aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care n-are de ce 

să-i fie ruşine, care mânuieşte corect cuvântul adevărului. – 2 Tim. 2:15, NT. 

 

Acum este vremea să evităm discursurile goale ale celor care au atât de multe de spus dar care nu au 

sprijinul lui Dumnezeu, precum Core și cei 250 de bătrâni influenţi dintre izraeliţi, toţi dintre care au 

luptat împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Individual, fiecare trebuie să aibă grijă că înţelege Cuvântul 

lui Dumnezeu, îl studiază suficient și continuă să se prezinte înaintea lui Dumnezeu în serviciu, astfel 

încât să fie o persoană aprobată. A face munca atribuită este ceea ce contează. Serviți oriunde în 

organizaţia lui Dumnezeu este nevoie! Când cineva se întoarce la Tatăl întregii îndurări și se bazează 

pe el, făcând voia Sa, acela află că binecuvântări din belșug sunt disponibile pentru el. Omul trebuie să 

fie cu adevărat interesat de munca lui Dumnezeu și să vrea să îl cunoască bine. „Iehova îi cunoaște pe 

cei care îi aparţin” și noi ar trebui cu siguranţă să vrem să îl cunoaștem. A face asta înseamnă viaţă 

veșnică. W 1/1 

 

LUNI, 15 DECEMBRIE 

Iehova... îţi vindecă toate bolile. – Ps. 103:2,3, AS. 

 

Ochii minţii sau ai înţelegerii trebuie să fie deschiși ca să vadă lumina vieţii, altfel o să ne 

împiedicăm în distrugere. Îndrumătorii religioși orbi au condus orbii în groapă, unde au alunecat 

împreună spre distrugere. Astfel care este mai important de îndepărtat, orbirea fizică sau cea mentală? 

Care miracol este mai mare, cel fizic sau cel spiritual? Miracolele fizice nu se compară cu miracolele 

spirituale care fac oamenii care au fost surzi cândva în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu să îl 

audă acum cu înţelegere. Prin miracole spirituale, oamenii a căror limbi au fost mute în ceea ce privește 

slava lui Dumnezeu și-au deschis gurile să declare faima lui, să predice Cuvântul său și să 

mărturisească despre împărăţia sa. Resuscitările celor morţi fizic, numai ca să moară din nou în carne, 

au fost oare aceste miracole mai mari decât ridicarea din moarte a oamenilor care era morţi faţă de 

Dumnezeu în condiţia lor păcătoasă, înstrăinată ca să trăiască, să acţioneze și să îl servească? Pentru 

creștinii unși asta înseamnă viaţă fără moarte în noua lume, glorie cu Isus Cristos în împărăţia sa 

cerească. W 5/15 

 

MARŢI, 16 DECEMBRIE 

Noi ne recomandăm drept preoţi ai lui Dumnezeu... prin armele neprihănirii. – 2 Cor. 6:4,7, NT. 

 

Dacă suntem în acest fel înarmaţi noi nu trebuie să ne retragem din faţa atacatorilor noștri și 

Diavolul și toată armata sa de demoni nu ne pot face rău, nici măcar puţin. Noi am putea fi uciși din 

cauza influenţei lor invizibile asupra agenţilor pământești, dar Dumnezeu ne va păzi și va păstra 

moștenirea noastră de viaţă în noua lume, garantându-ne o înviere la vremea sa potrivită. Noi am putea 

să fim în închisoare sau în lagăre de concentrare din cauza oamenilor și guvernelor demonizate, dar 



dușmanii noștri nu ne pot lua armura spirituală. Noi încă putem păstra această armură și să luptăm în ea 

acolo în detenţie, pentru că însuși Pavel a purtat această armură în închisoare la Roma când le-a scris 

Efesenilor să o poarte. Și atâta timp cât o purtăm noi putem să menţinem comunicarea cu Dumnezeu și 

organizaţia sa invizibilă cu ajutorul rugăciunii, al oricărei forme de rugăciune, slavă, recunoștinţă, 

apreciere, implorare. Rugăciunea ne face să simţim că ajutorul divin este aproape. W 6/15 

 

MIERCURI, 17 DECEMBRIE 

Fiți treji în vederea rugăciunilor. – 1 Pet. 4:7, NT. 

 

Noi trebuie să rămânem treji în ceea ce privește rugăciunile, private sau împreună cu fraţii noștri. 

Rugăciunea face aprecierea noastră despre relaţia cu Tatăl nostru ceresc și Eliberatorul mai puternică. 

Ne ţine în comunicare cu el. Avem o adevărată luptă în mâinile noastre, nu împotriva fiinţelor umane 

cu arme carnale, ci împotriva dușmanilor supranaturali, spiritele rele. Armura noastră spirituală este 

echipamentul spiritual complet pe care Dumnezeu ni l-a asigurat. În timp ce ne luptăm împotriva 

acestor armate spirituale cu acest costum de armură, noi trebuie să rămânem treji, atenţi să ne rugăm și 

să apelăm la ajutor ceresc. Noi nu putem să reușim fără rugăciune. Chiar are efect dacă ne rugăm cu 

credinţă și sinceritate, în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm pentru tărie ca să 

predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și să transmitem mărturia în sezonul favorabil și în sezonul anevoios. 

Noi suntem privilegiaţi să ne rugăm, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toţi fraţii noștri. W 9/15 

 

JOI, 18 DECEMBRIE 

Fraţii voștri care vă urăsc, care vă alungă din cauza numelui meu, au spus, Iehova să fie slăvit, ca 

noi să vă putem vedea bucuria; dar sunt ei cei care o să fie puși în rușine. – Isa. 66:5, AS. 

 

Religia falsă, veneraţia impură este cea care aduce rușine asupra religiei curate și veneraţiei pure. Ea 

face asta în mod invidios și nedrept. Nu numai asta, dar încearcă și să obţină motive adevărate pentru 

batjocorirea și ponegrirea adevăratei închinări, producând o alterare a acesteia. Asta o face încercând să 

facă închinătorii puri să se relaxeze, să devină instabili în ceea ce privește principiile lor, să cedeze 

celor lumești și să devină la fel ca oamenii din lume chiar dacă poartă numele lui Dumnezeu și al lui 

Cristos. Ea încearcă să atragă adevăraţii închinători într-o afacere sau negoţ, un compromis cu religia 

falsă pentru niște avantaje egoiste precum prosperitatea materială, popularitate în această lume și o 

bucurie gratuită de ceea ce are de oferit acest sistem de lucruri. Din vremea lui Abel, adevărata 

veneraţie a trebuit să se lupte împotriva contaminării cu această lume. Satan spune că nu va reuși. 

Iehova spune ca se poate și că va reuși. W 11/1 

 

VINERI, 19 DECEMBRIE 

Pentru că dacă cineva datorită conștiinţei faţă de Dumnezeu rezistă sub dureri și suferă nedrept, 

acesta este un lucru agreabil. – 1 Pet. 2:19, NT. 

 

Nu suferiţi pentru că aţi mers după ”carne pentru scopuri nefirești” și aţi comis fornicaţie cu cineva a 

cărui carne nu vă aparţine în relaţia de căsătorie. Asemenea lucruri s-au desfășurat în afara corabiei lui 

Noe, când bărbaţii, Nefilim și „fiii lui Dumnezeu” căsătoriţi materializați au comis aceste lucruri în 

nesupunere faţă de Dumnezeu. (Iuda 6,7) Fiţi siguri că atunci când sunteţi forţaţi să suferiţi din mâinile 

oamenilor la putere și a altora în autoritate lumească, este pentru că aţi cerut o conștiinţă bună faţă de 

Dumnezeu și încercaţi să o păstraţi, respectându-i poruncile. În acest fel oamenii nu vor putea să 

găsească vină la voi, în afară că vă supuneţi legii Dumnezeului vostru. În acest caz este o onoare pentru 

voi pentru asemenea suferinţă, deoarece voi vă păstraţi integritatea faţă de Dumnezeu. Atunci voi 

sunteţi precum Exemplul vostru, Mai Marele Noe, Isus Cristos, pentru că el a fost un model pentru noi 

în suferirea de dragul conștiinţei. W 11/15 

 



SÂMBĂTĂ, 20 DECEMBRIE 

Voi sunteţi martorii mei, spune Iehova, și slujitorul meu. – Isa. 43:10, AS. 

 

Fiţi siguri de un lucru: Iehova nu lasă ca veneraţia sa să fie distrusă de către organizaţia lumii lui 

Satan. Veneraţia sa pe pământ va continua pentru totdeauna. Trebuie să existe o organizaţie vizibilă 

care să îi primească pe toţi cei de pe pământ care vor să se închine lui Dumnezeu în libertate, înainte de 

lupta de la Armaghedon. Așa că din și după 1919 el și-a folosit marele Slujitor să restabilească rămășiţa 

Israelului spiritual și el i-a recunoscut ca acţionând drept martori ai săi în această perioadă importantă 

postbelică. El și-a condus oamenii reorganizați să vadă că singura organizaţie pentru ei este organizaţia 

teocratică, și nu organizaţia democratică. Iehova a făcut rămășiţa izraeliţilor spirituali parte a clasei 

slujitoare, sub Principalul Slujitor, Isus Cristos. În acest fel ei ar putea să servească drept slujitorul 

credincios și umil pe care Isus l-a prezis și despre care a zis că îl va numi peste toate bunurile sale 

lumești, interesele Împărăţiei. Este datoria noastră să muncim cu clasa slujitorului. W 12/15 

 

DUMINICĂ, 21 DECEMBRIE 

V-aţi apropiat de muntele Sion și... mii de îngeri, în adunare generală. – Ev. 12:22,23, NT. 

 

Noi avem dovada satisfăcătoare a ajutorului și protecţiei angelice. În ce sens? În acela că organizaţia 

vizibilă a slujitorilor lui Iehova este păstrată în mijlocul unei lumi în linie de luptă și mărturia noastră 

despre Împărăţie prosperă. Această pază angelică, totuși, nu ne scutește să nu fim atenţi pe cât este 

posibil, să ne păzim împotriva accidentelor. Noi nu ne putem aștepta ca îngerii să ne protejeze 

împotriva nepăsării, nechibzuinţei și nesăbuinței noastre. În mijlocul lupilor noi suntem instruiţi să fim 

la fel de atenţi ca șerpii și să ne păzim de oameni. Noi nu trebuie să îl testăm pe Dumnezeu prea mult în 

ceea ce nu este rezonabil. Diavolul a citat Scriptura lui Isus, dar Isus a refuzat să îl forţeze pe 

Dumnezeu să îl salveze cu ajutorul îngerilor săi, să îl ispitească pe Dumnezeu sau să îl pună la 

încercare dincolo de ceea ce a promis cu adevărat. La fel este și cu noi astăzi, care suntem copiii lui 

Dumnezeu, dar nu la fel de importanţi ca Isus. Atâta timp cât avem protecţie angelică de dragul lucrării 

și cauzei lui Dumnezeu, noi nu îndrăznim să îl punem pe Dumnezeu la încercare și să ne așteptăm ca 

îngerii săi să ne protejeze de rănire și accident în ciuda acestuia. W 6/15 

 

LUNI, 22 DECEMBRIE 

Şi mulţi vor urma faptele conduitei lor libertine, iar din cauza lor, calea adevărului va fi vorbită de 

rău. – 2 Pet. 2:2, NT. 

 

Când un creștin declarat se abate de la calea sa și urmează o capcană spre comportamentul depravat, 

el nu numai că se rănește pe sine dar aduce și rușine asupra organizaţiei pure a lui Dumnezeu Iehova. 

Oamenii de afară care observă cursul lor necurat, îi iau drept exemplu despre cum sunt toţi ceilalţi din 

interiorul organizaţiei. În mod normal ei încep să vorbească abuziv despre organizaţie și „calea 

adevărului”. Asta este exact ceea ce vrea adversarul. El vrea să aducă rușine asupra adevăratei 

organizaţii a lui Iehova și să capete o aparenţă rușinoasă. Organizaţia lui Dumnezeu reprezintă calea 

adevărului. Astfel când oricare dintre membrii ei merg contrar principiilor adevărului, atunci 

observatorii exteriori sunt determinaţi să îi privească drept ipocriţi. Cine vrea să se alăture unei 

organizaţii ipocrite? W 4/15 

 

MARŢI, 23 DECEMBRIE 

Și, când puterea celui care a zdrobit poporul sfânt se va termina, toate aceste lucruri se vor sfârşi. – 

Dan. 12:7, AT. 

 

Satan este risipitorul și distrugătorul oamenilor lui Dumnezeu. El este leul violent care încearcă să 

devoreze pe cineva. Pentru a produce sfârșitul puterii lui, cerurile  trebuie zguduite și o asemenea 



acţiune ar putea să vină numai de la Atotputernicul Dumnezeu și Regele său, Isus Cristos. Zguduirea 

puterilor cerurilor păcătoase nu aduce eliberarea imediată și completă pentru oamenii lui Dumnezeu. 

Dar prin ea ceva a fost pus în mișcare și este Isus Cristos drept Conducătorul adevărat al pământului cel 

care deschide campania împotriva dușmanului. Acum că locul de autoritate al Diavolului din cer a 

dispărut, puterea sa este sfărâmată. La alungarea sa din cer, el nu a fost distrus, ci îi este permis să 

poarte război împotriva sfinţilor lui Dumnezeu de pe pământ ca să îi epuizeze. Acum că distrugerea și 

risipirea oamenilor lui Dumnezeu s-a sfârșit, ei vor fi adunaţi laolaltă, pentru că puterea celui care a 

nimicit este isprăvită. Ei totuși vor mai trece prin multe necazuri dar niciodată nu vor mai fi risipiţi, 

distruși. W 7/1 

 

MIERCURI, 24 DECEMBRIE 

Este vremea stabilită ca judecata să înceapă cu casa lui Dumnezeu. ... începe prima data cu noi. – 1 

Pet. 4:17, NT. 

 

Astăzi, în „vremea de sfârșit”, nu numai creștinii individuali, ci și toate sistemele religioase care 

pretind să fie „casa lui Dumnezeu” sunt la judecată. Este o perioadă mai critică. Este destul de greu 

pentru un creșin înclinat spre neprihănire să își păstreze integritatea în această lume pervertită, pentru a-

și realiza salvarea. Așadar cum rămâne cu cei care nu oferă rezistenţă creștină, ci cedează acestei lumi 

și căilor ei haotice doar pentru plăcerile păcatului? Petru întreabă: „Unde își vor face apariţia omul 

nepios și păcătosul?” Da, unde? Ei se vor afla mai tare înrobiţi de către această lume prin indulgenţa lor 

îndelungată în păcat și prin urmare nu vor fi capabili să facă o evadare disperată spre libertate în 

ultimul moment și să plănuiască o revenire reușită înainte ca judecata divină să fie executată. W 9/15 

 

JOI, 25 DECEMBRIE 

Înaintea dumnezeilor îţi voi cânta laude. – Ps. 138:1, AS. 

 

În bătălia actuală a dumnezeilor, Iehova a repurtat cu adevărat o victorie eliberând, purificând și 

păstrând rămășiţa spirituală, izraeliţii săi spirituali, în ciuda tuturor lucrurilor pe care Babilonul le poate 

face. A fost ca atunci când și-a eliberat poporul ales, Israel, din captivitatea Egiptului. Atunci el a spus: 

„Împotriva tuturor dumnezeilor din Egipt voi executa judecăţile.” (Ex. 12:12, AS) Și acum în această 

„vreme de sfârșit” el execută judecățile nu numai împotriva dumnezeilor demonici din Egiptul antic, ci 

și împotriva dumnezeilor întregii lumi babiloniene. Rămășiţa sa declară aceste judecăţi. O acţiune ca 

aceasta declanșează mânia și indignarea tuturor dumnezeilor demonici și a victimelor lor religioase. 

Dar este datoria noastră și este în interesul libertăţii tuturor oamenilor de bunăvoinţă, ca noi să 

înfruntăm acești dumnezei falși ai Babilonului. Chiar din acest motiv noi am fost scutiţi și eliberaţi în 

această „vreme de sfârșit”, ca să fim martori ai supremaţiei și atotputerniciei adevăratului Dumnezeu 

Iehova înaintea tuturor dumnezeilor falși ai lumii. W 11/1 

 

VINERI, 26 DECEMBRIE 

Ei se vor hrăni pe drum și pășunile lor o să fie în toate locurile înalte. Ei nu vor simţi foame și nici 

sete; și nici căldura și soarele nu îi vor doborî: pentru că cel care a avut îndurare de ei o să îi 

conducă. – Isa. 49:9,10. 

 

Această profeţie îmbucurătoare se extinde acum la „celelalte oi” ale Adevăratului Păstor, care 

trebuie să fie salvate din Babilon înainte de Armaghedon. Acest fapt ne este dezvăluit în Revelaţia 

7:16,17, unde este citat. Faptul că ei sunt în afara naţiunilor, triburilor, popoarelor și limbilor îi face o 

mulţime de ne-evrei, când sunt comparaţi cu cei 144.000 de izraeliţi spirituali. Revelaţia arată că au 

venit la Sion și s-au supus conducerii teocratice a lui Iehova. Aplicarea acum a acestei viziuni a „marii 

mulţimi” la celelalte oi a fost dezvăluită rămășiţei izraeliţilor spirituali în 1935. De atunci ei au mers în 

grup spre Sion. Pentru a le face venirea ușoară, Iehova a făcut o cale pentru ei peste obstacole muntoase 



și a ridicat căi înalte pentru ei deasupra locurilor adânci. Pe întreg parcursul drumului el i-a hrănit, chiar 

și pe dealuri care păreau goale, asigurându-le întotdeauna apele de adevăr dătătoare de viaţă. W 12/15 

 

SÂMBĂTĂ, 27 DECEMBRIE 

Fiţi înnoiți în forța care vă îndrumă mintea. – Ef. 4:23, NT. 

 

Cu Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre noi avem cu adevărat o nouă influenţă puternică în 

muncă cu noi. Acesta nu este un Cuvânt mort care și-a pierdut interesul, adevărul, utilitatea și 

interpretarea evenimentelor în zile noastre și puterea sa protectoare împotriva degradării în aceste 

vremuri imorale. Acesta are vitalitate, poartă convingere, poate arăta ceea ce e în noi mai bine decât 

orice psiholog. Nu este o scrisoare moartă; judecata acestuia va fi cu siguranţă executată. (Ev. 4:12, 

NT) Cu acest Cuvânt dinamic al lui Dumnezeu în noi, noi avem o forţă nouă care ne acţionează minţile 

să ne corectăm gândirea și vieţile. Dacă nu mai vrem să fim modelaţi după această lume, ci vrem să fim 

precum creștinii, adevăraţii creștini, atunci noi trebuie să avem pur și simplu acest stimulent nou, care 

acţionează în direcţia corectă pentru îmbunătăţirea și transformarea noastră. Noi avem nevoie de 

cunoștințe noi și acestea le primim din Cuvântul lui Dumnezeu cu ajutorul spiritului și al organizaţiei 

sale. W 10/15 

 

DUMINICĂ, 28 DECEMBRIE 

Comoara aceasta o avem în vase de lut, pentru ca puterea care depăşeşte normalul să fie de la 

Dumnezeu. – 2 Cor. 4:7, NT. 

 

Preoţia noastră drept slujitori și martori ai lui Iehova este o comoară glorioasă și noi putem acum să 

apreciem de ce această comoară este încredințată creaturilor de pe pământ care sunt precum vasele de 

lut. Rapoartele slujbei din ziua de azi arată că Dumnezeu îndeplinește o lucrare măreaţă prin bărbaţi, 

femei și copii care sunt complet dedicaţi lui dar care sunt infirmi cu unele afecţiuni fizice. Ei au destul 

adevăr încât să nu se roage și să aștepte ca Dumnezeu să execute miracolul tămăduirii divine și să îi 

aline de ceea ce le provoacă durere și le limitează corpurile, înainte să facă ceva în serviciul său. Ei nu 

au nevoie ca puterea tămăduirii divine să le înlăture incapacităţile naturale și defectele pentru a fi 

convinși ei înșiși sau pentru a-i convinge pe alţii că au adevărul și sunt martori ai lui Iehova. Exact așa 

cum sunt, ei încearcă să servească drept preoţi ai veștii bune a împărăţiei care trebuie acum predicată 

peste tot în lume. W 5/1 

 

LUNI, 29 DECEMBRIE 

Și nu ne duce pe noi în ispită. – Mat. 6:13, NT. 

 

Dumnezeu nu ne „duce în ispită”. El ne supune la încercare pedepsindu-ne, dar el nu ne pedepsește 

până într-acolo încât să fie prea greu pentru noi și să cădem în ispită. (Deut. 8:5, AS) Un tată care își 

iubește fiul nu duce pedeapsa prea departe, încât ea să fie mai mult decât poate îndura fiul. El îi dă 

numai atât cât poate duce la acea vreme. Așa este și cu Tatăl nostru ceresc. El ne întărește pentru 

încercare, ca noi să o putem depăși cu succes. Fiind conștienţi de slăbiciunea și limitările noastre noi ne 

rugăm în rugăciunea Domnului la Tatăl ceresc, ca el să nu ne mai pună la încercare și să nu ne 

pedepsească mai mult decât ar face un tată pământesc copilului său. Nu este asta o rugăciune potrivită a 

unui copil pentru tatăl său? Noi avem garanţia sa scrisă că el nu va face așa. (Ps. 103:13,14; Mal. 3:17) 

Apărându-l pe Dumnezeu de orice acuzaţie că ne-a adus în ispită, Pavel scrie: „El nu vă va lăsa să fiţi 

tentaţi mai mult decât puteţi îndura.” – 1 Cor. 10:13, NT. W 8/15  

 

MARŢI, 30 DECEMBRIE 



Și ochii celor care văd nu vor fi neclari și urechile celor care aud o să asculte. Și inima celui 

nechibzuit va înţelege cunoașterea, și limba celui bâlbâit va fi pregătită să vorbească clar. – Isa. 32:3,4, 

AS. 

 

În 1919 Iehova, de dragul numelui său, a produs eliberarea rămășiţei sale unse din Babilon. Prin 

spiritul său, el i-a mișcat să recunoască serviciul Împărăţiei în perioada postbelică. În acest fel i-a 

restabilit drept organizaţia sa vizibilă; și prin Cuvântul și spiritul său el a dat curaj și tărie pentru 

Împărăţie și Regele ei. Atunci prin organizaţia teocratică, Iehova i-a condus de la un adevăr la altul, 

deschizând ochii inimii lor și urechile înţelegerii să vadă și să audă aceste adevăruri. Fiind învăţaţi să 

fie rezonabili și echilibraţi de către aceste adevăruri, ei nu au mai acţionat nechibzuit sau grăbit, 

repezindu-se în păcat. Ei au câștigat cunoaștere adevărată și au vobit cu înţelegere, fără frică și 

nesiguranţă. W 12/1 

 

MIERCURI, 31 DECEMBRIE 

Adevărul lui Iehova rezistă pentru totdeauna. – Ps. 117:2, AS. 

 

Creștinătatea a devenit apostată. „Dumnezeul acestui sistem de lucruri” a reușit să câștige asupra ei. 

Tot timpul ea a făcut ca restul lumii să stea sub puterea ei, sub mari sisteme ale religiei, cuprinzând 

aproape două miliarde de locuitori ai pământului. Acum în această vreme târzie, totul arată 

creștinătatea ca fiind fără nicio speranţă de recuperare și soarta ei este închisă cu soarta lumii păgâne. 

Victoria lui Satan asupra ei pare să îl declare drept câștigător în competiţia asupra întrebării din 

secolele trecute, și anume, Care veneraţie va triumfa, cea a lui Iehova sau cea a lui Satan? Dar a 

triumfat Satan în totalitate în domeniul veneraţiei sau al religiei? A reușit el în copleșirea veneraţiei lui 

Iehova și a înlăturat-o de pe pământ prin toate mijloacele sale de corupţie și violenţă distructivă? 

Martorii lui Iehova, care s-au adunat în număr de 22 250 la convenţia internaţională de la Londra, 

Anglia, în 1951, au răspuns clar, NU! Și așa răspund alte sute de mii dintre martorii lui Iehova de pe tot 

restul pământului. W 11/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


