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A MARTORILOR LUI
IEHOVA

TEXTE ZILNICE

Duminică, 1 Ianuarie
“Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă.” (2 Corinteni 13:5), N.W.

Nu este doar o chestiune de a spune, “sunt unul din martorii lui Iehova.” Chiar contează să te
cercetezi pe tine însuţi, să te pui la încercare răspunzând întrebărilor în public, voluntar sau atunci când
ţi se cere. Cum poate spune cineva că este unul din martorii lui Iehova dacă nu participă la întâlnirile
adevăraţilor închinători la Iehova? Cum poate spune, chiar şi sieşi, că el crede în adevărul Cuvântului
lui Dumnezeu dacă nu exprimă niciodată acel adevăr fraţilor săi? Aşa cum fiecare trebuie să se dedice
personal lui Iehova, aşa şi fiecare trebuie să demonstreze personal că este unul din martorii lui Iehova,
să facă mărturisirea publică a credinţei şi speranţei sale în noua lume a lui Iehova în faţa adunării
poporului Său . Credinţa voastră activă este cea care îi motivează pe ceilalţi spre o activitate mai mare;
de aceea, cunoaşterea pe care voi aţi dobândit-o ar trebui exprimată cu voce tare în faţa adunării spre
avantajul tuturor. W 1/1 14.

Luni, 2 Ianuarie
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Ţie Îţi voi mulţumi; căci m-am născut cu frică şi cu cutremur. – Psalmi 139:14, AS

Creierul este un dar minunat de la Iehova, atât de complicat şi încâlcit încât nici oamenii cei mai
înţelepţi nu pot înţelege cu desăvârşire lucrările sale. Oamenii de ştiinţă ne spun că “prin capacitatea sa
incredibilă de a cuprinde mii de circuite reflectate într-o fracţiune de secundă – fiecare reprezentând o
amintire sau o idee – creierul este capabil să strângă într-un mare circuit datele necesare pentru a gândi
şi pentru a lua decizii.” Ni se mai spune, de asemenea, că fiecare experienţă a vieţii noastre este
memorată şi păstrată şi că şi cel mai inteligent om nu foloseşte pe parcursul vieţii mai mult decât o
mică parte din capacitatea creierului său. Minunile minţii umane accentuează puternic vorbele de
mulţumire ale lui David aşa cum sunt menţionate mai sus. Şi cu siguranţă merită să fie folosit cu mai
multă superioritate decât să fie pus în slujba clevetirilor, încărcat cu calomnii, îngrămădit cu mizerie şi
obligat să folosească limba ca instrument pentru împrăştierea acestei mizerii la alţii. W 8/15 17, 18a

Marţi, 3 Ianuarie
În fiecare prima zi a săptămânii fiecare dintre voi să pună ceva deoparte, strângând pe cât poate,
pentru a nu începe să strângă tocmai atunci când voi veni Eu.  1 Corinteni 16:2, NW   

Aşa cum toţi iau o anumită parte la programul de propovăduire, toţi trebuie să facă un efort să fie
părtaşi la dăruirea caritabilă. Aşa cum timpul petrecut de fiecare slujitor este voluntar, aşa este şi
dăruirea sa de mijloace materiale o chestiune a deciziei sale proprii. Timpul este înfăţişat cu bucurie de
noul slujitor teocratic şi dedicat slujirii lui Dumnezeu. Şi banii, de asemenea, adeseori dăruiţi în exces
pentru satisfacerea lăcomiei proprii sau a clerului, sunt acum dedicaţi ajutorării organizaţiei lui
Dumnezeu. Duhul Său care a venit asupra lor este Cel care îi transformă în dăruitori fericiţi. Şi aşa cum
se depune un efort pentru regularitatea pe teren, aşa şi punerea deoparte regulată a banilor pentru a fi
folosiţi pentru ajutorarea organizaţiei este adesea sfătuită de către apostoli. W 3/1 35, 36. 

Miercuri, 4 Ianuarie
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa şi vor deveni un singur trup.
Geneza 2:24, NW.    

Iehova foloseşte simbolul căsătoriei pentru a arăta legătura strânsă între El şi organizaţia Sa
universală asemănătoare femeii. Din nou imaginea căsătoriei este folosită pentru a ilustra legătura
strânsă între Cristos şi biserica Sa, despre El vorbindu-se ca despre Mire, iar despre biserica Sa ca
despre mireasa Sa, căsătoria desăvârşindu-se în ceruri. În Eden, se vorbea despre bărbat şi femeie ca
fiind “un singur trup,” şi acelaşi lucru se spune astăzi şi despre căsătoria partenerilor umani. În mod
asemănător, există o unitate între Iehova şi conducătorul organizaţiei universale, Isus Cristos. De
asemenea, se face referire la Cristos şi mireasa Sa, biserica, ca fiind unul. În nici unul din aceste cazuri,
totuşi, nu este o unitate organică, ci în toate cazurile este o unitate în scop, dorinţă şi direcţie a
strădaniilor. W 4/1 3

Joi, 5 Ianuarie
Mai degrabă, fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el! Luca 11:28, NW.   

Iehova este Dumnezeul fericit. (1 Timotei 1: 11, NW) Fericirea Sa provine din faptul de a fi complet
devotat dreptăţii şi de a aduce fericire fiinţelor Sale în felul Său iubitor. Cu altruism, El le-a oferit
oamenilor posibilitatea de a asculta veştile bune ale Împărăţiei. Cei care suspină şi plâng din cauza
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ticăloşiilor care se petrec aud acest mesaj şi ies din sistemul de lucruri vechi şi chinuit. Aceştia încep să
se răzgândească şi se supun unei schimbări de personalitate după starea de fericire a lui Dumnezeu.
Astfel, când o persoană ajunge să înţeleagă şi să aprecieze adevărul Cuvântului lui Dumnezeu,
perspectiva sa asupra vieţii se schimbă complet. Devine foarte veselă. Are acum noi însoţitori, pe
martorii lui Iehova, o societate de oameni fericiţi. Aceştia sunt bogaţi şi cresc spiritual. Învaţă în mod
continuu din ce în ce mai mult despre principiile vieţuirii în Lumea Nouă, pe care se străduiesc să le
aplice propriilor lor vieţi. Aceştia radiază optimism şi entuziasm. Cu siguranţă că au toate motivele să
fie fericiţi! W 3/15 1, 3.

Vineri, 6 Ianuarie
Dăruieşte-ne mai multă credinţă. Luca 17:5, NW   

Pentru a câştiga credinţa avem nevoie de o inimă blândă şi smerită. Credinţa noastră nu este în
înţelepciunea oamenilor, căci aceasta este cu mult întrecută de cunoaşterea fără limite a Făcătorului
nostru. Înţelepciunea lumii este prostie în faţa lui Dumnezeu. Credinţa vine nu din înţelepciunea
umană, ci din studierea Bibliei, Cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Aceasta este temelia credinţei
adevărate. Totuşi, cunoaşterea în sine nu-i dăruieşte în mod necesar unei persoane credinţă. Aceasta
trebuie să fie suplimentată de înţelegerea pe care o dobândim prin organizaţia lui Dumnezeu şi prin
intermediul duhului Său. Pentru a întări credinţa apostolilor Săi, Isus le-a spus însemnătatea
evenimentelor din zilele Sale. (Luca 24: 27) Apostolii Săi aveau nevoie de o astfel de învăţare şi
corectare căci ei încă aşteptau o Împărăţie pământească. Astăzi credinţa noastră se zideşte pe ascultarea
Cuvântului lui Dumnezeu cu mintea deschisă însoţită de învăţăturile celor care au dobândit credinţa
preţioasă. W 6/1 3

Sâmbătă, 7 Ianuarie
De aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le. Matei, 28:19, NW

Botezul creştinilor poruncit scriptural semnifică închinarea acestora la Iehova; dăruieşte dovada că
s-au consacrat. Scufundarea în sine nu este închinarea. Este simbolul închinării şi le arată celor prezenţi
că persoana scufundată s-a închinat. Închinarea trebuie să fi fost prioritară scufundării; altfel,
scufundarea nu ar mai putea simboliza nimic. Scufundarea apare ca o amintire vie a închinării. Apa
botezului creştin este un simbol exterior, o mărturie în faţa martorilor a închinării şi a legământului
desăvârşit, nerezervat şi necondiţionat de a împlini voia lui Dumnezeu prin Cristos, Regele Său.
Aceasta înseamnă că viaţa sa din trecut este îngropată (prin scufundarea în apă) şi iese din apă pentru a
face doar voia lui Dumnezeu şi pentru a păşi în viaţa nouă de apoi. W 7/1 8.

Duminică, 8 Ianuarie
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi de la Mine căci sunt blând şi smerit la inimă şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei
11:28, 29, NW    

Ni-L imaginăm pe Isus ca şi conducător, mergând în faţă, având ultimul cuvânt în eficienţă şi
organizaţie, intolerant faţă de neajunsurile celorlalţi? Cu greu. Deşi nu a existat nici o îndoială cu
privire la abilităţile Sale perfecte, urmaşii Săi nu au fost intimidaţi de personalitatea Sa gândind că este
cu mult în faţa lor, ca într-o categorie diferită. Din contră, şi în duh şi în acţiune, El a fost foarte
aproape de cei care L-au urmat, prietenos şi apropiat, exceptând atunci când situaţia cerea a fi altfel. Şi
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acest gând de apropiere este unul din ideile principale care au legătură cu călăuzirea, aşa cum un tată îşi
călăuzeşte copilul sau aşa cum un câine călăuzeşte un orb. Atunci când îi chema pe ceilalţi să devină
ucenicii Săi, Isus folosea cuvinte îngăduitoare. Aşa trebuie să procedăm şi noi. W 2/1 19a

Luni, 9 Ianuarie
Ce cere Iehova de la tine decât să faci dreptatea şi să iubeşti bunătatea şi să mergi cu smerenie cu
Dumnezeul Tău? Mica 6:8, AS 

Calea rugăciunii este una binecuvântată şi îndrumă spre viaţa veşnică. A fost foarte bine oglindită în
ceea ce egiptenii înfometaţi i-au spus lui Iosif: “Cumpără-ne pe noi şi pământul nostru pentru pâine …
ca să putem trăi.” Credinţa bazată pe cunoaşterea obţinută de la Cuvântul adevărului lui Dumnezeu
trebuie să ne călăuzească spre Iehova. De aceea, cuvintele lui Isus sunt semnificative: “Eu sunt calea,
adevărul şi viaţa. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine.” Smerenia este de asemenea o cerinţă. O
persoană smerită, conştientă de nevoile sale spirituale, se închină lui Iehova.  Se cere o recunoaştere cu
umilinţă a păcatului moştenit şi a slăbiciunilor şi o pocăinţă sinceră. Aceste lucruri esenţiale bune erau
evidente la anumiţi convertiţi la creştinătate de la începuturi care, străpunşi la inimă de ceea ce au
ascultat, “i-au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce trebuie să facem?” Fapte 2: 37, NW. W
6/15 12, 13a.

Marţi, 10 Ianuarie
Dacă acum … sunteţi încredinţaţi că sunteţi călăuză orbilor, lumină celor din întuneric, povăţuitori
celor fără minte, învăţători celor mici şi aveţi dreptarul cunoştinţei şi al adevărului … deci tu care
înveţi pe altul pe tine însuţi nu te înveţi? Romani 2:17, 19-21, NW.

În chestiunea clevetirilor trebuie să ne păzim. Să ne păzim de cine? De noi înşine. În timp ce citiţi
aceasta, gândiţi-vă. Gândiţi-vă cum se aplică vouă, nu aproapelui vostru. Cu adevărat, este valabil şi
pentru aproapele vostru. El recunoaşte aceasta. Însă lucrul important este ca voi să recunoaşteţi că se
aplică vouă. Puteţi să vă schimbaţi. Se poate să nu fiţi capabili să vă schimbaţi aproapele.
Concentraţi-vă asupra vouă înşivă. Apoi, după ce aţi devenit desăvârşiţi în această chestiune, ajutaţi-vă
aproapele să devină şi el asemenea. După ce aţi îndepărtat bârna din ochiul vostru puteţi scoate paiul
din ochiul aproapelui. Suntem înclinaţi spre a fi indulgenţi cu noi înşine şi duri cu ceilalţi. Pentru
propria noastră salvare, trebuie să procedăm invers şi să devenim exigenţi cu noi înşine şi indulgenţi cu
ceilalţi. W 8/15 1, 2

Miercuri, 11 Ianuarie
Să luăm seama unul către celălalt şi să ne îndemnăm la dragoste şi fapte bune. Evrei 10:24, NW

Citirea şi studierea zilnică a Bibliei sunt indispensabile. Suplimente la studiul Bibliei precum revista
Turnul de Veghere şi cărţile distribuite de Societate, ar trebui studiate individual. Însă aceasta nu este
tot. După studiul individual trebuie să vă întâlniţi cu adunarea şi să faceţi o declaraţie publică a ceea ce
aţi învăţat. Dacă cineva încearcă să meargă singur, este doar o chestiune de timp până ce va fi în
nevoie; şi dacă stă departe de adunare prea mult timp, va muri de foame de hrană spirituală. Nu ne
putem desprinde de a vieţui cu Lumea Nouă şi de a supravieţui pentru lumea nouă. După ce o persoană
şi-a îndeplinit studiul individual în fiecare zi şi în fiecare săptămână trebuie să împărtăşească progresul
cu toată lumea, exprimând în faţa adunării ceea ce crede astfel ca toţi ceilalţi membri ai adunării să fie
astfel îndemnaţi la dragoste şi fapte bune şi încurajaţi spre o activitate mai mare. W 1/1 13, 12
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Joi, 12 Ianuarie
Nu vă tulburaţi de cei ce vor să facă răul. Căci aceştia vor fi nimiciţi. Psalmi 37:8, 9, AS

Luând în considerare faptul că puterea omului nu poate fi nici măcar comparată cu puterea lui
Dumnezeu şi că Dumnezeu ştie ceea ce se petrece şi nu trece cu vederea nici un lucru ne ajută să nu fim
îngrijoraţi peste măsură în legătură cu cei răi. Practic toată omenirea, ca mulţi îngeri, a părăsit locul
oferit ei de Iehova, refuzând cu încăpăţânare să-I asculte sfatul şi astfel merge constant în jos, culegând
recolta sa de delicvenţă şi corupţie. Omul nedesăvârşit, chiar şi atunci când încearcă să pună capăt
corupţiei, face rău el însuşi. Omul lui Dumnezeu nu se agită exagerat în ceea ce priveşte faptele celor
răi şi îşi imaginează în mintea sa locuri de chinuri veşnice după această viaţă ca pedeapsă pentru cei
păcătoşi. Ştie că Dumnezeu va avea grijă de cei răi nelăsându-le absolut nici un loc pentru existenţă
nicăieri. W 5/1 14.

Vineri, 13 Ianuarie
Acesta este Fiul Meu Cel iubit în Care am binevoit; de El să ascultaţi. Matei 17:5, NW.

Nimeni nu ar trebui să se simtă jignit aflând că Dumnezeu a făcut ca fericirea veşnică a întregii
omeniri să depindă de acest Fiu credincios şi vrednic şi că a cuprins totul în El. Ce este greşit la acest
plan divin? Unde este incapabil de a produce rezultatele dorite? De ar trebui ca Atotputernicul
Dumnezeu să-i cheme pe cei mulţi să ajute pentru a-i permite fiecăruia să-şi pună în imagine favoritul
religios personal? Religiile numeroase pot avea fiecare favoritul său astfel că pentru a le face pe plac
tuturor ar fi nevoie să fie ridicat un panteon al tuturor dumnezeilor. Însă singurul adevărat şi viu
Dumnezeu a făcut propria Sa alegere şi este cea potrivită, Fiul Său Unul născut, pe Care L-a dăruit
jertfei. Acest lucru exprimă dragostea, gradul cel mai înalt de dragoste divină de a-Şi dărui Fiul Său cel
mai iubit să moară în mâinile păcătoşilor pentru aceia care nu meritau în nici un fel, ci erau păcătoşi
condamnaţi. W 1/15 19

Sâmbătă, 14 Ianuarie
Judecă-mă, o, Iehova, căci eu am umblat cu cinste. Psalmi 26:1, AS.   

Tuturor celor care vor a fi fiii Săi, Iehova le porunceşte: “Trebuie să vă dovediţi sfinţi, căci Eu sunt
sfânt.” Aceasta înseamnă că adevăraţii Săi închinători trebuie să se străduiască să urmeze exemplul
onestităţii Sale; trebuie să arate integritate în toate legăturile cu El şi cu semenii lor. Dar ce înseamnă
integritate? Este descrisă ca şi verticalitate, soliditatea principiului moral, onestitate, probitate, starea de
întreg, neavariat, desăvârşit. Pătrunzând mai adânc în structura cuvântului descoperim că părţile sale
componente sunt în referindu-se la forma negativă şi tegritate, o formă a verbului latin tangare care
înseamnă a atinge. Astfel, integritatea este starea de a fi neatins, incorupt, neavariat de influenţe
corupte. Atunci, cât este de minunat, Dumnezeul nostru Iehova apare ca Dumnezeul integrităţii! Cât
este de esenţial pentru noi a cultiva această calitate dacă ne dorim să fim precum El şi să ne arătăm
vrednici de a fi fiii Săi! W 4/15 3, 4.

Duminică, 15 Ianuarie
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Şi voi, Filipenilor, ştiţi că … nici o biserică nu s-a făcut părtaşă mie în ceea ce priveşte a da şi a primi
în afară de voi, pentru că şi în Tesalonic mi-aţi trimis şi prima dată şi a doua oară cele de trebuinţă.
Filipeni 4:15, 16, NW. 

Dacă nimeni nu ar fi contribuit atât de generos şi în trecut şi în prezent, lucrarea ar fi fost micşorată
şi ar fi fost posibil ca noi să ne fi aflat în imposibilitatea de a citi astăzi Turnul de Veghere. Şi în afară
de printarea literaturii mai sunt multe alte cheltuieli necesare pentru a menţine extinderea programului
şi acestea de asemenea pot fi şi sunt împărtăşite de fraţi. Pavel era în temniţă când a scris cuvintele de
mai sus filipenilor. Aceştia acţionau înţelept în oportunităţile lor şi cu siguranţă că au primit
binecuvântare de la Iehova şi menţionare favorabilă în Cuvântul Său insuflat. În mod asemănător, multe
biserici astăzi recunosc această oportunitate şi iau parte la aceste cheltuieli necesare. W 3/1 29, 33.

Luni, 16 Ianuarie
Cel care mustră un om va găsi apoi mai multă bunăvoinţă decât cel care linguşeşte cu limba sa.
Proverbe 28:23, RS.

Un bârfitor nu este un prieten adevărat. Dacă bârfeşte în faţa ta, te va bârfi şi pe tine. Vorbind de rău,
te poate atrage şi pe tine spre a cleveti şi “atunci când iese, împrăştie vestea peste tot.” Aceasta este
ipocrizie vicleană. Va cleveti cu oricine va fi, căci acesta este un obicei adânc înrădăcinat care îl
controlează. Dacă refuzând să-l asculţi poţi să-i pui stavilă limbii sale aşa cum el nu poate să facă, îl
ajuţi şi poate că îţi va fi recunoscător mai târziu. Însă fie că va fi recunoscător sau nu mai târziu, ca şi
urmaş al lui Iehova trebuie să-i arăţi dezaprobare şi să-i primeşti clevetirea cu încruntare: “Vântul de
nord aduce ploaie, iar limba calomniatoare o faţă furioasă.” (Proverbe 25: 23, AT) Dacă nu se îndreaptă
şi dacă nu înlocuieşte cuvintele sale prosteşti cu cele de înţelepciune şi cunoaştere, faceţi aşa cum vă
spune Biblia, adică părăsiţi prezenţa sa. Pentru propria noastră apărare trebuie să rupem orice legătură
cu clevetirea cronică: “Nu vă lăsaţi conduşi în direcţia greşită. Însoţirile rele strică obiceiurile
folositoare.” W 8/15 12a.

Marţi, 17 Ianuarie
Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Evrei
4:12, NW. 

Cuvintele lui Iehova au putere. Fiind astfel, ar trebui să ne dorim să cunoaştem ceea ce spune Iehova
în orice moment, dacă putem afla aceasta. Cu siguranţă că ar trebui să ne dorim să studiem cuvintele
Sale. Când Dumnezeu spune ceva ar trebui să ascultăm, căci ceea ce spune are un efect extraordinar
asupra lucrurilor animate şi neanimate. David, bărbat după inima lui Dumnezeu, a recunoscut puterea
cuvântului lui Iehova, căci a mărturisit: “Prin cuvântul lui Iehova au fost făcute cerurile şi toate oştirile
din ceruri prin suflarea gurii Sale.” Omul nu poate concepe puterea în cuvintele Făcătorului. Cu toată
puterea din cer şi de pe pământ ca şi Stăpân Absolut, poate face cu siguranţă ca al Său cuvânt să dăinuie
şi să nu se întoarcă niciodată la El neîmplinit. De aceea, chiar El spune: “Aşa trebuie să fie cuvântul
Meu ... să împlinească ceea ce Îmi doresc şi să îmbogăţească lucrurile la care Îl voi trimite.” Cuvintele
sunt atât de puternice încât ar trebui să le cercetăm. W 1/1 2

Miercuri, 18 Ianuarie
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Moise considera că batjocorirea pentru Hristos este o bogăţie mai mare decât comorile Egiptului.
Evrei 11:26, NW.

Credinţa poate fi de asemenea testată prin lucrurile mărunte, o mişcare uşoară care de abia este
percepută, dar care este periculoasă. În loc să fie încercată cu adversitate, o persoană poate fi copleşită
de oportunităţi lumeşti. În curând acea persoană va afla că a sa credinţă pe care a zidit-o se destramă din
cauza neglijenţei. Poate că i s-a făcut o promovare şi trebuie să petreacă mai mult timp la serviciu.
Aceasta înseamnă mai puţin timp pentru întâlniri şi slujbe şi pentru binele său spiritual. Din cauza
faptului că nu este motivată de credinţa puternică, această persoană nu pune pe primul plan în viaţa sa
lucrurile importante. Se îmbogăţeşte material dar moare spiritual. Importanţa slujirii lui Iehova ar trebui
să fie întotdeauna păstrată în mintea noastră căci făcând astfel ne demonstrăm credincioşia faţă de El.
Credinţa, ca şi dragostea, se poate răci. Dacă vom continua să arătăm dragoste adevărată faţă de
Dumnezeu, atunci şi credinţa noastră va rămâne puternică. W 6/1 21.

Joi, 19 Ianuarie
Continuaţi să faceţi toate lucrurile fără cârtire şi fără îndoială. Filipeni 2:14, NW. 

Astăzi, pentru cea mai mare parte, un duh minunat predomină în adunări. Şi mai ales acolo unde
fraţii se iubesc unii pe ceilalţi şi sunt blânzi unii faţă de alţii, acolo unde nu se plâng, nu ridiculizează şi
nu batjocoresc, Iehova a trimis multe binecuvântări. Cum fraţii urmează exemplul cel bun, este
important ca aceia care au responsabilitatea de a supraveghea să se folosească de exemplul cel bun
pentru a-i forma pe fraţii lor fără a cârti. Oamenii cu bunăvoinţă care vin în adunările creştine învaţă cu
bucurie să practice o atitudine de necârtire. Dar dacă cineva se plânge, în curând îi va determina şi pe
alţii să adopte aceeaşi atitudine şi de regulă aceştia toţi nu dau nici o învăţătură sau dau foarte puţin. În
loc să ne plângem, haideţi să acceptăm cu voinţă responsabilităţile pe care Iehova le pune asupra
noastră. Încrezându-ne în El, ne străduim să fim mulţumitori, trăind şi slujind aşa cum Îi place lui
Dumnezeu. În felul acesta putem avea o satisfacţie deplină ştiind că voia lui Dumnezeu este împlinită.
W 3/15 13-15a

Vineri, 20 Ianuarie
Marta, Marta, te sileşti şi te îngrijeşti de multe, însă puţine lucruri sunt necesare, chiar unul singur.
Maria şi-a ales partea cea bună şi aceasta nu se va lua de la dânsa. Luca 10:41, 42, NW.

  Iehova foloseşte oameni credincioşi şi devotaţi ca slujitori pentru a-L ajuta la creşterea organizaţiei
Sale. Aceştia şi toţi cei care sunt uniţi cu ei, îşi dăruiesc acum ajutorul personal pentru organizaţie prin
legămintele lor individuale devotate şi prin credinţa lor, prin slujirea pe teren, păstrând scopul
organizaţiei. Principalul lor sprijin dăruit organizaţiei sunt cuvintele lor de învăţătură. Este o dăruire
spirituală de fapte caritabile. Din acest motiv, atenţia lor principală se îndreaptă spre chestiunile
spirituale, aşa cum a fost cazul Mariei care “stătea la picioarele Stăpânului şi asculta cuvântul Său.”
Aceştia refuză să fie îndepărtaţi de la scopul principal al misiunii lor de multele probleme materiale cu
care trebuie să se confrunte, căci, ca Maria, “şi-au ales partea cea bună.” W 3/1 5, 6.

Sâmbătă, 21 Ianuarie
Când va veni în lume va spune: … “Iată! Am venit să împlinesc voia Ta.” Evrei 10:5, 9, NW.
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Ştim că este devotamentul cel la care face referire Pavel în ceea ce priveşte respectul arătat lui Isus
căci şi Psalmul 40 din care citează şi capitolul 10 din Evrei menţionează aceasta. Era vorba despre
venirea lui Isus pentru a împlini voia lui Dumnezeu, având legea lui Dumnezeu în inima Sa. Faptul că
Dumnezeu a recunoscut botezul ca şi simbol al acestui devotament este arătat de faptul că a trimis
duhul Său peste Cristos şi un glas s-a auzit din ceruri care a spus: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit în
Care am binevoit.” (Matei 3: 17, NW) Aceste cuvinte despre Isus nu au fost spuse când Acesta S-a
născut prunc sau când avea doisprezece ani, un băieţel, nici când a fost tâmplar optsprezece ani până la
vârsta de treizeci de ani. Devotamentul lui Isus a fost primit. A fost recunoscut de Iehova aşa cum a fost
şi botezul. Botezul Său a fost remarcat de Ioan care l-a şi efectuat. W 7/1 12, 13.

Duminică, 22 Ianuarie
Căci cu inima grăieşte credinţa pentru dreptate, iar cu gura mărturiseşte mântuirea. Romani 10: 10,
NW. 

Pentru a fi bogaţi în faţa lui Dumnezeu, pentru a păstra cu fermitate speranţa voastră, trebuie să
studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să faceţi continuu o mărturisire publică a acestuia. Credinţa în
adevăratul Dumnezeu din partea oricărui individ vine din ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu. Cel care
cunoaşte cuvintele vieţii veşnice trebuie să le dea ca învăţătură în aşa fel încât ceilalţi să le poată asculta
şi în aşa fel încât cei care le ascultă să poată avea credinţă. Apoi, aceştia la rândul lor vor cerceta
Cuvântul lui Dumnezeu ca şi învăţătorul lor. “Propovăduiţi cuvântul” a spus Pavel care ştia că
încrederea se clădeşte pe cunoaşterea precisă. Pentru a vieţui în lumea nouă o persoană trebuie să se
înarmeze cu cunoaşterea lui Dumnezeu. Dacă nu v-aţi putea înarma cu cunoaşterea de Dumnezeu,
atunci ar trebui să spuneţi că Dumnezeu nu este un Învăţător bun. Creştinii autentici îşi dau totuşi
seama că toţi vor învăţa despre Iehova. Învăţând de la un astfel de Învăţător minunat nu veţi dori să
păstraţi cunoaşterea doar pentru voi înşivă, ci veţi dori să o faceţi cunoscută şi altora. W 1/1 5

Luni, 23 Ianuarie
Au acţionat greşit pentru ei înşivă; ei nu sunt fiii Săi, greşeala este a lor. Deuteronomul 32:5, NW.

Având în vedere faptul că Iehova a purtat neamul lui Israel precum un bărbat îşi poartă fiul său şi i-a
apărat ca pe lumina ochilor Săi, au acţionat ei ca nişte fii iubitori şi au apreciat tot ceea ce a făcut pentru
ei? Nu, nu au procedat aşa. De la Muntele Sinai încolo, s-au demonstrat a fi “o generaţie care s-a îndoit
şi s-a răzvrătit.” Deşi acea generaţie a murit în pustietate, Iehova nu a renunţat sub nici o formă la
scopul Său iniţial. În loc să facă aceasta, a continuat să-i călăuzească în acelaşi fel şi a reuşit să-i aducă
pe fiii acelei generaţii în pământul făgăduinţei şi să-l dea pe acesta în posesia lor. Acest lucru descoperă
două calităţi în călăuzirea de către Iehova a poporului Său. Descoperă mila Sa bogată, echilibrată de
judecăţile Sale drepte aduse asupra celor care deşi văzuseră harul Său şi multele minuni, totuşi nu au
ascultat glasul Său şi s-au purtat fără respect faţă de El. W 2/1 4-6.

Marţi, 24 Ianuarie
Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viţă, la fel nici voi dacă nu
rămâneţi cu Mine. Ioan 15:4, NW.

Iehova a făcut pregătiri minunate – jertfa răscumpărătoare, o organizaţie teocratică cu o categorie
slujitoare credincioasă şi înţeleaptă, adevărurile unul după altul descoperite poporului Său, etc – toate
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dând o speranţă cu o temelie sigură pentru vindecarea spirituală de astăzi care va conduce la viaţa
veşnică. Dumnezeu nu va face nici o pregătire spirituală pentru o persoană care se crede diferită sau
mai bună decât altele; nu va alege nici un individ pentru a-i face descoperiri speciale sau pentru a vărsa
asupra sa mai mult duh, ci se află în legătură cu oamenii ca şi grup într-un mod organizaţional, dând
sfaturi bogate în Cuvântul Său, Biblia, despre cum trebuie ca grupul să lucreze împreună. Dezvoltarea
organizaţiei şi prosperitatea sa spirituală de astăzi este o dovadă vizibilă a adevărului despre aceste
lucruri. W 5/1 26.

Miercuri, 25 Ianuarie
Ceea ce-mi doresc nu săvârşesc; ci ceea ce urăsc fac. Romani 7:15, NW

Iehova cunoaşte inima umană, ştie că “este înşelătoare mai mult decât orice şi foarte periculoasă,” şi,
astfel, rugăciunea noastră ar trebui să fie înaintea Sa pentru a o vindeca. (Ieremia 17:9, 10, 14, Ro)
Omul căzut având păcatul moştenit înclină spre a face răul, iar inima sa, locaşul motivării şi afecţiunii,
este înşelătoare, bolnavă şi nesupusă şi din conţinutul acestui organ slab al trupului căzut vorbeşte gura
omului. Tendinţa păcătoasă este de a vorbi păcătos, însă minţile educate de Cuvântul lui Iehova se
străduiesc să urmeze legea lui Iehova. Astfel, un conflict apare între legea lui Dumnezeu din minte şi
legea păcatului din trup. După ce am clevetit ne pocăim şi ne dorim să ne fi oprit limba. Regretăm
slăbiciunea noastră. Trebuie să ne întărim mintea în legea lui Iehova şi să ne rugăm pentru a ne vindeca
inima pentru a ne ajuta să zdrobim legea păcatului din trupul nostru şi să dobândim învingerea asupra
acesteia. Inimile bolnave şi neascultătoare sunt înclinate spre a vedea boala şi nesupunerea în ceilalţi şi
din această bogăţie vorbesc gurile. W 8/15 3a.

Joi, 26 Ianuarie
Rugaţi-vă neîncetat în toată vremea în duh. Şi în aceasta privegheaţi cu toată stăruinţa. Efeseni 6:18,
NW. 

Trebuie, de asemenea, să ne direcţionăm rugăciunile şi cererile către Iehova pentru a ne putea afla în
toată vremea slujindu-L în credinţă desăvârşită şi păstrând duhul şi scopul Său. Ca soldaţi buni, trebuie
să priveghem continuu, în alertă la atac şi cu curajul şi libertatea vorbirii să propovăduim veştile bune
pe care le-am primit. Trebuie să ne păstrăm credinţa puternică folosind mijloacele dăruite; având
permanent cunoaşterea proaspătă prin participarea la întâlniri şi spunând adevărul celorlalţi, urmând
calea dreptăţii şi a faptelor bune, fiind activi la slujirea învăţării şi fiind zidiţi în duhul lui Dumnezeu,
chemându-L în rugăciune. Făcând aceste lucruri, veţi fi capabili să confruntaţi cu fermitate atacul lui
Satan, fiind protejaţi de scutul impenetrabil al credinţei care nu dăruieşte doar protecţie, ci şi curaj celor
care au nevoie. W 6/1 8.

Vineri, 27 Ianuarie
Şi Isus S-a botezat şi pe când se ruga cerurile s-au deschis. Luca 3:21, NW.  

Legea în care a slujit poporul credincios al lui Israel s-a săvârşit odată cu Cristos. El S-a botezat la
vârsta de treizeci de ani ca simbol al închinării Sale lui Iehova. Sensul botezului lui Isus arată
semnificaţia şi scopul botezului de astăzi. Isus a luat o decizie solemnă de a-I sluji lui Dumnezeu şi a
venit la Ioan la râul Iordanului cerându-I acestuia să-L boteze. Isus nu avea păcate care trebuiau iertate,
căci era “fără de răutate, fără de pată, deosebit de cei păcătoşi.” (Evrei 7: 26, NW) Botezul făcut astăzi
în ascultare faţă de porunca lui Isus este de asemenea o imitare a exemplului pe care El l-a stabilit. De
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aceea, semnificaţia botezului Său se alătură botezului din ziua de astăzi al celor care Îl urmează. A fost
un simbol care a fost legiferat în mod deschis, arătându-i lui Ioan că S-a dăruit pe Sine împlinirii voii
Tatălui Său aşa cum I s-a descoperit acea voi în Cuvântul Tatălui Său. W 7/1 9-11

Sâmbătă, 28 Ianuarie
Ziua lui Iehova va veni ca un hoţ în noapte. 1 Tesaloniceni 5:2, NW. 

Misiunea pregătitoare a lui Iehova pentru Armaghedon este de a da un avertisment pentru beneficiul
oamenilor. Cei binevoitori faţă de Dumnezeu se pot refugia în munţi. Armaghedon nu vine ca un atac
viclean, însă vine asupra pământenilor ca un hoţ în noapte. Cum poate fi aceasta? Avertismentul s-a
dat. Este propovăduit pe tot pământul prin cuvântul gurii şi răspândit în sute de milioane de cărţi,
broşuri şi reviste în mai mult de o sută de limbi. De ce trebuie ca o astfel de luptă atât de larg răspândită
să se năpustească asupra lumii vechi precum un hoţ? Deoarece oamenii acestei lumi au ochi care nu
văd, urechi care nu aud şi minţi care nu gândesc. Ochii lor sunt închişi, urechile sunt închise şi minţile
sunt de asemenea închise, însă gurile lor sunt deschise pentru a batjocori şi a ridiculiza mesajul de
ameninţare al lui Iehova pe care martorii Săi îl propovăduiesc acuma. Aceasta este în sine o dovadă
clară că trăim în ultimele zile ale acestei lumi vechi. 2 Petru 3:3-5. W 7/15 17.

Duminică, 29 Ianuarie
Cine a săpat canal torenţilor de ploaie şi drum bubuitului tunetului? Iov 38:25, RS.

Aşa cum apele fizice din cer ajung pe secţiuni ale pământului care au nevoie prin intermediul
ridicării unui canal, în mod asemănător, principiile există pentru a aduce oamenilor apele spirituale ale
adevărului. Şi aşa cum fulgerul propriu-zis urmează o cale stabilită a tunetului pe pământ, observăm de
asemenea cursul judecăţilor luminate ale lui Iehova care se îndreaptă spre pământ pentru a zgudui
neamurile. În legătură cu apa propriu-zisă, cuvântul “canal” este folosit pentru a face referire la o cale a
apei sau la o curgere stabilită a apei. Într-un sens mai larg, cuvântul “canal” este folosit pentru a descrie
un mijloc de transmitere, un curs spre care ceva trebuie direcţionat. În acest ultim, larg înţeles, cuvântul
“canal” este folosit adecvat cu referire la metoda perioadei vechi a lui Iehova de comunicare a
adevărurilor spirituale şi a judecăţilor vitale slujitorilor Săi. Faptele arată că Societatea este astăzi acel
canal. W 5/15 3, 4.

Luni, 30 Ianuarie
Străjerii Tăi! Ridică glas şi împreună cântă; căci ei vor vedea faţă către faţă. Isaia 52:8, AS.

Astăzi, martorii lui Iehova sunt pretutindeni o adunare unită a lui Dumnezeu. Împreună, ei predică
lumii întregi, arătându-le tuturor iubitorilor de dreptate calea către viaţă. Fiecare dintre ei trebuie să
păstreze viu adevărul căci este necesar pentru fiecare individ din organizaţia teocratică să gândească aşa
cum gândeşte Iehova. El fiind Învăţătorul lor, iar Cuvântul Său fiind manualul lor, ei vor gândi, vor
acţiona şi vor sluji în acelaşi fel. De aceea unitatea lor în organizaţia teocratică a lui Iehova semnifică
viaţa lor veşnică. Dacă orice individ în această societate a lumii noi încearcă să meargă de unul singur,
va vedea în curând că nu va putea niciodată să-şi îndeplinească speranţa în viaţă. Acel individ nu va
ajunge niciodată în lumea nouă. Astfel că, individual, fiecare dintre noi trebuie să stea în societatea
lumii noi a lui Iehova şi în acelaşi timp să fie o parte activă a acesteia. W 1/1 8.
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Marţi, 31 Ianuarie
Căci am primit de ştire despre voi, fraţii mei, din partea celor din casa lui Cloe că există certuri între
voi. 1 Corinteni 1:11, NW.

Câteodată un secret trebuie împărtăşit chiar dacă cineva este rănit prin aceasta. Când ştiţi că cineva
păcătuieşte în secret şi îşi pune în pericol însoţirea cu Iehova şi se căsătoreşte cu cineva pur din
adunare, trebuie să vorbiţi. În anumite cazuri este de ajuns să vorbiţi doar cu individul implicat; mult
mai adesea trebuie să vorbiţi cu comitetul slujitor. A face o astfel de dezvăluire poate rezulta în ceea ce
pare dăunător persoanei vinovate, dar de fapt, rezultatul final va fi bun dacă aceasta se supune. Când un
astfel de secret este descoperit, ar trebui să fie în faţa celor care sunt capabili sau delegaţi să corecteze
chestiunea, şi nu clevetitorilor. Cei din casa lui Cloe nu cleveteau despre fraţii din Corint. Din contră, ei
i-au dezvăluit adevărul lui Pavel, cel care putea să îndrepte lucrurile corectându-le cu autoritate şi
punându-le picioarele înapoi pe calea vieţii şi pe urmele lui Isus. W 8/15 4.

Miercuri, 1 Februarie
În toate să vă îmbogăţiţi spre toată generozitatea care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu; căci
slujirea acestui dar public nu este numai că împlineşte cu prisosinţă dorinţele sfinţilor, ci şi pentru a
ne îmbogăţi în mulţumirea în faţa lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9:11, 12, NW.

Martorii lui Iehova manifestă o organizaţie răspândită de slujitori pregătiţi pentru slujirea şi lauda lui
Dumnezeu. Aceasta este bogăţia lor şi se bucură de partea pe care fiecare a avut-o în sprijinirea
generoasă a programului care a făcut-o posibilă. Ei nu strâng sume mari pentru a se îmbogăţi şi nici nu
permit ca nevoia de bani sau cheltuiala necesară a acestora să-i îndepărteze de scopul real al
organizaţiei lor. Nici nu contribuie ca plată pentru binecuvântările pe care le primesc la porţile
Împărăţiei. Adevărul, mult mai preţios decât aurul şi argintul, nu se poate cumpăra. Iar adevărul aduce
dragostea de Dumnezeu, iar dragostea se manifestă prin dăruirea cu generozitate. W 3/1 27.

Joi, 2 Februarie
Vedeţi undeva un bărbat priceput în lucrarea sa? Acesta va sta în faţa regilor. Proverbe 22:29, RS.      

Misiunea noastră primară este acum de a propovădui veştile bune ale Împărăţiei. Propovăduirea
noastră ar trebuie să fie de o calitate cât mai înaltă posibil pentru noi pentru ne putea înfăţişa în faţa
Regelui Iehova şi a Regelui Isus. Pentru învăţarea şi pregătirea necesare, ni s-a oferit Biblia pentru a
putea fi cu desăvârşire competenţi, complet înarmaţi pentru orice faptă bună. Astfel că, prin studiul
individual şi în grup, prin participarea regulată la întâlnirile adunării şi prin participarea la programul de
pregătire daţi ceea ce este mai bun din voi pentru a putea fi acceptaţi de Dumnezeu, slujitori … care
propovăduiesc corect cuvântul adevărului. Satan a ţesut o plasă gigantică de înşelăciuni şi o răspândeşte
ca pe un văl asupra neamurilor. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este precum o sabie cu două tăişuri, iar
creştinii trebuie să fie pricepuţi în a o mânui pentru a tăia în bucăţele vălul orbitor şi pentru a permite
luminii să strălucească în minţile şi inimile oneste a celor care se aseamănă oilor. W 8/1 5a.

Vineri, 3 Februarie
Şi voi, părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri ci creşteţi-i în disciplina şi sfatul autoritar al lui
Iehova. Efeseni 6:4, NW. 
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Într-adevăr, disciplina şi sfatul părintesc trebuie date cu fermitate şi dragoste. Părinţii nu trebuie să-şi
considere copiii ca pe nişte poveri, ca un lucru de care să se elibereze la orice oportunitate. Copii nu
trebuie să gândească faptul că nu trebuie să fie niciodată observaţi sau ascultaţi. Ei au nevoie să li se
permită să se dezvolte ca vorbitori, învăţaţi să glăsuiască laudele lui Iehova. Acesta are un loc pentru ei
în slujirea Sa şi le-a poruncit părinţilor să fie în mod constant pregătiţi să-i înveţe adevărul Bibliei.
Părinţii se vor îngriji de copiii lor acasă, la întâlniri şi în slujirea Împărăţiei, deşi şi alţii pot să mai ajute
din când în când. Adulţii se vor purta cu tinerii cu aceeaşi înţelegere cu care Iehova se poartă cu fiii Săi
de pe pământ, iar tinerii trebuie să asculte cu aceeaşi responsabilitate de adulţii credincioşi aşa cum
oamenii drepţi ascultă de Tatăl Ceresc. W 4/1 18, 19

Sâmbătă, 4 Februarie
Cum puteţi să spuneţi lucruri bune când sunteţi răi? Căci din bogăţia inimii vorbeşte gura. Matei
12:34, NW. 

Uneori clevetirea este intenţionată şi maliţioasă, având ca scop înjosirea unei persoane şi ridicarea
clevetitorului. Calomniatorul poate să înjosească o persoană pentru a obţine slujba sa sau pentru a-i fura
prietenii sau pentru a-i ocupa locul în slujire. Poate să încerce să uneltească sentimente sau adversitate
împotriva unei persoane pentru că nu o place pe acea persoană. Există în mod frecvent un spirit de
invidie şi gelozie în spatele clevetirilor. Clevetitorul poate să invidieze importanţa, reputaţia sau faptele
bune ale victimei sale. Astfel că încearcă să se ridice pe sine coborându-i pe alţii. Şi cei care încearcă
astfel să se ridice pe sine vor fi cu siguranţă umiliţi, înjosiţi şi la fel şi cei care urmează exemplul
acestora răspândind calomniile lor invidioase. De asemenea, de dragul avantajului şi pentru a se pune
bine cu o anumită persoană, uneltitorul poate cleveti despre cineva pe care ştie că acea persoană nu o
place. Cu adevărat clevetirea descoperă starea inimii. W 8/15 4a.

Duminică, 5 Februarie
Fraţilor, nu deveniţi copii în puterea de a înţelege, ci fiţi copii când este vorba de răutate; însă în
puterea de a înţelege, fiţi desăvârşiţi. 1 Corinteni 14:20, NW. 

Când cineva începe să lipsească de la întâlniri, acela se retrage din organizaţia lui Iehova şi atunci
este momentul în care cineva începe să devină slab. Încetează să se exprime sau să mărturisească public
speranţa sa. În aceste zile de pe urmă nu este timp să ne încercăm norocul. Toţi trebuie să fim puternici
în înţelegere şi singurul mod în care putem rămâne puternici este să cercetăm Cuvântul lui Iehova şi să
ne întâlnim cu poporul Său . Sfatul dumnezeiesc este acela că în ceea ce priveşte aspectele rele ale
acestui sistem vechi de lucruri, trebuie să fim copii, nevinovaţi în aceste lucruri şi având o cunoaştere
doar parţială sau incompletă despre aceste lucruri rele pentru a le putea evita. Nu vă alăturaţi unei astfel
de însoţiri. Dar pe de altă parte, când este vorba despre puterea de înţelegere, nu fiţi copii; fiţi maturi cu
desăvârşire. W 1/1 7a.

Luni, 6 Februarie
Dragostea acoperă o mulţime de păcate. 1 Petru 4:8, NW.

Arătaţi dragoste şi milă. Nu fiţi mult prea serioşi, păstraţi un simţ al umorului şi nu numai că veţi
putea evita ca muşuroiul să devină munte, ci veţi putea şi să reduceţi munţii la muşuroaie. Multe reguli
ar putea fi date, însă a da reguli suficiente pentru a acoperi toate cazurile ar însemna să alcătuim un
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Talmud voluminos. În loc să avem nevoie de reguli asemănătoare talmudului pe care să le urmăm,
avem nevoie să insuflăm principiile călăuzitoare iar în chestiunea unităţii familiare, în special principiul
dragostei: a-i iubi pe ceilalţi aşa cum vă iubiţi pe voi înşivă; a fi la fel de buni şi atenţi cu alţii aşa cum
sunteţi cu voi înşivă; a trece cu vederea neputinţele lor la fel de uşor precum faceţi cu voi înşivă.
Multele noastre greşeli şi păcate pot provoca neplăceri altora aşa cum greşelile şi păcatele lor ne
provoacă nouă neplăceri. Dar dragostea nu ţine cont de ofense, de păcate şi de defecte, ci le acoperă
deşi sunt multe. Aveţi o astfel de dragoste care să acopere păcatele lor aşa cum faceţi pentru voi înşivă
ascunzându-vă păcatele? W 4/1 21.

Marţi, 7 Februarie
Să nu umblaţi cu clevetiri în mijlocul poporului vostru. Leviticul 19:16, NW. 

Clevetirea este vorbirea care provoacă daune. Poate fi făcută cu răutate şi cu intenţia de a provoca
daune, însă de multe ori este făcută cu nevinovăţie fără nici o dorinţă de a face vreun rău cuiva. O vorbă
inofensivă poate deveni prin repetare periculoasă căci i se dă o anumită culoare, este sucită sau
exagerată. Fără răutate, o persoană poate face aceasta pentru a transforma povestea într-una mai
ademenitoare, mai acceptabilă pentru ascultătorii acesteia, capabilă de a cauza o reacţie mai
încântătoare de surpriză, spaimă sau şoc, iar în zelul său, clevetitorul nu se gândeşte niciodată la răul pe
care îl provoacă celui implicat. Gura sa devine o cursă în care îşi pune propriul său picior şi este prins
încălcând porunca lui Iehova. Chiar dacă o relatare neadevărată este repetată de mai mulţi, noi nu
trebuie să ne luăm după ei şi să ne alăturăm clevetirii fratelui nostru. Dacă nu suntem siguri că zvonul
este adevărat, nu trebuie să-l repetăm. Şi câteodată, chiar dacă este adevărat, nu trebuie să-l repetăm. W
8/15 3.

Miercuri, 8 Februarie
Dacă sunteţi osândiţi pentru dreptate, bucuraţi-vă. 1 Petru 3:14, NW.

Nu trebuie să ne compătimim greutatea ca şi părtaşi la suferinţele lui Cristos. Cei care se vaită sunt
întotdeauna nefericiţi. Este promisiunea lui Iehova că aceia care se roagă Lui vor fi fericiţi şi nu a
minţit. Şi ce dacă trebuie să îndurăm greutăţi, să depăşim problemele dificile, să suportăm prigoana?
Oare suferinţa şi greutăţile înseamnă pierderea fericirii? Experienţa a demonstrat mai presus de orice
argument că răspunsul este un nu emfatic. Aţi participat recent la vreuna din întâlnirile noastre? Făcând
aceasta implică o mare inconvenienţă şi adesea o mare cheltuială. Poate însemna o călătorie lungă,
riscantă. Frecvent, cei care fac parte din adunare poposesc într-un teritoriu deschis cu foarte puţină
comoditate. Apoi, pentru a participa la întâlnirile zilnice ar putea însemna o călătorie de multe mile în
autobuze sau metrouri aglomerate sau a sta ore întregi într-un stadion plin cu oameni. Dar cine poate
spune că a participa la o adunare a poporului lui Iehova nu poate fi una dintre cele mai fericite şi de
neuitat experienţe din viaţa noastră? W 3/15 10.

Joi, 9 Februarie
Şi l-a luat Domnul Iehova pe om şi l-a aşezat în grădina din Eden ca să o lucreze şi să aibă grijă de ea.
Geneza 2:15, NW.  

Iehova i-a dat omului această lucrare spre binele său, căci omul era înarmat să lucreze şi ar fi găsit
bucurie în a face lucrul care era după puterile sale. Pentru bucuria şi satisfacţia omului Dumnezeu l-a
însărcinat cu o muncă potrivită. Lucrarea îi va umple viaţa, va distruge orice posibilitate de plictiseală
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şi îi va dărui sentimentul satisfăcător de a fi util. În acest fel, atributele divine de înţelepciune, dreptate,
dragoste şi putere vor găsi locul corespunzător pentru desfăşurarea completă. Studiile ştiinţifice recente
au arătat că majoritatea persoanelor vârstnice cu o sănătate bună nu vor să iasă la pensie şi că pentru
a-şi menţine sănătatea mintală omul trebuie să simtă că face o lucrare care slujeşte unui scop folositor.
Astfel, Iehova i-a făcut omului un bine atunci când i-a dat acestuia responsabilitatea unei lucrări şi tot
pentru binele nostru ne-a dat să fim părtaşi misiunii pe care i-a dăruit-o societăţii Lumii Noi pentru a o
împlini. W  8/1 4.

Vineri, 10 Februarie
Mergeţi ... botezându-le în numele ... duhului sfânt. Matei 28:19, NW.

Duhul sfânt este forţa activă a lui Dumnezeu prin intermediul căreia Îşi împlineşte scopurile. Chiar
şi Cuvântul lui Dumnezeu a fost dăruit sub insuflarea duhului Său şi a fost păstrat ca atare. Trebuie să
recunoaştem aceasta. De aceea, fiind botezaţi în numele duhului sfânt recunoaştem funcţia şi scopul
forţei sfinte, drepte şi active a lui Dumnezeu. Aceasta acţionează asupra poporului Său şi vieţuind în
acord cu aceasta înseamnă a vieţui în acord cu dreptatea pentru că este cu adevărat un duh sfânt. Doar
dacă semănăm cu privirea la spirit ne putem aştepta să culegem viaţa veşnică din spirit. Trebuie să ne
implicăm în lupta creştină cu credinţă, cu loialitate, fără a căuta odihnă sau uşurare, bucuroşi de
oportunitatea de a susţine partea lui Iehova în orice controversă. De la duh avem o sabie minunată pe
care trebuie să o mânuim, adică, sabia lui Dumnezeu. W 7/1 14a.

Sâmbătă, 11 Februarie
Îi fericim pe cei care au răbdat. Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul acestuia dat de
Domnul. Iacov 5:11, NW. 

Nici un creştin nu trebuie să permită ca dezastrul, momentele grele, accidentele, boala sau moartea
să-i distrugă credinţa în Dumnezeu. În relatările din Biblie vedem că lucruri asemănătoare i s-au
întâmplat lui Iov. Acesta a pierdut casa, proprietatea, copiii; şi la sfârşit şi soţia sa s-a întors împotriva
lui îndemnându-l să vorbească de rău împotriva lui Dumnezeu şi să moară. Aceste lucruri nu au fost
întâmplări aduse de Dumnezeu, ci mai degrabă au fost fapte ale lui Satan de a distruge dacă era posibil
credinţa lui Iov. Iov era bucuros să aştepte eliberarea de la Iehova, iar credinţa sa a fost răsplătită. Nu a
fost încercat mai presus de puterea sa, deşi a strigat pentru eliberare. Exact aşa cum Iov a fost
credincios, aşa şi Cristos pe Care L-a reprezentat a fost credincios chiar şi până la moarte. Este credinţa
noastră de aceeaşi calitate? Va fi dacă se va baza pe cunoaşterea exactă. Dacă ne dorim să urmăm sfatul
lui Iehova, atunci vom primi apărarea şi călăuzirea Sa. W 6/1 13. 

Duminică, 12 Februarie
Celui care a avut mult nu i-a prisosit, iar celui care a avut puţin nu i-a lipsit. 2 Corinteni 8:15, NW.

Nimeni care este capabil să dedice o oră pe săptămână propovăduirii din casă în casă nu se gândeşte
să compare această oră cu miile care au fost închinate propovăduirii în acea lună. Mai degrabă toţi sunt
bucuroşi că a luat parte la mărturisirea Împărăţiei şi recunosc că s-a făcut un bine. De ce ar trebui atunci
ca persoana care poate să contribuie doar puţin să compare dăruirea sa cu totalul de cheltuieli al
adunării sau cu efortul vast dedicat în fiecare lună de organizaţie? Aceia care pot petrece doar câteva
ore pentru slujire nu stau acasă pentru că pionierii sunt capabil să dedice mult mai mult timp. Nici
sprijinul material al organizaţiei şi nici binecuvântările care însoţesc o astfel de dăruire nu ar trebui
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limitate celor cu mai multe fonduri. Toate mulţumirile lui Iehova pentru creşterea organizaţiei Sale şi
pentru duhul Său de dărnicie asupra poporului Său. W 3/1 29

Luni, 13 Februarie
Cât de fericiţi sunt cei care cunosc sunetul trâmbiţei de sărbătoare! O, Doamne, aceştia umblă în
lumina feţei Tale. În numele Tău se bucură toată ziua. Psalmi 89:15, 16, AT.  

Sunt mulţi care gândesc că adevărata mântuire trebuie să fie o scăpare de toată existenţa; că pentru a
scăpa de durere şi suferinţă o persoană trebuie să se descotorosească de existenţă. Mulţi care suferă
aşteaptă moartea ca să pună capăt la toate, iar cei care cred în transmigraţia sufletului aşteaptă ca ciclul
transmigraţiilor sufletului să se săvârşească într-o nirvana a inexistenţei şi a neantului inconştient.
Existenţa omului păcătos poate fi acum nefericită şi dureroasă, însă nu întreaga existenţă este nefericită
şi dureroasă. Singurul viu şi adevărat Dumnezeu, Iehova, este Dumnezeul fericirii. Aceia care sunt
acum împăcaţi cu El sunt singurii oameni cu adevărat fericiţi de pe pământ în ziua de astăzi şi ei sunt o
imagine a scopului lui Dumnezeu de a avea toate fiinţele Sale cărora le poate oferi viaţă veşnică în noua
lume desăvârşit fericită cu nici o urmă de durere sau tristeţe. W 1/15 14

Marţi, 14 Februarie
Fii înţelept, fiul meu, şi bucură inima mea ca să pot răspunde omului care mă cleveteşte. Proverbe
27:11, AT.  

Iehova este fericit şi îi iubeşte pe cei care sunt pregătiţi să sufere pentru numele Său şi pentru
dreptate. Pe de altă parte, marele clevetitor, Satan, veghează şi aşteptă continuu abaterea fiinţelor de la
calea dreptăţii pentru a putea adăuga la grămada de batjocoriri şi ridiculizări pe care le  strânge asupra
numelui Făcătorului. Fiind reprezentat chiar de cea mai josnică vietate, un şarpe care se târăşte pe
pământ, el ar reuşi să abată toate fiinţele de la starea de dreptate pe care o conferă rugăciunea şi slujirea
lui Iehova. Acesta este planul său şi astfel aduce fiecare armă vicleană pentru a o purta împotriva
slujitorilor Celui mai Înalt ştiind bine că nu trebuie decât să reuşească să vâre o mică îndoială în mintea
unei fiinţe lipsite de precauţie, îndoială care va acţiona ca un prim pas spre distrugerea finală a întregii
credinţe a acelei fiinţe. W 4/15 9, 10. 

Miercuri, 15 Februarie
Înălţimile spun slava lui Dumnezeu, cerul vesteşte tăria puterii Sale. Psalmi 19:1, AT. 

În ceea ce ne priveşte observăm lucruri care Îl cinstesc şi Îl laudă pe Făcătorul în felul lor propriu,
dar care lucruri nu au capacitatea de a-L slăvi pe Iehova aşa cum avem noi. Locuitorii cerului locaşului
lui Dumnezeu şi noile ceruri ale lumii Sale noi Îl slăvesc, dar stelele propriu-zise şi pietrele Îl slăvesc
pe Dumnezeu? Nu, desigur că nu. O piatră preţioasă reflectă slava celui care a realizat-o, dar nu poate
manifesta credinţă pură căci este un obiect neanimat. Crinii măreţi de pe câmp Îl cinstesc prin
frumuseţea lor pe Stăpânul lor, însă se alătură în slujirea Acestuia? Nu. Animalele interesante şi
drăgălaşe îşi trăiesc ciclul vieţii şi slujesc scopului lor, dovadă a atributelor admirabile ale lui Iehova.
Dar ele nu Îl pot slăvi pe Dumnezeu. De ce nu? Animalele, plantele şi materialele neorganice nu Îl pot
slăvi pe Iehova pentru că acestea nu au raţiune. W 6/15 5.
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Joi, 16 Februarie
Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte la momentul potrivit, la timp de nevoie. 2 Timotei 4: 2, NW.

Timpul trebuie folosit cu înţelepciune căci este scurt. Pentru a-i mântui pe alţii şi pe noi înşine
trebuie să ne îmbogăţim rapid, nu în cele materiale, ci în faptele bune. Cei care nu fac nimic şi pierd
timpul cu lenevie sunt cu timpul nimiciţi. Noi ne oprim; timpul continuă. Nu durează mult să treacă
peste noi - şaptezeci de ani, mai mult sau mai puţin, doar o picătură în scurgerea timpului. Însă acum, în
aceste zile de pe urmă nu mai avem nici această picătură de timp, căci Armaghedon se apropie cu paşi
repezi. Dacă mergem în pas cu timpul în loc să fim întrecuţi de acesta, trebuie să fim în acelaşi pas cu
Biblia şi să călătorim cu Dumnezeu. Trebuie să apreciem valorile spirituale şi să păstrăm comoara care
durează, nefiind materialişti neprevăzători agăţându-ne de val şi sfârşind fără nimic, chiar şi fără
suflare. A spune că nu avem timp să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu sau să împlinim lucrarea Sa este
ca şi cum am spune că nu avem timp să respirăm. W 8/1 8a.

Vineri, 17 Februarie
O, Iehova, cât de măreţe sunt lucrurile Tale! Pe toate le-ai făcut cu înţelepciune; tot pământul este plin
de slava Ta. Psalmi 104:24, AS.

Iehova, marele Creator  al universului, cunoaşte locul corespunzător pentru toate lucrurile animate şi
neanimate. El a creat nu numai toate lucrurile, ci şi locuri pentru aceste lucruri. Acest fapt determină
persoanele cu un mare intelect şi cele cu un mic intelect să mediteze zilnic la relaţia lor cu Iehova şi cu
mulţimea de obiecte şi vietăţi pe care Acesta le-a pus în jurul lor. Făcând aceasta îi va ajuta să aprecieze
măreţia şi cinstea rânduirii lui Iehova a lucrurilor în acest minunat univers. Îi va ajuta să aprecieze
perfecta îmbinare a scopurilor şi locaşurilor pe care Iehova le-a orânduit pentru om, animale, plante,
soare, lună, stele, munţi, văi, râuri, etc, aşezându-le pe toate acestea la locurile lor corespunzătoare şi
dându-le fiecărora o anumită misiune de împlinit. Nimeni nu poate ajunge la o altă concluzie decât cea
exprimată de autorul Psalmului 104. W 5/1 1,8.

Sâmbătă, 18 Februarie
Limba constituie o lume a fărădelegii şi îşi are locul între membrii noştri, dar spurcă tot trupul şi
aruncă în foc roata vieţii şi aceasta a fost aprinsă de Gheenă. Iacov 3:6, NW.

Iehova a spus: “Prin cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi tot prin cuvintele tale vei fi osândit.” Cum vor
fi privite cuvintele de clevetire în timpul perioadelor de judecată? Puteţi să vă dezvinovăţiţi clevetirea?
Într-adevăr, nici un om nu este perfect şi astfel nici un om nu-şi poate controla în totalitate limba, dar
aceasta nu îndreptăţeşte clevetirea. Putem păstra efectele sale negative la minim. Putem evita să fie
plină de venin şi să otrăvească mintea unuia împotriva celuilalt. Putem evita să devină o sabie care taie
sau o săgeată care străpunge, nelăsând-o să distrugă până la moarte prin clevetirea bunului nume al
celorlalţi. Dacă este ocupată cu apele adevărului, nu poate fi aprinsă de clevetire. Iacov a arătat că poate
fi adusă sub control spunând: “Nu este cuviincios, fraţilor, ca aceste lucruri să se întâmple în felul
acesta.” W 8/15 15; 1a.

Duminică, 19 Februarie
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Ţineţi cu tărie învăţătura; nu o părăsiţi; păstraţi-o căci ea este viaţa voastră. Proverbe 4:13, AS.

Grija noastră ar trebui să fie aceea de a deveni un grup de propovăduitori buni. De aceea Pavel ne-a
îndemnat: “Fiţi mereu atenţi la voi înşivă şi la învăţătura voastră.” Atunci, cu înţelepciune fiecare dintre
noi trebuie să ia hotărârea să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, fiind astfel atenţi la noi înşine şi
asigurându-ne viaţa veşnică. În acelaşi timp, cercetând Biblia cu sârguinţă putem să fim atenţi în mod
constant la învăţătura noastră; putem fi siguri că ceea ce le spunem celorlalţi este adevărul. Ca şi
creştini trebuie să urmăm învăţăturile lui Iehova de mai sus. Cum ar putea fi spus aceasta într-un mod
mai clar? Acolo spune, învăţătura este viaţa noastră! Astfel, mai bine dăm atenţie învăţăturii, învăţând
cum să trăim. Aceasta înseamnă a lua parte la lucrarea de propovăduirea a împărăţiei lui Iehova. Veţi
lua parte la aceasta? Puteţi şi veţi dori să daţi atenţie Cuvântului lui Dumnezeu şi să ţineţi cu tărie acea
învăţătură. W 1/1 6, 7.

Luni, 20 Februarie
Iehova ... ne va învăţa căile Sale şi noi vom umbla în căile Sale. Isaia 2:3, AS.

Cine se va ocupa de această învăţătură şi pregătire? Doar cei numiţi de Societate ca slujitori pe
anumite poziţii împreună cu reprezentanţii săi călători? Atunci, dacă ar fi aşa, având în vedere celelalte
multe oi ale lui Dumnezeu care răspund acum glasului Său în tot pământul, ar însemna inevitabil că
majoritatea acestora ar trebui să aştepte mult timp înainte să primească ajutorul şi pregătirea personală
necesară pentru a putea deveni slujitori de încredere. Mai mult, nu este adevărat că şi printre cei care
s-au însoţit cu organizaţia de mult timp mai sunt persoane care încă au nevoie de un mare ajutor?
Rezultă, atunci, că oricine trăieşte în adevăr, fie că este bărbat sau femeie, poate lua o anumită parte în
această lucrare vitală de pregătire a celorlalţi care nu sunt încă atât de avansaţi ca aceştia. W 2/1 12a.

Marţi, 21 Februarie
Nu vă miraţi ... dacă sunteţi ocărâţi pentru numele lui Cristos, sunteţi fericiţi căci duhul lui Dumnezeu
se odihneşte asupra voastră. 1 Petru 4:12, 14, NW.

Aici este menţionat motivul şi nevoia fundamentală pentru creştini de a-şi păstra integritatea cu
perspectiva mentală corectă. Prin consecinţă, trebuie să ne aşteptăm la o luptă de păstrare a integrităţii.
Isus ne-a dat un avertisment asemănător: “Oamenii vă vor arunca afară din adunare.” (Ioan 16: 1-4
NW) De aceea, nu lăsaţi pe nimeni să devină atât de preocupaţi de sine, fără raţiune sau uitând motivele
de păstrare a integrităţii în faţa lui Iehova, plângându-se sau chiar ajungând la extrema de a se răzvrăti
împotriva poverilor şi a greutăţilor. Mai degrabă, opriţi-vă şi reflectaţi asupra acestei chestiuni: când
v-aţi dedicat unei vieţi de slujire a lui Iehova, v-aţi aşteptat la o viaţă de lux, uşoară şi leneşă? Cel care
doreşte vacanţă nu-şi caută un loc de muncă. Şi nici cel care se înscrie în armată nu se aşteaptă la
vacanţă. Iar creştinii au ales voluntar să participe la lupta spirituală. W 3/15 8, 9.

Miercuri, 22 Februarie
Fiecare dintre voi să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi. Efeseni 5:33, NW.

Este extrem de greu pentru un bărbat să-şi iubească şi să-şi protejeze femeia care nu este
ascultătoare, căci prin independenţa sa, ea spune că nu are nevoie de el. Fură de la el, răpindu-i poziţia
care i se cuvine cu dreptate. Cum poate el să iubească o astfel de femeie ca pe trupul său atâta timp cât
aceasta nu este una cu el, ci este împotriva lui? De ce să se îngrijească cu bunătate de un astfel de
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adversar nerecunoscător? Poate să o lase să-şi urmeze calea şi să continue să se certe, dar câştigând
gospodăria, îşi va pierde dragostea. Şi amândoi vor pierde aprobarea lui Iehova, femeia căci a ocupat
locul bărbatului şi bărbatul căci a lăsat-o să facă aceasta. Dacă un soţ îşi lasă soţia să preia controlul, ea
îşi va pierde respectul adânc pentru el şi această pierdere va determina ca dragostea lui pentru ea să fie
înlocuită de ură. Doar în casele în care bărbatul este capul familiei există mulţumire şi fericire adâncă.
W 4/1 15.

Joi, 23 Februarie
Omul generos va fi îndestulat, iar cel care blesteamă va fi blestemat. Proverbe 11:25, AT.

Bunurile materiale sunt necesare şi chiar şi acestea pot fi folosite spre slujirea lui Dumnezeu; dar
când sunt urmărite mai presus de nevoile noastre, acestea costă prea mult. Preţul materialismului este
spiritualitatea şi a plăti pentru spiritualitate înseamnă în cele din urmă a plăti pentru viaţa voastră.
Faceţi lucrarea lui Iehova, nu mofturile burţii voastre! Toţi cei care Îl cunosc pe Iehova şi Îi slujesc, fie
că sunt bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, sănătoşi sau bolnavi, faimoşi sau anonimi, populari sau
nepopulari, talentaţi sau mediocri, toţi sunt fericiţi, mulţumiţi şi plini de speranţă. Cei care se înarmează
cu cunoaşterea lui Iehova şi a lui Isus şi transmit apoi adevărul şi celorlalţi au viaţă veşnică. Astfel de
persoane fericite cercetează acum Cuvântul lui Dumnezeu, îl propovăduiesc celorlalţi, ascultă poruncile
Sale, trăiesc vieţi curate, predică sistematic, devin bogaţi în faptele bune şi astfel îşi fac o idee fermă
despre viaţa adevărată care va fi umplută până peste măsură cu fapte bune spre veşnica laudă a marelui
Creator Dumnezeu, Iehova. W 8/1 13, 14a.

Vineri, 24 Februarie
Vă voi arăta credinţa prin fapte. Iacov 2:18, NW.   

Vă puteţi arăta credinţa participând la întâlniri cu regularitate; şi făcând aceasta vă protejaţi sănătatea
spirituală, întărindu-vă slăbiciunile din cunoştinţele voastre. Credinţa este demonstrată prin îndeplinirea
cu sârguinţă a micilor îndatoriri şi prin îndeplinirea cu bucurie a responsabilităţilor date prin organizaţia
lui Iehova. Aceasta înseamnă a fi credincios în ceea ce este puţin şi, ca rezultat, mai multe privilegii vor
fi adăugate. Arătăm credinţă, de asemenea, nedevenind descurajaţi atunci când unii se opun adevărului
pe care îl aducem lor.  Noi continuăm cu răbdare şi tact să aducem mesajul celor care doresc să îl
asculte. Demonstrăm credinţă spunându-le prietenilor şi cunoştinţelor de serviciu speranţa noastră.
Exemplele scripturale ne arată că propovăduirea a fost împlinită de oameni diferiţi, precum Noe, Iosif,
Daniel şi Cristos şi chiar şi celor care au batjocorit şi s-au opus. Astăzi, martorii lui Iehova sunt
cunoscuţi prin sinceritatea şi râvna cu care vorbesc despre Împărăţie căci îşi fac credinţa cunoscută cu
glas tare. W 6/1 23.

Sâmbătă, 25 Februarie
Iar partea celor fricoşi ... şi tuturor celor mincinoşi va fi în lacul care arde cu foc şi cu pucioasă.
Apocalips 21: 8, NW.

A privi clevetirea aşa cum este ea cu adevărat ne ajută să evităm să o pronunţăm. Este o vorbire laşă
şi o mare parte din ea este minciună. Cui îi plac laşii şi mincinoşii? În nici un caz lui Iehova. A spune în
spate ceea ce ţi-e frică să spui în faţă înseamnă laşitate. Nu trebuie să-i lovim pe ceilalţi pe la spate cu
vorbele. Vă împotriviţi ca acuzatul să-şi asculte învinuirea? Nu doriţi să-i daţi o şansă să se poată apăra
pe sine, să-şi ţină partea, să clarifice lucrurile? Cum poate face aceasta dacă nu îl confruntaţi? sunteţi
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corecţi şi cinstiţi cu fratele vostru? Când începeţi să spuneţi ceva despre cineva, întrebaţi-vă: Îmi doresc
oare să spun aceasta în faţa sa? Dacă este clevetire, probabil că răspunsul va fi nu, iar dacă sunteţi
clevetitori o veţi spune oricum. Însă, amintiţi-vă, clevetirea îi face pe plac lui Satan, şi îi displace lui
Iehova. W 8/ 15, 8, 9a.

Duminică, 26 Februarie
Iehova va trimite binecuvântare peste toate proviziile tale şi pentru tot lucrul mâinilor tale ... Şi toate
popoarele pământului vor vedea că porţi numele lui Iehova. Deuteronomul 28:8, 10, NW.

Martorii lui Iehova au fost întotdeauna şi sunt şi acum oameni prevăzători. Aşa cum o mare bogăţie
a fost prezisă pentru Israelul credincios cu trup, aşa şi Israelul spiritual poate aştepta binecuvântări
reale. Acum că Iehova Şi-a adus oamenii şi le-a conferit o naţiune, aceştia pot să se bazeze cu credinţă
pe promisiunea lui Iehova de îmbogăţire în pământul lor organizaţional. Provizia înţeleaptă pentru
viitor şi viziunea continuă înainte îi va asemăna acelei furnicuţe care deşi nu are nici un stăpân (pe
pământ), îşi procură pâinea în timpul verii şi îşi strânge hrana în timpul recoltei. Anticipând nevoile
recoltei, Societatea îşi plănuieşte corespunzător lucrarea, căutând la Iehova pentru a motiva inimile
poporului Său dăruind cele necesare. W 3/1 12.

Luni, 27 Februarie
Duhul din om şi suflarea Celui Atotputernic dau priceperea. Iov 32:8, AS.

Creaţia lui Iehova pe care o cunoaştem şi care este mai mică decât omul nu eşuează niciodată în
scopul său, dând mărturie despre puterea Sa. Însă integritatea, dragostea, dreptatea, acestea şi alte
calităţi asemenea nu au aplicabilitate mai prejos de om. Ele se aplică omului şi spre vârful scării creaţiei
lui Dumnezeu. Acestea sunt calităţi ale slavei. Slăvirea, credinţa pură sunt posibile cu exclusivitate
acelei părţi a creaţiei lui Dumnezeu care are raţiune. Slăvirea lui Iehova este dovada raţiunii autentice.
Refuzul unei fiinţe de a-L slăvi pe Dumnezeu este o greşeală a acelei fiinţe. Astfel de fiinţe umane
nefolositoare vor merge înapoi pe pământ. Aceasta este bine, căci este mai bine să fie o un animal, o
floare sau o piatră decât un om deficient în pricepere. Înţelegerea pe care Dumnezeu i-a dat-o omului
înseamnă raţiune, discernământ, percepere, prudenţă, înţelepciune, a alege calea corespunzătoare de
acţiune. W 6/15, 6, 7.

Marţi, 28 Februarie
Oare S-a împărţit Cristos? ... v-aţi botezat în numele lui Pavel? 1 Corinteni 1:13, NW.

Creştinul nu poate fi botezat în numele nici unui om, şi nici în numele unei organizaţii, ci în numele
Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Aceasta arată, printre alte lucruri, că Creştinătatea nu este o
afacere confesională, că sectele nu au nimic de a face cu ea. Şi cu cerinţele divine binecuvântate în
minte, putem vedea că hotărârea devotamentului trebuie să fie una din voinţă proprie şi că nu trebuie să
fie forţată asupra nimănui. Rugăm oamenii să se împace cu Dumnezeu, dar fiecare trebuie în final să
decidă pentru sine ce va face ca răspuns la adevăr. Aceasta exclude botezul pruncilor căci aceştia nu pot
lua o hotărâre vitală. Credinţa este temelia întoarcerii la Iehova. Credinţa este, în schimb, bazată pe
cunoaşterea lui Dumnezeu şi pe acceptarea Cuvântului adevărului Său. Devotamentul urmează unei
perioade de pregătire, pregătire care trebuie să continue. W 7/1 15-17a
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Miercuri, 29 Februarie
Iehova, cine va sălăşlui în templul Tău? Cine va locui în lăcaşul Tău cel sfânt? Cel care nu cleveteşte
cu limba sa, cel care nu face rău semenului său şi nici nu ridică vorbă împotriva aproapelui său.
Psalmi 15:1, 3, AS. 

Este vorbirea ta compromiţătoare pentru o persoană? Îi răneşte sentimentele, unelteşte discordie sau
cauzează pierderea privilegiilor de slujire? Este adevărată? Dacă este adevărată, a fost exagerată sau i
s-a dat o anumită culoare într-o astfel de măsură încât impresia pe care o lasă este neadevărată? O puteţi
spune cu conştiinţa că este precisă, atât de precisă încât să o spuneţi persoanei în faţă în exact acelaşi
ton şi aceleaşi cuvinte? Iar roada vorbirii tale este bună sau rea? Se poate recunoaşte aceasta prin roada
sa. Desigur, nu toţi avem aceleaşi slăbiciuni. Însă pentru a ne opune slăbiciunilor noastre trebuie ca mai
întâi să le cunoaştem. Aveţi o slăbiciune pentru clevetire? Dacă aveţi, recunoaşteţi şi luptaţi împotriva
ei! Cum altfel o puteţi învinge? Şi trebuie să o învingeţi pentru a putea intra în lumea nouă a lui Iehova.
W 8/15 6, 7, 14.

Joi, 1 Martie
Renunţaţi la a vă potrivi cu acest veac, ci vă schimbaţi înnoindu-vă mintea pentru a putea distinge care
este voia lui Dumnezeu, ceea ce este bun, primit şi desăvârşit. Romani 12:2, NW.

Fiecare dintre noi s-a născut în lumea veche rea, delicventă şi fricoasă şi am fost învăţaţi să gândim
cu egoism aşa cum conducătorii umani îşi doresc ca urmaşii lor să gândească. Din copilărie am fost
învăţaţi să urâm alte popoare, oameni sau rase, să ne temem şi să le punem la îndoială. Astfel, cât de
necesar este să ne înnoim mintea, să renunţăm la a gândi ca lumea veche şi, în locul acestora, să
învăţăm din Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată cum să iubim aşa cum ne iubeşte El. Dragostea
alungă teama. Când cineva trăieşte din cunoaşterea clară pe care o primeşte de la Dumnezeu, cât de
diferită devine viaţa sa! Dar cu aceste idei noi, cu aceste adevăruri nou descoperite din Cuvântul lui
Dumnezeu noi trebuie să mergem mai departe şi să le transmitem unul altuia astfel încât toţi cei care
vor hotărî în cele din urmă să devină o parte a societăţii Lumii Noi vor gândi precum gândeşte Iehova şi
vor creşte în maturitate. W 1/1 2a.

Vineri, 2 Martie
Calităţile Sale nevăzute se văd clar de la facerea lumii, înţelegându-se din lucrurile făcute. Romani
1:20, NW.

Iehova ştie cine sunt demonii, care sunt metodele lor de acţiune şi distrugerea pe care o cauzează
victimelor lor. De aceea, El ne avertizează. A crede în existenţa lor nu este o superstiţie; nu este doar
creştineşte, ci şi ştiinţific. Există o împărăţie a duhului, căci este acolo unde Făcătorul, Dumnezeu, Care
este duh, locuieşte. Cu mult timp înainte să creeze universul nostru vizibil, Dumnezeu a făcut prima sa
creaţie, Fiul Său spiritual. Apoi, prin Acesta, Dumnezeu a creat alte fiinţe spirituale raţionale, adică, toţi
îngerii sfinţi, măreţi şi desăvârşiţi şi aceştia au fost cei care au strigat de bucurie la facerea pământului
nostru. Astfel, împărăţia duhului a existat înainte ca universul nostru material să fie creat. Creaţia
materială vizibilă, minunat plămădită dă mărturie despre existenţa, puterea şi raţiunea marelui Duh
Creator. W 9/15 32.

Sâmbătă, 3 Martie
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Şi când vă vor zice: Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi ghicitorii care şoptesc şi bolborosesc; nu ar
trebui oare ca poporul să alerge la Dumnezeul său? Isaia 8:19, RS.

Toţi oamenii se află în marele pericol de a fi asaltaţi de demoni spre propria lor distrugere. Nu
îndrăznim să avem încredere în Creştinătate. S-a dovedit a nu fi o apărare împotriva spiritismului, iar în
împărăţia sa spiritismul se răspândeşte la fel ca în păgânătate. Unde, atunci, este apărarea noastră
împotriva uneltirilor demonilor de a-L face pe Dumnezeu să distrugă toată omenire la Armaghedon din
cauza lipsei de integritate în faţa Sa şi a împărăţiei Sale? Apărarea noastră este în Cartea anti
spiritualistă, Sfânta Biblie. Doar în aceasta găsim învăţătura şi mărturisirea lui Dumnezeu şi despre
aceasta Isus I-a spus lui Dumnezeu: “Cuvântul Tău este adevărul.” Căutând la Dumnezeu prin
cercetarea învăţăturii şi mărturiei Sale în Cuvântul Său scris – acesta este izvorul nostru de lumină şi
apărarea noastră negreşită împotriva uneltirilor aducătoare de moarte ale demonilor răi. W 10/1 31, 38.

Duminică, 4 Martie
Adevărat vă spun vouă: Ceea ce aţi făcut acestor fraţi ai Mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut. Matei 25:40,
NW. 

Astăzi, Isus Îşi separă poporul precum păstorul îşi separă oile de capre. El respinge categoria de
capre din cauza neizbânzii acesteia de a-şi manifesta dragostea faţă de fraţii spirituali şi este osândită la
nimicire. Laudă categoria de oi datorită dragostei acestora pentru fraţii spirituali şi le trimite pe acestea
drepte în viaţa veşnică în lumea nouă. Ele au speranţa de a li se permite să rămână vii din sfârşitul
acestei lumi vechi în începutul măreţ al lumii noi. De ce? Deoarece chiar şi acum, învăţând să-L
iubească pe Dumnezeu şi pe Cristosul Său şi învăţând să-şi iubească semenii ca pe sine, ele trec de la
starea de moarte la starea de viaţă, mergând pe calea spre viaţa veşnică. Lăsaţi lumea să ne urască din
cauza aceasta. Ioan spune: “Ştim că am trecut de la moarte la viaţă prin dragostea faţă de fraţii noştri.”
1 Ioan 3: 14, NW. W 1/15 35.

Luni, 5 Martie
Toţi bărbaţii care au văzut slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în Egipt şi în pustietate şi totuşi
M-au ispitit până acum de zece ori ... nu vor vedea niciodată pământul pe care Eu cu jurământ l-am
promis părinţilor lor. Numeri 14:22, 23, NW. 

Putem înţelege cu uşurinţă cât de prosteşte a fost din partea israelienilor să piardă din vedere ceea ce
Iehova a făcut pentru ei, dar aplicăm noi această învăţătură evenimentelor noastre de astăzi aşa cum ar
trebui, pentru a înţelege ce este atât de grav în a ne plânge? De dragul fericirii, atunci, nu ar trebui să
cerem mai mult şi mai bine de la Iehova, aşa cum au făcut israelienii. Căci din cauza cârtelii şi plângerii
lor nu au primit moştenirea către care Iehova i-a călăuzit, ci au murit în pustietate. Nici cei care se
plâng acum de modul lui Dumnezeu de a rândui lucrurile nu vor moşteni binecuvântările lumii noi, deşi
aceasta este atât de aproape, şi vor pierde şi fericirea lor actuală. Dumnezeu nu va avea o nouă lume
plină de cârtiri. W 3/15 16, 17.

Marţi, 6 Martie
Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Dumnezeu, căci aceasta este calea spre dreptate. Efeseni 6:1, NW.

Iehova nu trece cu vederea copiii în cercul familiar. Ei sunt sub controlul părintesc, însă nu trebuie
abuzaţi sau mâniaţi. Dacă fiii părinţilor devotaţi vor să trăiască pentru totdeauna în lumea nouă, ei
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trebuie să fie atenţi la disciplina şi sfatul autoritar al lui Iehova care este oferit de părinţii lor. Cu ani în
urmă, tinerii respectau vârsta, dar în aceste ultime zile ale timpurilor critice, tinerii în general par a fi
înlocuit respectul cu dispreţul. Dar tinerii teocratici îşi vor aminti că există o înţelepciune şi o
maturitate a judecăţii care vine doar cu vârsta, cu anii de studiu şi de experienţă. Ei nu vor fi precum
delicvenţii din zilele lui Elisei care au batjocorit şi au râs de profetul lui Dumnezeu şi care au dobândit
suferinţă ca şi consecinţă. În schimb, aceşti tineri îşi amintesc că: “La bătrâni este înţelepciunea şi în
lungimea zilelor este priceperea.” Iov 12: 12, AS. W 4/1 18, 19. 

Miercuri, 7 Martie
Cel Care cunoaşte numărul stelelor şi le strigă după numele lor. Mare este Dumnezeul nostru şi
puternic în tărie; cunoaşterea Sa este infinită. Psalmi 147:4, 5, AS.

Prin facerea răului şi ignorarea lui Iehova, omul consideră că Dumnezeu nu îl vede săvârşind faptele
rele. Cu egoism, omul Îi întoarce spatele Creatorului său şi începe să facă lucrurile în felul său propriu.
Dar este adevărat că Iehova îi vede? S-a mărit atât de mult omenirea încât lucrurile I-au scăpat din
mâini? Nu! Niciodată! Iehova nu este un Dumnezeu atât de slab. Înţelepciunea şi priceperea Sa sunt
infinite. Omul este considerat foarte înţelept atunci când construieşte telescoape mari şi poate să
numere câteva mii din milioanele necunoscute de stele din ceruri. Şi totuşi există galaxii întregi pe care
omul abia le vede cu telescopul său. Iehova nu numai că vede şi numără toate stelele, ci le şi strigă pe
nume. Da, Dumnezeu nu pierde noţiunea lucrurilor. Cunoaşte ceea ce facem, oricât de importanţi sau
neimportanţi ne simţim în această lume. W 5/1 9, 10.

Joi, 8 Martie
Dacă zideşte cineva pe o temelie aur, argint, pietre preţioase, materiale din lemn, fân, trestie, lucrarea
fiecăruia se va face cunoscută căci o va arăta ziua, pentru că în foc se descoperă. 1 Corinteni 3:12, 13,
NW.

Cu timpul, cei din slujirea lui Iehova pot rătăci şi zidi faptele rele pe temelia lui Cristos. Aurul,
argintul şi pietrele preţioase pot îndura flăcările, dar lemnul, fânul şi trestia nu pot. Primele
simbolizează faptele bineplăcute care nu sunt distruse de judecăţile hotărâte ale lui Iehova, în timp ce
ultimele materiale combustibile sunt doctrinele şi faptele greşite care nu pot rezista încercărilor grele
ale lui Iehova. Dacă persoana care împlineşte ultimele lucruri va îndura pierderea lor, le va părăsi şi se
va întoarce la faptele bune, va fi mântuită. Dacă va lăsa ca judecata lui Iehova să elimine practicile false
şi se va ocupa de faptele bineplăcute lui Dumnezeu, va fi mântuită de această judecată fermă curăţitoare
şi purificatoare; dar dacă se agaţă de faptele înşelătoare, va pieri împreună cu acestea. W 8/1 4a.

Vineri, 9 Martie
Multe neamuri vor merge şi vor spune: Haideţi să ne urcăm în muntele lui Iehova şi în locaşul
Dumnezeului lui Iacob; şi El ne va învăţa căile Sale şi noi vom umbla în cărările Sale. Mica 4:2, AS. 

Trebuie ca “celelalte oi” ale Domnului Isus să fie botezate? Răspunsul la această întrebare este da.
Toţi cei care se dăruiesc voii lui Dumnezeu trebuie să se scufunde în apă ca şi dovadă şi aceasta îi
include pe cei care reprezintă “celălalte oi” a lui Dumnezeu, marea mulţime, categoria cu speranţe
pământeşti de viaţă veşnică. Aceştia îşi doresc să împlinească tot ceea ce este drept. Scufundarea pentru
ei este esenţială spre acest scop, aşa cum spune chiar Isus în legătură cu botezul Său în cartea lui Matei,
capitolul 3, versetul 15. Faptul că aceşti închinători ai lui Iehova se strâng acum laolaltă şi îşi iau acest
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angajament individual este demonstrat, printre multe alte scrieri, de profeţia din vechime a lui Mica.
Capitolul 4, versetul 2 din cartea lui Mica arată devotamentul faţă de Dumnezeu, angajamentul de a
umbla în căile Sale. W 7/1 1a.

Sâmbătă, 10 Martie
Adevărate sunt rănile unui prieten. Proverbe 27:6, AT.

Legea lui Iehova implică faptul că martorii Săi trebuie să mărturisească împotriva făcătorilor de rele.
Nu ni se interzice să purtăm mărturie; ni se interzice doar să purtăm o falsă mărturie. Mulţi din lume
condamnă descoperirea faptelor care îl expun pe celălalt. În special, acesta este codul lumii de jos care
spune că este odios a spune adevărul atunci când acesta îl pune în pericol pe răufăcător. În biserica
creştină este un înţeles greşit de loialitate faţă de un frate de a-i ascunde păcatele atunci când acestea
pun în pericol şi viaţa sa şi puritatea bisericii. Adevăratul prieten al acestui frate şi al bisericii lui
Dumnezeu îl va mustra sau dacă este necesar va raporta faptele sale comitetului pentru a fi mustrat cu
mai multă intensitate având ca efect zguduirea păcătosului şi revenirea la simţirea sa. Un prieten
adevărat va provoca această rană trecătoare pentru vindecarea veşnică a păcătosului. Astfel, un prieten
care acoperă o practică păcătoasă continuă nu este un prieten adevărat, ci este de fapt un duşman. Poate
fi îndreptăţit de codul lumii de jos, dar va fi condamnat de principiile scripturale ale lumii noi. W 8/15
5.

Duminică, 11 Martie
Dând aceste sfaturi fraţilor vei fi un bun slujitor al lui Isus Cristos, hrănindu-te cu cuvintele credinţei
şi cu dreapta învăţătură. 1 Timotei 4:6, NW.

Termenul slujitor (grecescul diakonos) aşa cum este folosit în Scriptura grecească înseamnă literal
slugă şi aici se referă la cel care este un slujitor public al lui Iehova şi este hirotonit de El după ce s-a
devotat printr-un legământ solemn de a împlini voia lui Dumnezeu. Un astfel de slujitor, pentru a se
dovedi vrednic de nume şi pentru a păstra bunăvoinţa divină, trebuie să împlinească cu credinţă orice
poruncă i se dă de către Înaltele Stăpâniri. De asemenea, se va dovedi a fi un urmaş îndeaproape al
paşilor lui Cristos, Slujitorul cel mai măreţ al lui Dumnezeu, şi, ca El, va lua în considerare obligaţia
prioritară de a fi un propovăduitor al veştilor bune ale Împărăţiei lui Iehova prin Cristos. astfel, ca şi
Isus, el se va dovedi a fi unul din martorii lui Iehova, dând mărturie despre adevăr. W 2/1 1a.

Luni, 12 Martie
Căci Eu, Dumnezeul tău Iehova, te voi ţine strâns de mâna dreaptă, spunându-ţi, nu-ţi fie teamă; Eu te
voi ajuta. Isaia 41:13, AS.

După propria Sa mărturie, Iehova este sprijinul principal al organizaţiei Sale. Acest fapt este
recunoscut cu mulţumire de toţi cei care îşi pun nădejdea în El. (Isaia 12: 2) Mai mult, Iehova ne
asigură că nu va permite niciodată ca aceia drepţi să sufere. Acest lucru este împlinit prin darurile
spirituale pe care le oferă întregii Sale organizaţii. Nu la fel precum mana din ceruri care a ajutat
Israelul trupesc cu puţin efort din partea acestuia. Iehova sprijină şi ajută la dezvoltarea organizaţiei
Sale astăzi prin forţa Sa activă asupra societăţii alese, “slujitorul Său credincios şi înţelept,” şi asupra
corpului acesteia guvernator. Precedent numirii Sale ale acestui slujitor, când Cristos S-a ridicat la
ceruri, El a numit mulţi slujitori “în vederea pregătirii celor sfinţi pentru lucrarea de slujire.” Efeseni 4:
8, 11, 12, NW. W 3/1 3, 4.
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Marţi, 13 Martie
Vorbitorul de rele descoperă cele ascunse, iar cel de încredere în duh păstrează cele ascunse.
Proverbe 11:13, RS.

Cel care descoperă chestiunile ascunse fără a-i păsa de alţii este clevetitor. Trădează încrederea şi
provoacă răni. În timp ce nu cleveteşte pentru a-i înştiinţa pe slujitorii corespunzători de o practică
păcătoasă continuă, cleveteşte pentru a răspândi zvonurile altora care nu sunt în măsura de a lua măsuri
de îndreptare şi este păcat a descoperi un secret din trecut al unei persoane care s-a pocăit cu adevărat şi
care acum călătoreşte cu paşi drepţi. Dar nu este clevetire a vorbi despre fraţii noştri, ce fac, unde merg
şi ce li se întâmplă. Ne interesăm de fraţii noştri şi nu este nici un rău a vorbi despre activităţile acestora
dacă suntem precişi şi dacă nu are ca rezultat provocarea de răni. Dar această discuţie devine clevetire
atunci când intervenim în treburile lor private sau când ne punem întrebări despre motivele lor sau
împrăştiem îndoieli şi suspiciuni despre purtarea lor. W 8/ 15 3, 6.

Miercuri, 14 Martie
Trăiţi între voi cu pace. Luaţi seama să nu răsplătească cineva răul cu rău, ci întotdeauna să urmaţi
ceea ce este bun unul faţă de celălalt. 1 Tesaloniceni 5: 13, 15, NW. 

Roadele integrităţii se observă în relaţiile noastre cu întreaga adunare de credincioşi. Dacă suntem
slujitori, trebuie să perseverăm în lucrarea de îngrijire, de întărire şi de pregătire a mulţimii acelora care
sunt asemenea oilor pe care Dumnezeu ni le-a încredinţat sub supraveghere. Dezamăgiri, retrageri,
aparent obstacole insurmontabile nu ne vor zgudui niciodată de la a persista cu răbdare în facerea de
bine. “Fiţi atenţi la turmă!” şi “Păstoriţi biserica lui Dumnezeu.” (Fapte 20:28; 1 Petru 5:2) Dacă
suntem conducători în biserică integritatea noastră se va manifesta prin pregătirea cu care lucrăm pentru
a-i ajuta pe cei slabi şi cu care acţionăm în general pentru a promova unitatea şi pacea şi prosperitatea
bisericii. W 4/15 10a.

Joi, 15 Martie
Cuvintele pe care ţi le-am spus sunt duh şi viaţă. Ioan 6:63, NW, margini.

Isus a spus cuvintele Tatălui Său din Ceruri. El a avut încredere în cuvintele lui Iehova. Cursul vieţii
Sale s-a bazat pe promisiunile Tatălui Său. Cu toate acestea, majoritatea creştinilor aleşi îşi iau
libertatea de a judeca cuvintele lui Dumnezeu. Însă acesta nu este timpul de a împinge la o parte
Cuvântul lui Dumnezeu şi de a spune: “Voi cerceta aceasta altă dată. Mai am încă mulţi ani de trăit.
Astfel, voi face aceasta mai târziu, când este timpul potrivit.” Omul gândeşte că există atâtea pe lumea
aceasta de care trebuie să se îngrijească încât nu mai are timp pentru vechea Biblie. Vrea să fie la modă.
Crede că îmbogăţindu-se se va bucura de viaţă mai târziu. Dar poate că nu se va putea bucura niciodată
de avuţia sa şi poate cu uşurinţă să piardă şansa de a trăi pe veşnicie. Isus a arătat aceasta prin omul cu
avuţii care nu era bogat în Cristos şi a murit într-o noapte. W 1/1 3, 4. 

Vineri, 16 Martie
Tronul Tău este ferm întemeiat din vremuri străvechi; Tu eşti din vecie. – Psalmi 93:2, RS. 
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Tronul lui Iehova este centrul absolut al universului nemărginit din punct de vedere al existenţei
creatoare, al operaţiunii şi al intereselor. Acest tron nu este centrul astral al marilor galaxii de stele sau
universuri izolate care sunt cunoscute sau sunt în afara puterii de închipuire a omului. Dar în centrul
creaţiei se află Domnul necesităţilor, care este fundaţia tuturor lucrărilor Sale. Toată creaţia Sa
gravitează în jurul Său, El fiind sursa, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este Centrul Viu. Forţa centripetă
a acestui vast sistem de fiinţe şi nefiinţe este orientată spre El, centrul. În El totul este unit şi
inseparabil. Pentru a ilustra acest lucru să ne gândim la sistemul nostru planetar. Cea mai amănunţită
comparaţie ar fi aceea cu un atom. Procesele atomice care au loc în jurul unui centru fix sunt
universale. Pentru a da alt exemplu să ne gândim că El „este izvorul vieţii.” – Psalmi 36:9. W 5/15 6

Sâmbătă, 17 Martie
Ei au văzut în viziunea lor ceva  neadevărat şi prezicerea lor este mincinoasă. Ezechiel 13:6, AS.

Există dovezi dăunătoare chiar din partea unor spiritişti proeminenţi că spiritele cu care ei intră în
contact mint şi înşeală. Ei spun că trebuie „să facă faţă unor minciuni cu sânge rece spuse de minţi
viclene şi neascultătoare.” Este inutilă orice încercare de a susţine spiritismul prin argumentarea că
există spirite bune şi spirite rele, iar intenţia practicanţilor spiritismului este aceea de a lua legătura cu
spiritele bune. Spiritismul este fondat pe un mare neadevăr, minciuna supravieţuirii după moarte şi a
imortalităţii sufletului uman. Aşadar, toate spiritele care sunt dispuse să comunice cu spiritiştii pe baza
acestei minciuni şi încearcă să facă îi convingă că este adevărată nu pot fi decât spirite rele, demoni
care încearcă să dezmintă pe Dumnezeu şi Cuvântul Său. Dar „fie ca Dumnezeu să fie găsit adevărat,
chiar dacă orice om este găsit mincinos.” Această afirmaţie se referă la orice om care practică
spiritismul şi ia legătura cu aceste spirite ale căror înşelătorii au fost descoperite. W 9/15 19-22

Duminică, 18 Martie
Nimeni nu are dragoste mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii săi. – Ioan 15:13, NW.

Soţii au primit un exemplu măreţ pe care să îl urmeze prin modul lui Cristos de a conduce Biserica.
Nu S-a dăruit El lucrării în interesul celor care fac parte din Biserică învăţând şi predicând, asigurând
hrana spirituală care este mult mai importantă decât pâinea propriu-zisă? Nu au fost exemplare răbdarea
şi îndelunga Sa suferinţă, relaţia cu discipolii Săi nu a fost plină de milă şi compasiune? Nu a îndurat El
multe pentru a menţine integritatea în faţa lui Iehova, devenind astfel un model sigur pentru urmaşii
Săi? Şi nu în ultimul rând, nu a mers El până la capăt dându-şi viaţa pentru mireasa Lui, Biserica?
Desigur, modul de conducere al lui Cristos asupra Bisericii demonstrează grijă profundă, preocupare
blândă, înţelegere înţeleaptă, iertare necontenită, îngrijire şi dragoste protectoare care au culminat prin
faptul că Şi-a dat propria viaţă – o dragoste mai mare decât aceasta nu poate avea nici un om! W 4/1 6

Luni, 19 Martie
Cercetaţi-vă voi înşivă dacă sunteţi în credinţă. Voi înşivă încercaţi-vă. – 2 Corinteni 13:5, RS.

Da, este nevoie să ne testăm noi înşine în ceea ce priveşte credinţa. Se poate să comitem greşeli, să
ne abatem de la principiile lui Iehova, să fim duşi de val, să greşim cu gândul sau cu fapta dacă nu citim
şi studiem Cuvântul lui Dumnezeu îndeajuns. Nu putem ajunge să Îl cunoaştem pe Dumnezeu dacă nu
ascultăm ceea ne spune El prin Cuvântul Său. Prin studiul individual putem înmagazina multe
informaţii despre Dumnezeu, dar prin participarea la întrunirile adunării şi fiind înarmaţi cu studiile
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avansate devenim capabili de a ne exprima credinţa şi speranţa pentru beneficiul celor din jur. Este
foarte nelucrativ ca cineva să nu participe la întrunirile regulate cu ceilalţi creştini dedicaţi. Să ne
gândim numai la răul pe care şi-l cauzează sieşi, dar şi celorlalţi. Un astfel de om nu este îmboldit la
dragoste şi lucrări drepte pentru că el nu aude observaţiile celorlalţi lucrători şi nu este acolo pentru a
prezenta observaţiile sale pentru a-i ajuta pe ei. El nu se testează să vadă dacă este tare în credinţă. W
1/1 15

Marţi, 20 Martie
Pentru că dacă se schimbă preoţia, trebuie să aibă loc negreşit şi o schimbare a legii. – Evrei 7:12,
NW.

Zeciuiala nu este o cerinţă obligatorie pentru creştini. În primul rând, zeciuiala în Israel era modul de
atinge scopul, nu scopul în sine. Nu era o chestiune de dărnicie materială, ci scopul era închinarea care
rezulta din aceasta şi care era astfel accentuată. Atunci când Isus îi învinuia pe liderii religiilor false, El
arăta că zeciuiala nu era nici măcar considerată una dintre cele mai importante prevederi ale legii. Mai
mult decât atât, din moment ce zeciuiala era menită pentru susţinerea preoţilor şi a leviţilor, înlăturarea
vechilor preoţii pentru a face loc preoţiei superioare a lui Cristos aduce cu sine înlăturarea obligaţiei de
a da zeciuială. Aceasta înseamnă că odată cu înlăturarea legii lui Moise şi a preoţiei lui Aaron este
înlăturată şi legea zeciuielii. Aşadar, deoarece creştinii nu se află sub lege, ci sub bunătate nemeritată,
nici o organizaţie nu poate fi îndreptăţită pe baza Scripturilor să ceară membrilor săi zeciuială. W 3/1
16, 17

Miercuri, 21 Martie
Smeriţi-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca El să vă înalţe la vremea potrivită, aruncând
asupra Lui toate grijile voastre pentru că El se îngrijeşte de voi. – 1 Petru 5:6, 7, NW.

În schimb noi trebuie să arătăm aceeaşi grijă faţă de Dumnezeu şi să nu devenim egocentrici sau
egoişti astfel încât să luăm lucrurile fără a le mai cerceta sau să credem că Iehova şi organizaţia Sa ne
datorează ceva. Să nu gândim că dacă nu facem lucrurile cum considerăm noi că este mai bine nu vom
putea face parte din societatea lumii noi. Iehova nu datorează nimănui nimic. Fiecăruia dintre noi i s-a
dat ceva de mare preţ. Este adevărul care duce la viaţă şi ne îndeamnă la slujire zilnică prin închinare.
Cu toţii suntem datori lui Iehova pentru tot ce avem şi pentru tot ce sperăm să obţinem. Să nu fim
nemulţumitori, dispreţuind darurile Sale ca şi când noi, oameni neînsemnaţi, am putea aştepta mai mult
sau ne-am descurca mai bine. Mai presus de toate, să nu ne plângem, pentru că dacă suntem
nemulţumitori ne vom opri din predicare şi atunci situaţia noastră va deveni cu siguranţă lamentabilă.
W 3/15 19a

Joi, 22 Martie
Peste toate acestea, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău. – Efeseni 6:16, NW.

Noi trebuie să continuăm „să ne întărim în Domnul şi în puterea măreaţă a tăriei Lui,” pentru că
acum Satan mobilizează căpeteniile demonilor pentru un atac din răsputeri asupra acelora care
reprezintă societatea Lumii Noi. Aşadar, suntem îndemnaţi să luăm armura completă a lui Dumnezeu
pentru a putea rezista în ziua cea grea şi să putem rămâne ferm pe poziţie după ce am împlinit în
întregime ceea ce trebuia împlinit. În zilele lui Pavel scutul acela mare pe care îl foloseau soldaţii era de
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mare ajutor în luptă. În mod asemănător şi astăzi scutul credinţei are cea mai mare importanţă. Iar tot
aşa cum soldaţii îşi verifică scutul după fiecare luptă pentru a căuta vreun punct vulnerabil, trebuie şi
noi să examinăm şi să ne întărim neîncetat credinţa pentru a nu pierde mijloacele de apărare la vreme
de nevoie. Noi ştim că cel rău aduce neîncetat acuze şi persecuţii asupra noastră asemeni unor săgeţi
arzătoare, de aceea avem nevoie de scutul credinţei pentru a le respinge. W 6/1 6,7

Vineri, 23 Martie
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci îşi găseşte plăcerea în legea lui Iehova. – Psalmi
1:1, 2, AS, mar. 

Prin dedicare în faţa lui Iehova fiinţa umană ajunge la statutul cuvenit, ca fiinţă care se distinge de
restul creaţiei lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai înaltă şi mai nobilă dintre ambiţiile şi aspiraţiile
umane şi este calea pe care trebuie să o urmeze toţi cei care vor avea parte de viaţă. Când o persoană
ajunge să Îl cunoască pe Iehova după cum este dezvăluită natura Sa în Biblie, numai egoismul îl poate
împiedica să nu se dedice Lui, deoarece supuşii Săi provin din toate straturile şi clasele sociale. Pe bună
dreptate se spune că fiecare se dedică unui anumit lucru. Când nu se ridică la nivelul aşteptărilor
dedicările oamenilor? Atunci când nu sunt dedicaţi lui Iehova, ci propriilor interese sau altor cauze sau
dumnezei şi astfel ei nu duc o viaţă trainică spre slava lui Iehova. W 16/15 9

Sâmbătă, 24 Martie
Ioan […]  a predicat [...]botezul ca simbol al căinţei. – Fapte 13:24, NW.

Care era scopul propovăduirii lui Ioan? Era acela de a aduce schimbarea din inimă, căinţa, de a-i
pregăti pe israeliţi pentru venirea lui Cristos. Unii au răspuns la acest mesaj, s-au căit, şi-au mărturisit
păcatele şi au fost botezaţi în faţa mulţimii. Botezul nu aducea iertarea de păcate, dar se aplica doar
acelora care s-au căit. Acesta era scopul învăţăturii lui Ioan, iar căinţa este cea care aduce iertarea
păcatelor împotriva legământului legii. Actul de botez în sine era tocmai din cauza căinţei sau
condiţionat de aceasta. Era simbolul sau reprezentarea acesteia şi astfel căinţa lor era declarată public
înaintea lui Ioan şi a celorlalţi. Se făcea un anunţ public în legătură cu aceasta şi acele persoane care au
declarat căinţă urmau, aşa după cum era de aşteptat, să îl accepte pe Mesia. Interpretări moderne ale
pasajelor din Matei 3:11 şi Luca 3:3 demonstrează şi mai elaborat acest lucru. W 7/1 19, 20

Duminică, 25 Martie
Mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii. – 1 Tesaloniceni 5:11, NW

Un mijloc de susţinere pentru organizaţie din partea poporului credincios lui Iehova este participarea
regulată la întrunirile adunării. Cunoscând faptul că nicio organizaţie nu poate reprezenta mai mult
decât mulţimea persoanelor care o compun, ei caută progresul personal prin cunoştinţe corecte şi
maturitate în înţelegere. Obţin acest lucru prin faptul că profită din plin de întrunirile organizate de
„robul credincios şi înţelept” ca parte din pregătirea lor pentru lucrarea de slujire. Pentru ca programul
să fie de succes şi să asigure îmbunătăţirea orânduirii locale este necesară contribuţia fiecăruia. Primii
creştini erau avertizaţi să „vegheze unii asupra altora, să se îndemne la dragoste şi fapte bune, şi să nu
neglijeze întrunirile noastre împreună.” Acest studiu şi părtăşie în unitate a fost o parte esenţială în
fondarea adunării creştine. W 3/1 7.
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Luni, 26 Martie
Ziua Comemorării, după ora 18, ST.

Fiindcă pentru un om drept cu greu ar muri cineva; este adevărat, pentru un om bun, poate îndrăzneşte
cineva să moară. Dar Dumnezeu ne arată iubirea Sa prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi,
Cristos a murit pentru noi. – Romani 5:7, 8, NW.

Este posibil ca o astfel de dragoste să fie motiv de supărare? Ne este arătat altruismul unei astfel de
iubiri. A refuza, a respinge o dragoste astfel demonstrată ar semnifica într-adevăr cea mai gravă formă
de nerecunoştinţă. Ce om de pe pământ şi-ar da un fiu iubit pentru a suferi în mod ruşinos şi a muri în
cel mai dureros mod posibil pentru beneficiul unor oameni cărora nu le datorează nimic, ci care,
dimpotrivă, merită distrugerea? Dumnezeu a demonstrat o iubire minunată faţă de noi, oamenii. De
aceea este scris: „Dumnezeu este dragoste. ” Cum am putea să nu iubim un astfel de Dumnezeu? Când
ajungem să Îl iubim pe acest Dumnezeu altruist, nu putem să nu spunem asemeni lui Ioan: „Cât despre
noi, Îl iubim, pentru că mai întâi El ne-a iubit.” – 1 Ioan 4:19, NW. W 1/15 20, 21

Marţi, 27 Martie
Aşa cum vulturul care îşi scutură cuibul, planează deasupra puilor săi, îşi întinde aripile, îi ia, îi
poartă pe penele sale, numai Iehova îl conducea [pe Israel]. – Deuteronomul 32:11, 12, NW.

Să observăm câteva trăsături excelente pe care ni le-a demonstrat Iehova în calitate de conducător al
poporului Său. Pe de o parte, cu putere zdrobitoare şi mânie aprigă asemeni unui războinic Şi-a
demonstrat abilitatea de a nimici duşmanii. Pe de altă parte, cu blândeţe iubitoare faţă de oamenii pe
care i-a revendicat de sub stăpânirea lui Faraon, El a manifestat tăria unui tată şi abilitatea de a proteja
şi conduce pe poporul Israel cu blândeţe şi fermitate, până la ţinutul sfânt şi statornic unde trebuiau să
ajungă. Iehova a demonstrat că este un conducător de o tenacitate şi o blândeţe infinită. În cântarea lui
Moise găsim o minunată şi înălţătoare descriere a conducerii lui Iehova, cu toată bogăţia de imagini
vizuale pline de semnificaţie, încheind cu dreptul lui Iehova la toată onoarea, la tot meritul. W 2/1 4

Miercuri, 28 Martie
Soţilor, continuaţi să locuiţi [cu soţiile voastre] potrivit cunoştinţei, dându-le onoare ca unui vas mai
slab, cel feminin. – 1 Petru 3:7, NW.

Soţul trebuie să asigure hrana, îmbrăcămintea şi adăpostul pentru soţia sa. Dar obligaţiile sale
depăşesc simpla împlinire a acestor nevoi fizice elementare. El trebuie să asigure bunăstarea ei mentală
şi să verifice starea ei spirituală, arătând o dragoste pentru ea la fel de mare ca aceea pentru propria
persoană. Soţii nu trebuie să uite de natura emoţională şi nestatornicia caracteristică soţiilor lor. Ei
trebuie să le ofere acestora îndrumarea cuvenită în eforturile lor unite luând decizii înţelepte şi făcând
faţă consecinţelor care ar putea apărea sub supravegherea lor. Trebuie să urmeze principii corecte, să
aibă răbdare şi îndelungă răbdare, milă şi iertare, să demonstreze stimă şi înţelegere, iar mai presus de
toate, să păstreze o vie şi aprinsă dragoste asemănătoare aceleia arătate de Iehova faţă de organizaţia Sa
universală şi de către Cristos faţă de adunare. W 4/1 7

Joi, 29 Martie
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Dacă numai în viaţa aceasta am sperat în Cristos, suntem cei mai de plâns dintre toţi oamenii. – 1
Corinteni 15:19, NW.

Există o diferenţă între „viaţa de după moarte” şi înviere. De fapt, trebuie să aibă loc învierea celor
morţi tocmai pentru faptul că nu există supravieţuire după moarte. Din moment ce sufletul omului nu
este nemuritor, iar spiritul nu are personalitate, morţii din morminte morţi sunt şi pentru a trăi din nou
este nevoie ca aceştia să fie înviaţi. Astfel, însăşi fundamentul spiritismului este unul fals şi nu poate
exista comunicare între cei vii şi cei morţi. Aşadar, spiritismul oferă speranţe înşelătoare şi false celor
care au pierdut pe cineva drag. Îi decepţionează. Îi pune în pericol prin faptul că neagă căderea omului
în păcat, moartea ca pedeapsă pentru păcat, nevoia omului de răscumpărarea lui Cristos pentru a şterge
păcatele şi a obţine iertarea lui Dumnezeu şi necesitatea ca Împărăţia lui Dumnezeu să distrugă acest
sistem viclean şi să învieze morţii ajutându-i să obţină viaţa veşnică sub conducerea Împărăţiei lui
Dumnezeu. W 9/15 8

Vineri, 30 Martie
Dacă cineva ştie să facă ce este drept, dar nu face, păcătuieşte. — Iacov 4:17, NW.

Păziţi-vă de clevetire. Aceasta lucrează spre rău. Iehova interzice acest lucru. Discerne intenţiile
viclene din spatele acesteia. Nu permite ca aceasta să te înrobească doar pentru că ai căzut victima
clevetirilor. Rămâi în adevăr prietenos şi iubitor şi ţine minte că un bârfitor nu are nici una dintre aceste
calităţi. Şi tratează-ţi cum se cuvine mintea aceasta care a fost întocmită într-un mod atât de grozav şi
minunat. Alimenteaz-o cu lucruri bune. Cuvântul lui Iehova hrăneşte şi întăreşte mintea omenească.
Lărgeşte, adânceşte-ţi mintea până ajungi la maturitatea de a putea aprecia hrana bogată. Este mai bine
să ai hrană mai multă pentru minte şi mai puţină pentru stomac, decât să ai stomacul plin şi mintea
goală. Cu siguranţă că noi nu suntem inconştienţi de răul pe care îl cauzează clevetirea, de metodele de
combatere a acesteia şi cum să ne folosim limba cum trebuie. Având legea lui Iehova în minte putem să
luptăm cu inteligenţă împotriva acestui păcat al firii noastre. Trebuie să înfrângem clevetirea din vieţile
noastre până când nu ne va fi nimicită viaţa noastră de către Dumnezeu din pricina acestui păcat! W
8/15 20a

Sâmbătă, 31 Martie
Fiul meu, fii înţelept şi bucură-mi inima, ca să-i pot răspunde celui ce mă batjocoreşte. – Proverbe
27:11.

Nu este bine pentru creştini să aibă o viziune îngustă şi neprevăzătoare în ceea ce priveşte încercările
care se abat asupra lor. De fapt, aceste greutăţi aduc cu sine unele dintre cele mai mari bucurii. Este
foarte important să păstrăm un punct de vedere corect referitor la testele şi încercările care se ivesc, fie
în viitor, fie în prezent. Putem avea parte de fericire doar prin ascultare lipsită de lamentări faţă de voia
Sa şi îndurând cu credincioşie în slujba Sa. Atitudinea mentală pe care trebuie noi să o avem este aceea
de a îndura greutăţi şi chiar persecuţii cu bucurie şi curaj fiind conştienţi de faptul că aceste greutăţi nu
ne vor putea priva de fericire. De aceea rămân în mintea noastră motivele pentru care ne păstrăm
integritatea în faţa lui Iehova, fără a ne slăbi puterile sau a ne lamenta sau a ne simţi descurajaţi din
pricina acestui mare privilegiu care ni s-a oferit. Să nu uităm că Iehova aprobă suferinţele noastre sub
persecuţie. Isus ne-a dat cel mai de seamă exemplu. W 3/15 12, 11

Duminică, 1 Aprilie
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Mă bucur când mi se spune: Să mergem la casa lui Iehova. Picioarele noastre stăteau în porţile tale, o,
Ierusalime! Psalmi 122:1, 2, AS.

Pentru că atât de multe dintre „celelalte oi” au fost adunate în societatea Lumii Noi, este esenţial ca
noi să ne cunoaştem unii pe alţii, mai ales pe cei din adunarea noastră. Trebuie să învăţăm despre
beneficiile acelei adunări şi ceea ce înseamnă aceasta pentru noi. Martorii lui Iehova învaţă imediat că
este esenţial ca ei să participe la fiecare dintre întrunirile organizate pentru educaţia şi instruirea lor.
Pentru a primi viaţă ei trebuie să caute neîncetat cunoaşterea şi să înveţe tot mai mult despre Iehova şi
planurile Sale. Trebuie să preţuiască pe deplin faptul că nu se pot descurca fără Cuvântul Lui. De
asemenea, ei învaţă că nu se pot descurca fără organizaţia lui Iehova. Faptul că ei stau aproape unul de
celălalt, studiază împreună Cuvântul lui Dumnezeu, îi face pe martorii lui Iehova mult mai puternici. Îi
face să se distingă de restul lumii. Ei sunt cu adevărat studenţi ai Bibliei, pun în practică în mod
constant învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu. W 1/1 9

Luni, 2 Aprilie
În tot acest timp, ei stăteau fiecare la locul lui, de jur împrejurul taberei, şi toată tabăra a început să
alerge, să strige şi să fugă. – Judecători 7:21, NW.

Este înţelept să îi îndemnăm pe toţi să urmează sfaturile teocratice. Găseşte-ţi postul şi rămâi acolo.
Colaborează cu societatea Noii Lumi acum şi poate că vei putea face acest lucru şi după Armaghedon.
A căuta şi urma sfaturile teocratice necesită eforturi. Sunt necesare sacrificii din partea noastră. Astfel
este porunca de la Dumnezeu. „Prin aceasta am ajuns să cunoaştem iubirea, fiindcă El [...] Şi-a dat
sufletul pentru noi; şi noi avem obligaţia să ne dăm sufletul pentru fraţii noştri.” (1 Ioan 3:16, NW)
Această dragoste şi grijă cuvenită pentru fraţii noştri o vom demonstra prin faptul că spunem fiecăruia
care vrea să audă despre nevoia de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a ne închina Lui. De fapt, în afara
societăţii Lumii Noi nu există loc pentru poporul lui Iehova. Aşa cum fiecare dintre cei trei sute de aleşi
ai lui Ghedeon au stat pe posturile lor, tot aşa şi noi să apreciem locul privilegiat pe care El ni L-a dat şi
să rămânem acolo. W 5/1 20, 21

Marţi, 3 Aprilie
Dacă aşa îmbracă Dumnezeu plantele câmpului [...] nu vă va îmbrăca El cu atât mai mult pe voi? –
Matei 6:30, NW.

Cineva care are credinţa adevărată va urma calea pe care a trasat-o Isus. Slujba lui Iehova va fi ţinta
care îl motivează în viaţă. Isus ne-a asigurat că de necesităţile vieţii noastre Se va îngriji Dumnezeu
dacă noi Îl slujim cu credincioşie. În vreme ce omul trebuie să asigure necesităţile familiei sale, el nu
trebuie să se îngrijoreze în mod nejustificat de anii care vor veni. Isus a subliniat această idee atunci
când ne-a spus să ne rugăm astfel: „Dă-ne astăzi pâinea noastră pentru ziua de azi.” Dumnezeu poartă
de grijă crinilor şi animalelor şi poate face acest lucru şi pentru noi. Credem noi acest lucru? Noi ştim
că este adevărat. Aşadar, ne putem dedica fără teamă în slujba lui Dumnezeu. Dacă facem acest lucru
avem privilegiul de a-i ajuta pe ceilalţi să ajungă la viaţă şi de asemenea vom primi şi binecuvântare
pentru lucrarea pe care am îndeplinit-o. Aşadar, să nu ne îngrijorăm în legătură cu lucrurile acestei
lumi. Arătaţi credinţa voastră şi faceţi-vă timp pentru slujba lui Dumnezeu. W 6/1 22

Miercuri, 4 Aprilie
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Iar pe îngerii care nu şi-au păstrat locul iniţial, ci şi-au părăsit locuinţa cuvenită pentru ei [...]  i-a
păstrat pentru ziua marii judecăţi. – Iuda 6, NW.

Locul iniţial al acestor „fii ai lui Dumnezeu” era în cer, în ţinutul spiritual, unde ei se aflau înainte de
a fi puse temeliile pământului pentru a furniza o locuinţă, nu pentru îngeri, ci pentru oameni şi animale.
Locul cuvenit acestora era acel nevăzut ţinut din înaltul cerurilor cu celelalte fiinţe spirituale şi cu acces
direct în faţa lui Dumnezeu, şi nu pe pământ având relaţii trupeşti cu femei păcătoase, luându-le ca soţii
şi mame de copii anormali. Adam a urmat-o pe Eva în păcat şi rebeliune împotriva lui Dumnezeu;
aceşti „fii ai lui Dumnezeu” au urmat pe „fiicele oamenilor” în păcat şi rebeliune demonică împotriva
lui Dumnezeu. Ei sunt îngerii la care face referire Iuda şi pe care îi compară cu Sodoma şi Gomora. Şi
israeliţii au comis păcate trupeşti în mod idolatru cu femei străine, din afara poporului sfânt. Cuvântul
folosit pentru a-i descrie pe acei „fii ai lui Dumnezeu” este asemănător. W 10/1 2

Joi, 5 Aprilie
De asemenea, trebuie să fie predicată mai întâi vestea bună în toate naţiunile. – Marcu 13:10, NW.

Până la data de 1 Iulie 1920, martorii lui Iehova de pretutindeni nu au văzut că „vestea bună” era
despre Împărăţia acum stabilită şi că ei trebuie să propovăduiască despre aceasta, după „începutul
durerilor,” experimentate în timpul Primului Război Mondial; şi că această propovăduire trebuie să
continue până la venirea Armaghedonului. Şi acum este momentul în care este propovăduit. Va
continua să fie propovăduit până când acest sistem va lua sfârşit şi noua ordine, Lumea Nouă a lui
Dumnezeu „a cerurilor noi şi a unui pământ nou” este inaugurată cu toate binecuvântările pe care le
aduce. Martorii lui Iehova sunt singurii care propovăduiesc această veste bună pentru că ei sunt singurii
care văd Împărăţia stabilită în lumina evenimentelor actuale interpretate prin profeţiile Bibliei şi ei sunt
singurii care au credinţa şi curajul de la Dumnezeu de a-l propovădui. Iei parte în întregime la această
lucrare? W 10/15 9

Vineri, 6 Aprilie
Căci auzim că unii dintre voi umblă dezordonat şi nu lucrează deloc, ci se amestecă în ceea ce nu îi
priveşte. – 2 Tesaloniceni 3:11, NW.

Bârfitorii sunt oameni care se amestecă nepoftit, sunt insistenţi şi se preocupă de treburile altora în
timp ce le neglijează pe ale lor. Dacă suferim, trebuie să o facem pentru menţinerea integrităţii de
creştin, nu pentru sâcâieli. Decât să îi deranjăm pe ceilalţi amestecându-ne în treburile lor, mai bine să
„ne străduim să trăim liniştiţi şi să ne vedem de treburile noastre.” Bârfitorii sâcâitori cauzează
probleme. Ei pălăvrăgesc despre treburile celorlalţi, înfloresc şi exagerează, prezintă greşit şi
distorsionează faptele, răspândesc aceste şoapte incendiare: „acolo unde nu sunt cei care stârnesc vorbe,
certurile încetează [...] Cuvintele calomniatorului sunt ca bucatele înghiţite cu lăcomie; ajung până în
străfundurile pântecelui.” Decât să spună aceste cuvinte cu voce tare în faţa persoanei în cauză, ei
şoptesc pe la spate, iar calomnia este înghiţită cu lăcomie de către cei cu urechile pregătite pentru bârfe.
W 8/15 9, 10

Sâmbătă, 7 Aprilie
Ridică-te, botează-te şi spală-te de păcate chemând numele Său. – Fapte 22:16, NW.



33

Acest lucru arată faptul că lui Pavel i s-au iertat păcatele prin botez, spălându-i-se astfel în apa
botezului? Pavel nu afirmă acest lucru. El spune că i s-a spus să se boteze, iar spălarea păcatelor a avut
loc prin chemarea numelui lui Iehova prin intermediul lui Cristos. Chemarea numelui lui Isus peste el a
demonstrat îndeplinirea în credinţă a convertirii, a consacrării sale. Coincide convertirea sa la
creştinism cu dedicarea? Da, pentru că această convertire presupune întoarcerea sa pentru a-L urma pe
Cristos. Acest lucru este în acord cu faptul că botezul trebuie să fie precedat de căinţă. Îngroparea căilor
din trecut ca fiind simbolizată de scufundarea în apă şi hotărârea de a face voia lui Iehova prin Cristos,
adică dedicarea, sunt menţionate şi de Isus atunci când spunea: „Dacă vrea cineva să vină după Mine,
să se renege pe sine, să-şi ia stâlpul de tortură zi de zi şi să Mă urmeze neîncetat.” – Luca 9:23, NW. W
7/1 15, 16

Duminică, 8 Aprilie
Voi sunteţi martorii Mei, zice Iehova, da, slujitorul Meu pe care l-am ales. – Isaia 43:10, AS.

În sarcina uluitoare de adunare împreună a tuturor slujitorilor lui Iehova, Cristos, ca Rege şi Semn,
este oare singurul ales să preia această slujbă? Nu, pentru că pasajul din Isaia 43:10 arată că deşi uneori
se face referire la slujitorul lui Iehova ca la un singur individ, există cazuri în care referirea se face la un
colectiv de slujitori. Deci, în împlinirea finală a slujbei există doar o categorie de slujitori unşi, dar
această clasă de oameni este compusă din mai mulţi martori individuali, sau membri. Vorbind tocmai
despre această clasă de slujitori unşi, Isus vorbea despre responsabilităţile pe care le presupune această
slujbă atunci când spunea că Dumnezeu îl va pune pe slujitorul credincios şi înţelept în stăpânirea Sa.
Deci, cu toate că Stăpânul este întotdeauna la conducere, El dă totuşi urmaşilor Săi credincioşi o parte
considerabilă de responsabilităţi în slujba intereselor Împărăţiei. W 2/1 19, 20 

Luni, 9 Aprilie
Cine este poporul meu ca să putem aduce jertfe benevole ca acestea? Fiindcă totul este de la Tine şi
din mâna Ta vine tot ce Ţi-am dat. – 1 Cronici 29:14, AS.

Isus nu a considerat necesară solicitarea de fonduri pentru slujba Sa. El a fost slujitorul lui Iehova şi
Iehova i-a dat prosperitate. Tot astfel, societatea martorilor lui Iehova nu a impus niciodată colecte sau
alte taxe. Nu a fost niciodată necesar acest lucru şi cu ajutorul lui Dumnezeu nici nu va fi necesar câtă
vreme poporul lui Iehova are spiritul Său. Această dărnicie a oamenilor trebuie să aducă desigur
bucurie inimii lui Iehova aşa cum aduce întregii familii din organizaţia Sa. Cu trecerea timpului se
observă în legătură cu lucrarea de slujire că atunci când slujitorii credincioşi ai lui Iehova văd nevoile
pe care le poate avea marea familie a lui Dumnezeu, fie la Sala Împărăţiei, fie la sediul Societăţii
Turnul de Veghere, ei reacţionează întocmai cum au făcut-o israeliţii în vremea când David strângea
fonduri pentru construirea Templului. W 3/1 21

Marţi, 10 Aprilie
Împotriviţi-vă lui [Satan] tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri de pretutindeni au parte de aceleaşi
suferinţe ca şi voi. – 1 Petru 5:9, NW.

Ne aşteptăm să avem parte de necazuri în această lume a lui Satan, dar credinţa noastră este
confirmată de acestea, nu distrusă. Suntem conştienţi că Satan va continua să încerce să îi înfrângă pe
aceia care au puţină credinţă. În Scripturi există nenumărate menţiuni care fac referire la opoziţia
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demonică la slujitorii lui Iehova până la momentul prezent. În ultimii ani mulţi au fost întemniţaţi,
torturaţi, separaţi de familiile lor din cauza credincioşiei faţă de Iehova; dar nimic nu poate înfrânge
credinţa unui adevărat slujitor al lui Iehova. Nu contează cât de mare este necazul care vine peste noi,
ştim că Iehova nu ne va lăsa să fim încercaţi dincolo de limitele noastre, pentru că El este asemeni unui
zid de foc în jurul celor ce Îl slujesc şi vin la El pentru protecţie şi siguranţă. În încercarea credinţei
noastre avem asigurarea din Cuvântul lui Dumnezeu şi ştim că suntem sprijiniţi de spiritul Său. Noi nu
ne lăsăm intimidaţi de persecuţie pentru că ştim că tot aşa cum metalul este prelucrat în foc şi credinţa
noastră este dovedită de persecuţii. W 6/1 1, 2a

Miercuri, 11 Aprilie
Voi, soţiilor [...] podoaba voastră să fie [...] omul ascuns al inimii în curăţia nepieritoare a unui spirit
blând. – 1 Petru 3:1, 3, 4, NW.

Chiar dacă soţul nu este un slujitor în adevăr, soţia devotată lui Iehova tot trebuie să îi fie supusă.
Totuşi, ea poate să arate efectele benefice ale adevărului din viaţa ei prin comportamentul ei, iar astfel
poate să îl câştige pe soţul său de partea adevărului fără să mai fie nevoie de cuvinte şi poate avea un
efect chiar mai bun decât cuvintele. Uneori soţii nu vin la adevăr tocmai din cauza cuvintelor, dacă sunt
prea multe. Desigur că ea îi poate explica adevărul după cum are oportunitate şi îi va arăta de ce
participă la întruniri şi merge la slujbă, dar fără să insiste prea mult şi nu trebuie să fie nici lipsită de
tact. Ea trebuie să fie în special atentă la îndeplinirea sarcinilor ca soţie, să păstreze casa curată, să
prepare mâncăruri bune, să aibă grijă de creşterea copiilor şi să dedice timp şi soţului ei în calitate de
partener. Ea va încadra în programul ei şi lucrarea de slujire ca martor atunci când aceasta nu intră în
conflict cu îndatoririle ei ca soţie. W 4/1 4, 5a

Joi, 12 Aprilie
Fii ca un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului tău, pregătit pentru orice lucrare bună. – 2 Timotei
2:21, NW.

Pentru a rămâne în această stare fericită trebuie să continuăm să iubim binele şi să urâm ceea ce este
rău. Nu putem tolera, apăra sau explica în vreun fel ceva ce este împotriva voinţei şi a căii lui
Dumnezeu. Noi trebuie să ne îndepărtăm de cei care insistă în obiceiurile lumii. Fericiţi suntem noi
dacă nu ne ducem la sfaturile celor răi, nu mergem pe calea celor păcătoşi şi nu ne găsim în compania
celor batjocoritori, ci ne găsim bucuria în legea lui Iehova, cugetând la legea Lui de fiecare dată când
avem ocazia. (Psalmul 1) Alegându-ne drept tovarăşi oameni care la rândul lor sunt dedicaţi slujirii lui
Iehova, persoane care fac binele, care îşi găsesc plăcerea în vorbirea despre planurile lui Dumnezeu,
vom avea parte de mult mai multă susţinere în scopul menţinerii integrităţii. „Nu vă lăsaţi înşelaţi.
Asocierile nepotrivite strică obiceiurile folositoare.” Păstraţi obiceiurile bune de studiere, rugăciune şi
predicare. W 4/15 9a 

Vineri, 13 Aprilie
Bine ai lucrat, slujitor bun şi credincios! Ai fost credincios în puţine lucruri. Eu te voi pune în
stăpânire peste multe. Intră în bucuria stăpânului. – Matei 25:21, NW.

Prezentând această pildă, Isus ne-a arătat că slujirea aduce propriile recompense şi bucurii. Un om
urma să plece într-o călătorie, dar înainte de a plecare i-a chemat pe robii săi şi le-a lăsat în grijă sarcini,
distribuind bunurile sale după diversele abilităţi ale fiecăruia dintre ei. După o perioadă lungă de
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absenţă el s-a întors şi i-a chemat să le ceară socoteală. Prin muncă iscusită, acela căruia i s-au
încredinţat cinci talanţi a dublat suma, dar cel care a primit doar un talant era leneş şi nu făcut nimic, iar
astfel nu a obţinut nimic. Cum au fost răsplătiţi cei doi slujitori harnici? Li s-a spus cumva să meargă
într-o vacanţă? Nu, răsplata lor nu a fost o vacanţă, ci, culmea, mai multă muncă! Bucuria stăpânului
era în această lucrare a lor, iar prin faptul că au primit mai mult de lucru, slujitorii iscusiţi intră deplin
în bucuria stăpânului. W 8/1 8

Sâmbătă, 14 Aprilie
Iată, eu vin [...] îmi găsesc plăcerea în împlinirea voinţei Tale, o, Dumnezeul meu. – Psalmi 40:7, 8,
RS.

„Dedicarea” presupune declarare, afirmare, promisiune solemnă, devotare. Este un act prin care o
persoană sau un obiect este iniţiat într-o anume cale, traseu sau folosinţă. Pentru noi, dedicarea este
devotarea exclusivă închinării în faţa lui Iehova. Presupune separarea a unei persoane în mod voluntar,
fără reţineri şi necondiţionat pentru împlinirea voinţei lui Iehova prin Cristos după cum este exprimată
în Biblie şi declarată de spiritul sfânt al lui Dumnezeu. Astfel, de aici rezultă că dedicarea înseamnă
trăirea unei vieţi în sfinţenie, în slujba lui Iehova, departe de lumea coruptă. Dedicarea necesită luarea
unei decizii. Trebuie să alegi dacă vrei să te închini şi să slujeşti lui Dumnezeu care ţi-a dat viaţă sau
dacă vei neglija Cuvântul şi voinţa Sa în viaţa ta personală. Dacă te vei dedica slujirii Lui în sinceritate
şi onestitate şi din dragoste faţă de El, din mulţumire pentru bunătatea Sa faţă de tine, atunci eşti un om
înţelept şi binecuvântat. W 6/15 10, 11

Duminică, 15 Aprilie
Va veni ziua  în care rădăcina lui Iese se va înălţa ca un stindard pentru popoare – către el naţiunile se
vor îndrepta. - Isaia 11:10, AT.

Cuvântul evreiesc tradus „stindard” nu se referă la un steag ţinut ridicat de vreun lider care
mărşăluieşte în fruntea unei coloane de oameni, ci, mai degrabă, se referă la un semn staţionar înălţat pe
o culme semeaţă. Această profeţie avusese o mică îndeplinire atunci când Ierusalimul a fost refăcut pe
propria culme de deal cu guvernarea reprezentativă vizibilă a lui Iehova în sânul ei şi cu înalţii lui
preoţi oficiali conducând proslăvirea curată a lui Iehova în templul reconstruit. Acum este timpul
pentru realizarea ei finală şi fericiţi sunt ochii noştri care cu limpezime îl privesc pe Cristos ca pe un
Stindard întronat pe măreaţa culme a Muntele Sion, Împărăţia stabilită al lui Dumnezeu cu scopul, în
primul rând, de a fi călăuză în refacerea şi restabilirea pe vecie pe acest pământ al adevărului, a
adevăratei închinări lui Iehova. W 2/1 16-18

Luni, 16 Aprilie
Un lucru am cerut de la Iehova şi aceasta voi căuta: ca eu să sălăşluiesc în casa lui Iehova toate zilele
vieţii mele. - Psalmi 27:4, AS.

Oricare dintre martorii lui Iehova doreşte să trăiască în casa lui Iehova pentru totdeauna. Ei s-au
dăruit pe ei înşişi ca robi ai lui Iehova şi ei cunosc pe deplin voinţa lui Iehova în ceea ce îi priveşte. Ei
ştiu ce doreşte El ca ei să facă, în ciuda oricărei influenţe exterioare. Cunoscând faptul că a-L cunoaşte
mai mult pe El şi scopurile Lui este cel mai corect lucru de făcut şi este calea către viaţa eternă şi, ştiind
faptul că ei doresc să trăiască astfel încât să îl poată servi pe Iehova, cu siguranţă că nu se vor teme de
nimeni altcineva. Dacă le este frică de răufăcători şi de orice rău care se poate abate asupra lor, atunci ei
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vor cădea într-o capcană. Dar dacă rămân în totalitate de partea lui Iehova şi a organizaţiei Lui şi
aproape de adunarea poporului Său, ei vor observa că duşmanii lor cad şi, în cele din urmă, dispar
permanent în bătălia Armaghedonului, care acum este aproape. W1/1b.

Marţi, 17 Aprilie
Adevăr vă spun eu vouă, că dacă aveţi credinţă cât un bob de muştar, veţi spune acestui munte
„Mută-te de aici, acolo” şi el se va muta şi nimic nu va fi imposibil pentru voi. - Matei 17:20, NW.

Credinţa poate mişca munţii, dar oare noi o lăsam să ne mişte pe noi astfel încât să contribuim la
realizarea din Matei 24:14? Dacă cineva nu vrea să audă adevărul nu trebuie să îl forţăm, căci am
arunca perle de adevăr porcilor, ci vom lăsa credinţa noastră să fie cunoscută, astfel încât cei care
doresc, să poată auzi şi învăţa. Nu vom lăsa niciodată credinţa noastră să scadă, nici măcar atunci când
cei care se opun sunt propriile noastre familii. Credinţa Creştinilor timpurii la Roma era „discutată pe
întregul pământ.” Aceasta este cu siguranţă adevărat astăzi, când mesajul răsunător al adevărului este
proclamat de noi în 158 de ţări în toate colţurile pământului. Dacă ne arătăm credinţa şi o facem
cunoscută altora, inima lui Iehova se va bucura şi vom avea fericirea de a conduce oameni cu bune
intenţii în viaţă. W 6/1 25

Miercuri, 18 Aprilie
Ioan a botezat cu botezul ca simbol al pocăinţei, spunând poporului să creadă în Acela care va veni
după el, adică în Isus.- Fapte 19:4, NW.

Pentru că Ioan a botezat persoane ca simbol al pocăinţei pe care au făcut-o, căinţa pentru păcatele
împotriva legii, el nu a putut înţelege de ce Isus a venit la el pentru a fi cufundat în apă, pentru că Isus
nu avea păcate. Totuşi, Isus i-a specificat: „Să fie aşa acum, pentru că, în acest fel, este mai potrivit
pentru noi să ducem la bun sfârşit ceea ce este drept.” O dovadă în plus că botezul lui Isus şi cufundarea
Creştină în apă nu este aceeaşi cu cea făcută de Ioan se află în înregistrările din Fapte 19:1-5, unde
anumiţi credincioşi care fuseseră botezaţi cu botezul lui Ioan au trebuit să fie botezaţi din nou, în
numele lui Isus. Astfel că Isus a stabilit un model începând ceva nou, nu un botez pentru iertarea
păcatelor sau ca un simbol al pocăinţei, ci cufundarea Creştină în apă ca simbol al consacrării, chiar aşa
cum însuşi Isus l-a simbolizat în acest mod. W 7/1 20,21

Joi, 19 Aprilie
Crezi tu,O, omule, când îi judeci pe aceia care fac astfel de lucruri pe care şi tu le faci, că vei scăpa de
judecata lui Dumnezeu?- Romani 2:3, NW.

O persoană poate să clevetească pentru a distrage atenţia de la sine însuşi. Dacă el îi plasează pe alţii
într-o lumină critică, aceasta nu se va răsfrânge asupra lui. Însă o bârfă poate să critice pe alţii pentru
nişte păcate pe care chiar el le comite. El doreşte companie, pentru că astfel dezaprobarea nu se poate
concentra numai asupra lui ci se va împrăştia într-un grup. Dacă el este acuzat, el poate arăta înspre alţii
ca făcând acelaşi lucru, gândindu-se că, în acest chip, se justifică sau se scuză pe sine. Întâmplător,
bârfitorii sunt adesea primii care îi acuză pe alţii de cleveteală. Ştiindu-se ei înşişi vinovaţi, îi judecă pe
alţii prin ei înşişi, însă mult mai dur decât pe ei. Astfel că se potriveşte ceea ce a spus Biblia: „Aşadar tu
nu poţi fi iertat, omule, oricine ai fi, dacă judeci; pentru că, prin lucrul pentru care îl judeci pe altul, tu
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te condamni la fel de mult pentru că tu, cel care judeci, faci aceleaşi lucruri.”- Romani 2:1, NW. W 8/15
5a

Vineri, 20 Aprilie
Acceptaţi coiful salvării şi sabia dreptăţii ce sunt Cuvântul lui Dumnezeu. -  Efeseni 6:17, NW.

Acceptând coiful salvării, tu îţi vei păstra speranţa în Împărăţia lui Dumnezeu fără a fi zdruncinată
sau zdrobită; tu vei discuta cu Dumnezeu despre calea Lui de salvare prin Isus Cristos şi guvernul
teocratic al Lumii Noi. Tu îţi vei realiza în mod considerabil propria salvare, în conformitate cu
prevederile Domnului şi cu cerinţele Lui, reunindu-te cu martorii lui Iehova pentru a transmite această
veste bună a Împărăţiei unui martor, pe întreg pământul. Acceptând sabia spiritului, care este Cuvântul
lui Dumnezeu, tu vei fi capabil să eviţi sabia laică, rostirile inspirate de demoni, tradiţiile religioase şi
filozofiile materialiste ale oamenilor. Tu vei fi capabil să înfrunţi lăncierul duşman în luptă strânsă şi să
îl laşi fără putere în argument şi în influenţă şi să te izbăveşti de el citând şi sprijinindu-te pe Cuvântul
scris al lui Dumnezeu, asemeni lui Isus când a fost ispitit de Diavol în sălbăticie. W 10/1 44,45

Sâmbătă, 21 Aprilie
Tot ce a fost născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria care a învins lumea, credinţa
noastră. – 1 Ioan 5:4, NW.

Există astăzi pe pământ câţiva dintre fiii Creştini spirituali ai lui Dumnezeu şi ei nu se vor dovedi
incorecţi faţă de regula stabilită că tot ce s-a născut din Dumnezeu cucereşte lumea. Ei îşi vor arăta
credinţa în Împărăţia lui Dumnezeu prin răspândirea ei până la sfârşitul acestei lumi. Există, de
asemenea, câţiva fii lumeşti ai lui Dumnezeu care se află astăzi cu noi aici, care speră într-o viaţă ca şi
copii ai Lui într-un glorios paradis al „noului pământ.” De asemenea, ei trebuie să cucerească lumea aşa
cum făceau vechii martori precreştini ai lui Iehova, de la Abel la Ioan Botezătorul. Pentru aceasta, ei
trebuie să manifeste concret credinţa lor în Iehova şi în Împărăţia Lui. Însă, cu toate că suntem
înconjuraţi de o mulţime de străvechi martori ai lui Iehova, noi privim în special spre cel mai mare
martor al lui Iehova, Fiul Său Isus Cristos, pentru că el a fost cel mai mare învingător al acestei lumi. W
10/15 25

Duminică, 22 Aprilie
Apoi El a văzut o văduvă nevoiaşă care a pus acolo două monede mici, de mică valoare şi a spus:
„Adevăr va spun vouă, această văduvă, deşi săracă, a pus mai mult decât voi toţi.” – Luca 21:2,3, NW.

În toate adunările Martorilor lui Iehova nu sunt doar câţiva cei care suporta cheltuielile organizaţiei.
Ca exemplu al consensului lor, finanţarea activităţii se realizează prin contribuţia tuturor. De exemplu,
pentru susţinerea Sălii Împărăţiei unii vor putea să dea mai mult şi alţii mai puţin, însă aceia care nu pot
da decât foarte puţin nu trebuie să se simtă ruşinaţi sau că nu pot împărtăşi. Isus a fost foarte explicit
când a arătat cât de mult apreciază „bănuţul văduvei.” Cei care posedă din belşug dau atât cât pot; nu îi
afectează şi Îl mulţumesc pe Iehova. Însă acela care dă din puţinul lui îşi dovedeşte sinceritatea la un
nivel mult mai mare. A da mici cantităţi nu este apreciat sau încurajat de către falsele religii ale
Creştinătăţii, însă aceasta nu e adevărat în organizaţia lui Iehova. W 3/1 28, 29
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Luni, 23 Aprilie
Iehova îi păzeşte pe toţi pe care îi iubeşte; însă pe toţi cei răi îi va distruge.- Psalmi 145:20, AS.

Mântuirea de la Dumnezeu nu este o scăpare de existenţă, ci este o scăpare de moarte sau
nonexistenţă. A merge în nonexistenţă este pedeapsa pentru lucrurile rele făptuite împotriva lui
Dumnezeu. (Romani 6:23) Aceia care merg în stadiul de nonexistenţă nu trebuie să se auto flateze cu
gândul că ei trăiesc o experienţă a mântuirii din viaţă sau din existenţă. Ei suportă o pedeapsă şi pierd
fericirea eternă a vieţii perfecte în Noua Lume a lui Dumnezeu. Orice animal sau fiară sălbatică poate
să moară; deci pentru omenire a muri nu este cu nimic superior sorţii animalelor. Izbăvirea de la
Dumnezeu este o salvare sau o scăpare de această soartă asemănătoare cu a fiarelor, o salvare din
nonexistenţă. Dumnezeu nu păzeşte vieţile duşmanilor săi sau ale păcătoşilor cu scopul de a-i vedea
nefericiţi şi în chinuri. El păstrează vieţile acelora care Îl iubesc pentru a-i face să se bucure de fericire
completă pentru totdeauna. W 1/15 15

Marţi, 24 Aprilie
Nici să nu murmurăm, după cum unii dintre ei au murmurat, căci vom pieri prin distrugătorul. - 1
Corinteni 10:10, NW.

Nu vom trece cu vederea că a te plânge înseamnă doar o exprimare a nemulţumirii sau a supărării
împotriva voinţei lui Dumnezeu. De fapt, în realitate, plângerea este împotriva lui Iehova. Există câteva
exemple foarte bine punctate din Scriptură care arată că aceia care se plâng pierd fericirea. Adesea, ei
au suferit chiar pierderea vieţii însăşi. Astfel că noi vedem cât de grav poate fi dacă ne plângem
împotriva lui Iehova sau împotriva organizaţiei Lui şi a instrucţiunilor Sale, atunci când astfel de
plângeri aduc amărăciune şi nenorocire şi, în final, moartea. Luaţi exemplul străvechiului popor al lui
Israel. Nu i-a eliberat El din sclavia din Egipt, protejându-i şi hrănindu-i cu iubire, astfel că nu le-a fost
vreodată foame, frig şi nu au fost dezbrăcaţi? Cu siguranţă că ei nu au murmurat niciodată referitor la
aceasta. Să nu uitaţi niciodată că exemplul lor se aplică celor care se plâng acum, astăzi. W 3/15 15

Miercuri, 25 Aprilie
Iehova Dumnezeul este un soare şi un scut. - Psalmi 84:11, AS.

Ca un soare care radiază energie veşnic în exterior, Dumnezeu a radiat mereu în toate direcţiile
diferite forme de energie spirituală şi fizică. Această veşnică strălucire poate fi descrisă ca gloria lui
Dumnezeu. Aceste energii călătoresc mereu în exterior ajungând în foarte scurt „timp” să umple ceea ce
este numit „spaţiu.” Pentru acest motiv, se înţelege că  „spaţiul” şi „timpul” sunt la fel de veşnice ca şi
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuşi nu are început. Dacă Dumnezeu hotăraşte oprirea energiei în
exces în orice punct în spaţiu, se formează imediat masă sau materie. Profesorul Einstein a constatat
acest adevăr de bază din Cartea Naturii. De aceea, tot ce există a fost creat din energia care a emanat la
început din marea Sursă a universului, Iehova. Biblia are în mod sigur dreptate când spune: „La început
Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” W5/15 7

Joi, 26 Aprilie
Vreau ca voi să ştiţi: capul fiecărui bărbat este Cristos; în schimb, capul unei femei este bărbatul; în
schimb, capul lui Cristos este Dumnezeu. – 1 Corinteni 11:3, NW.



39

Atunci când doi sau mai mulţi se unesc într-o strădanie comună, trebuie să existe o organizaţie, un
fel de conducere pentru a da o orientare inteligentă energiilor celor reuniţi. În treburile oamenilor, două
capete pot să fie mai bune decât unul când este vorba despre strângerea de idei sau luând în considerare
un posibil curs al acţiunii, însă în cazul unei decizii finale, un cap trebuie să fie împuternicit să decidă
pentru ambii. Unei uniuni fără minte îi va lipsi forţa directoare potrivită, în timp ce una năstruşnică cu
două capete va genera competiţie şi, în final, dezbinare. Să privim cu toţii acest fapt: cu toţii avem un
cap deasupra noastră, cu excepţia lui Iehova, care este Capul tuturor. Această  orânduire nu a fost făcută
de nici o creatură, ci este legea Creatorului universului. În conformitate cu aceasta este supunerea faţă
de Iehova; respingerea ei înseamnă rebeliune împotriva Lui. Femeile teocratice şi copiii vor recunoaşte
pe bărbat ca fiind capul casei. W 4/1 4

Vineri, 27 Aprilie
Nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii. – Romani 13:8, NW.

Putem face faţă şi la aceasta. Nu vom ieşi niciodată din datorii, oricât de mult am trăi, chiar de-ar fi
pentru eternitate. Întotdeauna vom datora ceva. Şi ce este aceasta? Întotdeauna ne vom datora iubire
unul altuia. Vom începe să plătim această datorie acum şi nu vom mai opri plata vreodată. O cale
pentru a începe este să fie oprită toată cleveteala. Şi dacă tu crezi că vorba ta despre altcineva este
curată, adu-ţi aminte că Iehova iţi cântăreşte spiritul şi dacă există orice întinare în vorba ta, aceasta se
va vedea pe cântarul Lui. Reaminteşte-ţi exemplificarea cu oile şi ţapii. Modul în care îţi tratezi fraţii
este modul în care îl tratezi pe Cristos. Nu ai bârfi despre El, nu-i aşa? De fapt, în Biblie spune că dacă
spui că îl iubeşti pe Iehova dar iţi urăşti fratele, eşti un mincinos, „pentru că cel care nu îşi iubeşte
fratele, pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut.” Aşadar începeţi acum şi
nu vă mai opriţi din plata datoriei iubirii pe care o datoraţi fraţilor voştri. – W 8/15 15 a

Sâmbătă, 28 Aprilie
Şi ei L-au învins datorită sângelui Mielului şi datorită cuvântului mărturiei lor şi nu şi-au iubit
sufletele nici chiar în faţa pericolului morţii. – Apocalips 12:11, NW.

Nicăieri nu este vreun martor al lui Iehova liniştit sau în siguranţă. Comuniştii şi alţi conducători
totalitari au încercat să-i facă pe martorii lui Iehova să pară ca religia lor este inferioară, că nu este
capabilă să reziste împotriva acestei lumi, însă fidelitatea martorilor sub aceste presiuni de a-i obliga să
renunţe la religia lor a aplicat o înfrângere comuniştilor şi altor totalitarişti. Eşuarea interzicerii şi a
persecuţiilor pentru distrugerea martorilor lui Iehova sau pentru a le opri dezvoltarea este o probă
elocventă că printre martorii lui Iehova comuniştii au întâlnit o „religie mai bună” şi serveşte ca
avertisment pentru aceşti luptători radicali împotriva lui Iehova că martorii Lui vor fi triumfători aici
după ce comuniştii şi alţi radicali vor fi plecaţi. Religia lor este la fel de nealterabilă ca şi Împărăţia lui
Iehova despre care ei au predicat. W 10/15 13

Duminică, 29 Aprilie
Persoana credincioasă în puţin este credincioasă şi în mult.- Luca 16-10, NW.

Să nu comiteţi greşelile liderilor laici care fie au condus galant dintr-o poziţie sigură în spate fie au
mers ţanţoş înainte într-un spirit de ambiţie mândră. Amintiţi-vă, mai degrabă, spiritul organizaţiei lui
Dumnezeu, spiritul de luptă în beneficiul celor care au nevoie de protecţie, de asemenea, spiritul iubirii
şi al umilinţei aşa cum a fost arătat de către Profesorul şi Maestrul care a spălat picioarele acelora
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cărora El le dăduse modul drept de a conduce. Şi pentru a păstra punctul de vedere drept şi echilibrat al
serviciului tău, ia aminte că nu este o problemă de a compara o funcţie cu alta în munca de pregătire.
Fie că eşti un misionar, sau un slujbaş pe itinerar sau circuit sau o soră care a fost rugată de un servitor
al adunării să dea o mână de ajutor unei alte surori mai puţin experimentate, calităţile de conducător
sunt aceleaşi în fiecare caz. Tu eşti ca un administrator şi „ceea ce se caută la administratori este ca
omul să fie găsit fidel.” – 1 Corinteni 4:2, NW. W 2/1  14, 16a

Luni, 30 Aprilie
Saul a murit din cauza infidelităţii lui, fiindcă a acţionat infidel faţă de Iehova, fără a respecta
cuvântul lui Iehova şi pentru că se dusese să întrebe un spirit medium. – 1 Cronici 10:13, NW.

Chiar dacă prezicerile sale s-au adeverit sau nu, spiritul a fost un „spirit mincinos” pentru că a făcut
o predicţie dintr-un mediu fals, pretinzând că este Samuel şi legiferând minciuna că morţii nu sunt
morţi şi că este posibil pentru cei care trăiesc să vorbească cu morţii. Samuel era atunci mort. El
refuzase să mai comunice cu Saul după ce Dumnezeu îl respinsese definitiv pentru nesupunere. De
asemenea, Samuel refuzase să aibă de-a face cu spiritele mediumuri. Atunci, cu siguranţă, nici un spirit
medium osândit nu l-ar putea obliga pe Samuel să facă după moarte ceea ce refuzase să facă în timpul
vieţii. Mai mult, femeia medium nu putea trezi morţii. Numai Dumnezeu poate face asta şi nu a
adăpostit un medium osândit şi să-l aducă înapoi pe Samuel pentru ea. W 9/15 16 

Marţi, 1 Mai
Fiinţa noastră este pregătită adecvat de la Dumnezeu. – 2 Corinteni 3:5, NW.

Omenirea se află astăzi într-o mare nevoie de preoţi calificaţi. În sine, a fi pregătit adecvat înseamnă
să fie potrivit, corespunzător, să aibă ceea ce este necesar pentru serviciu, fiind la înălţimea cerinţelor
serviciului, cu scopul de a putea îndeplini cu succes şi de a aduce rezultatele dorite, mai exact, alţi
Creştini adevăraţi capabili să rezolve problemele zilei, să învingă toate influenţele care corup morala şi
distrug credinţa, continuând să-l imite pe Cristos şi să câştige aprobarea lui Dumnezeu pentru viaţa
eternă în Lumea Nouă. Nimeni nu poate fi pregătit adecvat pentru a fi în serviciul lui Dumnezeu dacă
nu are lumină de la Domnul prin Cristos, strălucind asupra lui, căindu-se pentru faptele lui păcătoase,
acceptând mila lui Dumnezeu, strigând numele Domnului pentru a i se spăla păcatele în sângele
sacrificiului lui Isus şi primind botezul în apă, arătându-şi astfel credinţa şi făcând o declaraţie publică a
acelei credinţe. W 11/1 1,8

Miercuri, 2 Mai
Norul a început să acopere cortul de întâlnire şi gloria lui Iehova a umplut tabernacolul. – Exodul
40:34, NW.

Atunci când Moise a terminat construcţia tabernacolului şi l-a pus în sălbăticie „gloria lui Iehova a
umplut tabernacolul.” Acel miracol simbolizează faptul că Iehova a venit la templul Lui şi se afla acum
în templul Lui sfânt. Opt zile mai târziu sau în prima zi de după consacrarea totală a marelui preot
Aaron şi a fiilor săi, ei înşişi făceau primele sacrificii pentru ei şi pentru naţiunea lui Israel. În punctul
culminant, „gloria lui Iehova s-a arătat tuturor oamenilor şi focul a izbucnit dinaintea lui Iehova şi a
început să ardă sacrificiul oferit.” Acceptarea sacrificiului oferit de Aaron şi fiii lui a fost o dovadă că
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Iehova a primit consacrarea lor pentru preoţie conform legământului lui cu Levi. Norul care a rămas
peste tabernacol a servit ca semn că Iehova se afla în Templul Lui sfânt. W 11/15 5

Joi, 3 Mai
Această veste bună despre Împărăţie va fi predicată pe tot pământul locuit pentru a sta mărturie pentru
toate naţiunile. – Matei 24:14, NW.

Prevestirea Împărăţiei pe care Isus a prezis-o în această profeţie a trebuit să aştepte acest secol
douăzeci pentru a intra în acţiune. Dumnezeu a făcut ca orânduirea evenimentelor să fie aşa. Care este
vestea bună a Împărăţiei predicată tuturor naţiunilor pe întreg pământul la momentul ales pentru
aceasta? Apostolii întrebaseră despre prezenţa actuală a lui Cristos în Împărăţia Lui dăruit de
Dumnezeu. Şi referitor la „sosirea” Sa în această  Împărăţie, Isus a spus în versetele de mai târziu ale
răspunsului Său profetic: " Ei îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii din ceruri cu putere şi măreaţă
glorie... apoi El se va aşeza pe măreţul Lui tron.” Prin urmare, Împărăţia despre care această veste bună
va fi predicată este Împărăţia în care Isus Cristos este prezent în puterea Lui, pe tronul Său de
conducător neobosit. Împărăţia este nu unua care trebuie înfiinţată, ci unul care este deja stabilit. W
10/15 6

Vineri, 4 Mai
O picurare continuă într-o zi ploioasă şi o femeie arţăgoasă sunt la fel; a o înfrâna pe ea înseamnă a
opri vântul sau a ţine ulei în mâna dreaptă. - Proverbe 27:15, 16, RS.

Atunci când femeile vorbesc, ele discută ce le interesează pe ele, ceea ce înseamnă că ele discută
despre oameni, deci înseamnă că există un pericol veşnic prezent ca discuţia să devină bârfă. Bărbaţii
sunt mai interesaţi de lucruri neînsufleţite şi când vorbesc despre aşa ceva, pericolul bârfei nu este atât
de mare ca atunci când discută despre oameni. Discuţia în sine nu este ceva rău. Vorbăria femeilor
poate fi şi adesea este folosită bine. Prin ea, copiii mici sunt învăţaţi să vorbească. Datorită faptului că
sunt gata oricând să vorbească, femeile aflate în serviciul Domnului pot prezenta adevărul altora mai
uşor decât o fac bărbaţii şi ele pot aduce o contribuţie mai mare întâlnirilor din adunări prin comentarii
voluntare. Însă această însuşire poate să devină o capcană când limba se dezleagă şi scapă necontrolat
în bârfă. De aceea, lăsaţi ca toţi să se examineze pe ei înşişi să vadă dacă au o slăbiciune pentru bârfă,
şi, dacă au, lăsaţi-i să îşi supravegheze limba în mod special. W 8/15 8

Sâmbătă, 5 Mai
Du-te...... botează-i în numele......Fiului. – Matei 28:19, NW.

A fi botezat în numele Fiului este o recunoaştere şi o apreciere a autorităţii pe care El o exercită prin
numirea lui Iehova ca „lider şi comandant al popoarelor” ca Rege al regilor şi Domn al dumnezeilor.
„Numele Lui va fi Minunat, Sfătuitor, Dumnezeu Atotputernic, Tată Veşnic, Prinţ al Păcii.” Mântuirea
pe care o sperăm şi în care ne încredem şi pentru care el slujeşte în cele din urmă în beneficiul nostru în
locaşurile preoţeşti depind de El ca fiind măreaţa furnizare a lui Iehova. Da, dedicarea către Iehova nu
este fără recunoaşterea Fiului ci este ca o apreciere a faptului că relaţia noastră cu Dumnezeu este prin
Fiu şi noi mărturisim dumnezeirea Lui în gloria lui Dumnezeu. Nu udarea cu apă, ci sacrificiul lui
Cristos este baza mântuirii noastre şi a iertării păcatelor. Astfel că noi recunoaştem cu bucurie funcţia
autorităţii, chiar şi „numele” Fiului. W 7/1 12, 13a
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Duminică, 6 Mai
În nici un fel noi nu dăm vreun motiv de poticnire, pentru ca serviciului nostru să nu-i fie găsită vreo
vină. – 2 Corinteni 6:3, NW.

Cum vedem serviciul nostru Creştin? Ca pe ceva care să fie urmat numai atunci când avem câteva
minute de irosit de la alte probleme ale acestei vieţi, de la distracţiile, carierele şi ambiţiile ei? Nu, nu în
acest fel. Dacă evităm pierderea integrităţii trebuie să ne luăm însărcinarea de predicatori ai Împărăţiei
cu toată seriozitatea. Şi aceasta o vom face dacă avem iubire pură pentru Dumnezeu şi pentru aproapele
nostru. Iubirea pentru Dumnezeu va izgoni teama de oamenii mici şi demonii osândiţi. Iubirea pentru
cei de aproape ne va pironi la locul datoriei, avertizând asupra pericolelor şi dând instrucţiuni pentru a
scăpa de distrugere. Aşadar, cultivaţi iubirea. Fiţi iubitori, politicoşi şi iertători în toate acţiunile
voastre. Relaţia cu fratele tău trebuie să fie astfel încât să îi fie cu adevărat folositoare, nu să îl
împiedice. W 4/15 5, 4a

Luni, 7 Mai
Vă îndemnăm, fraţilor, să îi mustraţi pe cei dezordonaţi, să vorbiţi încurajator sufletelor deprimate, să
îi sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi cu îndelungă răbdare faţă de toţi. – 1 Tesaloniceni 5:14, NW

Pentru a deveni un om spiritual este nevoie de timp. Dacă el este o persoană din lume, trebuie mai
întâi să studieze. Poate dura între şase luni şi un an de studiu al Bibliei acasă până când această
persoană cu bune intenţii să fie capabilă să înţeleagă şi să aprecieze care sunt scopurile lui Iehova, dar,
în timp, orice persoană care este sinceră şi care are o fire ascultătoare va vedea că instrucţiunile
specificate în Cuvântul lui Dumnezeu sunt de cea mai mare valoare, şi nu va mai dura mult până când
el va avea o minte spirituală. Toate „celelalte oi ” care s-au dedicat pe ei înşişi lui Dumnezeu au devenit
spirituali din punct de vedere mental prin schimburi reciproce de credinţă, prin comunicarea dintre ei
privitor la lucrurile în care credeau. Aceia care sunt cu adevărat cu minte spirituală îi pot ajuta pe cei
slabi din organizaţie şi îi pot încuraja pe aceia care sunt deprimaţi. W 1/1 13a

Marţi, 8 Mai
Încă puţin şi cel slab nu va mai fi: da, tu vei privi cu atenţie locul în care era şi el nu va mai fi.- Psalmi
37:10, AS.

Cei inteligenţi şi cu inimă deschisă învaţă unde este locul lor în ochii lui Iehova. Are Dumnezeu legi
ale naturii prin care să îi lege într-un anumit loc? Este omul forţat să stea la locul lui? Ne spun
Scripturile unde este locul omului, cum se ajunge acolo şi cum se rămâne acolo? Există o relaţie
posibilă între om şi Creatorul lui, iar intrarea omului în această relaţie înseamnă un loc sigur, cu
protecţie pentru el. David a spus: „Tu eşti ascunzătoarea mea; Tu mă vei păzi de necaz.” Omului care
se exprimă recunoscându-şi dependenţa de Iehova, Dumnezeu i-a răspuns arătându-i exact ce orânduiri
a făcut ca să îl pună pe om la locul lui şi să  păstreze locul pentru el. „Te voi instrui şi te voi învăţa
calea pe care să mergi: Te voi sfătui cu ochiul Meu asupra ta.” – Psalmi 32:7,8, AS. W 5/1 15
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Miercuri, 9 Mai
Cel care nu iubeşte nu a ajuns să îl cunoască pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.- 1 Ioan
4:8, NW.

A iubi este un lucru complet, înălţător, care te îmbogăţeşte şi te inspiră. Iubirea de Dumnezeu este
cea mai sublimă experienţă. Ea este mai întâi lucrul care ne face să acceptăm şi să acţionăm în termenii
divini pentru mântuirea veşnică în aceste timpuri de criză ale omului, pentru că, în acest fel, strădania
noastră de a dobândi viaţă în Noua Lume nu este un simplu efort egoist. Pentru ca noi înşine să
beneficiem cu adevărat şi să îl glorificăm pe Dumnezeu trebuie să răspundem iubirii lui Dumnezeu şi să
ne supunem celor două porunci măreţe ale Sale. Marea masă a umanităţii va refuza să facă astfel şi, pur
şi simplu, va pieri la Armaghedon. Ei nu au iubire pentru „fraţii lui Cristos” şi nici pentru „cealaltă
turmă” A Lui. Şi, neavând iubire pentru acestea, ei nu au iubire cu adevărat pentru Cristos şi nici pentru
Iehova. „Cel care nu îşi iubeşte fratele, pe care l-a văzut, nu Îl poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu L-a
văzut.” W 1/15 33

Joi, 10 Mai
Îmbrăcaţi-vă în iubire,pentru că este o legătură perfectă a unităţii. – Coloseni 3:14, NW.

Mai presus de orice, o iubire comună de Iehova va uni familiile. Uneşte acum sute de mii din multe
naţiuni, rase, culori, limbi şi medii culturale. Dacă ea poate uni mii şi mii din diferite naţiuni şi rase nu
ar trebui să fie greu pentru ea să păstreze intact cercul familiei. Face aceasta pentru zeci de mii de
familii din multe ţări, reunindu-i prin discutarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin studierea lui împreună,
prin frecventarea întâlnirilor din adunări ca un grup şi venerarea laolaltă în domeniul serviciului pe
teren. Devoţiunea către Iehova îi cimentează pe aceştia într-o unitate şi o armonie fermă. Conducerea
teocratică din cercul familiei păstrează acest cerc intact. Aplică sfatul Scripturii pentru iertare, pace,
iubire, spiritualitate, supunere, ascultare şi abţinere în cercul familiei. Lucrează din toată inima în ceea
ce Îl priveşte pe Iehova. Apoi tu vei primi o răsplată de la El, dacă nu şi aprecierile membrilor familiei.
W 4/1 23, 25

Vineri, 11 Mai
Să aveţi credinţă în Dumnezeu. – Marcu 11:22, NW.

Credinţa noastră ar trebui să fie în Iehova mai mult decât în oameni. Dacă ne aducem aminte că noi
ne-am consacrat Lui nu vom fi niciodată împiedicaţi de ceea ce fac alţii. Fiecare rămâne în picioare sau
cade în faţa propriului stăpân; de aceea, nu vom fi jigniţi de falsele eforturi sau omisiunile de la
întâlnirile adunării. Dacă suntem maturi în credinţa noastră vom avea tot timpul atitudinea Creştină
corectă faţă de fraţii noştri. Atunci când avem maturitate în concepţii vom fi întotdeauna stabili ca 
dispoziţie, precum şi în interacţiunea cu ceilalţi, chiar dacă ei se modifică şi se schimbă. Noi ştim că
fraţii noştri îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că altfel nu L-ar sluji. Pentru acest motiv trebuie să ne
încredem în ei, căci ei se dovedesc credincioşi lui Iehova. Trebuie să îi iubim pentru credinţa şi pentru
serviciul lor şi să trecem cu vederea diferenţele personale. O astfel de unitate şi devoţiune este vitală
atunci când ne aflăm sub persecuţii. Este o parte din procesul de transformare a minţii. Da, credinţa, ca
şi iubirea, ne va ajuta să trecem cu vederea lucrurile care nu sunt importante. W 6/1 15

Sâmbătă, 12 Mai
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Omul care ară trebuie să are cu speranţă şi omul care treieră trebuie să facă asta cu speranţă. – 1
Corinteni 9:10, NW.

Iehova nu doreşte ca omul să fie lipsit de fructele muncii sale. „Fermierul care munceşte din greu
trebuie să fie primul care să se folosească de aceste roade.” Chiar şi bivolii trebuie să se folosească de
rodul muncii lor. Dar sunt bivolii, oare, principala grijă? Dacă Iehova păzeşte interesele vitei care
munceşte, cu atât mai mult El se va îngriji de binele oamenilor care muncesc! Pavel nu anulează aici
regulă divină a consideraţiei pentru bivoli, ci printr-o construcţie retorică puternică, el arată că în
comparaţie cu oamenii, bivolii sunt ca şi nimic şi, dacă principiile umane se aplică bivolilor, se vor
aplica cu o forţă incomparabil mai mare pentru umanitate şi în special acelora care muncesc în serviciul
lui Iehova şi răspândind lucruri spirituale în interesul celorlalţi. W 8/1 5

Duminică, 13 Mai
Voi să fiţi perfecţi, după cum Tatăl vostru este perfect. - Matei 5:48, NW.

Spiritul de a dărui începe cu Iehova. Din El însuşi a dăruit toate lucrurile create şi, din nemărginita
Lui iubire, a reînnoit continuu suprafaţa pământului. A dărui cu generozitate cu adevărat este din
imboldul iubirii şi, din partea omenirii, dintr-o sinceră apreciere, fără niciun gând la recompensă.
Aceasta este fie spontan, dintr-o inimă preaplină sau din consideraţie plină de iubire pentru cel căruia îi
este oferit darul. Creştinii recunosc responsabilitatea darului, dar pentru ei nu este o datorie anevoioasă,
ci un privilegiu binecuvântat, căci ei caută cu toată convingerea să se instruiască pentru a deveni tot mai
mult asemănători Domnului şi tot mai deschişi în manifestările lor de iubire faţă de Iehova şi fraţii lor
în societatea Noii Lumi. Fiind membri voluntari ai familiei, ei recunosc că sprijinirea organizaţiei
trebuie să fie voluntară, oferită dintr-o inimă bogată şi care apreciază toată bunătatea lui Dumnezeu. W
3/1 1,2

Luni, 14 Mai
Binecuvântează-l pe Iehova, O, sufletul meu, şi nu uita niciunul dintre foloasele Lui. – Psalmi  103:2,
AS.

Dacă simţim nevoia să ne plângem de anumite lucruri, să cercetăm motivele noastre şi să nu lăsăm
pe Iehova în afară, aşa cum au făcut israeliţii văicăreţi. Există numeroase dovezi că Iehova ştie încotro
ne conduce şi ştie cum să îşi conducă organizaţia. Cei care rămân aproape şi urmează instrucţiunile
Sale cu credinţă vor fi un popor foarte fericit şi mulţumit. Cu această perspectivă putem ţine minte
lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a realizat în beneficiul poporului Său în trecut. Nu vom uita ce
face El pentru noi astăzi precum şi perspectivele unui viitor luminos care ne aparţin. Păstrând aceste
gânduri fericite în minte, suntem hotărâţi să ne păstrăm credinţa întreagă şi, în lumina a tot ce s-a
petrecut în trecut, noi tragem concluzia că, dintre toţi oamenii, nu avem nici un motiv să ne plângem.
Mai degrabă, să nu ne plângem şi să fim fericiţi, oglindind „un Dumnezeu fericit ”, aşa cum a făcut Isus
Cristos. W 3/15 19

Marţi, 15 Mai
Iubirea zideşte. 1 Corinteni 8:1, NW.

    Sunt atât de multe căi mărunte prin care avem oportunitatea de a ne corecta unii pe ceilalţi. Trebuie
să evităm atitudinea lumii, care este severă, dură şi critică. Noi toţi avem unele înzestrări pe care le-am
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cultivat pentru îmbunătăţirea serviciului nostru. Pe acestea le putem folosi pentru a ne demonstra
dragostea pentru fraţii noştri. Poate ne putem ajuta fraţii să se pregătească şi îi putem asista să
formuleze observaţii, în studiile săptămânale ale Turnului de Veghere şi în alte întâlniri ale adunării. De
asemenea, avem posibilitatea să-i ajutăm pe fraţii noştri tineri sau pe aceia cu dificultăţi de limbaj să
lecţiile studenţilor din şcoala teocratică de serviciu. Pentru toate acestea este nevoie de predici de trei
până la opt minute pentru prezentarea în case. N-ar fi aceasta o expresie iubitoare fată de fraţii noştri,
de a le oferi această asistenţă care cu siguranţă i-ar face fericiţi? Şi vrem să vedem adunarea noastră
prosperând, nu-i aşa? W 3/15 10a

Miercuri, 16 Mai
Dumnezeu nu s-a reţinut să-i pedepsească pe îngerii care au păcătuit, ci, aruncându-i în Tartar,   i-a 
dat unor gropi de întuneric dens, ca să fie păstraţi pentru judecată. - 2 Petru 2:4, NW.

     Pentru nesupunerea lor aceştia au fost condamnaţi la moarte cu Satan. Cu toate acestea, sentinţa cu
privire la ei nu a fost executată până la Potop. Între timp ei au fost sancţionaţi să locuiască în Tartar,
ceea ce în Biblie înseamnă o situaţie umilitoare, să fie lipsiţi de privilegiile slujirii în locul unei poziţii
sau unui loc şi unde sunt ţinuţi sub un întuneric dens. Acesta este mai degrabă un întuneric spiritual
decât unul literal, fără nici o lumină a adevărului şi a revelaţiei şi fără bunăvoinţa lui Dumnezeu. De
aceea mesajele lor  prin mediumuri nu dau nici o explicaţie a Bibliei şi nu aruncă nici o lumină asupra
profeţiilor Bibliei. Deci, fiind în adâncurile întunericului dens nu înseamnă că operaţiunile lor în
conexiune cu omenirea sunt restricţionate la şedinţe de spiritism în întuneric cu mediumurile. Ei pot
funcţiona prin agenţi umani şi la lumina zilei. W 10/1 3-7.

Joi, 17 Mai
În fiecare zi, în templu şi din casă în casă, ei nu încetau să predea şi să anunţe vestea bună. -Fapte
5:42, NW. 

     Noi avem credinţă în modul de predicare al lui Cristos şi al apostolilor Săi. Nu suntem prea leneşi
să-l urmăm şi nici nu ne este teamă să o facem doar pentru că este calea nesigură, expunându-ne
ridicolului, batjocurii, opoziţiei violente şi persecuţiilor religioase. În loc de a apela la "sabia statului," 
noi mânuim "sabia spiritului, care este de fapt cuvântul lui Dumnezeu," şi îl lăsam să facă convertirea.
Noi folosim o metodă directă, practică, amănunţită de educaţie a Bibliei, oferind oamenilor instruire
acasă, instruirea privată, personală şi individuală  în Cuvântul lui Dumnezeu, lăsând oamenilor
literatură ce conţine predici tipărite din Biblie întorcându-se mai apoi pentru a răspunde întrebărilor din
Biblie şi pentru a începe studiul Bibliei acasă. Acesta este modul energic şi practic care salvează multe
persoane de la valul expansiv al păgânismului. W 10/15 17

Vineri, 18 Mai
Eu predic . . . nu în cuvinte convingătoare şi înţelepte, ci cu o demonstrare de spirit şi putere. -1
Corinteni 2:4, NW.

"Ocupat intens cu cuvântul, mărturisind evreilor pentru a demonstra că Isus este Cristosul," Pavel a
stat în Corint în totalitate un an şi jumătate. Când în cele din urmă a părăsit Corintul, a lăsat în urmă
roadele muncii sale, o adunare Creştină care a fost scrisoarea lui de recomandare, inscripţionată "cu
spiritul Dumnezeului cel viu," deoarece a fost făcut prin spiritul lui Dumnezeu ce lucra prin Pavel.
Spiritul lui Dumnezeu a scris prin Pavel cuvintele lizibile ale scrisorii către adunare, fiind scrise pe
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"tablete trupeşti, pe inimi" calde, iubitoare. Acele inimi erau ceva de citit, deoarece vorbeau despre
dragostea pentru Dumnezeu întâi, despre credinţa exercitată pentru dreptate şi despre guri mişcate
pentru a face declaraţia publică pentru mântuire. Pentru ca cineva să poată produce o asemenea
scrisoare de recomandare vie, grăitoare a autorului ei, cu siguranţă era necesar ca el să fie calificat în
mod adecvat de către Dumnezeu. W 11/1 25, 26a

                                                   Sâmbătă, 19 Mai
El a scris în numele regelui Ahaşveroş şi a sigilat cu inelul cu sigiliu al regelui. - Estera 8:10,  NW.

     În faţa acestei ştampile neschimbate, guvernatorii tuturor provinciilor din Persia şi evreii, au
recunoscut forţa de legătură a acelor documente scrise şi au acţionat în conformitate cu instrucţiunile
din ele. Aşadar nimeni să nu subestimeze puterea unei scrisori ştampilate cum se cuvine; ştampila îi
oferă greutate şi autoritate. Orice altceva ar spune aceeaşi scrisoare sau pe oricine altcineva ar numi
într-un serviciu diferit, aceasta nu ştirbeşte poziţia specială a slujitorului. Aşadar scrisorile de numire
ştampilate sunt folosite de către Societate şi toate adunările  martorilor lui Iehova recunosc ştampila şi
acceptă numirea.  Cine, atunci, are dreptul de a pune la îndoială puterea de hirotonisire sau de numire?
Puteţi fi siguri că toţi acei slujitori speciali puşi în funcţii de către aceste documente ştampilate sunt în
mâinile corpului de guvernământ al Societăţii, nu literalmente, ci pentru a-i susţine, pentru a-i sprijini
sau pentru a-i înlătura în interesul general al lucrării. W 11/1 20, 21a

                                                   Duminică, 20 Mai
Fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din cauza tuturor lucrurilor detestabile care se
fac în mijlocul lui. -Ezechiel  9:4, AT          

    În zilele noastre există o colosală lucrare ce trebuie făcută, aceea de a face cunoscut mesajul
Împărăţiei, şi de a suna alarma despre condamnarea Babilonului şi nevoia imperativă de a fugi acum.
Dar oare acestea încheie însărcinarea noastră? Nu, există o altă lucrare ce trebuie făcută în numele celor
care suspină şi plâng din cauza urâciunilor comise în lumea creştină şi care sunt gata să acorde atenţie
mesajului de avertizare. În general aceştia ştiu puţine sau nimic despre adevărurile fundamentale ale
Cuvântului lui Dumnezeu sau despre organizaţia teocratică a lui Iehova, Sionul, ca fiind locul spre care
ei ar trebui să fugă pentru a căuta protecţie. Prin urmare noi trebuie să ajutăm aceşti oameni, nu doar
pentru a obţine o cunoaştere a adevărului, dar de asemenea pentru a aprecia ce ar trebui să facă în
legătură cu el, adică să-i aducă pe ruta principală ce duce de la Babilon spre Sion. Putem spune acum că
noi ne-am îndeplinit însărcinarea în numele acestora? W 2/1 8

                                                        Luni, 21 Mai
Toţi cei care au lăsat casa, fraţii sau surorile, sau pe mama sau pe tata, sau copii sau ogoarele          
pentru mine şi pentru vestea bună, să primească înapoi însutit în această perioadă de timp. -          
Marcu 10:29, 30,NW.

    Crezi că ţi-ai pierdut familia din cauza adevărului? Dacă este aşa, uită-te şi priveşte-i pe noii tăi fraţi
şi noile tale surori ai societăţii Lumea Nouă, uniţi cu tine în serviciul lui Iehova, pentru a îndeplini 
promisiunea lui Isus. Şi nu sunt doar cei din adunarea locală. Nu, ci există sute de mii pe întreg
pământul, gata să te primească cu braţele şi uşile deschise, şi, mai presus de toate, cu inimile deschise.
Şi acest mare cerc al familiei teocratice nu va fi distrus de cicăleală, luptă, răzvrătire sau necredinţă,
căci ei sunt o familie unită sub Iehova şi Regele Său Isus Cristos iar fiecare membru al ei urmăreşte să
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menţină conduita teocratică nesfârşită în acest cerc al familiei fericite!Fie ca Iehova să ne ajute să
facem întotdeauna astfel!W 4/1 16a

                                                       Marţi, 22 Mai
 Acela care răspândeşte defăimări este fără minte.- Proverbe 10:18, RS.

     Cele mai multe bârfe sunt defăimătoare. Orice adevăr prezent este în curând exagerat până când
încărcătura poveştii este plină de minciuni. Prietenii încep să se îndepărteze de cei defăimaţi, iar ura lui
Iehova se va abate asupra bârfitorului "care seamănă discordie între fraţii" din adunare. De multe ori
bârfa nu este răutăcioasă şi nici rău intenţionată, şi cu toate acestea răul urmează. Dacă în mod
accidental omori un om el este la fel de mort ca şi cum ai fi intenţionat să o faci. Dacă răspândeşti
minciuni crezându-le adevăruri, ele sunt tot minciuni iar tu minţi. Ai putea încerca să arunci vina asupra
altuia, spunând că ai auzit povestea de la acesta. Dar, în conformitate cu legile calomniei, dacă cineva
repetă o minciună în scris este vinovat, indiferent de la cine a pornit minciuna sau pe cine a citat. Până
la urmă, dacă doar iniţiatorul zvonului l-ar rosti, zvonul nu ar ajunge prea departe sau nu ar face prea
mult rău. Oare Iehova nu îi face astăzi responsabili pe aceia care au repetat minciunile religioase 
începute cu multe secole în urmă? La fel El îi trage la răspundere pe bârfitorii care fie încep, fie
răspândesc minciuni. W 8/15 11

                                                    Miercuri, 23 Mai
Este un om bătrân care se ridică, şi este acoperit cu o tunică fără mâneci. Atunci Saul şi-a dat  seama
că era "Samuel".-1 Samuel 28:14, NW.

    Cazul regelui Saul şi a prezicătorului nu este o problemă nerezolvată. Spiritul care a păcălit
mediumul în vederea practicării afacerilor ei nelegiuite, de asemenea a determinat-o pe aceasta să vadă
un zeu ieşind din pământ, păcălind-o şi pe ea şi pe Saul prin imitarea înfăţişării anterioare a lui Samuel.
Acest spirit invizibil ce lucra prin medium ştia cum se îmbrăca Samuel când trăia şi ceea ce i-a spus el 
neascultătorului rege Saul, cum a refuzat să-l mai vadă pe regele Saul şi cum a arătat la moartea sa.
Aşadar spiritul putea să imite totul cu uşurinţă, ceea ce a şi făcut. Spiritul ştia că Dumnezeu era
împotriva lui Saul şi că Saul l-a nemulţumit în continuare pe Iehova prin consultarea acestui medium  şi
că era condamnat la moarte pentru asta şi că nu va fi ajutat de Iehova în luptă. Deci spiritul putea în
mod convenabil să prezică înfrângerea lui Saul precum şi moartea lui şi a fiilor săi. W 9/15  15

                                                         Joi, 24 Mai
Nu prin oştiri, nici prin putere, ci prin Spiritul Meu, a spus Iehova. -Zaharia 4:6. AS.

     Pentru că Isus  le-a numit "veşti bune", să nu creadă nimeni că nu este nevoie de curaj şi credinţă în
Dumnezeu pentru a le predica. Este nevoie. De ce? Pentru că lumea nu este prietena Împărăţiei lui
Dumnezeu; Pentru că nici Iehova nici Cristos nu sunt prieteni cu lumea aceasta. Apocalips 12:5 (NW)
arată că Împărăţia lui Dumnezeu "este destinată să păstorească toate naţiunile cu un toiag de fier", care
toiag de fier va spulbera popoarele acestei lumi în bucăţi. Nu este de mirare că din anul 1914 naţiunile
s-au dezlănţuit în două războaie mondiale, au cugetat la lucruri goale, cum ar fi Naţiunile Unite, şi s-au
consultat împotriva lui Iehova şi a Regelui Său. Prin urmare, când un adevărat creştin soseşte predicând
singura veste bună, el vine ca editor al unei Împărăţii care este profeţit să distrugă popoarele acestei
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lumi. Acest fapt face predicarea o lucrare care un curaj pe care doar Dumnezeu îl poate furniza. W
10/15 10

                                                        Vineri, 25 Mai
Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, care mi-a dat putere, pentru că m-a considerat
fidel şi m-a numit într-o lucrare. -1 Timotei 1:12, NW.

     Nici un om nu se poate califica pe sine şi nici nu poate califica pe altcineva în mod corespunzător ca
lucrătorul al lui Dumnezeu. Însă ce nu putem face noi, poate face Dumnezeu. Sacrificiul lui Cristos  i-a
permis lui Dumnezeu să ierte păcatul. Aşa ca Isus l-a oprit pe Saul persecutorul, orbindu-l şi l-a trimis 
în Damasc să aştepte sosirea unui creştin pe care Saul îşi pusese în cap să-l persecute. Atunci când
Anania a venit la Saul, el i-a explicat cum Dumnezeu îl califica în mod corespunzător pentru lucrare.
Saul "recuperându-şi vederea, s-a ridicat, a fost botezat şi împlinit cu spiritul sfânt". El şi-a spălat
păcatele în sângele curăţător al lui Cristos, apelând la Iehova, care făcuse legământ să ierte păcatele şi
să nu-şi mai amintească fărădelegile. Saul, acum botezat, iertat şi umplut cu spiritul sfânt, s-a simţit
calificat corespunzător şi trimis de Dumnezeu. De aici înainte, fără întârziere el a preluat lucrarea
pentru care a fost făcut potrivit. W 11/1 4, 6, 7.  

                                                        Sâmbătă, 26 Mai
Şi preoţii n-au mai putut să intre în casa lui Iehova, fiind că gloria lui Iehova umpluse casa lui Iehova.
– 2 Cronici 7:2, NW.

    Prin Arcă, în cea mai lăuntrică cameră şi prin norul de glorie care a umplut acest loc sacru, prezenţa
lui Iehova este vizibil ilustrată. Atunci Solomon a recunoscut credinţa lui Iehova şi a binecuvântat
oamenii prezenţi acolo la templu. Stând acum în faţa marelui altar pe care erau aşezate jertfe ale
animalelor pentru Dumnezeu, Solomon a oferit o lungă rugăciune, rugându-se de asemenea şi în
numele viitorilor credincioşi străini. Atunci Iehova a dat o dovadă izbitoare cum că El a auzit ruga lui
Solomon. Focul din ceruri care a aprins lemnele din noul altar şi care a consumat sacrificiile de pe el a
arătat că Iehova a acceptat templul ca şi altar al Lui. A mai arătat şi că el a aprobat transferul închinării
Lui din vechiul tabernacol în acest loc sacru de pe Muntele Moria. El era acum prezent în templul Lui.
W 11/ 15 7, 8.

                                                          Duminică, 27 Mai
Prin el noi avem viaţă, ne mişcăm şi existăm. -Fapte 17:28, NW.

    Dumnezeu Sursa, cea care a creat toate lucrurile nu este doar o energie abstractă sau o forţă lăsată să
acţioneze la întâmplare. Este mai degrabă Inteligenţa Absolută însăşi, Marele Personaj, Cel
Comunicativ, Cea Mai Mare Personalitate, având calităţi ca dragostea infinită, înţelepciunea, dreptatea
şi puterea şi existând mereu într-o stare perfectă de fericire. El este întotdeauna la apogeul puterii sale
pentru a binecuvânta şi a ferici. El este Piatra Securităţii Absolute. Pentru buna Lui plăcere el a creat în
ceruri creaturi spirituale inteligente, care să trăiască vieţi fericite, iubitoare, pline de scop. Aşa că, faţă
de Acela de o nesfârşită dragoste, există o linie firească a închinării credinţei din partea tuturor acestor
creaturi inteligente. Da, avem nevoie de o dorinţă fundamentală să menţinem comunicarea cu Sursa
noastră principală de viaţă. Isaia 42:5, W 5/15 8
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                                                             Luni, 28 Mai
El nu se va teme de veştile rele: inima lui este statornică, încrezându-se în Iehova. - Psalmi 112:7,AS.

    Aţi găsit voi alţi oameni pe pământ care au atâta satisfacţie şi plăcere de a trăi cum au martorii lui
Iehova în slujirea Conducătorului Suveran al universului? Nu e de mirare că este adevărat faptul că nici
unul dintre aceştia nu se va teme de veştile rele. Motivul este că inimile lor sunt ferme şi au încredere în
Dumnezeul cel viu. Ca şi copii ai Sionului, ei, în măsura capacităţii lor, se bucură de Iehova şi de
întronatul Său Rege neînvins, Isus Cristos. Clerul, cu toate ameninţările şi acţiunile lui de bandă - adică
liderii cu toate restricţiile şi interdicţiile lor împotriva "libertăţii cuvântului", a confiscării şi distrugerii
materialelor scrise pe care martorii lui Iehova le folosesc pentru a-i lumina pe alţii cu adevărurile din
Biblie – nici unele dintre aceste lucruri nu îi înspăimântă. Toţi sunt conştienţi de faptul că "dorinţa celor
răi va pieri". Martorii lui Iehova din întreaga lume slujesc mai departe cu curaj! Uniţi, ca un singur om,
să continuăm să anunţăm veştile despre Împărăţiei lui Iehova. W 1/1 13b

                                                            Marţi, 29 Mai
El [Saul] şi-a recăpătat vederea, şi s-a ridicat şi a fost botezat. - Fapte 9:18, NW.

     Când Ioan l-a scufundat în apele Iordanului pe Isus, lui Isus nu i s-a iertat acolo păcatul moştenit sau
cel intenţionat, pentru că El nu avea nici unul din aceste păcate. El nu a fost instalat în trupul lui Cristos
pentru că a devenit Cristos, Capul trupului Lui. El a fost scufundat în apă şi ridicat din ea, scufundat
pentru conduita Lui anterioară şi ridicat pentru facerea voiei Tatălui Său. La fel este şi pentru noi, după
ce am făcut o dedicare personală pentru Iehova, scufundarea efectuată de un creştin de aceeaşi credinţă
este un act iniţial de supunere din partea noastră, supunere faţă de voia lui Dumnezeu în conformitate
cu dorinţele Lui aşa cum sunt ele exprimate de către Cristos, care El însuşi a înfăptuit botezul asupra
adepţilor Lui şi care a poruncit să fie continuat. După înălţarea lui Isus la cer, botezul a fost  înfăptuit
asupra convertiţilor creştini cum ar fi Saul care a devenit apostolul Pavel. W 7/1 13, 14

Miercuri, 30 Mai
Într-adevăr, vai de mine dacă nu anunţ vestea bună! -1Corinteni 9:16, NW

   Printre martorii lui Iehova predica nu se limitează doar la oratorii capabili ai tribunei, ci fiecare
membru botezat este încurajat, ajutat şi instruit pentru a deveni un martor predicator, capabil să meargă
singur din casă în casă şi să predice slujbe introductive de câteva minute, şi de asemenea să reîntoarcă
vizitele pentru a ţine slujbe mai lungi şi a arăta valoarea studiului Bibliei. Toţi sunt lucrători 
predicatori şi nimeni nu poate scăpa de responsabilitatea lui de a predica în supunere faţă de porunca lui
Cristos. Fiecare este extrem de conştient asupra profeţiilor lui Isus cu privire la Matei 24:14 şi fiecare
este în  simpatie cu Pavel când a exclamat cum a făcut-o mai sus. Toţi ştiu că este vital, nu numai
pentru mântuirea celorlalţi dar şi pentru mântuirea proprie, să predice în mod public, pentru că "atunci
când unul are credinţă din inimă pentru dreptate, cu gura face declaraţia publică de mântuire." W 10/15,
22 

Joi, 31 Mai
Şi cuvântul lui Iehova a venit la mine, spunând: Te-am cunoscut înainte să te fi format în pântecele
mamei tale şi Te-am sfinţit înainte să fi ieşit din pântece, Te-am  [hirotonit, AV]  făcut profet pentru
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naţiuni. . . .şi du-te la toţi aceia la care te voi trimite şi spune-le tot ce îţi voi porunci. -Ieremia 1:4, 5,
7, Da.

    Că Dumnezeu este cel care hotărăşte şi numeşte o persoană care urmează să fie lucrătorul Lui a fost
ilustrat în cazul lui Ieremia, cel care a fost slujitor al vechiului legământ. Făcând parte din familia
preoţească a lui Aaron, în mod automat şi Ieremia urma la rând pentru a fi preot al templului din
Ierusalim. Dar pentru a fi mai mult decât un preot, şi anume un profet trebuie să profeţească în legătură
cu toate popoarele, Ieremia avea nevoie de mai mult decât să fie născut fiu al preotului Hilchia. Nici un
om nu îl putea face un astfel de profet. Dumnezeu, care inspiră profeţiile, a fost prin urmare Cel care îl
putea hirotonisi sau numi ca profet, care îl poate califica în mod adecvat. Ieremia indică spre
hirotonisirea sau numirea lui de la Dumnezeu în cuvintele de mai sus. W 11/1a

Vineri, 1 Iunie
Să nu mâncaţi sângele nici unei cărni, deoarece sufletul oricărei cărni este sângele său. Oricine îl
mănâncă trebuie să fie nimicit. -Leviticul 17:14, NW.

     Sângele care curge liber şi în întregime prin vasele de sânge ale corpului tău semnifică viaţa ta ca şi
suflet uman. Iehova ne spune cât de importantă este alimentarea cu sânge a corpului, afirmând:
"Sufletul oricărei cărni este sângele său prin sufletul din el." De aceea noi putem vedea înţelepciunea
poruncii Lui către noi, aceea de a nu lua sângele altor oameni în organismul nostru. Deoarece sângele
are valoare de viaţă, Dumnezeu a acceptat sângele unei victime potrivite ca sacrificiu de mântuire şi ca
preţ al răscumpărării vieţii pe care omenirea a pierdut-o prin pedepsirea ei pentru păcat. Aşa cum
Dumnezeu a fost mulţumit să accepte sângele vieţii unei victime adecvate ca plată pentru o alta, tot aşa 
Dumnezeu este perfect îndreptăţit să ne ceară ca viaţa unei persoane care a fost ucisă pe nedrept să fie
echilibrată sau compensată prin luarea vieţii criminalului. W 12/1 2

Sâmbătă, 2 Iunie
Întoarceţi-vă la mine, şi mă voi întoarce şi Eu la voi, a spus Iehova al oştirilor. Dar voi întrebaţi: Cum
să ne întoarcem? Maleahi 3:7, AS.

     Termenii legământului lor cerea ca israeliţii să ofere animale sănătoase. Însă ei ofereau animale
oarbe, şchioape, bolnave şi slabe, iar preoţii lor le acceptau pe altarul lui Iehova. Altarul Lui este ca o
masă şi sacrificiile oferite pe ea sunt ca şi hrană pentru El. Având în vedere aceasta, atât oamenii cât şi
preoţii au arătat dispreţ pentru masa templului Său; ei ofereau mâncare impură înşelându-L şi
jefuindu-L astfel pe Dumnezeu. În loc să dea slavă numelui Său ei l-au dispreţuit. Când ei îl înşelau
astfel pe Dumnezeu iar preoţii nepăsători au lăsat impresia că El nu era deranjat de aceasta, cum se
puteau ei aştepta în mod just să primească binecuvântările promise în legământ doar acelor închinători
credincioşi şi recunoscători ai lui Iehova? Acelaşi principiu se aplică şi astăzi tuturor slujitorilor
devotaţi ai lui Iehova. Doar credinţa va fi răsplătită cu prosperitate. W 12/15 8

Duminică, 3 Iunie
Din cauza înmulţirii nelegiuirilor, iubirea celor mai mulţi se va răci. - Matei 24:12, NW.
    De când dragostea lui Dumnezeu a venit în salvarea crizei omului, vedem importanţa dragostei.
Pentru a trăi trebuie să iubim. Adam şi Eva au descoperit acest lucru când au păcătuit lipsiţi de
afecţiune împotriva Dumnezeului şi Creatorului lor şi au trebuit să moară pentru eşecul lor de a-L iubi.
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Omenirea de astăzi trebuie să descopere acest lucru, însă nu la Armaghedon când deja este prea târziu
aşa cum a fost în cazul lui Adam şi al Evei. Noi toţi cei din ziua de astăzi simţim consecinţele amare ale
eşecului lor de a iubi - de a-L iubi pe Dumnezeu şi de a se iubi unul pe celălalt. Dar astăzi un număr din
ce în ce mai mare de persoane află acest lucru şi învaţă să-şi dezvolte şi să-şi manifeste dragostea
cerută. Trăind în vremurile de astăzi, în îngrozitorul "timp al sfârşitului" şi care acum este atât de
aproape de finalul lui, suntem în mare pericol de a ceda egoismului şi urii nebuneşti. Isus a avertizat cu
privire la acest lucru în Matei 24:12. Să încetezi să iubeşti înseamnă moarte. Dacă nu vrem să murim,
trebuie să iubim. W 1/15 30

Luni, 4 Iunie
Îţi deschizi mâna, şi satisfaci dorinţa a tot ce este viu. - Psalmi 145:16, AS.

     Din moment ce Iehova l-a creat pe om după înfăţişarea Sa, fiecare vrea să fie fericit. Creştinii au cu
atât mai mult pentru ce să fie fericiţi decât omenirea în general. Avem toate motivele să vedem
întotdeauna partea bună a lucrurilor. Noi suntem singurii care avem vestea bună ce aduce adevărata
bucurie. Slujirea cu credinţă lui Dumnezeu ne garantează fericirea acum şi pentru totdeauna. Pentru o
mulţime de oameni de bună credinţă faţă de Dumnezeu acest lucru va avea ca rezultat viaţa veşnică pe
pământ cu nesfârşitele sale binecuvântări. Noi putem fi foarte bucuroşi pentru bunătatea lui Iehova. El
adună laolaltă oameni care sunt indivizi fericiţi, un popor fericit, prietenos şi nerăbdător ca alţii să se
alăture fericirii lor. Conversaţiile lor sunt edificatoare; ei sfătuiesc şi îi învaţă pe alţii despre Împărăţia
lui Dumnezeu care nu va lăsa nimic lipsă. Cu recunoştinţă observăm că "este mai multă fericire în a
dărui decât în a primi".- Fapte 20:35, NW. W 3/15 1, 2a

Marţi, 5 Iunie
Supraveghetorul trebuie să fie . . . un om care-şi conduce bine familia, care-şi ţine copii în supunere cu
toată seriozitatea. -1 Timotei 3:2, 4, NW.

    Dacă părinţii sunt slujitori dedicaţi ai lui Iehova, ei se vor strădui să-şi înveţe copii, folosindu-se de
răbdare si de diplomaţie. Ei trebuie să prezinte adevărul într-un mod pe care copii îl pot înţelege şi de
asemenea să-i aducă cu ei la întâlnirile adunărilor. Părinţii sunt obligaţi să să îi aibă în supunere şi să
aibă control asupra, iar dacă capul unei familii nu poate să facă acest lucru el nu este potrivit să fie un
slujitor deosebit al adunării Creştine. Aşa cum slujitorii adunării îşi îndeplinesc îndatoririle cu dragoste
şi cu tact, tot aşa şi părinţii trebuie să-şi exercite autoritatea lor părintească cu o fermitate ce trebuie
temperată prin iubire şi tact. În cazul în care doar unul dintre părinţi este în adevăr, atunci acela trebuie
să instruiască copiii în măsura în care este posibil, astfel având speranţa că ar putea salva copiii. W 4/1
7a

Miercuri, 6 Iunie
El trebuie să-şi scrie într-o carte o copie a acestei legi . . . şi trebuie s-o citească în toate zilele vieţii
sale, ca să se înveţe să se teamă de Iehova. - Deuteronomul 17:18, 19, NW.

      Instrucţiunile menţionate anterior regilor aduc în casa noastră importanţa cererii ample de a avea în
vedere o porţiune din Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, chiar dacă este vorba doar despre textul
zilnic şi comentariile asupra lui. Aceasta ne va păzi împotriva pierderii aprecierii şi fricii de Iehova. Ne
va păstra umili, amintindu-ne întotdeauna de propriile noastre limitări şi de totala noastră dependenţă
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faţă de Dumnezeu pentru toate lucrurile. Umilinţa de asemenea ne va împiedica de la încercarea de a
merge singuri. Darul cunoaşterii scopurilor lui Dumnezeu a ajuns la noi prin organizaţia Sa"sclavă" şi
noi putem continua să ne bucurăm în lumina adevărului ce creşte constant în timp ce ne împărtăşim
soarta cu poporul numit după El, adunându-ne cu ei şi obţinând din tovărăşia lor curajul şi neînfricarea
pentru predicare ce i-au făcut remarcabili în întreaga lume. W 4/15 1, 2a

Joi, 7 Iunie
Noi avem de luptat, nu împotriva sângelui şi a cărnii, ci împotriva . . . forţelor spirituale rele din
locurile cereşti. - Efeseni 6:12, NW.

     Nu că spiritiştii nu ar intra în contact cu un tărâm nevăzut, spiritual. Nu că ei nu ar avea un fenomen
autentic, cum ar fi mesajele primite din neant, dezvăluiri ale cunoaşterii ce nu sunt câştigate prin
mijloace obişnuite şi forma de ectoplasmă din corpurile mediumurilor în forme umane. Desigur astfel
de experienţe, şi fenomenele observate sunt o dovadă despre ceva. Dar despre ce? Despre existenţa
unui tărâm invizibil cu creaturi spirituale inteligente, însă cu siguranţă nu despre "supravieţuirea după
moarte" sau despre comunicarea dintre cei morţi şi cei vii. În această privinţă spiritismul este un caz de
identitate confundată, adică, spiritiştii confundă identitatea celor din tărâmul spiritelor cu care
comunică. Ei cred că acestea sunt sufletele oamenilor care au trăit odată pe pământ şi care acum au
plecat. Pentru scopurile lor proprii spiritele nu-şi dezvăluie adevărata lor identitate, ci îşi asumă o altă
identitate care nu este a lor. Cine sunt ei? Ei sunt demoni sau diavoli. W 9/15 9, 10

Vineri, 8 Iunie
Supraveghetorul trebuie sa fie ireproşabil, . . . cumpătat in obiceiuri, . . . capabil să predea.-1 Timotei
3:2, NW.

     Mulţi au funcţii de responsabilitate şi toţi au funcţii de serviciu legate de societatea Lumii Noi.
Pentru a ne putea păstra locul acolo, noi trebuie să fim sârguincioşi în a urma sfatul pe care Dumnezeu
ni-l dă. Cei ce au poziţii de responsabilitate şi sunt reprezentanţi speciali ai societăţii Lumii Noi, ar
trebui să se străduiască să ducă la îndeplinire toate sfaturile menţionate anterior de Pavel, precum şi
sfaturile date pe parcursul întregii Biblii. Iehova a hotărât ca acestea să fie înregistrate şi păstrate cu
scopul de a ne ajuta să ajungem în locul nostru adecvat, în orice poziţie am sluji. Să nu lăsăm pe nimeni
să încerce să se sustragă de la îndatoririle pe care le are, astfel încercând să păşească în afara locului
său, ci să lăsăm pe fiecare să fie dornic să-şi accepte responsabilităţile şi sârguincios în îndeplinirea lor.
W 5/1  21

Sâmbătă, 9 Iunie
Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care tatăl nu-l disciplinează? Evrei
12:7, NW.

    Disciplina ne pune la încercare credinţa. Trebuie să avem încredere în organizaţia lui Dumnezeu şi în
acţiunile luate prin intermediul adunărilor. Pentru a menţine înalt standardul unei închinări pure
influenţa nedreptăţii trebuie curăţată. Dacă suntem corectaţi pentru greşelile şi fărădelegile noastre şi ne
este administrată disciplina, ar trebui să fim recunoscători pentru mustrare şi astfel să ne arătăm
credinţa prin pedeapsa primită. Poate că un prieten a fost excomunicat. Noi ştim că disciplina nu
răneşte o persoană înclinată spre dreptate. Ceea ce este important este reacţionarea la pedeapsă cu
spiritul potrivit. Asta este ceea ce contează în ochii lui Dumnezeu şi ai fraţilor noştri. Noi nu ar trebui
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să desconsiderăm disciplina lui Iehova şi nici să renunţăm când suntem corectaţi de El, căci ţineţi minte
că scopul acesteia este de a aduce roadele paşnice ale neprihănirii. Acest lucru, totuşi, nu poate fi
înfăptuit dacă noi ne opunem spiritului lui Dumnezeu şi acţiunilor organizaţiei Sale. W 6/1 19, 20.

Duminică, 10 Iunie
Dacă cineva este gata să dea, lucrul acesta este foarte plăcut potrivit cu ce are. - 2 Corinteni 8:12,
NW.

     Donaţia este o importantă parte a perspectivei Creştinului şi este primită cu recunoştinţă de către
Dumnezeu. În timp ce lucrările voluntare de predicare sunt prima preocupare a slujitorului, totuşi, unele
eforturi pentru sprijinirea organizaţiei prin cadouri caritabile, oricât de mici, sunt esenţiale pentru
sănătatea şi maturitatea spirituală a creştinului. Cum se întâmplă asta? Să ne gândim un moment la
darurile spirituale. Să luăm, de exemplu, darul lucrătorului care reuşeşte să petreacă doar o oră pe lună
predicând vestea bună din casă în casă. Cu siguranţă această contribuţie la progresul Împărăţiei, deşi
mică, nu este respinsă, aşa este? Iar dacă fratele nu este capabil să facă mai decât atât într-o lună,
nimeni nu vede efortul său ca "trăgând nivelul mediu în jos", nu-i aşa? Ei bine, acelaşi lucru este valabil
şi în ceea ce priveşte problema efectuării contribuţiilor de ordin material pentru a putea sprijini
lucrarea. W 3/1 29

Luni, 11 Iunie
Am înţeles ca nimic nu este mai bun pentru ei decât să fie veseli şi să facă binele în viaţă; şi că acesta
este darul lui Dumnezeu, ca orice om să mănânce, să bea şi să se bucure de truda lui. Eclesiastul 3:12,
13, RS.

    Pentru a fi fericiţi noi trebuie să muncim. Într-adevăr, avem nevoie şi de odihnă, de o schimbare
pentru ca mintea şi trupul să repare nervii uzaţi şi să recupereze forţa fizică. Pregătirea Sabatului după
legea mozaică oferea şansa unei relaxări după o perioadă de muncă grea. Vacanţele sunt de nepreţuit
pentru reînnoirea puterilor. Dar când energiile fizice, mentale şi nervoase au fost restabilite de o
vacanţă plăcută, această vacanţă a servit scopului său. Noi am fost făcuţi puternici din nou pentru
activitate şi suntem gata să mergem la locul de muncă. Dacă ne-am continua vacanţa dincolo de acest
punct însemna să intrăm într-o perioadă de plictiseală şi nelinişte şi să curtăm pericolele
demoralizatoare ale lenevirii. Noi vrem să ne întoarcem la locul de muncă. Ne este dor de bucuria şi
satisfacţia care provin din angajarea utilă. W 8/1 9

Marţi, 12 Iunie
Tot ce vreţi să vă facă vouă oamenii faceţi-le şi voi la fel, fiind că aceasta înseamnă Legea şi Profeţii.
-Matei 7:12, NW

   Dacă cineva răspândeşte fără să vrea minciuni, el nu este la fel de vinovat ca acela care minte în mod
intenţionat, dar nu este nici nevinovat. Dacă îi pare rău cu adevărat, cu siguranţă va fi mai precaut cu
privire la repetarea poveştilor în viitor. Însă această precauţie nu este caracteristică iubitorilor de bârfă.
Cineva ar crede că ei şi-ar putea aduce aminte cât de des bârfa lor trecută s-a dovedit a fi una falsă şi
prin urmare, ne-am putea aştepta ca ei să fie mai prevăzători în viitor. Dar ei foarte rar sunt aşa. Dacă se
deranjează să acorde un gând minciunilor lor trecute, o fac doar pentru a se justifica. Ei neagă că ar fi
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spus vreodată aceste lucruri, sau spun că au repetat doar ce au auzit de la alţii, sau încearcă să ascundă
prima minciună spunând o alta. Dacă bârfitorii ar privi în urmă la răul pe care l-au provocat minciunile
lor, ei nu ar mai aştepta cu acelaşi zel şi mai multă clevetire. În mod evident ei nu fac pentru alţii ceea
ce alţii ar face pentru ei. W 8/15 12

Miercuri, 13 Iunie
Domnul pe care il căutaţi va veni pe neaşteptate la templul Sau.-Maleahi 3:1, Da.
     Domnul care vine pe neaşteptate la templul Său este însuşi Iehova Dumnezeu. El este A-Don'-ul sau
Stăpânul căruia îi aparţine templul şi al cărui nume este pe el şi care vine în locul în care ar trebui să fie
adorat. Dar atunci când vine, de data aceasta El nu soseşte singur ci însoţit de "Îngerul legământului".
Din cauza asprimii judecăţii care va avea loc, Iehova a promis că îşi va trimite plin de milă mesagerul,
iar acesta îi va pregăti calea. Dacă nu ar fi pregătite condiţiile printre închinătorii Lui înainte de sosirea
Lui la templu, atunci întreaga naţiune ar fi în pericol de a fi exterminată, aşa cum s-a întâmplat cu
Sodoma şi Gomora. Deşi această profeţie nu a fost îndeplinită peste templul lui Zorobabel, o împlinire
a acesteia s-a abătut asupra templului lui Irod, cu o prefigurare specială a evenimentelor din zilele
noastre. W 11/15 13, 14 

Joi, 14 Iunie
Ei [Pavel si Barnaba] au numit pentru ei bătrâni in fiecare adunare şi, făcând rugăciuni şi postind,
i-au încredinţat lui Iehova. - Fapte 14:23, NW.

  Apostolul Pavel când a atribuit numirea puterii tânărului Timotei, a spus: "Nimeni să nu-ţi
dispreţuiască tinereţea. . . . Niciodată să nu-ţi pui în pripă mâinile peste cineva." (1 Timotei 4:12; 5:22,
NW) Deci numirea slujitorilor speciali în societatea Lumea Nouă trebuie să fie făcută nu în mod
democratic ci teocratic, de către corpul de guvernământ sau prin activitatea reprezentanţilor corpului de
guvernământ în alte ţinuturi. Cu toate acestea, numirea acestor slujitori speciali sau supraveghetori în
adunare, nu înseamnă că o separată clasă a clerului este creată şi că în tot restul adunării nu sunt
lucrători in mod adecvat calificaţi de Dumnezeu. Noi toţi păstram modul nostru adecvat de calificare de
la Dumnezeu atâta timp cât studiem şi îl servim credincios pe Iehova şi pe martorii lui. W 11/1, 16a

Vineri, 15 Iunie
Şi către fiilor lui Levi, iată! Le-am dat toate zeciuielile din Israel ca moştenire, pentru serviciul pe
care-l îndeplinesc.- Numeri 18:21, NW.

  Ce este zeciuiala care trebuie introdusă în depozitul templului spiritual al lui Iehova? Este dovada că
noi ne-am dedicat complet lui Iehova prin Cristos, şi această dovadă noi trebuie să o dăm an de an.
Această periodică contribuţie pe care o dăm ca semn al faptului că noi am dat tot ceea ce suntem şi ce
avem celui Prea Înalt reprezintă zecimea noastră nereprezentativă. Amintiţi-vă că scopul zeciuielii
israeliţilor a fost de a sprijini templul lui Iehova şi a serviciului Său de către preoţii lui aleşi şi de către
Leviţi. Deci atipica noastră zeciuială este sprijinul pe care noi îl dăm direct serviciului templului lui
Iehova. Noi putem aduce această zeciuială atipică în depozitul templului spiritual al lui Iehova în două
moduri: prin efectuarea de daruri materiale şi prin personala participare în mod direct în templul de
închinăciune şi promovarea lui. W 12/15, 23, 25, 26
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Sâmbătă, 16 Iunie
Iehova goleşte ţara şi o pustieşte şi o întoarce cu susul în jos şi îi împrăştie locuitorii. -Isaia 24:1, Da.

  A fost ţara lui Iuda şi a Ierusalimului întoarsă cu partea dreaptă în sus prin a fi întoarsă cu susul în jos?
Nu! Pentru că Ierusalimul şi templul lui au fost distruşi, ţara lui Iuda era o ruină şi complet depopulată,
şi nici măcar animalele domestice nu au fost lăsate acolo. Aceasta nu a fost o condiţie dreaptă a ţării lui
Iuda. Dumnezeu a dat-o poporului Său ales să o locuiască. Prin urmare, după ce a lăsat-o să stea pustiită
şi să se bucure de Sabaturile ei, El a adus înapoi o credincioasă rămăşiţă a poporului lui din Babilon pe
care Ierusalimul ar putea fi reconstruit şi templul ei refăcut iar ţara repopulată. Un ţinut s-a născut în
acea zi fiind în condiţiile lui drepte, ca un vas cu partea dreaptă în sus plină cu locuitori care L-au
lăudat şi s-au închinat înaintea lui Iehova. În aceasta noi vedem o imagine profetică a modului în care
Iehova va păstra şi va oferi o credincioasă rămăşiţă de oameni pentru a supravieţui Armaghedonului. W
12/1 8

Duminică, 17 Iunie
Într-adevăr ar trebui să fiţi învăţători având în vedere timpul, aveţi din nou nevoie de cineva ca să vă
înveţe de la început lucrurile elementare ale [cuvântului] lui Dumnezeu .-Evrei 5:12, NW.

     Pavel a vrut ca aceşti Creştini evrei să avanseze şi să-şi folosească puterile lor de percepţie. Ţinând
seama de moment, ei au fost în adevăr şi ar fi trebuit să fi fost profesori, dar ei nu au vrut să se exprime
pentru îmbogăţirea celorlalţi. Dar fiecare Creştin dedicat ar trebui să vrea să crească şi să facă avansarea
în societatea Lumii Noi. Când cineva obţine cunoaşterea scopurilor lui Iehova aceasta ar trebui să-l
umple de vigoare şi să-i dea vitalitate. Energizat, el ar trebui să vrea să-i ajute pe ceilalţi să câştige
aceeaşi informaţie valoroasă pe care el o are. Prin urmare el ar trebui să arate o aptitudine de a preda,
dând informaţii precise, astfel încât alţii, de asemenea, să poată ţine cont de instrucţiuni. Când el cu
adevărat va creşte şi îşi va iubi fraţii, va vrea să facă o declaraţie publică în adunare ca să-i incite la
dragoste şi fapte bune. W 1/1 1a

Luni, 18 Iunie
Cine este robul credincios şi înţelept pe care stăpânul lui l-a numit peste servitorii săi ca să le dea
hrană la timpul potrivit? -Matei 24:45, NW.

  Chiar dacă sensul esenţial al "lucrătorului"este acela de slujitor, totuşi aceasta nu neagă posibilitatea
ca un asemenea slujitor să fie plasat într-o poziţie de responsabilitate considerabilă care implică
supravegherea şi îngrijirea altor persoane, aşa cum este cazul "robul credincios şi înţelept". De când
oamenii au trăit împreună în familii, o viaţă naţională sau comunală, a existat o nevoie pentru o anumită
formă a organizării societăţii. Acest lucru a însemnat că unii au fost plasaţi într-o poziţie de autoritate şi
de conducere, fiind responsabili pentru formarea altora şi conducându-i în mod corect. Un astfel de
aranjament are aprobarea lui Dumnezeu chiar şi văzut prin relaţia sa cu Noe, Avraam şi alţii. Fără
îndoială, slujitorii lui Iehova deseori au fost plasaţi în poziţii de responsabilitate mai mare, si au aşteptat
exercitarea veritabilelor calităţi de lider. W 2/1 2, 3, 6a
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Marţi, 19 Iunie
Poporul tău se va oferi de bunăvoie. -Psalmi 110:3, RS.

    Să nu vă fie teamă de dăruire. Mai degrabă să fiţi îngrijoraţi de ea. Familiarizându-te cu prevederile
lui Iehova exprimate în Cuvântul Său şi apoi din dragostea care generează adevărul în inima ta, tu te
dedici pentru a face voia lui Iehova. Isus nu a spus:"Nu îmi place să fac voia Ta, dar trebuie". Nu, El a
spus: "Îmi place să fac voia Ta, O, Dumnezeul Meu". Prin această individualitate îşi exercită propria sa
voinţa liberă. Nu este o chestiune de a fi fără coloană vertebrală sau de slabă-voinţă. Este o chestiune de
a fi determinat, cu o voinţă puternică, de a-ţi supune această voinţă puternică voinţei lui Iehova, fiind
determinat de a te supune comenzilor Lui şi nu poruncilor oamenilor sau aparentelor interese proprii,
atunci când acestea sunt în conflict cu voia lui Dumnezeu, aşa cum este exprimat în Cuvântul Său.
Când cineva face o dedicare lui Iehova el este într-o relaţie personală cu el prin pasul dăruirii, prin
decizia de a face voia lui. Acest lucru este bazat pe dragostea pentru Dumnezeu şi credinţa în
dispoziţiile sale prin Isus Cristos. W 6/15 9a

Miercuri, 20 Iunie
Am fost îngropaţi cu el prin botezul nostru în moartea lui. Romani 6:4, NW.

    Cuvântul nostru "botez" provine din grecul “baptisma” care înseamnă imersiune, scufundare,
imersie. În cazul creştinului, botezul ca simbol al dedicării înseamnă o scufundare în apă. Există multe
referinţe cu privire la scufundare care nu se referă la botezul creştin în apă ca simbol al dedicării. De
exemplu, noi nu ne-am gândi ca o persoană să fie doar puţin stropită de moarte, dar Pavel în Romani
6:3, 4 vorbeşte despre creştinii care au fost botezaţi în moartea lui Cristos, şi de asemenea au fost
îngropaţi în botezul lui. Când cineva este literalmente îngropat, el nu este stropit cu un pic de pământ şi
nici nu are un pic de pământ turnat peste el, dar  este acoperit cu acesta. Întrucât Biblia prezintă sensul
botezului creştin ca fiind un simbol al dedicării, înmormântarea cuiva ca prima desfăşurare, şi a înălţării
de a face voia lui Iehova, doar scufundarea ar putea-o simboliza. W 7/1 4, 3a

Joi, 21 Iunie
Atunci mă voi apropia de voi pentru judecată; şi mă voi grăbi să depun mărturie împotriva vrăjitorilor,
si împotriva bărbaţilor adulteri. -Maleahi 3:5, Da.

  Fiind o mărturie rapidă împotriva vrăjitorilor, Iehova în anii 1920, 1934 şi 1955 ne-a dat trei broşuri
puternice în care expunea spiritismul. El de asemenea a demascat aşa-numiţii "înţelepţi din est" care au
venit să-l viziteze pe pruncul Isus ca fiind simpli astrologi, neştiind de uneltele folosite de Satan de a-l
incita pe Regele Irod pentru a încerca să-l omoare pe Isus.  El a expus de asemenea marea piramidă din
Gaza ca fiind, nu "martor al Dumnezeului de piatră" sau a "Bibliei în piatră", ci un monument al
demonismului care glorifică credinţa în nemurirea sufletului, sau "supravieţuirea după moarte". Cu
rapiditate Iehova la templul lui de asemenea a fost martor împotriva acelora vinovaţi de adulter sau a
necurăţeniei morale trupeşti sau spirituale, şi a divorţurilor nescriptice. El a învăţat pe oameni să ia o
poziţie anti-adulter şi de neutralitate faţă de toate conflictele politice şi militare din această lume. W
11/15 32, 33

Vineri, 22 Iunie
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Nu m-am reţinut să vă spun toate lucrurile care erau de folos şi să vă învăţ în public şi din casă în
casă. -Fapte 20:20, NW.

 Martorii lui Iehova ascultă comanda lui Isus de a predica "această veste bună a Împărăţiei"mergând din
casă în casă. Acesta nu poate fi un mod ortodox dar este apostolic, da, asemănător lui Cristos. După ce
apostolii au fost biciuiţi şi li s-a spus să oprească predicarea, ei s-au dus departe bucurându-se, şi "în
fiecare zi în templu şi din casă în casă ei au continuat fără încetare să predice şi să declare veştile bune".
După ce a devenit creştin, Pavel de asemenea a mers din casă în casă, chiar dacă el a mărturisit şi
făcând lucrul acesta a devenit un imitator al lui Cristos, pentru că, în afara predicării în diferite locuri
publice, el a fost deseori prezent în casele oamenilor spunându-le ocupanţilor acestora despre Împărăţie.
Atunci când a trimis pe cei doisprezece apostoli şi ulterior pe cei şaptesprezece evanghelişti să predice,
el le-a spus ce să zică la uşile oamenilor asupra cărora ei au chemat. W 10/15 15, 16

Sâmbătă, 23 Iunie
Dintre toţi, puneţi-mi-i deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat“. Atunci
au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.- Fapte 13:2, 3, NW.

    Tot poporul Israelului şi tovarăşii lui dedicaţi sunt slujitori separaţi şi păstraţi departe de lumea
aceasta. Cu toate acestea, ei au anumiţi membri printre ei rezervaţi special pentru diverse servicii de
răspundere, pentru care sunt numiţi sau desemnaţi. Astfel, în primul secol existau profeţi creştini şi
profesori ce slujeau în aceste poziţii responsabile şi acestora le-a rostit spiritul sfânt cuvintele
menţionate anterior. Acea punere a mâinilor adunării prin intermediul oamenilor ei reprezentativi era o
formă de numire sau desemnare într-un serviciu special. Mai târziu Pavel şi Barnaba au făcut numiri ale
oamenilor mai în vârstă în adunările nou formate în poziţii de serviciu responsabile. Numiri în servicii
speciale se fac de asemenea şi în societatea Lumii Noi de astăzi. W 11/1 15, 16a.

Duminică, 24 Iunie 

Un samaritean care mergea pe drum a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. - Luca 10:33, NW.

    Cu speranţa şi serviciul Împărăţiei putem menţine fericirea chiar şi în timp ce trăim într-o lume a
persoanelor nemulţumite chinuite de durere, amărăciune şi nenorocire. Înseamnă alinare şi bucurie
pentru indivizii care au nevoie de alinare. Ca şi ghinionistul "om anume" din ilustrarea lui Isus despre
samariteanul care era un aproape bun, ei au fost jefuiţi spiritual, dezbrăcaţi şi bătuţi. Prin urmare trebuie
să fim plini de compasiune faţă de aceste persoane ale lumii cărora le predicăm, deşi ei sunt traşi în jos
de către religia falsă, sărăcie şi alte probleme personale. Nu trebuie să simţim că suntem împovăraţi
pentru că trebuie să mergem la aceştia şi să le predicăm, căci ei nu sunt "doar atât de mulţi cerşetori"
cărora să le fie dat de pomană  cu zgârcenie şi cu o faţă lungă. Aşadar haideţi să ne dovedim buni cu
aproapele fără să ne plângem acţionând cu milă faţă de toţi, îngrijindu-le rănile spirituale cu un mesaj
îmbucurător. W 3/15 3a.

Luni, 25 Iunie

Iar soţia, la rândul ei, să aibă respect profund faţă de soţul ei. - Efeseni 5:33, NW.
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     Un soţ trebuie să se ridice la rangul de cap dacă doreşte să aibă respectul profund al soţiei lui.
Exercitarea conducerii implică mai mult decât preluarea conducerii şi a avea ultimul cuvânt; necesită
cunoştinţe solide, bună înţelegere şi un autocontrol care este calm, răbdător şi rezonabil când este pus în
faţa unor situaţii dificile. Este greu pentru o soţie creştină să respecte un soţ care este nepăsător sau
neglijent faţă de responsabilităţile familiale sau de privilegiile lucrării, care este un lacom sau care bea
prea multe băuturi alcoolice, care vorbeşte negândit, grosolan sau obscen, sau care îşi desconsideră
soţia fiind prea atent cu alte femei. Soţia lui se poate supune din motive morale, fizice, economice sau
teocratice, însă ar fi mult mai uşor pentru ea şi mult mai plin de satisfacţii pentru soţ dacă o face
datorită dragostei şi adâncului respect pe care îl are pentru el datorită cursului acţiunilor lui. W 4/1 14

Marţi, 26 Iunie

Răzbunătorul sângelui este cel ce-l va omorî pe ucigaş. – Numeri  35:19, NW.

      Pentru a fi calificat să răzbune uciderea întregului pământ şi în special uciderea martorilor lui
Iehova, acest răzbunător trebuie să fie rudă cu întreaga omenire şi în mod special cu martorii lui Iehova.
Cine altcineva ar putea fi decât singurul Fiu născut al lui Dumnezeu care a devenit omul Cristos Isus?
El este cea mai apropiată rudă a omenirii, deoarece a fost născut dintr-o femeie. El a devenit un frate
pentru cei ce-i calcă pe urme astfel încât cel ce ucide unul dintre ei ucide unul din fraţii lui Cristos şi
arată că i-ar face acelaşi lucru şi lui Cristos. Cu toate acestea, ca Mare Preot El urmează acum să aplice
meritul sacrificiului Său de izbăvire în numele întregii omeniri ascultătoare, pentru a-i face copiii Lui şi
El să devină Tatăl lor veşnic. Prin urmare, oricine omoară unul dintre aceşti "rezidenţi temporari" sau
"colonişti" care s-au asociat cu societatea Lumii Noi ucide unul din potenţialii copii ai lui Cristos. W
12/1 13b

Miercuri, 27 Iunie

Şi, în timp ce cu feţele neacoperite cu văl, noi toţi reflectăm ca nişte oglinzi gloria lui Iehova. - 2
Corinteni 3:18, NW.

    Pavel reflecta ca o oglindă gloria lui Iehova aşa cum strălucea în faţa lui Cristos, la fel cum a strălucit
şi faţa lui Moise la coborârea de pe muntele Sinai. Pavel era transformat în aceeaşi imagine de la un
grad de glorie spirituală la altul, exact aşa cum a fost făcut de către Iehova spiritul pe care el ajungea
să-L cunoască din ce în ce mai mult. Atâta timp cât Pavel reflecta lumina gloriei şi era transformat, el
nu se putea purta neadecvat în lucrarea sa.  El nu putea să umble cu şiretlicuri nici să întineze Cuvântul
lui Dumnezeu cu vreo impuritate. El a trebuit să renunţe la lucrurile pe sub mână de care să se ruşineze.
Făcând adevărul să fie declarat în puritatea lui el a trebuit să se recomande pe sine fiecărei conştiinţe
umane în ochii lui Dumnezeu. El nu putea ascunde nimic de cei cărora le predica fiind slujitorul al
noului legământ. W 11/1 10, 11.

Joi, 28 Iunie

Să nu asculţi cuvintele acelui profet . . . fiindcă Iehova, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să
ştie dacă îl iubiţi [pe el] cu toată inima voastră. - Deuteronomul 13:3, NW.
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     Dar dacă mediumurile spirituale şi alţi asemenea fac preziceri care se adeveresc? Aceasta nu
dovedeşte că ei au religia corectă. De ce nu? Pentru că aceasta este contrar legii lui Dumnezeu şi îi
întoarce pe cei ce se bazează pe lucruri spiritiste de la mijloacele aprobate ale lui Dumnezeu de oferire
a cunoaşterii ascunse şi de a profeţi în legătură cu viitorul. De asemenea acţionează în sprijinul marii
minciuni referitoare la dumnezeirea lui Iehova şi în legătură cu morţii. Prin urmare legea lui Dumnezeu
cerea ca, chiar dacă predicţiile profetului se adevereau, dacă el ar fi căutat să-şi întoarcă oamenii de la
Iehova el urma să fie omorât. O predicţie care se adevereşte dar care este folosită pentru a te întoarce de
la Iehova este o falsă deghizare pentru a coborî garda şi pentru a te îndruma greşit departe de sursa
divină a adevărului. Ea este menită să te aducă sub puterea lui Satan, "conducătorul demonilor." W
9/15, 31.

Vineri, 29 Iunie

Iehova să te certe, Satan, da, să te certe Iehova, care alege Ierusalimul! - Zaharia 3:2, Da.

      După ce Cristos l-a azvârlit pe Satan din cer jos pe pământ El nu a pornit de îndată să lupte
Armaghedonul şi să-l scoată pe Satan din acţiune complet. El i-a acordat lui Satan o scurtă perioadă de
timp înainte să i se alăture în luptă la Armaghedon. Astfel zilele de necaz peste organizaţia lui Satan au
fost scurtate mult iar acest lucru a lucrat în beneficiul preoţiei regale alese a lui Iehova. Din acest motiv
de când a venit la templu Cristos nu a putut face  mai mult decât să-i spună lui Satan: "Iehova să te
certe." În acest fel glorificatul Cristos acum le "predică lui Satan şi celorlalte spirite din închisoare" din
tărâmul spiritelor. Cerându-i lui Iehova să îi certe este o recomandare de judecată împotriva lor, pentru
că la Armaghedon Iehova îi va certa pe Satan şi demonii lui prin executarea judecăţii asupra lor. Astfel,
'predicarea pentru spiritele din închisoare' de către înviatul Cristos continuă până la bătălia de la
Armaghedon. W 10/1 21, 22.

Sâmbătă, 30 Iunie

Nici cerul, nici cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, atunci cu cât mai puţin această casă pe care
am construit-o eu. - 2 Cronici 6:18, NW.

    Iehova nu era prezent literalmente în templul lui Solomon, la fel cum nu era prezent trupeşte în
tabernacol. Nici acel templu nici acel tabernacol nu puteau să-l cuprindă pe marele Dumnezeu al
universului. Iehova era prezent în acel templu sfânt de pe muntele Moria din Ierusalim doar pentru a
emite puterea Sa de pe tronul Lui ceresc şi pentru a-şi face operaţiunea vizibilă la templu prin norul
gloriei şi prin focul din cer. El era de asemenea prezent în acel templu prin păstrarea atenţiei Sale fixate
asupra lui şi prin răspunderea la rugăciunile ce erau oferite acolo sau care erau îndreptate acolo de către
credincioşi ce se rugau cu faţa la el. Aşa cum Iehova i-a spus mai târziu lui Solomon: "Am sfinţit
această casă pe care ai construit-o punându-mi numele acolo pentru totdeauna şi ochii mei şi inima mea
cu siguranţă vor dovedi că sunt acolo întotdeauna." W 11/15 9

Duminică, 1 Iulie

Fiindcă înţelepciunea aduce ocrotire, aşa cum şi banul aduce ocrotire, dar folosul cunoştinţei este că
înţelepciunea îi ţine în viaţă pe cei ce o au. - Eclesiastul 7:12, AS.
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     Fără îndoială, cea mai dorită dintre cele două posesiuni este înţelepciunea şi înţelegerea lui Iehova.
Cunoaşterea precisă şi înţelepciunea sunt în sine o comoară reală pentru organizaţia lui Dumnezeu, iar
acestea sunt distribuite liber de către lucrătorii Săi ai veştilor bune. Cu toate acestea, nu trebuie scăpat
din vedere faptul că "banul aduce ocrotire." Se aplică aceasta şi creştinilor de astăzi, a căror putere este
în Iehova? Da. Aşa cum primii creştini foloseau posesiunile lor materiale pentru a sprijini organizaţia,
la fel astăzi martorii lui Iehova fac ca banii lor să servească intereselor teocraţiei. La fel cum
corporaţiile legale sunt folosite ca slujitori de către Societate pentru a avansa lucrarea de predicare şi a
face posibilă folosirea multor instrumente ce altfel nu ar fi disponibile, tot aşa banii ne ajută să
construim o organizaţie puternică şi se adaugă la lauda lui Iehova. W 3/1 9, 10.

Luni, 2 Iulie

Fiţi robii lui Iehova. - Romani 12:11, NW.

     Dedicarea este practică, recomandată, ordonată, esenţială. Dedicarea lui Iehova ne aduce libertate
deoarece ne oferă o schimbare în punctul nostru de vedere şi vedem lucrurile prin ochii Cuvântului Său,
ochii înţelegerii noastre pentru scopurile Lui. Cu încredere şi asigurare de la El nu mai suntem înrobiţi
de către vechea lume, organizaţia ei, standardele şi practicile ei, sau religia ei diavolească. Dedicarea nu
aduce cu ea servitudine faţă de Iehova? Cu siguranţă da. Acesta este unul dintre obiectivele ei. Nu ne
aflăm aici, pe pământul lui Dumnezeu, din proprie voinţă. Trebuie să fim robi sau servitori al unui
lucru sau al altui lucru, fie al dreptăţii fie al nelegiuirii. Dacă ne dedicăm lui Iehova şi alegem să fim
robii Lui, facem alegerea potrivită. Isus a făcut-o. Dedicarea Lui este arătată în faptul că a acţionat din
propria lui dragoste şi din zel pentru Tatăl Său ceresc. W 6/15 10a.

Marţi, 3 Iulie

Care şi-au ascuţit limba ca o sabie, care şi-au îndreptat spre ţintă săgeata, cuvinte amare. Dar
Dumnezeu va trage în ei o săgeată . . . Dar limba lor îi va aduce la pieire. - Psalmi 64:3, 7, 8, RS.

     Bârfa poate fi rea. Este laşă. Poate fi ucigătoare. Poate ucide un nume bun sau distruge o reputaţie
bună sau poate otrăvi minţile oamenilor împotriva victimei bârfei. Unele limbi sunt la fel de ascuţite ca
şi săbiile şi cuvintele pe care le aruncă pot străpunge ca săgeţile trase în ambuscadă ce-şi lovesc victima
în spate. Însă laşii care bârfesc pe la spatele unei persoane ar trebui să-şi amintească că vor trebui să-l
înfrunte pe Iehova, că Iehova aude şi va răzbuna victima. Bârfa poate deveni atât de ticăloasă şi poate
face atât de mult rău încât să merite excomunicarea. Îl poate aduce pe palavragiu la distrugere în
adunare. Bârfa lui poate despărţi prieteni, dar dacă continuă îl va separa pe el de organizaţia lui Iehova.
W 8/15 13, 14.

Miercuri, 4 Iulie

Dezgolind guvernările şi autorităţile, el le-a expus în văzul tuturor ca învinse, conducându-le într-o
procesiune triumfală prin intermediul stâlpului de tortură. - Coloseni 2:15, NW.
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     Cei dezgoliţi sunt guvernele şi autorităţile invizibile ale lui Satan şi ale demonilor lui. Odată aceştia
ne puteau acuza înaintea lui Dumnezeu pentru că am căutat să-l adorăm şi să-l slujim perfect pe
Dumnezeu dar am eşuat. Legea Mozaică ne-a arătat ca fiind păcătoşi pe care Diavolul îi putea ademeni
şi pe care el îi putea acuza în faţa lui Dumnezeu. Dar ceea ce nu am putut face noi, a făcut Dumnezeu,
pentru a depăşi acea acuzaţie împotriva martorilor Lui. L-a trimis pe Isus pe pământ ca om perfect iar
Isus s-a ridicat perfect la înălţimea legii lui Dumnezeu. Isus a murit necucerit de această lume şi perfect
loial suveranităţii universale ale lui Dumnezeu. Şi a murit nu doar ca un martir pentru Împărăţia lui
Dumnezeu ci şi ca un sacrificiu uman perfect. Pe baza acestui sacrificiu Dumnezeu a putut ierta şi anula
greşelile pentru care legea Mozaică ne condamnase. W 10/15 28.

Joi, 5 Iulie

Să ţinem cu tărie la mărturisirea publică a speranţei noastre. - Evrei 10:23, NW.

     Această scriptură nu înseamnă doar mărturisirea din casă în casă. Multe alte scripturi arată că trebuie
să facem asta. Atunci ce fapt important este adus în mintea noastră prin acest text? Contextul  arată că
declaraţia publică trebuie făcută în adunarea poporului lui Iehova. Şi există un motiv clar, de asemenea;
trebuie să fie o declaraţie care să incite la dragoste, la ajutarea celorlalţi în lucrările corecte şi la
încurajarea reciprocă în serviciului creştin. Făcând aceste lucruri toţi vor fi ajutaţi să rămână uniţi, să
rămână în adunare. Întrunirile noastre din adunare oferă asistenţă pozitivă altora. Da, este declaraţia
noastră publică a speranţei noastre în adunare care face multe pentru ceilalţi ce fac parte din adunare.
Fiecare membru dedicat al societăţii Lumii Noi trebuie, aşadar, să se întâlnească în mod regulat cu
ceilalţi şi să profite de cunoştinţele fraţilor precum şi să le ofere fraţilor săi beneficiul cunoştinţelor lui.
W 1/1 11, 12.

Vineri, 6 Iulie

Toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic dintre ei până la cel mai mare dintre ei, zice Iehova. - Ieremia
31:34, AS.

     Toţi slujitorii noului legământ trebuie să-L cunoască pe Iehova, altfel ei nu ar putea fi calificaţi
adecvat pentru a fi în serviciul noului Său legământ. Ei trebuie să fie martorii a ceea ce ştiu, prin urmare
martorii lui Iehova. "Voi sunteţi martorii Mei, a spus Iehova, şi slujitorii Mei pe care I-am ales." Aceste
cuvinte de numire pentru a fi martori se aplică cu şi mai mare forţă acum clasei slujitoare a lui
Dumnezeu care este în noul legământ decât s-au aplicat poporului tipic al lui Dumnezeu. Despre aceştia
El a spus: "Acest popor Eu l-am format pentru Mine; el îmi va arăta lauda." Prinzând lumina gloriei de
la Dumnezeu aşa cum este ea reflectată în faţa lui Cristos, slujitorii de astăzi trebuie să reflecte acea
lumină a cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu altora, pentru ca El să poată fi slăvit şi ei să poată fi luminaţi.
În această epocă întunecată este mare nevoia de a face asta, atât prin slujitorii noului legământ cât şi
prin tovarăşii lor, celelalte oi. W 11/1 12.

Sâmbătă, 7 Iulie
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În ziua aceea au fost numiţi bărbaţi . . . pentru zeciuieli . . . căci bucuria lui Iuda se datora preoţilor şi
leviţilor care slujeau. - Neemia 12:44, NW.

   Este la fel şi pentru martorii lui Iehova de astăzi. Şi noi trebuie să ne bucurăm când dăm curs
invitaţiei lui Iehova şi aducem zeciuielile spirituale, pentru că atunci vedem o creştere în închinarea
templului datorată unei creşteri în numărul de slujitori activi, bine susţinuţi ai templului. Pentru că
rămăşiţa israeliţilor spirituali a adus zeciuielile spirituale începând cu 1919, întregul număr al
membrilor preoţiei regale a fost adus până în 1939 să completeze locurile celor 144.000 de membri ai
trupului lui Isus Cristos Marele Preot. Prin aducerea zeciuielilor spirituale, casa lui Iehova este prosperă
cu multă hrană în depozit sau în vistierie iar slujitorii templului au, ca să spunem aşa, hrana şi
îmbrăcămintea necesară pentru a putea continua cu îndatoririle lor de acolo. W 12/15 2a

Duminică, 8 Iulie

Cât despre mine, eu voi merge cu integritatea mea. - Psalmi 26:11, AS.

    Închinătorii credincioşi ai lui Iehova au "făcut o cerere la Dumnezeu pentru o conştiinţă bună" iar el
le-a îndeplinit cererea prin cunoaştere şi credinţă în propriul Său Fiu. Ei acum se antrenează pentru a
întări acea bună conştiinţa prin păstrarea integrităţii. Sinceritatea în închinarea pură la Iehova este
sprijinul temeinic. O altă dovadă a integrităţii astăzi este văzută în calităţile puternice, curajoase, de
îndurare, soldăţeşti ale acelor slujitori ai lui Iehova care păstrează tot timpul în  minte faptul că sunt
angajaţi într-un război cu duşmanii vicleni, supraumani, invizibili care pândesc permanent momentul să
ia prin surprindere. Ca buni soldaţi ai lui Iehova ei rămân în alertă, nu-şi asumă riscuri prosteşti, se
concentrează asupra luptei şi dau tot ce au mai bun. Integritatea poate fi detectată de asemenea şi în
separarea evidentă de această lume care este caracteristică tuturor celor care au devenit membri ai
societăţii Lumii Noi. W 4/15 6-8a.

Luni, 9 Iulie

O, Iehova, Dumnezeul meu, tu eşti nespus de mare; . . . înfăşurându-te în lumină ca într-un veşmânt şi
întinzând cerurile ca pe o pânză de cort. - Psalmi 104:1, 2, AS.

     Merită să ne gândim serios la puterea demonstrată de Iehova prin crearea atâtor lucruri şi deşi ele
însumează milioane de milioane, El le-a aranjat să stea la locurile lor. Lucrurile fără viaţă sunt
controlate de diverse legi ale naturii - cum ar fi legea gravitaţiei, etc. Lucrurile ce au viaţă sunt legate de
legile "felului". Chiar şi îngerii din cer au un anumit loc făcut şi oferit lor de către Dumnezeu. Ei,
desigur, nu sunt legaţi de aceleaşi legi ca şi formele de creaţie inferioare cum ar fi lucrurile fără viaţă,
plantele şi animalele. Cu toate acestea, se presupune de la ele să stea în locurile lor, şi rezultate
dezastruoase însoţesc plecarea lor din aceste locuri desemnate, ca în cazul heruvimului desemnat ca
supraveghetor în grădina Edenului. Toate acestea accentuează importanţa faptului de a-şi păstra fiecare
locul său desemnat. W 5/1 11,12

Marţi, 10 Iulie
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Există un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile, şi noi prin El.- 1 Corinteni 8:6,
NW.

      Pentru a-şi păstra societatea cerească şi pământeană de lucrători în completă fericire şi succes,
Iehova are un depozit nesecat de informaţii dătătoare de viaţă disponibile pentru comunicare progresiv.
Ca "izvorul apelor vii" El este izvorul ceresc a apelor adevărului şi vieţii. Să fie notat, totuşi, că  sursa
acestui mare izvor are doar un canal de curgere. În Ezechiel 47:1-5, apele sunt ilustrate ca pornind din
templu şi curgând spre est într-un singur canal. În mod similar, în cartea Apocalipsei "râul apei vieţii"
este descris ca "izvorând din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului pe mijlocul căii sale vaste." (Apocalips
22:1, 2, NW) Linia oficială de comunicare a lui Iehova cu societatea Sa este întâi prin purtătorul de
cuvânt numit corespunzător, Primul său ministru, singurul Său Fiu. W 5/15 11, 12.

Miercuri, 11 Iulie

Ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu ca pază gurii mele cât timp este cel rău înaintea
mea.-Psalmi 39:1, RS.

     Dar dacă cineva bârfeşte despre noi? Nu putem noi să ripostăm în apărarea noastră? Cu adevăr, da,
dar nu cu bârfă. De ce să-i lăsăm pe alţii să ne provoace să păcătuim aşa cum a făcut Moise odată: "Ei
i-au făcut spiritul amar iar el a spus vorbe aspre"? De ce să laşi un bârfitor să te transforme şi pe tine
într-unul, făcându-te imaginea lui rea provocându-te să-l bârfeşti înapoi? Dovedeşte-te mai puternic
"fără să plăteşti rănirea cu rănire sau insulta cu insultă." Refuză să pui şi mai multe lemne pe focul
bârfei şi decât să te încingi prin discuţii inflamatoare mai degrabă rămâi calm în spirit: "Cel ce are un
spirit iute preaslăveşte nebunia." David a realizat pericolul replicilor încinse şi şi-a păstrat calmul când
cei răi erau în prezenţa lui. După cum gândea, fierbea înăuntru, dar când a vorbit nu a făcut-o în insulte
înfierbântate opozanţilor, ci într-o petiţie rugătoare la Iehova. W 8/15 10a.

Joi, 12 Iulie

Căci buzele preotului trebuie să păstreze cunoştinţa şi din gura lui poporul aşteaptă legea, pentru că el
este mesagerul lui Iehova al oştirilor. Dar . . . aţi stricat legământul lui Levi. - Maleahi 2:7, 8, Da.

     Începând cu 1919 rămăşiţa preoţească a realizat că legământul lui Levi le cere să fie mesagerii lui
Iehova, să păstreze cunoaşterea pe buzele lor, să ţină legea adevărului în gura lor, să meargă cu
Dumnezeu în pace şi dreptate şi să întoarcă pe mulţi de la nelegiuire. Pentru a face asta, ei au realizat că
trebuie să fie martori ai lui Iehova şi să proclame adevărurile Împărăţiei. Şi astfel, în 1931 ei au adoptat
curajos numele de "martori ai lui Iehova." Ei ştiu acum că legământul lui Levi cere o preoţie curată, una
care nu permite curvia sau adulterul nici spiritual nici fizic, o preoţie ce-i oferă devoţiune exclusivă lui
Dumnezeu şi care dovedeşte aceasta prin păstrarea închinării la templu pură şi fără ipocrizie. Prin
urmare ei insistă în păstrarea închinării corecte în societatea Lumii Noi. W 11/15 30

Vineri, 13 Iulie
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Cristos nu s-a glorificat el însuşi, ca să devină mare preot, ci a fost glorificat de cel care a spus cu
privire la el: „Tu eşti fiul meu. Eu ţi-am devenit astăzi tată“. Aşa cum spune şi în alt loc: „Tu eşti preot
pentru totdeauna în felul lui Melchisedec. - Evrei 5:5, 6, NW.

     Chiar şi Isus tâmplarul din Nazaret a trebuit să fie hirotonisit de către Iehova. Ca şi om, el nu făcea
parte dintr-o familie preoţească din Israel. Ca şi membru al seminţiei regale al lui Iuda, el era un
moştenitor al tronului pământesc al lui David, însă nu al unui tron şi a unei regalităţi cereşti. Pentru a fi
un mare preot cum era preotul regal Regele Melchisedec, Isus a trebuit să fie numit de către Iehova,
care a jurat că Isus va fi un asemenea preot regal. Pentru a fi un rege ceresc ce stă la dreapta lui Iehova,
Isus trebuia să fie uns cu ceva mai mult decât uleiul de ungere din mâinile unui profet sau preot uman.
El trebuia să fie uns şi astfel hirotonisit sau numit cu spiritul sfânt de la Iehova Dumnezeu. W 11/1 2a.

Sâmbătă, 14 Iulie

Niciodată să nu-ţi pui în pripă mâinile peste cineva .- 1 Timotei 5:22, NW. 

     Vechea punere a mâinilor a slujitorilor responsabili ai adunării avea forţa de hirotonisire sau numire.
Acea ceremonie avea un oarecare efect real în acele prime zile când "prin punerea mâinilor apostolilor,
era oferit spiritul." Cei ce şi-au pus mâinile peste Pavel şi Barnaba nu au împărţit spiritul ci le-a fost
spus de către spirit să-i pună deoparte pentru o lucrare specială. Astăzi noi nu avem spiritul care să ne
vorbească şi să-l auzim sau apostolii prezenţi cu noi pentru a-şi pune mâinile pe noi spre împărţirea
miraculosului dar al spiritului. Acele daruri miraculoase ale spiritului au pierit, la fel ca şi canalele
apostolice. De aceea Pavel a clasat "punerea mâinilor" ca parte a "învăţăturii elementare despre
Cristos." (Evrei 6:1, 2, NW) Formalitatea de punere a mâinilor peste o persoană la numirea ei nu mai
are nicio putere specială astăzi. W 11/1 17a.

Duminică, 15 Iulie

Salvarea îi aparţine lui Iehova. -Psalmi 3:8, AS.

     Viaţa veşnică în fericire este ceva ce animalele inferioare nu pot obţine. Este ceva ce omul poate
obţine, dar nu prin el însuşi. Posibilitatea ei vine din exteriorul omului, de la Iehova. Noi putem, în mod
just, să tânjim sau să dorim această salvare şi putem face asta fără suferinţă şi fără dezamăgirea de a ne
fi permis o asemenea tânjire sau dorinţă. Urmând calea lui Dumnezeu noi putem avea o asemenea
dorinţă de salvare satisfăcută la final de obţinerea unei vieţi veşnice fără durere, imperfecţiune, sărăcie,
ignoranţă mentală şi confuzie şi înstrăinare de un Dumnezeu iubitor şi fericit. Ideile greşite despre viaţă
şi scopul ei se datorează neştiinţei omului despre singurul Dumnezeu adevărat şi viu, care are izvorul
sau sursa vieţii. (Psalmi 36:9) Doar Satan doreşte ca oamenii să fie ignoranţi, să dorească şi să aleagă
moartea, soarta celor nelegiuiţi şi vicleni. Invitaţia lui Dumnezeu este: "Alege viaţa."- Deuteronomul
30:19. W 1/15 16

Luni, 16 Iulie

Toţi cei care deveniseră credincioşi . . . îşi vindeau bunurile şi . . . ce primeau împărţeau tuturor, după
cum avea nevoie fiecare. -Fapte 2:44, 45, NW.
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     Circumstanţele unice cu care s-a confruntat prima adunare creştină necesita acţiuni comune şi
altruiste din partea tuturor celor ce erau în credinţă. Mulţi dintre aceşti noi convertiţi erau în Ierusalim
doar temporar, venind ca şi evrei la sărbătoarea Rusaliilor. Acum, recunoscând o nouă şi diferită lucrare
începută de Mesia, ei au dorit să rămână pentru un timp şi să primească instruirea adecvată în serviciul
creştin. Dar pentru a face asta era nevoie de fonduri pe care ei nu le aveau. Răspunsul dat de fraţi la
această nevoie este o inspiraţie pentru toţi creştinii de astăzi. Asemenea daruri caritabile sunt încă o
parte importantă din dăruirea creştinului şi necesare pentru sprijinirea organizaţiei; totuşi ele nu scutesc
dăruitorul de responsabilitatea de a sprijini organizaţia şi cu darurile sale spirituale. W 3/1 8

Marţi, 17 Iulie

Iată! Am venit . . . să-ţi fac voia, O Doamne. - Evrei 10:7, NW.

     Dedicarea lui Iehova ar trebui să existe pentru că El o merită. El merită lauda, serviciul şi închinarea
noastră. Valoarea Lui sfidează expresia  din limbile noastre inadecvate şi desigur, dacă există o
apreciere sinceră în inimile oamenilor, va rezulta dedicarea pentru Furnizorul a tot ceea ce este bun.
Să-L apreciezi pe Iehova înseamnă să stabileşti un preţ corect al valorii Lui, să-L stimezi în întregime,
să simţi o căldură de satisfacţie şi aprobare în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeul nostru, să fii
recunoscător pentru ceea ce face. Dacă avem apreciere pentru viaţă, pentru binecuvântările ei, pentru
adevăr, pentru Cuvântul dezvăluit al lui Dumnezeu, pentru ceea ce a făcut în numele omenirii prin Fiul
Său, pentru Împărăţia lui acum înfiinţat în cer, pentru acea lucrare ce merge înainte pe pământ şi pentru
societatea Lumii Noi care acum este activă, atunci ne vom dedica pentru a-l sluji pe Iehova Dumnezeu.
W 6/15 12

Miercuri, 18 Iulie

Iehova a arătat îndurare faţă de cei ce se tem de el. Căci el ştie bine din ce suntem făcuţi, îşi aduce
aminte că suntem ţărână. - Psalmi 103:13, 14, AS.

     În unele ţări unde există o tendinţă puternică pentru multe femei să încerce să împartă sau să preia
conducerea familiei, se ridică obiecţii puternice împotriva cerinţei divine a conducerii bărbatului şi a
supunerii femeii. Este văzută ca fiind discriminatoare pentru femei, opresivă şi o povară prea dificilă
pentru ca ele să o poată purta. Totuşi, o reflectare adâncă va dezvălui că soţul este cel care are de purtat
povara mai grea şi responsabilitatea mai mare căreia trebuie să-i facă faţă. El trebuie să se străduiască
să copieze exemplul perfect al lui Iehova Dumnezeu, Capul şi Soţul organizaţiei universale. Iehova nu
doar a creat toate lucrurile dar mai apoi a înfiinţat legi şi reguli de acţiune pentru ghidarea lor şi
furnizează necesarul pentru continuitatea lor. Chiar în propriile sale feluri şi fapte, Iehova urmează în
mod constant principiile dreptăţii şi îşi dirijează conducerea cu o afişare de neegalat a justiţiei,
înţelepciunii, răbdării, milei, compasiunii şi, mai presus de toate, dragostei. W 4/1 5

Joi, 19 Iulie 
Cei ce-L aşteaptă pe Iehova îşi vor întări puterea. - Isaia 40:31, AS.

      Această viaţă este bună doar pentru un lucru, şi anume, de a deveni bogat în fapte bune, de a clădi o
fundaţie corectă pentru viitor, de a prinde viaţa adevărată în Noua Lume a lui Dumnezeu. Zilele acestei
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vieţi sunt puţine, însă sunt destule pentru ca noi să ne îmbogăţim cu acţiuni drepte dacă nu amânăm. Să
facem aceste fapte ne aduce bucurie şi satisfacţie, pace şi mulţumire, sănătate spirituală şi viaţă veşnică.
Oricât de ciudat ar părea, să nu le facem este epuizant, după cum au descoperit şi Ieremia şi Elihu.
(Ieremia 20:9; Iov 32:20) Aşa cum Dumnezeu a fost revigorat de munca Lui de creaţie, şi facerea voii
lui Dumnezeu era pentru Isus ca mâncarea revigorantă, tot aşa împlinirea lucrării de predicare este
pentru noi acum înviorătoare. Deci, chiar şi atunci când muncim sunt învioraţi şi chiar în faţa
persecuţiei nu ne ferim să facem bine. W 8/1 9a.

Vineri, 20 Iulie

Iehova. . . va fi ca un loc sacru; dar şi ca o piatră de poticnire şi ca o stâncă de cădere . . . Mulţi dintre
ei se vor poticni, vor cădea şi vor fi zdrobiţi. - Isaia 8:13-15, AS.

      Ca şi cum ar respira o mireasmă încântătoare, iubitorii dreptăţii se întorc la noi şi ne primesc ca şi
creştini trimişi de Dumnezeu. Ei ne ascultă mesajul şi acceptă literatura noastră biblică şi oferta noastră
de a studia cu ei. Ei dau curs invitaţiei noastre de a participa la întrunirile noastre, de a deveni o parte
din  societatea Lumii Noi prin dedicarea lui Dumnezeu prin Cristos şi apoi se alătură nouă în respirarea
acestei miresme încântătoare, dătătoare de viaţă şi altora pentru ca şi ei să poată fi ajutaţi cu viaţa
veşnică. Iehova, aşa cum este El reprezentat de Regele Său conducător, Isus Cristos, nu este "o piatră de
poticnire" sau "stâncă de cădere" pentru ei. Pe de altă parte, profeţia a prezis că alţii, chiar şi
creştinătatea însăşi, se va poticni de această mare Piatră şi prin urmare va cădea şi se va sparge şi va fi
prinsă într-o capcană şi dusă la moarte. W 10/15 38, 39.

Sâmbătă, 21 Iulie

Atunci cei ce se tem de Iehova au vorbit unul cu altul şi . . . spune Iehova al oştirilor, . . . le voi arăta
compasiune, aşa cum un om îi arată compasiune fiului său care-i slujeşte. - Maleahi 3:16, 17, AS.

      Pentru a vorbi unul cu celălalt, rămăşiţa s-a întâlnit regulat pentru a-şi exprima gândurile referitor la
numele Lui. Iehova afirmă că rămăşiţa este propria Lui posesiune. Oamenii de bună-credinţă de
asemenea vor recunoaşte rămăşiţa care aduce zeciuiala ca fiind posesiunea lui Iehova şi astfel îşi
croiesc drum către ei ca fiind poporul Lui ales, pentru a se putea bucura de salvarea ce urmează cu ei.
Ei ştiu că Iehova promite să-i cruţe rămăşiţa în ziua în care el va lua măsuri şi-şi va justifica
suveranitatea universală. Apoi El îşi va aminti să-i cruţe de la distrugere, deoarece ei sunt notaţi în
cartea Lui de amintiri pentru că se tem de El şi pentru aducerea întregii zeciuieli la El în depozit.
Cruţarea vieţilor lor la Armaghedon va fi făcută cu toată tandreţea unui tată care îşi cruţă fiu ascultător
şi respectuos care îl slujeşte cu dragoste. W 12/15 15a

Duminică, 22 Iulie

Cât despre cea din pământul bun, acestea sunt cele care, după ce au auzit cuvântul cu o inimă curată
şi bună, îl păstrează şi aduc rod cu perseverenţă. - Luca 8:15, NW.

     Cei ce acceptă lumina adevărului trebuie să devină ei înşişi purtători ai luminii. Ei trebuie să fie
asemeni lui David, care a fost una din oile lui Iehova, dar la final a fost chemat să fie păstorul
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Israelului. Da, cei ce exercită credinţa până în punctul dedicării trebuie, de aici înainte, să demonstreze
acel fel corect de credinţă prin lucrări potrivite. Isus a demonstrat acest principiu prin felul în care s-a
ocupat de primii Săi discipoli. El de îndată i-a chemat de la ocupaţiile lor obişnuite, cum ar fi pescuitul,
şi a început să-i instruiască să fie pescari de oameni." Accentuând strânsa legătură dintre El şi discipolii
Lui receptivi, El a spus: "Mama şi fraţii Mei sunt cei ce aud Cuvântul lui Dumnezeu şi-l fac." Pe scurt,
fiecare tip corect de credincios trebuie instruit pentru a deveni tipul corect de slujitor. W 2/1 9a.

Luni, 23 Iulie

Credinţă . . .  prin ea au primit mărturie oamenii din vechime .-Evrei 11:1, 2, NW.

    Atât de nezdruncinată a fost credinţa lui Avraam încât el a continuat până a fi pe punctul de a-şi
ucide fiul, încrezându-se în puterea de înviere a lui Dumnezeu. Moise ştia că se poate baza pe Iehova
când a lovit stânca din pustietate şi apa a ţâşnit afară pentru a potoli setea poporului şi a vitelor.
Încrederea lui a venit din credinţa bazată pe experienţă şi cunoaştere. Ilie a arătat o credinţă
asemănătoare, chemând focul din ceruri să consume sacrificiile pe care le-a pregătit ca sfidare pentru
Baal şi în onoarea lui Iehova. Credinţa lui a fost o "aşteptare garantată a lucrurilor sperate;" el ştia că se
putea încrede în Iehova. Astăzi noi nu ne aşteptăm ca miracolele să ne fixeze credinţa. Dar aşa cum noi
avem siguranţă şi încredere într-o persoană pe care o cunoaştem bine, tot aşa învăţăm să-L cunoaştem
pe Dumnezeu prin studiul din Cuvântul Său şi acest lucru ne dă încredere şi asigurare. W 6/1 5

Marţi, 24 Iulie

Să vă umpleţi de cunoştinţa exactă a voinţei sale în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală, ca să
umblaţi într-un mod demn de Iehova pentru a-i plăcea pe deplin, continuând să daţi rod în orice
lucrare bună. -Coloseni 1:9, 10, NW.

     Noi trebuie să ne păstrăm mintea asupra lucrurilor corecte şi prin aceasta vom putea fi capabili să
obţinem cunoştinţe precise şi adevărata înţelegere. Ar trebui să fie dorinţa fiecăruia de a fi umplut cu
cunoştinţe precise, înţelepciune şi discernământ spiritual, astfel încât fiecare poate merge cu demnitatea
lui Iehova şi îl poate mulţumi. Ca şi creştini, fiecare dintre noi trebuie să rodim în orice lucru bun, şi pe
măsură ce rodim acest fruct trebuie să creştem în cunoaşterea exactă a lui Dumnezeu. Ce minunat
privilegiu este pentru o persoană dedicată să facă avansarea în organizaţia lui Iehova astfel încât, să se
califice a fi tipul corect de slujitor. El, apoi se simte ca şi apostolul Pavel care a fost bucuros să vadă pe
alţii cum fac avansarea şi cooperează cu Dumnezeu pentru a se face slujitori   potriviţi, ca să poată şi ei
de asemenea împărtăşi "anunţarea Împărăţiei lui Iehova".W 1/11 14a

Miercuri, 25 Iulie

Dacă este vreo virtute şi dacă este vreun lucru demn de laudă, acestea să fie preocuparea voastră.
-Filipeni 4:8, NW.
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     Îi mulţumeşti lui Iehova pentru mintea ta realizată teribil şi extraordinar? Cum? Prin luarea şi
transmiterea bârfei? Dacă este aşa, este timpul ca tu să părăseşti modalităţile de bârfă şi gândurile de
calomnie şi să arăţi respect şi apreciere a minţii pe care Dumnezeu ţi-a dat-o, care a umplut-o cu
modalităţi bune şi gânduri mari, şi cu divinele căi ale gândurilor lui Iehova:"Să se lase felul său cel rău,
şi peste cei nedrepţi gândurile lui; şi lasă-l să se întoarcă spre Iehova care va avea milă de el; şi către
Dumnezeul nostru, pe care nu va obosi să-l ierte." Căile şi gândurile Lui sunt exprimate în Biblie şi prin
ele vorbeşte el cu noi. Şi despre ce oare vorbeşte? Despre bârfe? Nu, despre ceea ce întăreşte şi
consolidează în neprihănire. În Filipeni 4:8 se indică nivelul înalt pe care gândurile noastre ar trebui să
le ia. W 8/15 19a

Joi, 26 Iulie

Spiritul lui Iehova este peste mine, pentru că el m-a uns să le anunţ săracilor vestea bună. -Luca 4:18,
NW

     Isus a primit hirotonirea necesară de la Dumnezeu. Când Ioan L-a botezat pe Isus în Râul Iordanului,
el nu L-a hirotonit să fie preot sau rege. El nu a putut face acest lucru. Ioan nu a înţeles că L-a botezat
pe Isus doar pentru a simboliza faptul că Isus s-a dedicat pe sine însuşi voinţei lui Dumnezeu pentru
care a venit în lume. Botezul în apă simbolizează dăruirea lui Isus pentru o schimbare de curs în viaţă.
Aceasta a fost după ce Isus a fost botezat şi a ieşit din apa pe care Tatăl Ceresc, Dumnezeul lui Iehova a
rânduit şi l-a numit prin mijloace acustice, recunoscând pe dedicatul Isus ca Fiul lui spiritual prin
ungerea lui cu spiritul lui sfânt. La scurt timp după aceea, pentru a arăta că acesta a fost Iehova, şi nu
preoţia lui Ioan Botezătorul care l-au hirotonit, Isus s-a dus la sinagoga din Nazaret şi a citit oamenilor
profeţia lui Isaia notată mai sus. W 11/1 3a

Vineri, 27 Iulie

L-aţi obosit pe Iehova cu vorbele voastre . . . Zicând, oricine face răul este bun în ochii lui Iehova şi el
îşi găseşte plăcerea în oameni ca aceştia; sau, Unde este Domnul dreptăţii?-Maleahi 2:17, Da

    La inaugurarea templului lui Zorobabel prezenţa lui Dumnezeu a fost recâştigată acolo şi închinarea
lui a fost restaurată. De ce, atunci, Maleahi aproximativ şaptezeci de ani mai târziu a spus că Domnul
(ha-A-don`) va veni pe neaşteptate la templul lui? Pentru că, între timp preoţii au devenit lipsiţi de
respect faţa de serviciul lui Iehova şi au viciat legământul lui cu Levi, determinând ca poporul să devină
materialist. Ei au întrebat dacă a meritat să-l servească pe Iehova şi dacă a fost cu adevărat la templul
lui  acordând atenţie la ceea ce se întâmplă sub mantia ipocriziei religioase. Din moment ce ei l-au făcut
pe Dumnezeu să se simtă obosit să audă asemenea discuţii fără lipsă de respect, nu ar fi trebuit el în
ultimul rând să facă ceva în privinţa asta, acţionând cu bruscheţe? Da. Ei au fost cei ce au 
întrebat:"Unde este Dumnezeul judecăţii?"Ei bine, atunci, lăsaţi-i să ştie unde este el atunci când pe
neaşteptate va veni la templul lui pentru munca de judecată. W 11/15 11, 12

Sâmbătă, 28 Iulie

El să locuiască în oraşul acela până . . . la moartea marelui preot. Iosua-20:6, NW.

   Celelalte oi nu vor putea ieşi din oraşul refugiu sub Cristos imediat după Armaghedon, pentru că ele
vor fi în trupul lor păcătos. Nu, ele vor fi obligate să rămână sub protecţia ispăşitoare a Marelui Preot,
până la încheierea celor o mie de ani, atunci când el le va oferi lui Iehova, pentru un final veşnic,
decisiv test al integrităţii lor. Pentru trecerea acestui test cu divina aprobare, Iehova le va împlini cu
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viaţa veşnică în noul pământ. Dar când Marele Preot le va produce asupra perfecţiunii umane el de fapt
moare pentru ei ca ispăşitor învelind Preotul, pentru că ei trec de sub protecţia lui învelitoare în refugiul
oraşului şi sunt plasaţi înaintea lui Dumnezeu pentru un test al meritelor lor proprii. Dacă cineva moare
după aceasta, va fi nu pentru răzbunarea sângelui, nici pentru vinovăţia anterioară pentru vărsarea
accidentală de sânge, ci pentru egoismul lor intenţionat. W 12/1 6b

Duminică, 29 Iulie

Perfecte sunt lucrările Pietrei, căci căile Ei sunt drepte. – Deuteronomul 32:4, NW

Şi atunci cum de au apărut demonii în lume? Următorul vers din cântecul lui Moise ne oferă un
indiciu, spunând: „Ei au acţionat în scopul de a provoca rău din propria lor iniţiativă; ei nu sunt copiii
Lui; vina este a lor.” Cei care acum sunt demoni au devenit demoni din vina lor, ei nu mai sunt copiii
lui Dumnezeu. Biblia îi mai numeşte şi „spirite necurate”. Dar Iehova i-a creat ca spirite curate, ca fiii
Lui cereşti, ca membri ai familiei Lui spirituale. Ei nu au fost creaţi nemuritori, ci muritori, dar li s-a
oferit ocazia să trăiască veşnic dacă ar fi rămas curaţi, sfinţi, dacă ar fi rămas fiii spirituali ai lui
Dumnezeu. De altminteri, acum că mulţi dintre ei au devenit demoni, ei nu mai pot fi distruşi. Cel
dintâi care s-a transformat în demon a devenit „conducătorul demonilor”, căci el mai avea alţi îngeri
sau spirite pe care putea să îi facă asemenea lui. W 9/15 35, 36

Luni, 30 Iulie

Astfel în această stare, el a mers mai departe şi a predicat spiritelor aflate în închisoare, care odată
fuseseră neascultătoare...pe vremea lui Noe. – 1 Petru 3:19, 20.,NW

La ceva vreme după ce „a fost înviat în spirit” atunci când a fost ridicat din morţi, Cristos a predicat
spiritelor aflate în închisoare. În această stare, în calitate de spirit divin, nemuritor, incoruptibil, Isus
le-a predicat acelor spirite. Când a făcut acest lucru? E puţin probabil ca acest lucru să se fi întâmplat la
40 de zile de la învierea Sa şi nici în perioada de zece zile în care s-a ridicat la Tatăl ceresc. Mai
degrabă, acest lucru s-a întâmplat în jurul anului 96 (Anul Domnului) atunci când Dumnezeu i-a dat lui
Cristos minunata revelaţie pe care El urma să i-o arate bătrânului apostol Ioan; această revelaţie spune
multe despre Satan diavolul şi despre demoni, îngerii acestuia. Cu siguranţă că transmiterea
Descoperirii către Ioan însemna predicarea în faţa spiritelor aflate în închisoare, căci de la capitolul
doisprezece încolo ea se referă la lucrările lui Satan şi ale demonilor lui din vremea noastră şi la
înfrângerea lor, izgonirea lor în abis şi distrugerea lor finală. W 10/1 11, 18

Marţi, 31 Iulie

Dar voi spuneţi: „Cum te-am jefuit noi pe Tine”? În zeciuieli şi jertfe. Voi sunteţi blestemaţi; căci voi
mă jefuiţi pe Mine, chiar şi pe această naţiune. – Maleahi 3:8, 9,AS

„Aduceţi întreaga zeciuială în depozit... şi vedeţi dacă Eu nu voi deschide pentru voi ferestrele
cerului şi vă voi binecuvânta.” (Maleahi 3:10, AT) De ce Iehova cerea să aibă loc acest test? Pentru că
naţiunea lui Israel la acea vreme nu era sănătoasă din punct de vedere spiritual. Oare o naţiune de hoţi
poate fi sănătoasă din punct de vedere spiritual, mai ales când acei hoţi Îl jefuiesc pe Dumnezeu? Când
aceia nu respectă legământul şi înţelegerea solemnă încheiată cu El? Nu, pentru că ei lucrau chiar
împotriva Sursei întregii prosperităţi. Şi pentru că spiritul lor nu era sănătos, ei nu erau prosperi din
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punct de vedere material. Iehova vroia ca ei să se descurce din punct de vedere material potrivit
promisiunilor pe care le-a făcut lor în legământ. Dar mai întâi trebuia ca ei să respecte legământul.
Iehova îi numeşte o naţiune de hoţi pentru că nu au reuşit să respecte legământul şi le cere să se
îndrepte. W 12/15 5,6.

Miercuri, 1 August

Reînnoiţi-vă inima şi spiritul! De ce să muriţi? – Ezechiel 18:31,RS

Necunoaşterea şi lipsa de recunoştinţă, sau altfel spus egoismul, sunt elementele care împiedică o
persoană să se dedice, ceea ce constituie o greşeală fatală în aceste zile ale judecăţii. Dumnezeu nu le
dăruieşte viaţa celor nerecunoscători, egoişti sau necredincioşi. Dacă a noastră credinţă în Dumnezeu
este una reală şi sănătoasă, atunci noi ne vom devota Lui. Dacă nu facem acest lucru, fie nu credem
ceea ce spune El sau nu ne pasă de El, şi în nici unul dintre aceste situaţii nu vom prima viaţă de la El.
Iehova nu este obligat să dăruiască viaţă celor care, asemenea unor lipitori, epuizează pregătirile pe care
El le-a făcut, luând totul pentru ei şi nedând nimic înapoi, nu îşi dăruiesc inima, nu arată recunoştinţă,
dragoste, apreciere, integritate, onestitate şi nu sprijină lucrurile dumnezeieşti. W 6/ 15 8a.

Joi, 2 August

„Căci noi suntem asemenea miresmei lui Cristos pentru Dumnezeu printre toţi aceştia care sunt salvaţi
şi printre cei care pier; pentru unii suntem o mireasmă care duce de la moarte spre moarte, iar pentru
alţii suntem o mireasmă de la viaţă înspre viaţă. – 2 Corinteni 2:15, 16.RS

Datorită miresmei înţelepciunii lui Iehova care se răspândeşte peste tot pământul prin predicarea
veştii bune a Împărăţiei, ştim că triumful lui Iehova se apropie şi se va finaliza cu o victorie minunată la
Armaghedon. Totuşi nu toţi spectatorii privesc procesiunea triumfătoare în acelaşi mod şi nu toţi
respiră mireasma divină cu aceeaşi recunoştinţă. Pentru cei care sunt din această lume şi pentru toţi cei
care sunt prietenii acestei lumi, mireasma răspândită de predicile despre Împărăţie, care însoţesc această
procesiune triumfală, este agresivă, de nerespirat, căci Împărăţia lui Dumnezeu înseamnă moarte pentru
această lume. Aşa cum se spune mai sus, această mireasmă este binevenită, este dulce, încântătoare,
corectă pentru cei care tânjesc după eliberarea din această lume coruptă şi văd Împărăţia lui Dumnezeu
ca pe singura speranţă de eliberare. W 10/15 32, 33.

Vineri, 3 August

În timp de Petru vorbea despre aceste lucruri, sfântul spirit s-a pogorât asupra tuturor celor care
ascultau cuvântul. – Fapte10:44. NW

Chiar şi primii oameni convertiţi, care nu erau circumcişi, au fost unşi sau numiţi de către
Dumnezeu pentru a predica noul Său legământ. Dacă ei nu ar fi fost numiţi de către Dumnezeu,
Creştinii evrei ar fi fost nepregătiţi şi nu ar fi vrut să îi recunoască pe aceştia ca predicatori creştini
predestinaţi. Înainte ca apostolul Petru să termine predica adresată lui Cornelius italianul şi multora
dintre rudele şi prietenii apropiaţi ai acestuia, aceşti evrei necircumcişi au crezut şi au acceptat
bunătatea lui Dumnezeu prin Cristos, iar Dumnezeu i-a uns şi i-a numit martorii Lui predicatori. După
ce Dumnezeu a revărsat peste ei sfântul duh, Petru i-a botezat, nu pentru a-i numi oficial (Dumnezeu
făcuse acest lucru înainte) ci pentru ca ei să-şi simbolizeze credinţa şi dăruirea pe care Dumnezeu le-o
acceptase deja prin dovezi miraculoase. W 11/ 1 5,6a
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Sâmbătă, 4 August

Voi fi un martor tenace împotriva... celor care jură strâmb şi celor care îi asupresc pe alţii. – Maleahi
3:5.AS

Iehova, de când a intrat în templul Său, a fost martor împotriva celor care jurau strâmb, în special
împotriva clasei „servului rău ”, cei care i-au jurat lui Dumnezeu şi s-a dovedit că nu şi-au respectat
dăruirea faţă de El şi nu au făcut voia Lui. Prin răspândirea Cuvântului Lui şi prin rearanjarea
organizaţiei Sale pentru a arăta bunătate celor slabi, Iehova a depus mărturie împotriva celor care
asupresc clasele dependente, îl asupresc pe angajatul care îşi cere pe drept salariul şi pe văduve, mai
ales pe cele fără copii şi pe băiatul fără tată care are responsabilitatea de a duce mai departe numele
familiei sale. Iehova are grijă ca toţi să fie ajutaţi potrivit nevoilor lor, pentru ca ei să se bucure din plin
de viaţa spirituală şi să ia parte la toate pregătirile spirituale ale poporului Său. El i-a învăţat pe cei
puternici să suporte povara celor slabi şi dependenţi. W 11/ 15  33, 34

Duminică, 5 August

[După] ce am depăşit învăţătura elementară despre Cristos, haideţi să ne îndreptăm repede spre
maturitate. – Evrei 6:1 NW

Creştinul, în activitatea sa trebuie să lase lucrurile elementare deoparte şi să avanseze spre
maturitate. Din momentul în care am făcut pasul şi am devenit slujitorii lui Dumnezeu, nu trebuie să
devenim doar un „creştin de duminică”. Activitatea trebuie să fie una cotidiană. Creştinul devotat
trebuie să demonstreze că este cu adevărat un predicator harnic şi nu trebuie să se preocupe doar să
acumuleze cunoştinţe pentru el însuşi, ci trebuie să îşi păstreze integritatea ajutându-i pe alţii şi
predicându-le vestea cea bună. Ar trebui să primim cu toţii cu bucurie responsabilităţi suplimentare. Nu
trebuie să ne mulţumim cu un anumit nivel al progresului, ci să căutăm cu ardoare să avansăm.
Indiferent de cât de mult timp am petrecut mergând în compania adevărului, trebuie să continuăm să
predicăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să studiem lucrurile pe care El ni le-a pus la dispoziţie prin
intermediul organizaţiei Sale. W 1/1 6a.

Luni, 6 August

Fiecare bărbat şi femeie ale căror inimi i-au împins să îşi aducă propria contribuţie în cadrul lucrării
pe care Iehova le-a poruncit să o facă prin intermediul lui Moise, au făcut acest lucru ; fii lui Israel au
adus de bună voie jertfa lui Iehova. – Exodul 35 :29. NW

Israeliţii de demult au folosit cu înţelepciune aurul şi argintul care a fost primit ca dar de salvare.
Atunci când Iehova le-a cerut să contribuie pentru a fi construit „cortul întâlnirii”, răspunsul a fost
copleşitor. „Şi ei au tot venit, şi bărbaţii şi femeile, din propria lor voinţă.” Nimic nu lipsea. La fel,
martorii lui Iehova din ziua de azi îşi folosesc proprietăţile pentru a atinge adorarea pură. Folosirea
chibzuită a banilor îi permite Societăţii să trimită misionari în teritorii noi, să deschidă birouri noi, să
ducă lupte în curţile de judecată şi să iasă victorioşi în aceste proceduri juridice scumpe, să organizeze
întâlniri importante şi astfel să răspândească vestea bună în toate colţurile lumii, respectând porunca
dată de Iehova organizaţiei Lui.  W 3/1    11.

Marţi, 7 August
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Priviţi-l cu atenţie pe cel care a îndurat discuţiile în contradictoriu ale păcătoşilor... ca să nu obosiţi şi
să renunţaţi în sufletele voastre. – Evrei 12:3. NW

Putem imita atitudinea mentală a lui Isus spre folosul nostru. Privind din punctul de vedere al
egoistului, oare El nu a avut suficiente motive pentru a se plânge? A făcut un mare sacrificiu. Iată-L
aici, trimis singur pe pământ, un singur Om care să înceapă lucrarea vastă de mărturisire. Greutăţile cu
care s-a confruntat, opoziţia şi persecuţiile la care a fost supus reprezintă încercări mai dificile decât
cele la care putem fi noi supuşi. Oamenii cărora El le-a predicat erau indiferenţi şi, în mare parte,
săraci. Ei practicau o religie falsă. Dar El nu s-a plâns şi nu a oftat şi nu a deplâns sarcina de a predica
unor asemenea oameni. El a avut o atitudine supusă, umilă, plăcută Tatălui Său. Mesajul Lui a fost unul
nou, liniştitor.  W 3/ 15  5a

Miercuri, 8 August

Voi, soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, aşa cum spune Domnul. – Coloseni 3:18, NW

Membrii miresei lui Cristos merg pe urmele lui Isus. Ei îşi asumă obligaţia de a predica în armonie
cu voia Lui şi din cauza acestui lucru, ei sunt persecutaţi. Dar bucuria de a sluji sub conducerea lui
Cristos depăşeşte durerile cărnii. În timp ce „servul rău” s-au îndepărtat de conducerea lui Cristos,
„robul credincios  şi înţelept” se bucură când se supune lui Cristos. Şi când acel „serv rău” se
îndepărtează de conducerea lui Cristos, oare el câştigă vreo libertate care să îi aducă şi mai multă
fericire? Nu, căci el iese în afara planului lui Iehova şi se însoţeşte cu ipocriţi, unde va plânge şi va
scrâşni din dinţi.  Soţiile creştine care nu sunt supuse soţilor lor se comportă asemenea „servului rău” şi
se îndepărtează de planul lui Iehova pentru a îmbrăţişa o libertate falsă, şi nu fericirea adevărată şi
mulţumirea; ele vor avea frustrări emoţionale şi spiritul lor se va simţi vinovat.  W 4/1   11

Joi, 9 August

Pentru că nu faceţi parte din lume şi Eu v-am ales din această lume, din acest motiv lumea vă urăşte. –
Ioan 15:19. NW

Nu numai înţelepciunea scrisă a lui Dumnezeu este o mireasmă care ne însoţeşte în timp ce mergem
triumfători în spatele lui Dumnezeu împreună cu Regele Lui, dar atunci când împărtăşim din acea
înţelepciune divină şi celorlalţi, noi înşine ne transformăm într-o mireasmă. Dar în ceea ce ne priveşte,
nasurile acestei lumi sunt diferite. Însă noi nu vrem să jignim pe nimeni de pe acest pământ, căci noi
încercăm fim utili şi să îi ajutăm pe toţi. Dar această lume este duşmanul lui Iehova. Deci, dacă ne
dăruim lui Dumnezeu şi El ne foloseşte în lucrarea Sa ca purtători ai mesajului Său, atunci noi nu
putem să nu părem agresivi pentru cei care sunt duşmanii lui Dumnezeu şi ai guvernului Său teocratic
prin Cristos. Nu putem să evităm acest lucru, mai ales acum când chestiunea stabilirii Împărăţiei a
transformat ideea de suveranitate universală într-o problemă arzătoare pentru toţi oamenii. Având în
vedere acest lucru, nu putem fi prietenii acestei lumi. W 10/ 15  36

Vineri, 10 August

Ei Te vor servi pe Tine în calitatea lor de oraşe de refugiu. – Numeri 35:11. NW



73

Oraşele de refugiu îşi găsesc împlinirea lor antitipică de când a apărut Împărăţia lui Dumnezeu, căci
este vorba despre răzbunarea sângelui tuturor celor care au fost măcelăriţi pe nedrept. Există o nevoie
acută de oraşul de refugiu antitipic, căci din 1918 a venit vremea judecăţii; omenirea trebuie să fie
judecată pentru sângele pe care l-a vărsat. Deoarece oraşele de refugiu tipice erau oraşe unde trăiau
slujitorii templului, inclusiv marele preot, oraşul antitipic trebuie să fie pregătirea făcută de Iehova
pentru a ne proteja de moarte din cauză că nu am respectat legământul divin în legătură cu sfinţenia
sângelui; astfel putem să intrăm şi să rămânem în slujba Marelui Preot Isus Cristos. Acea protecţie se
găseşte în organizaţia teocratică a poporului Său. Ea este valabilă doar pentru cei care au fost ucişi pe
nedrept. W 12/ 1  9, 10a 

Sâmbătă, 11 August

Să iubeşti dreptatea şi să urăşti răutatea; de aceea Dumnezeu, Dumnezeul tău te-a uns cu uleiul
bucuriei mai mult decât pe cei care te însoţesc. – Psalmi 45:7.AT

Iehova se bucură mult când îi priveşte pe cei care îşi asumă toate ocările şi suferinţele pe care lumea
şi zeii ei le pot provoca şi totuşi, asemenea lui Iov, merg neclintiţi, nepătaţi alături de Suveranul
Universal. El este Tatăl perfect, exemplul de integritate pentru toţii fii şi toate fiicele Lui. În Cuvântul
Său, El oferă cu drag o serie de informaţii despre principiile Lui minunate şi calităţile Sale, pentru ca
omul lui Dumnezeu să fie bine echipat astfel încât să poată respinge atacurile duşmanilor şi să apere
dreptatea şi adevărul. Alt ajutor pentru acelaşi scop este exemplul fără de pată, în carne şi oase al
propriului Lui Fiu, care a fost trimis aici, pe pământ. Cu multe secole înainte ca Isus să fie botezat,
răsplata integrităţii care i-a fost acum dată lui Cristos, a fost profeţită dinainte de psalmist prin cuvintele
mai sus menţionate. W 4/ 15  11

Duminică, 12 August

Sceptrul Împărăţiei Tău este sceptrul principiilor drepte. Tu ai iubit dreptatea şi ai urât fărădelegea. –
Evrei 1:8, 9. NW

Cu ajutorul Împărăţiei Fiului Său, Dumnezeu vine acum în ajutorarea omului. Dragostea lui
Dumnezeu pentru un guvern drept şi un conducător credincios este motivul pentru care El va distruge
această lume veche împreună cu toate guvernele sale. Distrugerea lor este o dovadă de iubire – iubirea
pentru principiile drepte, pentru cei care sunt demni să trăiască pe pământ în pace şi prosperitate. Sunt
lucruri care nu îi sunt plăcute lui Dumnezeu şi existenta acelor lucruri în această lume veche înseamnă
că ea trebuie să dispară. Lui Dumnezeu nu îi plac: „ochii iscoditori, limba mincinoasă şi mâinile care
varsă sânge nevinovat; inima care are scopuri rele, picioarele care aleargă repede spre înşelăciune,
martorii falşi...şi pe cel care seamănă discordie printre fraţi”. Dumnezeu nu este de acord ca noi să
iubim ceea ce El urăşte. De aceea, El porunceşte: „Să nu iubeşti lumea şi nici lucrurile din ea.” W 1/ 15 
25, 26.

Luni, 13 August

Mama şi fraţii mei sunt cei care aud cuvântul Domnului şi ascultă de el. – Luca 8:21. NW

Dacă acest principiu era adevărat pe vremea lui Isus şi după Rusalii, cu cât de multă forţă s-ar aplica
şi în zilele noastre! Cei care au răspuns chemării adevărului trebuie să fie educaţi şi pregătiţi pentru a
deveni ei înşişi predicatori de nădejde, eficienţi. Datorită lucrării vaste ce trebuie făcute în lumea
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întreagă şi datorită importantei pe care lucrarea o are pentru ei, este vital ca toţi cei care pătrund pe
poarta adevărului să înveţe cum să contribuie activ la misiunea de reconciliere şi să înveţe cum să îi
impresioneze eficient pe ceilalţi răspândind corect mesajul împăcării. Dacă nu reuşesc să facă acest
lucru, ar însemna „să accepte bunătatea lui Dumnezeu fără să slujească şi să îi înţeleagă scopul”. Toate
aceste lucruri creează nevoia de neoprit de a oferi o pregătire intensă tuturor celor care se alătură
organizaţiei lui Dumnezeu, Sionul.  W 2/1  10,  11a

Marţi, 14 August

Te voi ghida şi te voi îndruma pe calea pe care vei merge; Îmi voi ţine ochii asupra ta şi te voi sfătui. –
Psalmi 32:8.AS

Dumnezeu ne-a dat Biblia pentru a şti ce avem de făcut încât să Îl bucurăm pe El şi să intrăm într-un
loc care se află într-o armonie perfectă cu mersul întregului univers. Vom putea să reînnodăm relaţia pe
care am avut-o la început cu Iehova, ce a fost stabilită înainte de Adam. Dacă Adam ar fi fost supus şi
ar fi ascultat de poruncile lui Dumnezeu, el ar fi continuat să trăiască şi în zilele noastre. Deci, dacă
astăzi cineva acceptă sfaturile lui Iehova, atunci poate să aştepte cu nerăbdare să primească darul vieţii
veşnice. Slujirea lui Dumnezeu este o activitate necesară în ziua de azi. Şi este necesară cât timp trăim.
De aceea, ar trebui să acceptăm sfatul Lui acum şi să nu-l refuzăm sau să oscilăm ca un catâr
încăpăţânat, ci să ne supunem asemenea unor creaturi umane inteligente. Ar trebui să căutăm să vedem
cum ar trebui să Îl slujim pe Dumnezeu şi să ne îndreptăm către El, către ascunzătoarea noastră şi locul
unde vom fi mântuiţi.   W 5/1  17, 18

Miercuri, 15 August

Lumea piere şi la fel pier şi dorinţele ei, dar acela care face voia Domnului va exista veşnic. – 1 Ioan
2:17. NW

Atunci când Cristos va domni, răul nu va mai exista. Dar lucrările drepte nu vor înceta. Mereu vor
exista noi lucrări, noi probleme şi mistere de rezolvat. Aceste lucruri ne vor pune mintea şi trupul la
încercare şi vor face să progresăm mereu în munca şi înţelepciunea noastră,în gradul nostru de
înţelegere. Şi marea satisfacţie de a acumula mai multe cunoştinţe nu se va sfârşi niciodată, căci nu
putem niciodată să ştim totul. Doar Iehova ştie tot, iar noi nici nu putem să cuprindem adâncurile
înţelepciunii Sale. Merită să lucrăm acum pentru a obţine viaţa adevărată. Omul trebuie să ia parte la
lucrarea lui Iehova, lucrarea lui Cristos şi el va fi mai fericit dacă lucrează şi va obţine viaţa veşnică în
Lumea Nouă, dacă faptele lui din prezent sunt plăcute lui Dumnezeu. Păstraţi-vă bogăţia în ceruri.
Bogăţiile pământeşti sunt temporare. Lucraţi pentru ceea ce dăinuie în timp.   W 8/ 1  11  12a

Joi, 16 August

Căci pentru Dumnezeu noi suntem mireasma dulce al lui Cristos printre ei, cei care sunt salvaţi...o
mireasmă care provine din viaţă şi dă viaţă. – 2 Corinteni 2:15, 16. NW

În calitate de Creştini, noi îl imităm pe Isus, călcăm pe urmele Lui, Îi propovăduim numele
numindu-L Regele care domneşte acum şi astfel respirăm mireasma lui Cristos. În această privinţă, noi
ne dorim să mirosim dulce pentru toată lumea, dar mireasma noastră este dulce doar pentru puţini
oameni, pentru cei care sunt mântuiţi. Pentru ei, noi suntem o mireasmă care provine de la Sursa
dătătoare de viaţă şi care îi va conduce spre Lumea Nouă a lui Dumnezeu. Noi suntem o mireasmă
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dulce, dătătoare de viaţă pentru ei, căci ei văd că Iehova, Sursa vieţii, vine împreună cu noi pentru a le
da viaţă; scopurile noastre nu au legătură cu moartea, ele nu sunt egoiste, ci au legătură cu viaţa.
Mesajul pe care noi îl predicăm acum despre Împărăţia al lui Dumnezeu reprezintă într-adevăr veşti
bune pentru ei. Vestea le insuflă viaţă şi le arată ce trebuie să facă pentru a trăi fericiţi în lumea nouă a
lui Dumnezeu şi a pământului nou; de asemenea, vestea bună le oferă acum şi şansa să supravieţuiască
bătăliei de la Armaghedon.  W  10/ 15  37

Vineri, 17 August

A zecea parte din pământ, a zecea parte din sămânţa pământului şi rodul copacului îi aparţine lui
Iehova. – Leviticul 27:30. NW

Nu mai există un templu propriu-zis la Ierusalim, cu leviţi şi preoţi cărora să le fie aduse astfel de
zeciuieli. Şi atunci ce prevestea zeciuiala vechiului Israel? În timp ce în Biblie, zece este simbolul
desăvârşirii lumeşti, zecimea nu simbolizează desăvârşirea. Zecimea israelită nu simboliza tot ceea ce
Creştini îi dăruiesc lui Dumnezeu prin Cristos. Deci, zecimea israelită care trebuie dată nu reprezintă
dăruirea noastră totală faţă de Dumnezeu şi simbolizarea ei prin botezul cu apă. Zeciuiala israelită nu
era toată avuţia lor; era doar o zecime. Aşadar, reprezintă doar o parte din ce am dăruit noi. Ideea că noi
aducem zeciuiala antitipică în casa lui Iehova este pur şi simplu un semn sau simbol al faptului că noi
I-am dăruit tot ce avem lui Iehova, Dumnezeul nostru; este o amintire a dăruirii noastre.  W 12/ 15  21, 
23,  24

Sâmbătă, 18 August

Acest lucru îl priveşte pe cel pentru care a fost scris: „Iată-Mă, Îmi trimit mesagerul către voi pentru
ca el să vă pregătească calea!” – Matei 11:10. NW

Isus a arătat că Ioan Botezătorul este mesagerul responsabil cu pregătirea oamenilor. Ioan şi-a
început misiunea cu circa şase luni înainte ca Isus să facă acelaşi lucru şi a pregătit un grup mic de
israeliţi ca să Îl primească pe El. Acest lucru nu înseamnă că Isus a fost Domnul care a intrat dintr-o
dată în templul Lui. Isus nu este Iehova Domnul templului. El este „Îngerul legământului [avraamic]”,
care Îl însoţeşte pe El la templu. Din moment ce mesagerul responsabil cu pregătirea venise, Iehova
trebuia să vină dintr-o dată în templu pe vremea lui Isus ca să arate unde se afla Dumnezeul judecăţii.
Dar nu era nevoie ca Iehova Domnul să vină personal şi în mod vizibil în templu. Ci, Cristos, îngerul
legământului Lui binecuvântat a venit în mod vizibil în templul lui Iehova ca reprezentant al lui Iehova
Domnul; punându-Şi spiritul în Isus, Iehova a fost alături de El atunci când a intrat în templul de la
Ierusalim în anul 33 (A.D.).  W 11/ 15  15

Duminică, 19 August

Darul acesta blând este abundent. – 2 Corinteni 8:7 NW

Astfel, Pavel asociază donarea de fonduri cu credinţa, cunoaşterea şi iubirea şi recomandă ca
donaţiile să aibă loc ca şi condiţie a sănătăţii spirituale. El le-a amintit de principiul care spune că dacă
eşti zgârcit când semeni, atunci şi recolta va fi pe măsură şi îi încurajează: „Lăsaţi-l pe fiecare să facă
aşa cum a hotărât în inima lui, nu cu silă şi repulsie, căci Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu dragă
inimă.” Şi darurile caritabile ale acestor corinteni nu au reprezentat doar un sprijin pentru nevoile
materiale ale organizaţiei, dar au fost şi o sursă de mare bucurie şi laudă pentru numele lui Iehova. În
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acelaşi mod, donaţiile voluntare ale martorilor lui Iehova de azi sprijină organizaţia de credincioşi
adevăraţi din întreaga lume şi reprezintă o bucurie şi o ocazie de laudă pentru Iehova. Toţi iau parte la
progresul material al lucrării de bună voie, aşa cum arată şi mărturiile lor.  W 3/1   23, 24

Luni, 20 August

Există cel ale cărui cuvinte nesăbuite sunt asemenea loviturilor de sabie, dar limba celor înţelepţi
vindecă. – Proverbe 12: 18.RS

Iehova urăşte vorbele care duc pe căi greşite şi aşa ar trebui să le urâm şi noi. Dacă există asemenea
buze şi limbi în cadrul adunării, aceasta ar trebui să le izgonească şi să scape de ele. De multe ori, bârfa
este considerată o activitate neimportantă, dar discordia este semănată pe măsură ce limbile neliniştite
exagerează peste măsură vorbele. Bârfa transformă un muşuroi de furnici într-un munte şi muntele
într-un muşuroi de furnici. Cel care bârfeşte răstălmăceşte lucrurile atât de mult încât se ajunge la
discordie. Cât de periculoasă este această activitate! „Oamenii vor da socoteală la Ziua Judecăţii pentru
fiecare vorbă rea pe care au rostit-o.” Fiţi siguri că atunci vorbele voastre, dacă au fost bârfe, vor fi
condamnate. Cât de util este să avem limbi înţelepte acum, limbi care să vindece şi nu să rănească!  W 
8/ 15  14, 15

Marţi, 21 August

Adevărat vă zic vouă, El îl va numi pe el peste toate avuţiile Sale. – Matei 24: 47. NW

Noi ne bazăm pe numirea dată de Dumnezeu pentru a fi calificaţi să fim lucrătorii Lui, aşa cum au
făcut şi Cristos şi primii Creştini. Azi, pe pământ mai există doar o mică parte din cei pe care
Dumnezeu i-a ales şi i-a numit să fie slujitorii noului Său legământ. El le-a spus lor: „Voi sunteţi
martorii Mei şi slujitorii pe care Eu i-am ales.” Ca şi grup, această rămăşiţă formează acum un corp de
slujire supus, mai precis „robul credincios şi înţelept” care au fost numit peste oamenii casei Sale
pentru a le da hrană la timpul potrivit.” Ei au fost numiţi să aibă această calitate nu de către oameni, ci
de către Stăpânul lor, Isus Cristos. Încă de la venirea în templu în 1918 pentru judecată, El i-a găsit pe
aceşti puţini Creştini îndeplinind misiunea ce li s-a dat. Astfel încât, El le-a dat ceea ce le promisese. 
W 11/ 1  7a

Miercuri, 22 August

Mâinile noastre nu au vărsat sângele acesta, nici ochii noştri nu au privit atunci când sângele a fost
vărsat. Nu pune acest lucru pe seama poporului Tău, Israel. – Deuteronomul 21:7, 8. NW

Dumnezeu spune că oamenii împart o vină comună atunci când vine vorba despre vărsarea de sânge.
El a arătat foarte clar acest lucru în legea dată pentru situaţia în care ucigaşul unei persoane rămâne
necunoscut. Eliberându-se de vină, bătrânii acelui oraş presupus a fi vinovat trebuie să rupă gâtul unei
vaci tinere, care nu a fost folosită la munci, într-o vale nesemănată, în faţa preoţilor leviţi. Bătrânii
acelui oraş s-au spălat pe mâini peste vacă şi L-au rugat pe Dumnezeu să nu pună vina deasupra lor.
Doar atunci Dumnezeu i-a curăţat de vina de a fi vărsat sânge nevinovat. Deci, toate popoarele, mai
ales în aceste zile de război total poartă o vină comună pentru sângele care a umezit pământul, sânge
vărsat din cauză că naţiunile au refuzat să accepte suveranitatea universală a lui Iehova şi să se plece
paşnic în faţa Regelui Isus Cristos, căutând să obţină favoarea Acestuia.  W 12/ 1  13, 14a
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Joi, 23 August

Noi nu vindem cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum fac mulţi oameni. – 2 Corinteni 2:17. NW

Pentru că Dumnezeu ne-a împărtăşit aceste cunoştinţe şi ne-a dat misiunea de a nu le păstra doar
pentru noi, El ne-a trimis să le răspândim. Noi nu suntem demni de privirea Lui şi vrem să câştigăm
acceptul Lui prin faptele pe care le facem şi prin modul în care folosim darul cunoaşterii. Din adâncul
inimilor noastre spunem că nu dorim să devenim vânzători.  A fi un vânzător – ei bine, chiar şi un
slujitor al Diavolului poate să fie vânzător şi un vânzător al Cuvântului lui Dumnezeu este un slujitor al
Diavolului; dar a fi vânzător, orice am vinde, este sub demnitatea şi onoarea înaltă de a ne afla în trenul
triumfător al Celui Mai Măreţ Dumnezeu, de a ne bucura sincer de şansa şi privilegiul de a împărtăşi
Cuvântul Lui şi celorlalţi, fără nicio urmă de egoism şi de a face ca mireasma înţelepciunii Sale să
ajungă la ei. Astfel trebuie să folosim Cuvântul lui Dumnezeu dacă ne aflăm alături de Cristos, iar noi
chiar vrem să fim alături de El.   W 10/ 15  2a.

Vineri, 24 August

Orice lucruri aţi lega pe pământ vor fi legate şi în ceruri şi orice lucruri veţi dezlega pe pământ vor fi
dezlegate şi în ceruri. – Matei 18:18. NW

Isus a spus că discipolii Lui vor fi recunoscuţi ca profeţi pentru ca cei care sunt nerăbdători să înveţe
despre El să poată primi răsplata profeţiei.  El a mai arătat că, prin intermediul Lui, linia de comunicare
merge de la indivizii care alcătuiesc grupul profeţilor până la Iehova. (Matei 10:40-42) Şi cum de pe
vreme lui Isus nici un individ nu a fost lăsat deoparte în îndeplinirea profeţiilor Bibliei, tot aşa nimeni
nu L-a înţeles pe profetul special al lui Dumnezeu de la Isus încoace. Din acest motiv, Isus a stabilit o
adunare de discipoli special creată să devină canalul prin care mesajul lui Dumnezeu să ajungă pe
pământ, aşa cum se arată mai sus. Luaţi aminte că lucrurile care trebuie legate sau dezlegate pe pământ
trebuie mai întâi să fie legate sau dezlegate în ceruri cu ajutorul instrucţiunilor transmise grupului
organizat de pe pământ. Sfera de acţiune a acestei puteri este una de ordin organizatoric şi nu este
valabilă doar pentru un singur om. W 5/ 15  11,  12a

Sâmbătă, 25 August

Există o cale care pentru om pare dreaptă, dar capătul ei duce spre moarte. – Proverbe 14:12. RS

Toţi cei care primesc viaţă trebuie să se dedice lui Iehova şi înţelepţi sunt cei care fac acest lucru. Şi
totuşi, mulţi oameni spun: „Cred că, dacă cineva face cât de bine poate un lucru şi încearcă să înţeleagă,
atunci totul va fi bine.” Dar Biblia nu ne învaţă aşa; această atitudine este una amăgitoare. Cei pentru
care „totul va fi bine” sunt cei care vor primi viaţă veşnică şi este imposibil ca cineva să primească
viaţa veşnică dacă el este separat de Iehova, de Izvorul vieţii. Cuvântul Său viu face să dispară orice
urmă de îndoială în privinţa acestui lucru. Dăruirea este o dovadă de încredere şi speranţă în Iehova. Ea
arată că acea persoană este sigură că Iehova este Dumnezeu, că Dumnezeu are dreptate şi va învinge; că
mintea celui care s-a dăruit Lui nu se îndoieşte deloc şi este bucuroasă să fie de partea lui Dumnezeu. 
W 6/ 15   12, 13

Duminică, 26 August
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Gândeşte-te la aceste lucruri, fii absorbit de ele pentru ca toţi să poată să vadă că ai progresat.  – 1
Timotei,  4:15. NW

Fiecare Creştin trebuie să progreseze în cadrul organizaţiei lui Iehova şi nu trebuie să îi fie niciodată
ruşine să arate tuturor că a progresat în adunare. Dacă luaţi cuvântul, sunteţi respectuoşi şi vă exprimaţi
părerea, ceilalţi vor vedea că vă maturizaţi şi sunteţi mai înţelepţi şi inimile lor se vor bucura, iar acest
lucru îi poate ajuta să meargă pe acelaşi drum, pentru că văd roadele studiului vostru şi roadele
participării la discuţiile cu fraţii voştri. Ei vor observa, de asemenea, că aveţi grijă să fiţi un participant
activ, mergând la adunări şi făcând muncă de teren. Nu faceţi acest lucru pentru că încercaţi să fiţi mai
buni decât alţii, ci pentru că sunteţi conştienţi de datoria de a progresa, de a creşte, datorie pe care
Iehova le-a dat-o tuturor celor care au hotărât să Îl slujească pe Dumnezeu.  W 1/1   16a

Luni, 27 August

Să continuăm să ne preocupăm de lucrurile care aduc pacea şi de cele care ne ajută şi ne apropie. –
Romani 14:19 NW

Creatorul nostru iubitor ştie de ce are nevoie omul pentru a fi fericit şi a-şi menţine starea de fericire.
Lui îi face plăcere să ne înveţe ce să facem pentru a fi fericiţi, arătându-ne că ne iubeşte. Noi vrem să
fim harnici şi să învăţăm această lecţie foarte bine. Fraţii noştri din adunare vor aprecia cu adevărat
ajutorul pe care noi îl aducem, dacă le oferim un exemplu, dacă îi încurajăm sincer şi nu îi urmărim
constant şi îi certăm, dacă lucrăm constant cu ei şi îi lăudăm pentru progresul pe care l-au făcut în
slăvirea lui Iehova. Dacă există vreo problemă sau vreo dificultate în adunare, noi nu ne vom grăbi să
ne acuzăm fraţii sau să îi condamnăm şi să atragem dispreţul public asupra lor. Mai degrabă, îi putem
corecta dându-le exemple sincere, fiind buni faţă de ei, tot aşa cum Iehova a fost foarte bun cu noi toţi.  
W  3/15   12a

Marţi, 28 August

Fie ca amărăciunea rea şi furia şi agresivitatea şi ţipetele şi vorbele nedrepte să plece de lângă voi. –
Efeseni 4:31. NW

Într-o casă divizată, păstraţi o limbă plină de tact. Sfatul divin este următorul: „Fie ca vorbele tale să
fie mereu cumpătate, condimentează-le cu sare ca să ştii ce răspuns să dai fiecăruia.” Dacă acest lucru
este valabil pentru cei din exterior, atunci el se aplică cu siguranţă şi celor din interiorul familiei. „Dacă
cineva v-a făcut rău, să nu îi plătiţi tot cu rău.” Acest lucru este valabil inclusiv pentru vorbele rele. Un
răspuns brutal, agresiv nu este în folosul necredinciosului. Cel care Îl iubeşte pe Iehova „nu va face
nimic de dragul de a se certa”. Refuzaţi să vă lăsaţi provocaţi; este mai bine să suferiţi abuzuri decât să
abuzaţi voi de alţii. Şi totuşi, în timp ce credincioşii dintr-o casă divizată trebuie să facă multe concesii
pentru a păstra pacea şi poate pentru a-i câştiga de partea lor pe cei necredincioşi; există un punct unde
compromisul nu mai are ce căuta, şi anume, atunci când integritatea lui Iehova este pusă în pericol.  W
4/ 1  19,  10a

Miercuri, 29 August

Participaţi pentru a câştiga în adevărata competiţie a credinţei. – 1 Timotei 6:12. NW
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Trebuie să ne demonstrăm loialitatea „continuând să ne păstrăm credinţa tare, cu fundaţia solidă, de
neclintit şi să nu ne îndepărtăm” de speranţa noastră. În ciuda tuturor lucrurilor pe care Diavolul şi
organizaţia lui le pot aduce asupra noastră, „Iehova ştie cum să îi scape pe oamenii credincioşi de
aceste încercări.” Da, putem să ne aşteptăm să ne fie testată credinţa în această ciocnire dintre sistemul
lumii vechi şi sistemul lumii noi. Dar în loc să ne temem când ne aflăm în faţa focului, noi ne bucurăm
când avem privilegiul să ne arătăm credinţa în numele Domnului. A venit ziua ca loialitatea noastră să
fie supună încercării. Îmbinarea corectă dintre credinţă şi fapte este utilă. Aceasta este credinţa arătată
în vremurile bune şi în cele tulburi, în timpul persecuţiilor şi pe timp de pace – credinţa în lucrurile
mari sau în cele mici -  credinţa în Iehova, în Cuvântul Lui şi în organizaţia Lui.   W 6/1  8, 9a

Joi, 30 August

Noi ne numărăm printre cei care pier... o  mireasmă care provine din moarte şi se îndreaptă spre
moarte. – 2 Corinteni 2:15, 16. NW

Pentru unii, noi suntem asemenea unui miros greu. Mesajul Împărăţiei nostru nu le aduce niciun
folos. Este asemenea unui miros de putrefacţie care provine de la un lucru mort, miros care
contaminează şi care aduce moarte dacă este respirat. El vine de la o sursă aducătoare de moarte şi
pentru ei aduce moartea. De ce? Pentru că ei fac parte din această lume şi o iubesc şi nu vor să se
despartă de ea. Ei nu vor să se schimbe şi să se împace cu Dumnezeu prin Cristos - preferă să se afle în
compania duşmanilor Lui, care le mângâie atât nasul, cât şi urechile. Dar noi predicăm distrugerea
acestei lumi şi a tuturor celor care rămân parte din ea. Deci, pentru iubitorii acestei lumi, noi mirosim
urât. Pentru ei, mirosul nostru este unul pestilenţial, noi suntem legaţi de moarte, nu ar trebui să ni se
permită să ieşim în lume, nimeni nu ar trebui să ne simtă mireasma sau să ne audă. Acest mesaj care
vorbeşte despre suveranitatea universală a lui Iehova, despre lumea Sa nouă şi despre distrugerea
acestei lumi reprezintă o jignire pentru ei şi de aceea ei au o părere negativă despre noi.  W 10/ 15  39.

Vineri, 31 August

Adu întreaga zeciuială în depozit...şi dovedeşte-Mi... iar Eu voi îţi voi deschide ferestrele cerurilor şi
voi revărsa peste tine binecuvântări. – Maleahi 3:10. Da

Noi nu avem doar cuvintele lui Isus pentru a fi siguri că prosperitatea materială este bazată pe
prosperitatea spirituală. (Matei 6: 31-33) Avem un exemplu la nivel de naţiune din trecut, şi anume
Israelul, şi un exemplu din ziua de azi, respectiv martorii numiţi ai lui Iehova. Ei sunt un exemplu de
prosperitate? Da, din punct de vedere spiritual. Dar cum rămâne cu toată ura internaţională îndreptată
împotriva lor şi persecuţiile comune la care sunt supuşi? Şi acest lucru face parte din prosperitatea
spirituală, exact aşa cum a spus Isus la Marcu 10: 29, 30. Exemplul pe care martorii lui Iehova îl dau
azi a fost anunţat dinainte în profeţia mai sus menţionată. Acolo sunt scrise regulile pentru a obţine
adevărata prosperitate. Şi pentru că ele se opun regulilor acestei lumi, aplicarea lor necesită curaj,
credinţă şi hotărâre pentru a trece testul. Dar testul confirmă regula şi aduce binecuvântări
mulţumitoare.  W 12/ 15  3-5. 

Sâmbătă, 1 Septembrie

Fiii lui Dumnezeu au început să le observe pe fiicele oamenilor, văzând că ele arată bine, şi le-au luat
de soţii. – Geneza 6:2. NW
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Nu există nici o menţiune în Biblie că îngerii sfinţi s-au alăturat lui Satan atunci când a fost creată
grădina Edenului sau la scurt timp după aceea. Dar alţi îngeri au devenit demoni cel puţin în ultimii 120
de ani înainte de Potop când s-au căsătorit cu fiicele oamenilor. Pentru a avea relaţii sexuale cu ele, a
trebuit ca fiii lui Dumnezeu să devină oameni, adică bărbaţi. Pentru a trăi alături de soţiile lor zi şi
noapte şi pentru a-şi creşte copiii a trebuit ca ei să rămână materializaţi sub forma cărnii. Există dovezi
cum că ei au continuat să trăiască în această stare, fără întrerupere, până la Potop. În tot acest timp, ei
şi-au neglijat datoria dată de Dumnezeu pe tărâmul spiritului pentru a-şi satisface poftele cărnii. Acest
lucru însemna să nesocotească porunca lui Dumnezeu nu doar în această privinţă, ci şi chestiunea
amestecării angelicului cu umanul în scopul reproducerii. W 9/15 42,  45.

Duminică, 2 Septembrie

Noi am devenit un spectacol de teatru pentru lume. – 1 Corinteni 4:9. NW

Cât de binecuvântate sunt eforturile lipsite de egoism ale lui Pavel şi ale celorlalţi apostoli.
Proclamând fără frică mesajul Împărăţiei, ei au atras mii de persoane blajine care iubeau dreptatea. Ce
dovadă puternică au dat pentru a arăta legătura de neclintit dintre ei şi Iehova! Dăruirea lor i-a făcut să-i
se mire constant pe toţi ceilalţi. La fel şi astăzi, cei care merg în faţa lui Iehova cu inima curată sunt
priviţi de ceilalţi într-un mod ostil, lipsit de înţelegere, oamenii li se împotrivesc şi îi persecută. Sunteţi
unul dintre ei prin profesie sau parcursul vostru personal de integritate vă arată ca fiind unul din ei?
Mintea voastră se preocupă doar de Dumnezeu şi de dreptate? Inima voastră este puternică şi curată
pentru a pompa constant în interiorul vostru înţelepciunea divină care să devină izvorul vieţii veşnice?
Dacă da, atunci veţi fi incluşi cu bucurie printre oamenii integri ai lui Dumnezeu. W 4/ 15 22, 23.

Luni, 3 Septembrie

Dacă un frate sau o soră nu are cu ce să se îmbrace sau nu are suficientă mâncare pentru ziua
respectivă şi unul dintre voi le spune: „Mergi în pace, îmbracă-te bine şi mănâncă bine”, dar nu le
oferiţi lucrurile necesare corpurilor lor, atunci la ce bun? – Iacov 2:15, 16. NW

Interesul nostru de a-L lăuda pe Iehova nu reprezintă doar vorbe în vânt şi nu este o chestiune care
ţine doar de credinţă. Nevoile materiale ale unui organizaţii internaţionale nu sunt îndeplinite doar de
credinţă, la fel cum nici predicile din lumea întreagă nu sunt susţinute doar de credinţă. Donaţiile
materiale reprezintă o necesitate pentru Creştini şi acest lucru a fost demonstrat atât în vremurile
moderne, cât şi la începuturile adunării creştine. Astăzi, la fel ca şi atunci, oameni din toate naţiunile
primesc adevărul şi se alătură organizaţiei lui Dumnezeu. Foarte puţini sunt bogaţi din punct de vedere
material şi nici nu caută să se îmbogăţească, dar ei ştiu că Dumnezeu le-a dat adevărul prin intermediul
organizaţiei Lui şi de aceea se bucură atunci când sprijină material organizaţia. W 3/1 21,22

Marţi, 4 Septembrie

Botezaţi-i pe ei în numele Tatălui. – Matei 28:19 NW

În mod sigur „în numele Tatălui”, căci dăruirea însăşi se face Tatălui, lui Iehova Dumnezeu. A fi
botezat în numele Lui înseamnă să vă devotaţi Lui, să recunoaşteţi oficial puterea Lui, supremaţia şi
autoritatea Lui. Aşa cum Isus Cristos a accentuat adesea importanţa numelui Tatălui Său, tot aşa şi cel
care s-a devotat Lui trebuie să susţină cauza Tatălui, cauza adevăratei slujiri,să predice în onoarea
Cuvântului şi în numele lui Iehova şi să îşi îndeplinească responsabilităţile de misionar. El trebuie să fie
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un martor care merge din casă în casă, la fel ca şi Cristos şi apostolii Lui, atât cât îi permit capacităţile
şi trebuie, de asemenea, să fie un martor al Împărăţiei teocratice a dreptăţii. Dorinţa lui Dumnezeu este
ca cel devotat Lui să studieze continuu Cuvântul Lui şi să progreseze pe drumul dreptăţii. W 7/1 9,10a

Miercuri, 5 Septembrie

Să existe o singură lege şi o singură hotărâre pentru voi şi pentru străinul care locuieşte temporar cu
voi. – Numeri 15:16. NW

Pentru ca „celelalte oi” trebuie să-L urmeze pe Păstorul cel Drept, tot aşa şi ei trebuie să „aibă
credinţă şi să să fie martori adevăraţi” aşa cum a fost şi El; de asemenea, ei trebuie să fie misionari
calificaţi ai lui Iehova. Desigur, ei nu pot să fie „slujitorii unui nou legământ”, aşa cum a fost Pavel.
Dar trebuie să ne amintim că Israelul spiritual a fost prevestit de Israelul viu. Ca membri ai acelei
naţiuni alese, israeliţii vii erau legaţi de Iehova prin legea legământului. Dar printre ei erau mulţi care
nu erau israeliţi, ci rezidenţi temporari, unii fiind chiar robii în templu. Şi aceştia Îl venerau pe Iehova
ca fiind Dumnezeul lor şi legea Lui îi proteja şi le aducea multe binecuvântări şi privilegii. Ei nu puteau
să spună nimic împotriva numelui Său, ci aveau datoria să Îl laude pe El împreună cu ceilalţi israeliţi.
Acelaşi lucru este valabil şi astăzi pentru „străinul care locuieşte temporar cu voi”, pentru celelalte oi.
W 11/ 1 9, 10a

Joi, 6 Septembrie

Luaţi întreaga armură de la Dumnezeu ca să puteţi rezista când soseşte ziua cea rea. – Efeseni  6:13.
NW

Acum când distrugerea de la Armaghedon se apropie şi demonii îi manipulează cu viclenie pe liderii
lumii şi popoarele acestora pentru a-i conduce spre distrugere, trăim într-adevăr zile grele. Peste tot,
„lucrările cărnii” abundă şi acele lucrări includ „practicarea spiritismului”, în privinţa căruia Pavel
avertizează că „cei care practică asemenea lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (Galateni
5:19-21) Şi acestora nu li se va permite să existe pe „noul pământ”. (Apocalips 21:8) Dacă în Lumea
Nouă punem cel mai mare preţ pe viaţă, atunci trebuie să luptăm constant împotriva duşmanilor
nevăzuţi pentru ca aceştia să nu ne câştige viaţa. Pavel arată că aceşti duşmani sunt „guvernele,
autorităţile, conducătorii acestei lumi întunecate, forţele spirituale rele din ceruri” şi în acelaşi timp ne
încurajează să folosim întreaga armură de la Dumnezeu”, singurul mijloc eficient de a lupta împotriva
acestor duşmani şi de a-i învinge.  W 10/1 39, 40.

Vineri, 7 Septembrie

Ele vor servi drept oraşe de refugiu pentru cei care locuiesc în ele şi pentru străinii care stau acolo
temporar. – Numeri 35:14, 15. NW

Aceşti non-israeliţi îi reprezintă pe cei din Israelul spiritual care se întorc la Iehova şi vor să
primească avantajele rânduielilor Sale prin Marele Său Preot. Văzând vina de a fi vărsat sânge, vină
care aparţine întregii lumi, ei nu mai vor să fie parte din ea şi nici să fie pedepsiţi la Armaghedon din
cauza lumii. Fugind către oraşul de refugiu antitipic, ei demonstrează că se căiesc sincer şi se bazează
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pe bunătatea lui Dumnezeu pentru ca vieţile să le fie cruţate la Armaghedon. Cum vor face acest lucru?
Devotându-se lui Dumnezeu, făcând voia divină de acum înainte. Astfel, sute de mii de astfel de
oameni fac astăzi parte din pregătirile lui Iehova, alături de rămăşiţă, pentru venirea societăţii Lumii
Noi.  Din 1931 încoace a venit vremea ca şi celelalte oi să se alăture turmei Lui. Din 1914 există dovezi
care susţin că profeţiile oraşelor de refugiu se împlinesc. W 12/1 18a

Sâmbătă, 8 Septembrie

Isus a strigat tare şi apoi a încetat să mai respire. Şi iată! Catapeteasma templului s-a despicat  în
două, de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat. – Matei 27:50, 51. NW

Dumnezeul judecăţii a văzut că atunci când preoţii şi leviţii, cei care îl dăduseră pe Isus romanilor,
se vor întoarce la treburile lor în templu, mâinile lor vor fi pătate cu sângele Îngerului legământului
Său. Deci, când Isus a rostit ultimele cuvinte, Însuşi Iehova a venit în templu prin puterea Sa cea mai
înaltă. Nu, nu a venit ca un nor ce a umplut casa, nici ca un foc coborât miraculos din ceruri pentru a
consuma sacrificiile animale; nu, El a făcut pământul de sub templu să se cutremure şi pietrele să se
despice şi soarele să-şi ascundă strălucirea şi catapeteasma de 10 metri a  templului să se despice pe
mijloc de sus până jos, deşi avea mai mulţi centimetri grosime; ca urmare, încăperea din mijloc, unde se
afla chivotul legământului, putea fi văzută din exterior. W 11/ 15, 18

Duminică, 9 Septembrie

Aveţi constant grijă de voi înşivă şi de învăţăturile voastre. – 1 Timotei 4:16. NW

Pentru a ne menţine integritatea este important să ne întâlnim în adunare, să interacţionăm şi să
vorbim cu fraţii noştri ca să putem fi întotdeauna siguri că învăţăturile noastre, lucrurile despre care
vorbim din casă în casă, sunt corecte. Participând la întâlnirile cu fraţii noştri, ne testăm constant pentru
a vedea dacă avem credinţă şi continuăm să demonstrăm ceea ce suntem. Rezultatele unui astfel de
comportament sunt minunate, aduc bucurie constantă şi vioiciune în inimile noastre. Acumulând
cunoştinţe, instruindu-ne constant, având credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, vă puteţi salva.
Spunându-le celorlalţi despre speranţa voastră,predicând despre vestea bună a Împărăţiei, îi puteţi ajuta
pe cei din adunare şi pe cei care vă ascultă. W 1/1 17a

Luni, 10 Septembrie

Mai presus de orice, să vă iubiţi unii pe alţii... Fiţi primitori cu ceilalţi fără să vă plângeţi. – 1 Petru
4:8, 9. NW

Toţi cei care au ales să ia parte la misiunea creştină întâmpină greutăţi, probleme şi momente grele.
Poate că ne vom plânge despre anumite lucruri; totuşi trebuie să rezistăm tentaţiei de a face acest lucru
cu toată puterea noastră; dacă nu facem acest lucru, vom pierde singurul lucru preţios din viaţa noastră
şi anume bucuria de a fi în slujba lui Dumnezeu. Iehova vrea ca noi să fim diferiţi de lumea de care El
îşi separă poporul. El îi ia pe aceştia deoparte şi îi învaţă să trăiască ca o societate a Lumii Noi. Odată
cu această despărţire vine eliberarea de tendinţa de a ne plânge şi de a învinui. Organizaţia Lui este
alcătuită din oameni ocupaţi, fericiţi care se străduiesc din ce în ce mai mult să trăiască potrivit
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standardelor Lumii Sale Noi. El nu va permite nimănui să aducă în Lumea Nouă obiceiurile vechi
precum cel de a ne plânge.   W 3/ 1514a

Marţi, 11 Septembrie

Într-adevăr, duşmanii omului vor fi persoanele care trăiesc în propria lui familie. – Matei 10:36. NW

Adesea auzim despre martorii credincioşi din spatele cortinei de fier, cei care se află în lagăre de
muncă forţată şi suferă de frig şi foame, sunt torturaţi şi sunt puşi în faţa plutonului de execuţie.
Tremurăm atunci când auzim de încercările la care sunt supuşi, ne minunăm de integritatea lor, ne
bucurăm că au rezistat plini de zel până la capăt. Ne bucurăm pentru contribuţia pe care ei o aduc la
justificarea lui Iehova şi ne rugăm ca ei să reziste în continuare în faţa torturilor. Să ne aducem, de
asemenea, aminte de cei care aflaţi sub conducerea unor regimuri dictatoriale care, în afară de riscul de
a fi supuşi unor astfel de tratamente, sunt încercaţi şi în alte moduri. Cum rămâne cu cei a căror casă
este divizată, unde există o ciocnire constantă a voinţelor, unde are loc un război al nervilor şi
distrugerea ameninţă constant, iar ei se află în pericolul de a fi trădaţi şi daţi pe mâna guvernului? Oare
nu este o încercare amară să iubeşti pe cineva, pe un copil şi totuşi să vezi cum acea persoană se
întoarce împotriva ta, se împotriveşte lui Iehova şi se îndreaptă spre distrugere? Cea mai amară durere
este cea care provine din rănile provocate de cei dragi. W 4/1 14a

Miercuri, 12 Septembrie

În calitate de ambasadori ai lui Cristos, noi vă implorăm: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu”. – 2 Corinteni
5:20. NW

Cel care a acceptat misiunea şi a respectat toate poruncile lui Dumnezeu şi păşeşte de bună voie în
locul ce i se cuvine, devine un trimis al lui Cristos şi este calificat pentru a-i determina pe alţii să se
împace cu Dumnezeu, să vină şi ei în locul ce li se cuvine. Dumnezeu se foloseşte serviciu pentru a le
permite multor persoane să înveţe cum să fie plăcuţi Lui. Este foarte important ca omul să fie modest şi
să meargă în locul care i se cuvine atât pentru succesul serviciului, cât şi pentru a obţine viaţa veşnică.
Multora le este greu să facă acest lucru din cauza reputaţiei pe care o au în această lume veche. Dar
Dumnezeu nu îşi va schimba organizaţia pentru nici unul dintre noi. Noi suntem cei care trebuie să ne
schimbăm pentru a fi acceptaţi în organizaţia lui Dumnezeu, iar noi vom dori să ne alăturăm
organizaţiei dacă preţuim viaţa.  W  5/1 23-25.

Joi, 13 Septembrie

El a destrămat principatele şi puterile şi le-a dat exemplu public, triumfând peste ele. – Coloseni
2:15.RS

În vremurile de demult, prizonierii luaţi din rândurile celor învinşi erau adeseori dezbrăcaţi de tot şi
conduşi în cadrul unor procesiuni triumfătoare înaintea carului învingătorului. Deci, atunci când Iehova
a triumfat peste guvernele şi autorităţile satanice care Îl acuzau, lăsându-l pe Isus să moară cu adevărat
ca mai apoi să Îl trezească din morţi, El a dezbrăcat guvernele şi autorităţile respective, dezarmându-le
şi arătându-le goliciunea de învinşi. Iehova avea acum dreptul de a ierta fărădelegile martorilor lui
creştini, de a-i scuza şi de a-i declara drepţi pentru ca aceştia să poată să intre în Împărăţia cerească
alături de Conducătorul lor, Isus Cristos. Deci, acele guverne satanice şi autorităţi nu mai puteau să îi
condamne ca păcătoşii deja condamnaţi de însăşi legea lui Dumnezeu prin Moise, căci datorită credinţei
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în jertfa lui Cristos ei au fost iertaţi şi curăţaţi şi declaraţi drepţi şi li s-a dat astfel o conştiinţă bună. W
10/15 29

Vineri, 14 Septembrie

Să îi oferim lui Dumnezeu jertfă de laudă prin El, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Său. –
Evrei 13:15. NW

Contribuţia spirituală la misiunea martorilor, însoţită de rugăciune, este mai importantă decât
contribuţia materială. Toţi, fie că suntem bogaţi sau săraci putem să aducem această zeciuială spirituală
în casa lui Iehova. Pe când unii cred că pot da numai „partea văduvei”, ei pot aduce zeciuiala spirituală
în templu, care este mult mai importantă, îndeplinindu-şi misiunea de martori de fiecare dată când se
iveşte ocazia. Cei înstăriţi din punct de vedere material, care pot dona bani sau bunuri, nu trebuie să
creadă că donaţiile în bani îi scuteşte de contribuţia spirituală de a predica şi de a-şi declara credinţa în
public, fie la adunări, fie pe teren. Trebuie să aducem întreaga zeciuială spirituală contribuind la
misiunea de predicare şi luând parte la ea. W 12/ 15 29

Sâmbătă, 15 Septembrie

El îşi va hrăni turma asemenea unui păstor şi va strânge mieii şi îi va purta în braţele Sale. – Isaia
40:11.AS

Isus avea un temperament echilibrat, raţional, bun şi blând faţă de cei pe care îi instruia. El nu se
supăra din cauza unor lucruri mărunte. Avea o atitudine umilă faţă de ei, nu se credea important şi nu
crea impresia de superioritate, chiar dacă El era perfect. Isus era întotdeauna un tovarăş în preajma
căruia te simţeai bine, căci El avea într-adevăr cea mai blândă şi mai plăcută personalitate. El este
exemplul şi modelul nostru şi cei care au privilegiul de a contribui, într-o mică sau mare măsură şi de
a-i ghida pe fraţii lor, fac bine dacă urmează îndeaproape exemplul Lui. Astfel voi, asemenea lui Isus, îi
veţi face pe fraţii voştri să se simtă bine şi în acest mod veţi da tot ce este mai bun în voi, iar oamenii
din jurul vostru vor face şi ei acelaşi lucru. Haideţi să ne aducem aminte de conducerea inspirată a lui
Isus şi acest lucru ne va ajuta să fim noi înşine exemple bune. W 2/1 19, 20a

Duminică, 16 Septembrie

Păziţi-vă inima cu mare vigilenţă, căci acolo se găseşte izvorul bun al vieţii. – Proverbe 4: 23.AT

Eşecul de a ne păstra integritatea provine întotdeauna din lipsa de respect pentru unitatea şi
bunăstarea celorlalţi membri ai organizaţiei universale a lui Dumnezeu. Atenţia a fost dirijată spre
interior. Legătura strânsă dintre cuvintele „a eşua” şi „a înşela” accentuează faptul că toţi cei corupţi se
păcălesc pe ei înşişi şi se cred mai importanţi decât ar trebui şi, prin urmare, se gândesc mai puţin la
Creatorul lor şi la semenii lor. Odată ce au apucat pe drumul prin care se auto-păcălesc, următorul pas
este să îi păcălească pe semenii lor. Cerurile au văzut primul eşec atunci când ambiţia puternică a unui
înger l-a împins să păşească dincolo de graniţele de siguranţă ale libertăţii şi responsabilităţii pe care
Stăpânul Lui i le dăduse, lucru care l-a atras pe înger în capcana greşelii. W 4/15 24, 25

Luni, 17 Septembrie

Credinţa vine din cele auzite, iar cele auzite vin din cuvântul lui Cristos. – Romani 10:17. NW
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Credinţa noastră în Iehova se bazează pe un fundament solid, şi anume, scrierile divine din Biblie.
Logica, faptele, raţiunea şi adevărul constituie bazele credinţei. Un exemplu de credinţă puternică este
oferit de Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15 şi are legătură cu învierea. Mai întâi el
prezintă dovezile care demonstrează că Isus a înviat, bazându-se pe mărturiile apostolilor şi ale celor
500 de fraţi care au fost martori la eveniment. El arată dovezile din Scriptură care sprijină acest lucru,
folosind de asemenea exemple şi argumente pentru a arăta că avem motive solide să credem în puterea
lui Dumnezeu de a învia. Astfel, Pavel a avut un motiv pe care să îşi bazeze credinţa. În acelaşi mod ar
trebui şi noi să „dovedim toate lucrurile”, şi prin acest lucru să confirmăm credinţa şi să o construim pe
o fundaţie solidă care cuprinde cunoştinţe precise. Datorită acestei credinţe noi ne încredem în lucruri
care încă nu au fost văzute. W 6/ 1 1, 4 

Marţi, 18 Septembrie

Văd de cuviinţă ca cel care trudeşte să bea şi să se bucure de roadele trudei lui. – Eclesiastul 5:18.AT

Munca pe care o facem trebuie să fie muncă bună, făcute din motive corecte, în armonie cu scopurile
lui Iehova, o muncă dată de mâna Lui şi făcută într-o manieră integră şi morală. Dar oamenii moderni
au considerat că această muncă nu poate fi realizată şi reprezintă o piedică în goana lor nebună de a
strânge bani, aşadar au respins-o şi au aruncat-o asemenea unor lanţuri; însă au devenit prizonierii
propriei lor lăcomii şi acum sunt frustraţi înaceastă lume care se zbate în teroare din cauza
materialismului decadent al puterii nucleare. Dar dacă preţuieşte valorile spirituale, omul se poate
bucura de munca lui, poate mânca şi dormi în pace, nu se teme de materialism şi chiar după ce moare,
roadele muncii sale nu se vor pierde. Această muncă nu este vanitate, dar aduce o mulţumire imensă. W
8/1 20, 22

Miercuri, 19 Septembrie

El i-a luat pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi au urcat pe un munte ca să se roage. [Şi] iată! Doi oameni
vorbeau cu ei, unul era Moise şi celălalt era Ilie. – Luca 9:28, 30 NW

Nu este vorba despre materializarea profeţilor Moise şi Ilie, care erau morţi. Petru, Iacov şi Ioan erau
treji şi priveau ceea ce se întâmpla, căci ei urmau sa fie martorii acestei schimbări la faţă pentru a întări
profeţiile Bibliei (2 Petru 1 :16-19) Aceasta nu putea fi o materializare spirituală a lui Moise şi Ilie, căci
sufletele ambilor erau moarte şi nu venise încă vremea ca ei să se trezească din morţi. Mai degrabă,
aceasta era o viziune pe care Ioan a avut-o 60 de ani mai târziu şi care a fost atât de reală încât el a
vorbit cu cei care apăreau în ea. Însuşi Isus a spus că schimbarea la faţă a fost o viziune, zicând : „Să nu
spuneţi nimănui despre viziune până când Fiul Omului nu s-a ridicat din morţi.” Spiritiştii nu au aşadar
voie să se folosească de schimbarea la faţă a lui Isus pentru a-şi sprijini învăţăturile. W 9/15 24, 25

Joi, 20 Septembrie

Forma de slujire curată în ochii lui Dumnezeu şi ai Tatălui este… să rămânem nepătaţi faţă de lume. –
Iacov 1:27. NW

Mâna lui Iehova este cea care i-a separat pe cei aleşi şi pe discipolii lor loiali, aşa cum regele
Solomon a profeţit la deschiderea templului: „Tu Însuţi i-ai separat pe ei, ca pe avuţia Ta, de popoarele
pământului.” (1 Regi 8 :53) Pavel a arătat că toţi aceştia s-au separat de lume pentru a predica vestea
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bună a Împărăţiei: „Pavel, un slujitor al lui Isus Cristos chemat să fie apostol, s-a separat de lume de
dragul veştii bune a lui Dumnezeu.” Şi pentru că s-au separat astfel, ei sunt obligaţi să slujească
nepătat, curat, să practice religia pură. Prin urmare, ei nu sunt asemenea clerului Creştinătăţii care
pretinde că s-a separat, şi cărora legea le conferă un statut special, dar care totuşi iau parte la politică şi
la luptele dintre naţiuni. W 11/1 14a

Vineri, 21 Septembrie

Teascul s-a umplut, el dă pe dinafară; căci răutatea lor este mare. Mulţimi, mulţimi se află în valea
hotărârii! Căci ziua lui Iehova este aproape! – Ioel 3:13, 14.Da

Un motiv important pentru care Dumnezeu va zdrobi seva din acest sistem lumesc al lucrurilor este
imensa vărsare de sânge de care el se face vinovat şi pentru care trebuie să plătească. Acest lucru nu
este valabil doar pentru organizaţiile politice, comerciale şi sociale ale lumii, ci şi pentru religiile lumii.
Toate religiile acestei lumi care sunt acum asociate cu Naţiunile Unite, sprijină această organizaţie şi
precum marea prostituată, marele Babilon, stau pe bestia cu şapte capete şi participă la bătălia
împotriva Regelui regilor. Tot sângele vărsat pe nedrept pe pământ este vărsat din cauza religiei false şi
marele Babilon va fi acuzat de vărsarea lui. La judecata de la Armaghedon, Dumnezeul dreptăţii va
pedepsi religia lumească pentru setea ei de sânge şi vina de a fi vărsat sânge nevinovat. W12/1 12

Sâmbătă, 22 Septembrie

Aşa stă scris : „Casa mea va fi numită casa rugăciunilor”, dar voi o transformaţi într-o peşteră de
hoţi”. – Matei 21:13. NW

La trei ani şi jumătate după ce Isus a fost născut ca Fiu spiritual şi uns să fie rege, el a intrat în oraşul
regesc al Ierusalimului ca un rege în ziua încoronării. El s-a îndreptat spre templu, dar nu a fost primit
de marele preot şi nu a fost uns ca rege al evreilor şi lăudat de către toţi preoţii şi leviţii. Nu, ei erau cei
care stricau legământul lui Levi; ei nu au acceptat marea jertfă a Mielului făcută pentru păcatele
omenirii şi legea adevărului nu se afla pe buzele lor. Ei s-au opus puternic multor băieţi din templu care
Îl lăudau pe Isus. Şi din moment ce nu i-au gonit din templu pe cei care schimbau bani şi vindeau
animale, a trebuit ca Isus să facă acest lucru. Cuvintele pe care le-a spus Isus atunci erau cuvintele lui
Iehova, şi Iehova era aşadar alături de îngerul Său al legământului când acea judecată a avut loc în
templu şi locul a fost curăţat de caracterul lui comerţ religios. W 11/15 16

Duminică, 23 Septembrie

Iehova este bun cu toţi… El va îndeplini dorinţa celor care se tem de El ; El le va auzi plânsul şi îi va
salva. – Psalmi 14 :9, 19.AS

Lăsaţi lumea să nesocotească bunătatea lui Iehova ; căci vom găsi întotdeauna mulţumire pentru că
am acceptat oferta dată de mâna Lui întinsă. Preţuind mijloacele pe care El ni le oferă spre mântuire,
respectiv Împărăţia Lui prin Isus Cristos care se află acum în ceruri, vom răspândi vestea pe tot
pământul locuit pentru ca toate naţiunile să fie martore până când vine sfârşitul. Vom merge împreună
şi ne vom întâlni regulat în calitate de societatea Lumii Noi pentru a ne încuraja unii pe alţii să iubim
lucrarea dreaptă „cu atât mai mult când vedem că ziua cea mare se apropie”. Făcând acest lucru, luăm
decizii care ne vor aduce viaţa veşnică în aceste vremuri de criză ale omenirii, iar iubirea lui
Dumnezeu, care ne va salva, va fi justificată. W 1/15 37
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Luni, 24 Septembrie

Persecuţiile şi greutăţile îndurate pentru Cristos aduc bucurie. – 2 Corinteni 12:10. NW

Acolo unde persecuţiile sunt grele, spiritul adevărat al iubirii, al armoniei şi fericirii abundă. Pot
exista obstacole care ne împiedică să ne întâlnim şi să predicăm regulat, dar fraţii le depăşesc şi se
bucură când reuşesc să facă acest lucru. Ei au fost salvaţi dintr-o lume rea şi Iehova are grijă ca ei să fie
apăraţi şi spiritul lor să fie hrănit. De aceea, lor nu le pare rău. Pot să fie condamnaţi şi să fie trimişi
mulţi ani în închisoare, dar ei nu consideră că este un motiv să dispere sau să plângă. Dimpotrivă, cu
atât mai mult recunosc că sunt binecuvântaţi şi îşi păstrează credinţa neclintită. Ei nu sunt deloc
descurajaţi de aceste greutăţi; nu se opresc din muncă şi nici nu încetinesc. Vestea bună este răspândită.
Oamenii care au bunăvoinţă o vor auzi şi se vor alătura societăţii Lumii Noi a lui Iehova chiar şi sub
regimuri autoritare. W 3/15  17 a

Marţi, 25 Septembrie

Păstraţi aceeaşi atitudine mentală pe care o avea Isus Cristos care…nici nu s-a gândit la uzurpare,
adică să fie egal cu Dumnezeu. – Filipeni 2:5. NW

Soţiile creştine ar trebuie să aibă aceeaşi atitudine mentală ca şi Cristos, nu atitudinea multora dintre
soţiile din această lume care strigă că ar trebui să fie egale cu soţii lor şi uneori să fie superioare lor. Ele
nici nu se vor gândi să preia o parte din sarcina de a conduce familia, sarcină ce a fost dată soţilor lor
prin hotărâre divină. Ele se vor supune rânduielilor căsătoriei, dându-şi seama că nu omul a ales acest
lucru, ci Însuşi Iehova. Dacă se vor răzvrăti împotriva rânduielilor înseamnă că nu se vor răzvrăti
împotriva omului, ci împotriva lui Iehova Însuşi. Aduceţi-vă aminte că îngerul cel mai strălucitor din
Eden s-a încăpăţânat şi s-a simţit asuprit de conducerea lui Iehova şi de aceea s-a răzvrătit şi a devenit
Satan diavolul. Soţiile care nu se supun soţilor lor se comportă asemenea lui Satan, nu asemenea lui
Cristos. W 4/1 10

Miercuri, 26 Septembrie

Oamenii au răspuns într-o voce şi au zis: „Noi suntem dispuşi să facem tot ce a spus Iehova” – Exodul
19:8. NW

Slăvirea lui Iehova cere să ne devotăm Lui datorită calităţilor Lui desăvârşite. În Egipt, Moise şi
ceilalţi israeliţi Îl slujeau pe Iehova, refuzând să încalce legile Lui. Iehova a recunoscut Israelul ca fiind
poporul Lui. El a arătat clar că a ales Israelul pentru ca israeliţii să Îl poată sluji în calitate de popor al
lui Iehova. Israelul a decis să facă tot ce i-ar fi spus Iehova, deşi în acel moment ei nu ştiau ce va urma
după ce vor ieşi din Egipt. Pe Muntele Sinai, prin intermediul unui legământ, Iehova a arătat Israelului
relaţia specială pe care ei o aveau cu El,iar întregul popor al Israelului a fost de acord cu acest legământ.
W 6/15 1-3a

Joi, 27 Septembrie

Să îi mulţumim lui Dumnezeu, care ne conduce întotdeauna pe drumul victoriei alături de Cristos şi
face ca mireasma cunoaşterii Lui să poată fi simţită de toţi peste tot ! – 2 Corinteni 2:14. NW
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Dacă ne devotăm lui Iehova şi apoi, în calitate de martori ai Lui predicăm vestea bună a Împărăţiei
Său, El ne conduce pe drumul victoriei alături de Cristos, Regele care domneşte. Iehova nu ne conduce
în calitate de captivi plini de ruşine şi umilinţă, ci ne conduce aşa cum un general victorios merge în
faţa oştirii Sale într-o procesiune triumfătoare de-a lungul unui drum plin de mireasmă din capitala care
Îl primeşte în urale. El ne conduce ca părtaşi la victoria Sa prin Cristos, şi prin noi, prin Biblia pe care
noi o publicăm, El împărtăşeşte tuturor vestea victoriei Sale. Din 1919, Iehova ne transmite mesajul
Împărăţiei Său şi de fiecare dată când îl predicăm, mesajul triumfă, acumulează victorii,
transformându-i pe mulţi dintre cei care au fost duşmanii lui Dumnezeu prin lucrările rele pe care le-au
făcut în martori ai lui Iehova. W 10/15  35

Vineri, 28 Septembrie

Eu îl voi mustra pe cel care devorează roadele pentru voi, iar el nu va mai distruge fructele pământului
vostru şi nici viţa-de-vie de pe câmpul vostru nu va mai rodi înainte de vreme. – Maleahi 3:11.AS

Martorii lui Iehova sunt oamenii care sunt hrăniţi cel mai bine pe pământ. Sămânţa pe care noi am
semănat-o a fost protejată pentru a creşte şi pentru a rodi, iar duşmanilor nu li s-a dat voie să-i devoreze
roadele prin tacticile lor mârşave prin care vor să ne lăsa câmpurile fără de rod. Duşmanii noştri au fost
mustraţi. Recoltele noastre sunt bogate. Vinul bucuriei noastre regeşti nu a fost stricat de boli, astfel
încât fructul nu a căzut şi nu s-a uscat. Speranţele noastre s-au îndeplinit. Ba nu, ele au fost depăşite!
Noi avem pâine spirituală şi vin spiritual pentru a ne întări şi a ne bucura inimile atunci când lucrăm în
slujba lui Iehova şi aducem în casa Lui întreaga dovadă a dăruirii noastre faţă de El. W 12/15 10a

Sâmbătă, 29 Septembrie

Cu aceasta îl binecuvântăm pe Iehova, pe Tatăl şi totuşi, tot cu ea, îi blestemăm pe oamenii care s-au
născut „după asemănarea lui Dumnezeu.” Din aceeaşi gură ieşeau binecuvântări şi blesteme. – Iacov
3:9, 10. NW

Iacov s-a preocupat de limba oamenilor. Dând exemple clare, el a arătat cât de greu este să
controlăm acest organ mic. Zăbala din gura cailor îi poate face pe aceştia să îşi întoarcă întregul corp.
Cârmele mici pot să întoarcă vase mari. La fel şi această limbă mică poate crea multe laude. Aşa cum o
mică scânteie poate da foc unei păduri, tot aşa şi o limbă mică poate acţiona asemenea focului, poate
cuprinde întregul corp şi îl poate distruge. Oamenii pot îmblânzi fiarele pământului, „dar nici un om
nu-şi poate îmblânzi limba”. ”Cel care nu se împiedică în cuvinte, este omul perfect”. Izvoarele nu dau
atât apă dulce, cât şi apă amară. Un smochin nu face măsline şi nici viţa-de-vie nu face smochine. Şi
nici apa sărată nu produce apă dulce. Şi totuşi, limba răspândeşte atât binecuvântări, cât şi blesteme.
Acest lucru nu se potriveşte. W 8/ 15 1a

Duminică, 30 Septembrie

Fiecare va purta în spate propria lui răspundere. – Galateni 6:5. NW

Trebuie să avem grijă ce facem pentru a putea obţine viaţa veşnică în Lumea Nouă. Fiecare dintre
noi trebuie să avem grijă să ne păstrăm integritatea. Nimeni nu ne poate duce în Lumea Nouă
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ţinându-ne de mână şi trăgându-ne prin bătălia de la Armaghedon. Fiecare martor loial al lui Iehova
trebuie să stea pe propriile-i picioare. Trebuie să se instruiască în mod constant. Cunoaşterea şi
înţelegerea scopurilor lui Iehova sunt elementele esenţiale care ne vor asigura supravieţuirea. Dar
aduceţi-vă aminte: nu puteţi merge singuri. Deşi puteţi studia mult în particular, este extrem de
important să vă întâlniţi în adunare şi să vă declaraţi în public speranţa. Cunoştinţele pe care le
dobândiţi astfel şi le împărtăşiţi cu ceilalţi arată că vă instruiţi constant şi că puteţi fi sigur că veţi primi
viaţa veşnică. W 1/1 15a

Luni, 1 Octombrie

Dacă naţiunile au împărtăşit din lucrurile lor spirituale, ele au de asemenea datoria să predice în
public aceste lucruri pentru trupul lor fizic. – Romani 15:27. NW

Toţi care se hrănesc cu pregătirile spirituale ale lui Iehova şi ajung la maturitate, iau parte la munca
de predicare. Hrana spirituală este abundentă, şi totuşi unii trebuie să îşi dedice timpul pentru a produce
această hrană. Iehova a făcut posibil acest lucru prin intermediul organizaţiei Lui. Scrierea şi tipărirea
materialelor care conţin minunatul mesaj al Împărăţiei este într-adevăr un privilegiu. Dar distribuirea
materialelor este de asemenea necesară pentru obţinerea recoltei şi ea aduce propriile ei binecuvântări.
Aşadar, orice activitate este necesară în cadrul organizaţiei pentru îndeplinirea rânduielilor. Cei care nu
pot lua parte la crearea materialelor pot sprijini financiar această lucrare. Acest lucru arată
interdependenţa care există în organizaţie, fiecare contribuţie compensând lipsa alteia. W 3/1 31, 32

Marţi, 2 Octombrie

Cel care M-a trimis pe Mine, l-a văzut de asemenea pe Tatăl. – Ioan 14:9. NW

La vremea potrivită, locuitorii pământului au beneficiat de o linie directă de comunicare cu
Dumnezeu. Timp de trei ani şi jumătate, oamenii au putut să-L audă şi să-L vadă pe cel mai înalt trimis
sau reprezentant al lui Dumnezeu. Isus, în timpul existenţei sale preumane, fiind companionul personal
al lui Iehova a putut să reflecte personalitatea uimitoare a lui Dumnezeu, să reproducă frazele şi
cuvintele aşa cum au venit ele direct din gura lui Dumnezeu şi să aducă aici pe pământ aceeaşi gândire
a minţii lui Dumnezeu. Chiar şi azi, când ajungem să cunoaştem personalitatea cuiva foarte bine,
suntem capabili să repetăm cuvintele şi frazele în aceeaşi manieră ca persoana respectivă şi putem
transmite tuturor modul ei de gândire. Isus confirmă acest punct de vedere în răspunsul pe care l-a dat
cererii lui Filip: „Stăpâne, arată-ni-L pe Tatăl.”  W 5/15 7, 10 a

Miercuri, 3 Octombrie

Staţi drepţi, încingeţi-vă mijlocul cu adevărul şi îmbrăcaţi-vă pieptul cu platoşa dreptăţii. – Efeseni 
6:14. NW

A venit timpul să urmaţi acest sfat. Aşadar, încingeţi-vă mijlocul cu centura adevărului dat de
Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel nu veţi fi slăbiţi în lupta împotriva propagandei mincinoase a forţelor
răului, propagandă venită din locuri nevăzute pentru a vă ataca. Lăsaţi-vă mintea să se hrănească cu
adevărul învierii celor morţi. Atunci veţi fi de neclintit în faţa minciunii care spune că sufletul uman
este nemuritor şi „supravieţuieşte după moarte”. De asemenea, purtând platoşa dreptăţii, inima voastră
va fi apărată împotriva chemărilor spiritiste şi împotriva tendinţei de a respinge jertfa răscumpărătoare a
lui Isus Cristos, care este singurul mijloc prin care noi, păcătoşii, putem obţine iertarea păcatelor şi
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dreptatea veşnică ce ne vor face demni să primim viaţa veşnică în Lumea Nouă unde va domni
dreptatea. W 10/1 41

Joi, 4 Octombrie

Oare noi, asemenea unor oameni, avem nevoie de scrisori de recomandare ? – 2 Corinteni 3:1. NW

Oare Paul putea prezenta o scrisoare de recomandare adunărilor pe care le-a stabilit sau
conducătorilor romani în faţa cărora s-a dus? Nu există nici o dovadă că el ar fi avut vreo asemenea
scrisoare! Pavel nu a avut nevoie de o astfel de scrisoare. El avea la dispoziţie ceva mai bun. El avea
martori la Damasc care să mărturisească că el fusese botezat în apă pentru a-şi arăta dăruirea. Pavel era
de asemenea „cuprins de spiritul sfânt” şi avea darurile minunate ale spiritului. Mai mult decât atât, el
avea puterea să îşi pună mâinile peste credincioşii botezaţi şi să le dăruiască şi lor darurile spiritului.
Astfel Pavel ştia că numirea lui venea de la Dumnezeu. Ce nevoie ar fi avut atunci de scrisori de la
cineva de pe pământ? Cea mai clară dovadă că cineva este calificat pentru a participa la misiune este
rezultatul lucrării lui, ceea ce persoana respectivă a realizat. Pavel dispunea de acea dovadă şi ea
constituia cea mai importantă scrisoare de recomandare care dovedea numirea lui. W 11/1 22a

Vineri, 5 Octombrie

Străinii care se alătură lui Iehova ca să predice pentru El şi să iubească numele Lui, să fie slujitorii
Lui şi să respecte sabatul şi să nu îl profaneze,  şi ţin cu tărie legământul Meu, pe ei Eu îi voi duce pe
muntele Meu sfânt.  – Isaia 56:6, 7.AS

Haideţi să îi ajutăm pe străinii care sunt asemenea oilor să vadă nevoia vitală şi oportunitatea de a-L
sluji pe El, de a ţine Sabatul Lui, de a nu-l profana cu lucrări egoiste şi de a nu încerca să Îl slujească
cum cred ei, ci să respecte noul legământ al lui Iehova acceptând templul legământului, preoţia lui,
intermedierea lui, sacrificiile pentru iertarea păcatelor şi pentru cunoaşterea lui Iehova. Dacă facem
acest lucru, atunci nu-l vom respinge pecel străin, ci îl vom iubi ca pe noi înşine. Prin urmare, la
Armaghedon, Iehova aflat în templul Său sfânt nu va fi un martor aprig împotriva noastră, ci va fi de
acord cu atitudinea noastră şi ne va salva pentru a putea să continuăm să Îl slujim în Lumea Lui Nouă.
W 11/15 45

Sâmbătă, 6 Octombrie

Adunarea trebuie să îl aducă înapoi în oraşul lui de refugiu unde a fugit şi el trebuie să rămână acolo
până la moartea marelui preot. – Numeri  35:25. NW

Când marele preot al lui Israel a murit, el a încetat să mai slujească în calitate de mare preot şi să
acorde iertare pentru crimele făcute din greşeală. Deci, cei rămaşi trebuie să rămână în oraşul de refugiu
cât timp vor trăi pe pământ pentru că încă se mai află într-o carne imperfectă. Totuşi, atunci când ei îşi
vor termina datoriile lumeşti după Armaghedon şi vor muri şi vor fi înviaţi imediat, ei nu vor mai avea
nevoie de serviciile de iertare ale Marelui Preot al lui Iehova, căci atunci ei vor fi părăsit pentru
totdeauna carnea, jertfită pentru justificarea suveranităţii lui Iehova. Orice este legat de carnea
imperfectă, inclusiv vărsarea accidentală de sânge le vor fi iertate. Astfel, Marele Preot va fi murit
având un rol protector, de ispăşire faţă de ei.  W  12/1 4, 5b



91

Duminică, 7 Octombrie

Voi aţi acceptat cuvântul în mijlocul unor mari nenorociri cu bucuria spiritului sfânt, astfel încât aţi
devenit un exemplu pentru toţi credincioşii. – 1 Tesaloniceni 1:6, 7. NW

Iehova a revărsat din abundenţă spiritul Lui peste martorii care şi-au păstrat integritatea, fără să se
plângă, în ţările cu regimuri totalitare. Ei au prosperat şi rezultatele lor au fost minunate. Ce lecţie
importantă trebuie să fie aceasta pentru cei din ţările unde există mai multă libertate – ce spirit minunat
al iubirii şi al unităţii au arătat de fraţii noştri aflaţi în circumstanţe mai puţin fericite! Dorinţa lor
sinceră nu este doar să fie fericiţi ei înşişi slujindu-L pe Iehova, ci şi să împartă din bucuria şi fericirea
lor şi celorlalţi. În predicile lor, ei Îl imită pe Cristos, aducând un mesaj bun care îi consolează pe
ceilalţi. Toţi se bucură atunci când aud de experienţele lor şi cum au reuşit să îţi păstreze integritatea.
Adunarea voastră este una dintre acele asociaţii binecuvântate care se bucură sincer slujindu-l pe
Iehova ? Uneori, fraţii din ţările democrate nu trăiesc acest sentiment. W  3/1518, 16a

Luni, 8 Octombrie

Soţia nu ar trebui să plece de lângă soţul ei; dar dacă se întâmplă să plece, lăsaţi-o să rămână singură
sau să se împace cu soţul eu. – 1 Corinteni 7:10, 11. NW

Dacă partenerul de căsătorie nu a îmbrăţişat adevărul, acesta nu este un motiv pentru a vă despărţi.
Într-un final, el poate accepta adevărul observându-vă comportamentul sincer şi auzind mărturia voastră
plină de tact. Uneori, cel care nu crede face ca situaţia să fie de nesuportat, dar rămâne alături de cel
credincios. Însă lucrurile pot fi atât de dificile încât credinciosul decide să se despartă pentru că nu mai
poate continua. Soţul poate folosi violenţa extremă împotriva soţiei lui sau nu-i mai acordă sprijinul
material, sau soţia se poate opune serviciului teocratic al soţului ei sau îi poate pune în pericol speranţa
de a obţine viaţa veşnică. Dacă cel credincios decide că mariajul trebuie să se termine, se poate despărţi
de partener, dar pentru că în ochii lui Dumnezeu doar adulterul şi moartea pun capăt unei căsătorii, cel
credincios nu se poate recăsători, chiar dacă o instanţă de judecată pronunţă divorţul. W 4/1  6a

Marţi, 9 Octombrie

Prin rugăciune şi implorare, împreună cu mulţumiri, aduceţi-I lui Dumnezeu rugăminţile voastre şi
pacea lui Dumnezeu care întrece orice gândire vă va apăra inimile şi mintea prin Isus Cristos. –
Filipeni 4:6, 7. NW

Rugăciunea este una dintre modalităţile prin care Dumnezeul nostru ne poate ajuta să ne păstrăm
integritatea inimii. Doar cei umili se vor ruga sincer. Ceilalţi sunt prea mândri pentru a recunoaşte că
sunt neajutoraţi şi au nevoie de un protector puternic. Cei cu inima dreaptă se vor ruga ca spiritul lui
Dumnezeu să le umple vieţile şi să le păstreze inimile sănătoase şi neatinse de influenţele fărădelegii
care continuă să îi atace; de asemenea, ei se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga organizaţie a
slujitorilor Lui. Ne putem ruga pentru aceste lucruri bune şi fiţi siguri că rugăciunile noastre vor fi
ascultate, căci ele sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu. Dacă vom continua să ne rugăm sincer şi
constant acest lucru ne va ajuta să ne apărăm inimile. W 4/15 3a

Miercuri, 10 Octombrie

Pentru că voi nu sunteţi nici calzi, nici reci, vă voi arunca din gura mea. – Apocalips 3:16. NW
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Credinţa trebuie testată şi demonstrată prin fapte. Ea trebuie să se bazeze pe cunoştinţe solide şi
trebuie demonstrată până la capăt. Dumnezeu nu îşi schimbă cerinţele Sale drepte. Să nu vă gândiţi că
Dumnezeu este un sentimental care va accepta compromisuri, îşi va schimba cuvântul sau va face
pregătiri speciale pentru anumite persoane care nu-şi demonstrează credinţa şi iubirea faţă de El. Dacă
avem credinţă acum, acest lucru nu ne va salva dacă ea se va ofili şi va muri. Să nu fiţi asemenea fiului
care a promis că va lucra pentru tatăl său, dar nu şi-a ţinut niciodată promisiunea. El a dovedit că nu îşi
respectă cuvântul şi jurământul. Practicându-ne credinţa şi întărind-o, putem evita să ajungem într-o
astfel de situaţie. Marea oră a încercării de la Armaghedon se apropie. Trebuie să ne arătăm credinţa de
manieră pozitivă, într-un fel sau altul. Dacă oscilăm în dăruirea faţă de Iehova sau dacă arătăm că nu
avem suficientă credinţă pentru a trece la fapte, atunci vom fi alungaţi. W 6/1  26, 27

Joi, 11 Octombrie

Voi sunteţi o scrisoare de-a lui Cristos, scrisă de noi, în calitate de misionari, dar scrisă nu cu
cerneală, ci cu spiritul Dumnezeului viu, nu pe tăbliţe de piatră, ci pe tăbliţe din carne, pe inimi. – 2
Corinteni 3:3. NW

Pavel nu a avut nevoie de o scrisoare de recomandare. Acei discipoli pe care i-a adus erau ei înşişi o
scrisoare puternică. Ei erau scrisoarea lui Pavel scrisă în inima lui pentru că el nutrea afecţiune pentru
ei şi le-a scris epistole pentru că îi păsa de ei. În acelaşi timp, el i-a învăţat şi i-a instruit să fie martori ai
lui Iehova şi ai lui Cristos şi să predice, şi astfel acei Creştini din Corint constituiau scrisoarea publică a
lui Pavel pentru „a fi cunoscută şi citită de toată omenirea.” Ei erau o scrisoare care nu venea de la
oameni, nici măcar de la corpul de guvernare de la Ierusalim. Ei erau „o scrisoare de la Cristos”, iar El
l-a folosit pe Pavel însuşi în calitate de misionar al Său pentru a scrie această scrisoare, punându-l să
vorbească în fiecare sabat în sinagoga evreiască, pentru a-i câştiga de partea lui şi pe greci, şi pe evrei.
W 11/1  23-25a

Vineri, 12 Octombrie

Negreşit, ar trebui să dai o zecime din toată producţia sămânţei tale......an de an. Deuteronomul 14:22,
NW

Putem parţial, să aducem în zeciuiala antitipică sau spirituală făcând bani sau cadouri materiale
pentru promovarea adorării lui Iehova la templul Său spiritual. Aceste contribuţii materiale nu se
rezumă la o zecime şi nici nu trebuie să fie cel puţin o zecime; pot însuma mai mult sau mai puţin de o
zecime. Dar trebuiesc date cu bucurie deoarece ”Dumnezeu iubeşte un donator bucuros”. Putem face
astfel de contribuţii pentru întreţinerea şi progresul adorării lui Iehova donând bani agenţiei de servicii a
martorilor Săi, Societatea, sau contribuind la cheltuielile comunităţii noastre locale sau a unor adunări
mai mari sau direct unor indivizi implicaţi în unele departamente ale serviciului templului sau celor
săraci ce sunt ai lui Iehova şi prin darurile noastre pe care i le împrumutăm lui Iehova. Contribuind
semnificativ material oricum este doar parte din aducerea zeciuielii. W 12/15 26

Sâmbătă, 13 Octombrie
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Nu îmi da nici sărăcie nici bogăţii; hrăneşte-mă cu mâncarea care îmi este necesară mie: ca nu cumva
să fiu sătul şi să te reneg pe tine şi să spun, Cine este Iehova? sau să nu cumva să fiu sărac şi să fur
sau să pângăresc numele Dumnezeului meu. - Proverbe 30:8, 9, AS

Pentru mulţi motivaţia pentru a munci nu înseamnă împlinirea a ceva ce merită făcut ci este o
rivalitate invidioasă de a-şi întrece semenul. Presiunea competiţiei şi lăcomia îi împinge să muncească
mai mult şi mai bine decât aproapele lor. Acest lucru este egoist şi agită, ofensator şi în zadar. La
extrema cealaltă se află prostul care îşi ţine mâinile fără să facă nimic. Este mai bine de urmat un curs
de mijloc, să muncim cu calm şi în pace fără agitaţia şi invidia pentru bunurile altora şi bucurându-ne
de o mână plină suficientă în linişte decât în mod gelos să înşfăcăm două mâini câştigate printr-o
competiţie amară sau să stăm în dorinţă cu două mâini rămase goale din cauza leneviei prosteşti. Nici
prea mult nici prea puţin este bun. Primul îl face pe om să se simtă independent de Dumnezeu iar
ultimul îl tentează la furat. W 8/1 13 

Duminica, 14 Octombrie

Faceţi discipoli … învăţându-i. – Matei 28:19, 20, NW.

Poate vă simţiţi inegali sarcinii de a ajuta să îi învăţaţi pe alţii, având în minte opoziţia şi întrebările
dificile pe care este posibil să le întâlniţi în munca din casă în casă. Amintiţi-vă atunci ultimele cuvinte
ale lui Isus către discipolii Săi. Aşa cum ei au fost învăţaţi detaliat cum să-şi ţină slujirea, exact la fel ei
trebuiau să îi înveţe pe alţii aceleaşi lucruri, nici mai mult, nici mai puţin. Bineînţeles putem să ajutăm
pe altcineva la fel cum şi noi am fost învăţaţi, mai ales când ne amintim că există slujitori care sunt în
poziţii puşi în mod special ”cu o viziune asupra învăţării celor sfinţi pentru munca de predicare”.
Bineînţeles nu ar trebui să facem această muncă cu puterea noastră şi cu înţelepciunea noastră. Chiar şi
Isus, Slujitorul perfect s-a bazat în întregime pe spiritul şi pe Cuvântul Tatălui Său pentru a-l susţine şi
a-l direcţiona în împlinirea mandatului său. W 2/1 15a

Luni, 15 Octombrie

Deoarece eu doresc să vă văd...ca să vă fac un dar special pentru întărirea voastră ca să ne încurajăm
reciproc, pin credinţa celuilalt, atât a mea cât şi a voastră. – Romani 1:11, 12, NW.

Acest dar spiritual pare să fie conferit poporului lui Iehova doar prin comunicare, atunci când unul se
exprimă şi ceilalţi ascultă, atunci când unul îşi declară credinţa. Vorbind despre adevărul lui Iehova ne
rotunjeşte orizontul spiritual. Experienţele noastre de pe teren asocierea noastră cu fraţii, discutând
articolele din Turnul de Veghere, mergând la şcoala teocratică de serviciu, fiind parte din întâlnirea de
servicii, participarea în activitatea centrului de servicii şi participarea noastră la întâlniri publice; toate
acestea susţin spiritual toate aceste discuţii, comunicarea şi schimbul de idei încurajează şi întăreşte
spiritual întărind credinţa cum spune Pavel, ”atât a voastră cât şi a noastră.” W 1/1 9a

Marţi, 16 Octombrie

Iehova, iubesc casa Ta şi locul unde locuieşte gloria. Piciorul meu stă într-un loc neted: în adunări îl
voi binecuvânta pe Iehova. – Psalmi 26:8, 12, AS.
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Cei care merg în direcţia arătată de Iehova şi-au văzut picioarele într-un loc stabil şi neted. În
contrast cu acest lucru acele persoane care s-au uitat la cei mari din sistemele acestei lumi bătrâne au
fost în mod constant dezamăgiţi şi se confruntă cu necazuri şi probleme. Picioarele lor sunt pe o cărare
care este plină de capcane, o cărare deloc netedă care nu are un ţel definit în vedere. În mod clar atunci,
acele lucruri care sunt minunate şi populare în vederea acestei vechi lumi nu sunt necesare omului ci
aranjamentul pe care l-a făcut Iehova este cel mai bun. Cât de umil pare un loc în adunarea lui Iehova,
este locul siguranţei şi al valorii. Este locul pe care un Creştin ar trebui să îl caute, în care ar trebui să
intre, şi locul pe care ar trebui să-l păstreze Vom face acest lucru dacă avem aprecierea pe care a avut-o
psalmistul aşa cum este exprimat mai sus. W 5/1 27-29.

Miercuri, 17 Octombrie

Acum prezentaţi-vă membrele ca sclave ale dreptăţii pentru sfinţenie. – Romani – 6:19, NW.

Iubirea pentru dreptate a fost  în primul rând un precedent esenţial pentru îndreptarea către Iehova
deci trebuie să continue cu noi, să ne ţină pe calea integrităţii fideli jurămintelor noastre dedicaţionale.
Acest lucru înseamnă că vom păstra societatea Lumii Noi curată, dreaptă şi unită. Vom avea grijă de
dificultăţile dintre noi şi orice alt individ din societatea Lumii Noi nu va face nici un rău care să
afecteze adunarea şi serviciul ei şi va accepta mustrări publice şi private de la fraţii noştri servitori din
societatea Lumii Noi. Nu ne vom implica în necurăţie doctrinală, în necurăţie morală sau în necazuri.
Ne vom conforma în toate aceste probleme şi în altele, private sau de serviciu, voinţei Tatălui ceresc, în
numele căruia am fost botezaţi şi căruia ne-am dedicat. W 7/1 11a

Joi, 18 Octombrie

Din moment ce avem acest serviciu după mila care ni s-a arătat,...făcând un manifest al adevărului [ne
recomandăm]oricărei conştiinţe umane înaintea lui Dumnezeu. – 2 Corinteni 4:1,2, NW.

Înafara programărilor, scrisorile trimise adunărilor sau aduse de slujitori numiţi special, martorii lui
Iehova nu cară scrisori ca să dovedească că ei ca bărbaţi sau femei dedicaţi sunt preoţi Scriptural
hirotonisiţi ai lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de astfel de scrisori aşa cum nici Pavel nu a mai avut
nevoie. În timp ce Creştinătatea nu recunoaşte Societatea ca un instrument în mâinile Domnului faptele
arată că Dumnezeu şi Isus au folosit Societatea, da, şi Turnul de Veghere, din moment ce amândouă
erau începute. Astăzi, această revistă este printată în cel puţin 2,275,000 de copii şi editura Societăţii
are şaptezeci şi opt de sucursale. Aceasta este o scrisoare de neşters cunoscută şi citită de către toţi
oamenii şi recomandă fiecărei conştiinţe bune aceste două instrumente ca fiind folosite de Dumnezeu
pentru a-şi îndeplini scopul glorios în acest moment crucial de nesiguranţă, îndoială şi frică. W 11/1 27a

Vineri, 19 Octombrie

Voi înşivă ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca şi o casă spirituală. – 1 Petru 2:5, NW.

Până la sfârşitul primului secol cei doisprezece apostoli ai lui Isus au murit. Curând construirea şi
creşterea templului spiritual a fost pierdută din vedere din cauza decăderii de la credinţa pură.
Bineînţeles, Dumnezeu întotdeauna a locuit în Fundaţia Templului, Isus Cristos în cer pin spiritul Său;
dar pietrele vii de pe pământ erau pierdute demult şi practic de neidentificat. Dar la scurt timp după
1870 au început să apară din nou deoarece aceste adevăruri ale templului spiritual au început să fie
recuperate şi aplicate iar spiritul lui Dumnezeu a fost văzut în acţiune producând rămăşiţa finală a casei
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spirituale. Sistemele religioase ale Creştinătăţii susţineau că sunt casa lui Dumnezeu, templul Său
adevărat, deşi au continuat să decadă din credinţa templului şi nu au nici o dovadă că Iehova locuia în
ele cu spiritul. W 11/15 24, 25. 

Sâmbătă, 20 Octombrie

Pentru fii Israelului...aceste şase oraşe vor servi ca refugiu. – Numeri 35:15, NW.

Rămăşiţa unsă toată împreună nu era curată de această lume, nu era în întregime neutră faţă de
războaiele lumeşti. Câtă vărsare de sânge a judecat Iehova să fie la templul Său nu ştim cu siguranţă.
Dar după eliberarea lor în 1919 eu s-au căit, şi-au recunoscut vina şi s-au străduit să se cureţe de
închinarea faţă de El. Mai mult, de atunci şi mai ales în 1931 mii care erau pătaţi de vina vărsării de
sânge au auzit mesajul Împărăţiei, s-au căit şi s-au întors la Dumnezeu pentru milă. Cu credinţă în
Marele Preot ei s-au dat cu dedicare deplină Domnului pentru a-şi îndeplini voinţa întotdeauna şi să
rămână strict la dispoziţia lui miloasă pentru a fi apărat de executarea tuturor celor vinovaţi de vărsare
de sânge la Armaghedon. Aceşti israeliţi spirituali au fost primii care au profitat de această protecţie
divină faţă de vina de vărsare de sânge. W 12/1 17a

Duminică, 21 Octombrie

Adu toate firimiturile în depozit…şi vezi dacă nu îţi voi deschide fereastra cerului şi te voi binecuvânta.
– Maleahi 3:10, AT

Iehova şi-a binecuvântat organizaţia şi şi-a alocat câştigul că acum mai bine de 600,000 de preoţi îi
aduc slavă  până la sfârşitul lumii. Toţi aceştia, antrenaţi de “robul credincios si înţelept”, sunt suportul
învăţării a cât mai multor care recunosc că Iehova susţine organizaţia asupra căreia şi-a pus numele. Mii
dintre cei noi se adună la familia lui Dumnezeu şi se oferă pentru munca de serviciu. Cu toţi fraţii care
îşi arată  marele lor privilegiu de a contribui chiar şi într-o mică măsură pentru Societate, şi pentru
Sălile Împărăţiei, ce muncă de expansiune poate fi făcută decât a fost făcută deja cu fondurile cu care
s-a contribuit până acum! Ce perspective noi şi minunate se văd înaintea noastră! W 31 37/38 

Luni, 22 Octombrie

Omul bun dă din comoara lui lucruri bune, în timp ce omul rău dă din comoara lui lucruri rele. –
Matei 12:35, NW.

Este cunoscut faptul că creaturile umane mai degrabă critică decât să laude. Selectăm noi răul pentru
că ne simţim iritaţi sau măcar indignaţi în mod corect? Sau este o formă de bârfă care ne captează
atenţia? Noi bârfim de bine doar dacă este foarte bine şi de rău doar dacă este extrem. Oricum, bârfa
este mai degrabă meschină, focusată pe lucruri tâmpite. Deci, aparent, observăm mai mult extremul,
sau lucruri destul de bune încât să ne facă să ne simţim indignaţi. Ca şi caracter uman, avem o mare
tendinţă de a le spune celorlalţi ce abia am învăţat. Dar de ce delicateţea bârfitului este cea mai gustoasă
firmitură? Pentru că în ciuda inimii, gura vorbeşte şi inima omului căzut este perfidă si foarte bolnavă.
– W 8/15 2, 3a.

Marţi, 23 Octombrie

Îngerii care nu şi-au păstrat poziţia iniţială….s-au ales cu eternitatea. – Iuda 6, NW.
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   Lor nu li se mai permite să se mai materializeze înaintea Potopului. Această putere a fost exersată
de îngerii credincioşi ai lui Dumnezeu timp  de sute de ani după Potop, dar nu de către îngerii păcătoşi,
pentru că ei ar fi folosit greşit această putere. Materializările din cadrul spiritualismului nu sunt ca cele
ale “fiilor lui Dumnezeu”, instantanee şi afară în plină zi, fără un mediu şi un corp independent.
Materializarea din cadrul spiritualismului din zilele noastre se face din protoplasmă sau material din
corp şi se scoate din “ectoplasmă” şi apoi se modelează într-o formă umană. După materializarea
ectoplasmei, în loc să fie dizolvată, se întoarce în corpul mediului şi mediul redevine conştient şi
normal. Din cauza nesupunerii, spiritele nu se mai pot materializa, ele sunt obligate să opereze prin
mediumi. W 10/1 8

Miercuri, 24 Octombrie

L-am descoperit pe acest om ca fiind un prieten contagios pentru că provoacă rebeliuni printre toţi
Evreii. – Fapte 24:5, NW.

În ciuda a ce poate spune un preot, martorii lui Iehova nu se străduiesc să fie adevăraţi Creştini în
acord cu cererile Bibliei ca şi un ”lucru sigur” peste tot în lume. Chiar şi în Creştinătate, ei au
experimentat să fie acuzaţi de promovarea învăţăturii “ilegale” şi “revoluţionare”. Dacă Creştinismul
trebuie să se întoarcă la dinamismul lui de dinainte pentru  a fi complet împotriva comunismului, să
lăsăm să se afle că martorii lui Iehova s-au întors pentru a fi activi înaintea creştinismului, care, chiar şi
astăzi, după isteria celui de-al Doilea Război Mondial,  ei sunt “ilegali” într-un număr de zone din
Creştinătate, să nu vorbească despre zonele comuniste şi sunt acuzaţi pe nedrept de duşmănie religioasă
că sunt revoluţionari cu riscuri de securitate, orice acuzaţie veche fiind egalizată la ei prin deşteptarea
publicului împotrivă lor, să aţâţe acţiunile guvernului împotriva lor şi să le facă existenţa nesigură. W
10/15  12

Joi, 25 Octombrie

Vei fi urâţi de toate naţiunile în numele meu. – Matei 24:9, NW

Guvernele Creştine refuză să ne recunoască Scriptura. Ca atare, ei nu ne dau suportul şi
considerentele ministerului religiei. În schimb, oricum, avem distincţia onorării profeţiei pe care ne-a
dat-o Isus. Nicio hârtie pe care am putea să le-o arătăm nu va schimba atitudinea lor la adresa noastră.
Dar noi avem o scrisoare, şi noi obişnuiam să o scriem, care vorbeşte autoritar pentru a ne arăta ordinea
divină. Este o scrisoare a vieţii care este împrăştiată peste tot prin lume. Din 1919 rămăşiţa a
propovăduit veştile bune ale Împărăţiei în toate naţiunile. În acest mod ei scriau despre spiritul lui
Dumnezeu pe tablete, în inimi şi astăzi marea adunare a altor oi în turmă este dovada că ele erau
coordonate de Dumnezeu. Este o scrisoare umană de recomandare care dovedeşte că ele sunt cea mai
credincioasă şi înţeleaptă clasă de robi ai lui Dumnezeu. W 11/1 28a

Vineri, 26 Octombrie

Apoi am spus, eu vin: în sulul cărţii este scris despre mine: voi fi bucuros să fac voia Ta, Domnul meu;
legea Ta este înăuntrul inimii mele. – Psalmi 40:7, 8, AS

Ce a condus la dedicarea lui Isus? Cunoştinţa trimite la Dumnezeu, dragostea pentru Tatăl Lui şi
dorinţa sinceră pentru închinarea pură pentru avansarea scopurilor lui Iehova către justificarea Numelui
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Său. Dar de ce Isus nu a mers pur şi simplu la lucrul Lui, să pună mâna şi să facă ce poate pentru
promovarea serviciului Lui? De ce a trebuit El să se dedice Lui? Pentru motivul de a face voia lui
Dumnezeu, să îi susţină lucrul, nu este o afacere obişnuită. Nu este ceva care să fie bine dacă îl faci şi
ceva care să fie bine dacă nu îl faci. Dedicarea pentru Iehova cere o solemnitate specială, întocmirea
unui contract, o înţelegere formală, care îţi notează despre tot ce trebuie să ţi seama şi să observi pentru
a şti la ce să te aştepţi de-acum înainte. Se cere punctualitate şi ordine. W 6/15, 7a.

Sâmbătă, 27 Octombrie

Aceste lucruri s-au întâmplat cu ei ca exemple şi au fost scrise ca avertizare pentru noi.- 1 Corinteni
10:11, NW.

Când israeliţii întorşi şi-au înfruntat duşmanii şi au reluat construirea templului, Dumnezeu a
început să îi binecuvânteze din nou pe ei şi materialele lor, conform legământului făcut. În 512 înainte
de Cristos, templul a fost terminat şi inaugurat. În vremea lui Zorobabel şi Iosua, marele preot, israeliţii
au continuat să păstreze partea spirituală ca fiind cea mai importantă, fiindu-le foarte clar faptul că
spiritualul este ceva mai presus de material, iar materialul depinde de spiritual. Dar în urma acelei
perioade, israeliţii au început să-şi piardă credinţa în binecuvântările Domnului şi dedicarea în faţa Lui.
Aceştia au devenit materialişti. Au considerat că dacă vor urmări cu mai mult interes părţile materiale
în faţa celor spirituale, vor obţine mai multe lucruri materiale. Exact invers era faţă de ceea ce au crezut
aceştia! Materialismul lor a ucis prosperitatea materială, deoarece aceştia au ignorat total Sursa
prosperităţii lor. Dumnezeu nu binecuvântează materialismul. Să ne fie limpede că trebuie să aplicăm
aceste exemple astăzi, pentru a nu repeta acelaşi greşeli. W 12/15, 11,12.

Duminică, 28 Octombrie

Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe .- 2 Timotei 3:16, NW.

Biblia are un volum consistent de hrană pentru minte, excelentă pentru a oferi instrucţiuni despre
cum trebuie trăită viaţa şi despre un comportament adecvat. În zilele prezente ne este cu atât mai mult
de folos decât era în acele vremuri. Biblia există pentru a ne oferi un sprijin. Citind Biblia reuşim să
căpătăm speranţă. Apreciezi faptul că atunci când auzi sau citeşti Biblia îi dai într-adevăr atenţie lui
Iehova, pe măsură ce acesta îţi comunică gândurile Lui? Din acest motiv ar trebui să citim Cartea Lui zi
de zi pe durata întregului an, iar apoi an după an. Aceasta este o sursă inepuizabilă de adevăr mereu
proaspăt. Acesta este mereu delicios de proaspăt şi gustos. Veţi găsi cele mai rare nestemate ale
adevărului, instrucţiuni preţioase, sunetul sfatului. Pentru noi, locuitorii acestui mic pământ din marele
univers al lui Iehova, El a oferit această Carte, pentru ca noi să fim corect pregătiţi şi instruiţi. W 1/1 4,
5, 3a.

Luni, 29 Octombrie

Iehova a jurat şi nu-i va părea rău: “Tu eşti preot pe timp indefinit în  felul  lui  Melchisedec!”- Psalmi
110:4, AS.

Chiar dacă Iehova a părăsit templul lui Irod, El nu a plecat fără un templu, deoarece El a înlocuit
acest templu cu unul rezistent, un templu spiritual. În a treia zi după ce a rupt cortina sanctuarului de
sus până jos, Dumnezeu a pus ”piatra de temelie a fundaţiei” templului Său spiritual prin învierea
Fiului Său din morţi, pentru a trăi în ceruri. Conform jurământului Său, Iehova l-a ridicat drept un mare
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preot regal precum era Melchisedec, dar fără natura divină a acestuia. Datorită sacrificiului uman pe
care îl făcuse ca mare preot, Isus devenise acum Marele Preot Regal al lui Iehova, deţinând meritele
sacrificiului Său. Prin mijloace ale sfântului spirit, Iehova a depus prin Isus ”piatra de temelie a
fundaţiei” pentru templul Său spiritual, iar Dumnezeu nu a mai avut astfel nevoie de pietrele fără viaţă
care reprezentau materialul pentru templul de la Ierusalim. W 11/15 20.

Marţi, 30 Octombrie

În orice fel ne recomandăm ca slujitori ai lui Dumnezeu… prin reputaţie proastă şi reputaţie bună, ca
amăgitori şi totuşi spunând adevărul, ca necunoscuţi şi totuşi bine cunoscuţi. - 2 Corinteni 6:4,8,9,
NW.

Mai ales din anul 1931, celelalte oi din turmă au fost loialitatea faţă de rămăşiţă, suferinţa, moartea
şi păstrarea integrităţii până acum. Hirotonisirea lor corespunzător pentru a deveni preoţi ai lui
Dumnezeu a fost pusă sub semnul întrebării şi respinsă de Creştinătate. Dar sunt aceştia într-adevăr
trimişi de divinitate, sunt hirotoniţi corespunzător? Oare au aceştia scrisori de recomandare care să
reducă la tăcere orice întrebare, precum şi acuzaţiile false şi prejudecăţile? Nu există nici o scrisoare
scrisă cu cerneală pe hârtie sau scrijelită pe perete de piatră, ci doar scrisoarea vie scrisă prin mijloacele
sfântului spirit al Domnului pentru oameni. Este o scrisoare de recomandare scrisă pe “tablete vii, pe
inimi,” a altor bărbaţi şi femei ce au crezut şi care din 1931 au crescut de la numărul de 100,000 la
600,000 de martori ai lui Iehova în Organizaţia Lumii Noi. W 1/1 29a. 

Miercuri, 31 Octombrie

Căci el trebuie să locuiască în oraşul de refugiu până la moartea marelui preot.- Numeri 35:28, NW.

Astfel se arată cum guverna marele preot viaţa şi libertatea refugiului. De asemenea, se arată că
protecţia lui Dumnezeu pentru refugiile pătate de sânge de astăzi împotriva Armaghedonului este
garantată prin intermediul Marelui Preot, cel care şi-a dat propria viaţă pentru a-i salva chiar şi pe 
criminalii ce se căiau. Ieşirea în afara refugiului oraşului înainte ca marele preot al Israelului să moară
ilustrează aşadar faptul că cel ce se bucura de bunătatea lui Dumnezeu şi protecţia Sa devenea rebel şi
nesupus limitelor pe care Dumnezeu le impusese. El pierde aprecierea pentru ceea ce Dumnezeu făcuse
pentru el prin intermediul lui Cristos şi aspectul datorită căruia Dumnezeu îi impusese nişte limite. El
vine de sub acoperirea ispăşirii sacrificiului lui Cristos, el devine fără nici o grijă în legătură  cu
împlinirea cerinţelor lui Dumnezeu şi de a fi umil sub conducerea mâinii dure a lui Dumnezeu. Atâta
timp cât se află în afara refugiului de bunătate al lui Iehova, cu siguranţă va deveni subiect de execuţie
în ziua Armaghedonului. W 12/1 2, 3b.

Joi, 1 Noiembrie

La locul ales de Dumnezeul vostru Iehova…acolo trebuie să aduceţi…zeciuielile voastre .-
Deuteronomul 12:5, 6, NW. 

Aducem zeciuiala spirituală prin participarea directă la adorarea şi promovarea templului. Venerarea
din vechime a templului însemna să mergi cu zeciuiala proprie la templu şi să iei contact cu preoţii,
leviţii sau alţi israeliţi aflaţi acolo în casa Domnului, care era ceva mai mult decât închinarea personală
făcută de acasă. Aşa că putem aduce zeciuială spirituală prin participarea la întâlnirile de adorare pentru
Iehova şi nu doar prin prezenţă, de asemenea luând parte la întâlnirile acestea şi oferind celorlalţi vorbe
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de sprijin, prin încurajarea noilor veniţi sau celor interesaţi şi prin ajutarea altora pentru a ajunge la
întâlniri. Toate acestea necesită puţină pregătire personală pentru oportunităţile de adorare a templului.
Neglijarea întâlnirilor înseamnă neglijarea adorării templului acum când ziua lui Iehova se apropie. W
12/15 27.

Vineri, 2 Noiembrie

Îţi deschizi mâna şi satisfaci dorinţa a tot ce este viu.- Psalmi 145:16, AS.

Aşadar, ne aflăm acum în cea mai mare criză cunoscută vreodată până acum. În loc să fim
îngrijoraţi, suntem fericiţi să conştientizăm faptul că Iehova a venit pentru a ne salva cu minunata lui
dragoste, iar noi suntem dispuşi să ne lăsăm salvaţi în felul Lui. Putem îmbrăţişa satisfacţia inimii
noastre iubitoare dacă acceptăm cu inima deschisă mâna lui Dumnezeu. Dar este nevoie de două
persoane pentru a face un cadou, este nevoie de cel care acceptă cadoul şi de cel care îl oferă. Toată
omenirea este dispusă, datorită egoismului, să accepte toate lucrurile materiale bune pe care mâna Sa
deschisă le-a oferit. Nici pe departe nu se gândesc să aprecieze ceea ce este mai important dintre cele pe
care le oferă, cele spirituale oferite de mâna Sa. Ei dispreţuiesc oferta lui Dumnezeu, darul vieţii eterne,
deoarece se face prin Isus Cristos Dumnezeul nostru, iar ei muşcă mâna care se oferă să îi hrănească cu
provizii spirituale precum şi materiale. Aşadar, ei rămân nesatisfăcuţi în cel mai rău sens posibil şi vor
dispărea datorita nesatisfacţiei lor în ziua Armaghedonului. W 1/15 36.

Sâmbătă, 3 Noiembrie

Fraţii mei, consideraţi ca o mare bucurie când treceţi prin diferite încercări, fiindcă ştiţi că încercarea
credinţei voastre duce la perseverenţă. - Iacov 1:2, 3, NW.

Privite corespunzător, închinarea şi serviciul pentru Iehova, chiar dacă sunt însoţite de încercări,
poveri şi prigoană, reprezintă o experienţă minunată. Când privim la lumea din ziua de astăzi realizăm,
prin comparaţie, cât de norocoşi suntem. Cu siguranţă nu avem motive să ne plângem. Este scopul lui
Dumnezeu să îi trimită pe fericiţii credincioşi în lumea Sa neprihănită atunci când îi judecă pe cei care
au vorbit împotriva Lui. Lumea Diavolului se află într-o stare mizerabilă, dar asta nu înseamnă că am
avea motive pentru care să nu fim fericiţi. În ciuda marii presiuni care a existat asupra societăţii lui
Iehova, noi îndemnăm spre prosperitatea şi creşterea acesteia. Vom rămâne fermi pe poziţie şi vom
continua să predicăm, având siguranţa că făcând asta, Iehova va avea grijă să fim fericiţi şi vom avea
parte de aprobarea Sa. W 3/15 21, 22a. 

Duminică, 4 Noiembrie

Cel care-i dă, deci, din belşug sămânţă semănătorului şi pâine de mâncat omului, vă va da şi vouă
sămânţă de semănat, vă va da din belşug şi va face să crească roadele dreptăţii voastre. - 2 Corinteni
9:10, NW.

Nu doar cei care fac parte din organizaţiile locale sunt responsabili pentru nevoile lor, ci sunt atenţi
şi la munca extinsă făcută la fiecare dintre filialele Societăţii din întreaga lume. Fraţii din întreaga lume
supraveghează centrele organizaţiei lui Iehova din ţările proprii. Deşi Iehova în sine este Dătătorul şi
Aducătorul de Fructe, toate lucrurile produse sunt parte a operaţiunii de producţie în sine. Iehova
asigură ce este mai important, foarte mult, însă fermierul în sine trebuie să muncească pentru a produce
recolta proprie. Şi dacă acesta respectă regulile divine stabilite, el va primi îndeajuns pentru a se
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întreţine până la următoarea recoltă şi va avea şi seminţe pentru a planta atunci. Acelaşi ciclu se
regăseşte şi în extensia teocratică a organizaţiei lui Iehova. W 3/1 30.

Luni, 5 Noiembrie

Cine poate găsi o soţie capabilă?...Inima soţului ei se încrede în ea şi nu-i lipseşte câştigul. Ea
veghează asupra lucrurilor care se petrec în casa ei. - Proverbe 31:10, 11, 27, RS.

Atât soţul, cât şi soţia au propriile datorii şi responsabilităţi şi fiecare dintre ei trebuie să îi permită
celuilalt să-şi îndeplinească îndatoririle. Asta nu înseamnă că unul dintre ei nu poate discuta despre
proiectele celuilalt, pentru binele familiei, atât în privinţa responsabilităţilor soţului cât şi ale soţiei. Ar
trebui să existe o cooperare bună şi amestec al eforturilor pentru a o scoate la capăt împreună, pentru a
împărţi poverile. Ambii ar trebui să fie capabili să facă compromisuri în anumite momente. Orişicum,
când nu mai este posibil să se ajungă la o înţelegere de comun acord şi trebuie să se ia o decizie finală,
soţul trebuie să ia această decizie. Dacă decizia este greşită, el este cel care va trebui să suporte
consecinţele. Când soţul ia o decizie la care soţia nu participă, ea nu trebuie să se îmbufneze sau să
poarte ranchiună, ci trebuie să aibă o atitudine teocratică, trebuie să coopereze pentru ca proiectul să
reuşească pentru binele familiei. W 4/1 17.

Marţi, 6 Noiembrie

Oricine se înalţă va fi umilit, dar cine se umileşte va fi înălţat .- Luca 18:14, NW.

De multe ori oamenii bârfesc despre alte persoane pentru a se ridica pe sine. Poate că ei nu
realizează asta, dar există un motiv subtil în spatele acestor discuţi. A îi critica pe alţii de fapt, se înalţă
pe sine. Acest mod de bârfa poate fi un fel de laudă. Arăţi cu degetul pe altcineva ca fiind vinovat şi te
simţi astfel superior aceluia. Te apropii astfel de fariseul, care prin rugăciune lui Dumnezeu, îi bârfea pe
alţii şi mulţumea pentru faptul că el nu este “ca restul oamenilor.” Dar colectorul taxelor când se ruga
“continua să se bată pe piept, spunând: 'Oh, Dumnezeul, fi bun cu mine, păcătosul.'” El nu s-a simţit
superior altora, ci a regretat umil propria nevrednicie. Să încerci să te ridici pe sine pentru a părea
superior prin bârfe duce la umilire. Pentru a fi înălţat de însuşi Iehova trebuie să luăm în consideraţie
propriile defecte, nu pe cele ale altora. W 8/15 6a.

Miercuri, 7 Noiembrie

Cristos Isus însuşi reprezintă piatra unghiulară de temelie .-Efeseni 2:20, NW.

Patruzeci de zile după învierea lui Isus, Iehova l-a aşezat pe muntele sfânt Sion drept fundaţie
preţioasă a pietrei de temelie. El fiind doar piatra de temelie, este dovada că Dumnezeu nu a avut
scopul de a–L folosi pe Isus singur drept templul Său viu spiritual. Aşadar, la Rusalii, cu doar zece zile
mai târziu, Dumnezeu a început să construiască templul Său spiritual peste Isus, Piatra de Temelie a
fundaţiei. L-a folosit pe Isus, Marele Preot, pentru a-şi construi casa Lui spirituală. Prin urmare, de
Rusalii, Iehova a dat naştere apostolilor lui Isus şi discipolilor de pe întreg pământul cu ajutorul
sfântului spirit pentru a-i face copiii Lui spirituali. Apoi prin Isus a turnat spiritul sfânt asupra lor pentru
a-i unge şi a-i face membrii preoţiei regale. El a făcut din ei pietre vii pentru a fi aşezate peste Isus,
Piatra de Temelie. Astfel că, din ziua Rusaliilor până astăzi, Iehova s-a aşezat în templul Său spiritual
sfânt din pietre vii. W 11/15 2, 23.
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Joi, 8 Noiembrie

Fă lucrarea unui misionar, înfăptuieşte-ţi pe deplin serviciul!- 2 Timotei 4:5, NW.

Potopurile distructive ale Armaghedonului vor face să dispară existenţa Diavolului în ceruri şi pe
pământ şi înregistrările lui pătate de sânge, dar nu va dispărea niciodată conţinutul scrisorii de
recomandare scrisă de toţi martorii lui Iehova cu spiritul său. Toţi supravieţuitorii Armaghedonului vor
fi scrisoarea noastră de recomandare în faţa întregului univers. Această scrisoare va fi citită chiar şi de
cei ce vor fi înviaţi după Armagedon. Conţinutul acestei scrisori va creşte pe măsură ce mai multe inimi
vor fi scrise până la Armagedon, iar apoi se va răspândi pe suprafaţa pământului drept mărturie a puterii
spiritului lui Iehova, ce acţionează prin intermediul preoţilor calificaţi corespunzător. Aşadar, continuaţi
să scrieţi această scrisoare, “Organizaţia Lumii Noi,” prin împlinirea serviciului cu adevărat, predicarea
veştilor bune a Împărăţiei triumfătoare, drept mărturie pentru toate neamurile până la sfârşitul lumii! W
11/1 30a. 

Vineri, 9 Noiembrie

Aceştia trebuie să-l primească la ei în oraş şi să-i dea un loc, iar el să locuiască împreună cu ei.- Iosua
20:4, NW.

În acest timp, în oraşul de refugiu, criminalul nu putea rămâne neactiv, ci a trebuit să înveţe o
meserie şi să devină un contribuabil la bunăstarea şi prosperitatea oraşului. Asemenea celor ce fug către
oraşul refugiu al Creştinilor ce nu pot fi leneşi dacă fac parte din Organizaţia Lumii Noi. Ei trebuie să-şi
arate aprecierea pentru bunătatea divină arătată lor şi să păstreze legătura cu rămăşiţa şi mai ales cu
Marele Preot, sub veşmintele căruia ei găsesc protecţie. Ei nu trebuie să reprezinte poveri sau piedici
pentru Societatea Lumii Noi, ci trebuie să înveţe o meserie în cadrul organizaţiei. Având în vedere
obligaţiile divine, singura meserie potrivită în cadrul organizaţiei este aceea de a predica mesajul
Împărăţiei şi de a vorbi despre ziua justificării Domnului. Asta face ca timpul rămas să zboare înainte
de Armagedon prin rugăciune pentru Iehova şi astfel rezultând salvarea în refugiu şi a altora. W 12/1  7,
8b.

Sâmbăta, 10 Noiembrie

Am văzut…o mare mulţime, pe care nimeni nu putea s-o numere, din toate naţiunile, seminţiile,
popoarele şi limbile, stând în picioare înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în robe albe.-
Apocalips 7:9, NW.

Cu nouăsprezece secole înainte, Isus Cristos i-a dat lui Ioan un vis în care acesta privea o mare
mulţime adunată la templu, salutându-L pe Iehova şi pe Fiul Său şi atribuindu-Le acestora salvarea lor
şi servindu-L pe Iehova zi şi noapte în templul Său. Ce experienţă fermecătoare pentru Ioan să aibă
acest vis! Într-adevăr, dar ce agitaţie sufletească astăzi pentru noi cei care chiar vedem asta în toată
splendoarea faptului împlinit! Încă se exercită răbdarea divină pentru salvarea oamenilor din turmă.
Iehova nu a terminat încă de adunat oamenii tuturor naţiunilor în casa lui de rugăciune. Să fim una cu
El şi cu Păstorul Dreptăţii, să lucrăm alături de ei predicând veştile bune despre triumful Împărăţiei şi
să ducem mai departe munca educaţională prin care se adună oamenii. W 1/15 44, 45.

Duminică, 11 Noiembrie
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Fraţilor, chiar dacă un om face un pas greşit înainte să-şi dea seama, voi, care sunteţi calificaţi
spiritualiceşte, căutaţi să-l îndreptaţi pe un astfel de om în spiritul blândeţii.- Galateni 6:1, NW.

Este responsabilitatea celor mai puternici să le vorbească celor care au ezitat în a-şi îmbrăţişa
responsabilităţile. Aşadar, un frate din organizaţie nu trebuie să se simtă jignit atunci când un alt frate
mai zelos şi fericit aflat în serviciul Domnului îl cheamă la el pentru a-i oferi ajutor. El ar trebui să îi
mulţumească lui Dumnezeu pentru faptul că cineva îi observă nevoia şi pentru faptul că cineva cu
anumite caracteristici spirituale necesare este dispus să îi ofere ajutor cu un spirit blând. Este posibil ca
cel care se pierdea să-şi fi pierdut atenţia şi nu mai era capabil să se ţină de instrucţiunile primite de la
Dumnezeu prin Cuvântul Său. În momentul în care ne pierdem concentrarea asupra instrucţiunilor
primite de la Dumnezeu, începem să ne pierdem viaţa în sine. Trebuie să căutăm cunoştinţe exacte şi
pentru asta trebuie să apelăm la Cuvântul Domnului, trebuie să ne asociem organizaţiei Sale şi să
acceptăm ajutorul pe care ni-l oferă. W 1/1 14a.

Luni, 12 Noiembrie

Judecă-mă, oh, Iehova, după dreptatea mea… şi după integritatea din mine .- Psalmi 7:8, AS.

Integritatea este văzută într-un soţ evlavios care prin respectarea adevăratelor principii Creştine
câştigă respectul şi afecţiunea familiei sale, într-o soţie care se luptă pentru a-şi ocupa cum trebuie
poziţia de ajutor pentru soţul ei, în părintele care caută să-şi educe copilul cu bunătate şi fermitate
conform sfaturilor autoritare ale lui Iehova, în copilul care umil ţine cont de experienţa şi maturitatea
părinţilor lui şi se supune regulilor acestora. Dar indiferent de poziţia pe care o ocupăm, suntem cu toţii
nişte predicatori. Dedicându-ne vieţile lui Iehova ne-am asigurat o onoare măreaţă şi în acest mod
străluceşte cel mai bine integritatea noastră de acum înainte! Conform acestui serviciu, suntem chemaţi
să îndurăm cu loialitate ura întregii lumi nelegiuite. Dar precum Isus, niciodată nu trebuie să pierdem
din vedere bucuria pe care o avem în faţa ochilor, recompensa unei integrităţii testate şi de
nezdruncinat. W 4/15 11a.

Marţi, 13 Noiembrie

Să nu fiţi ca un cal sau ca un catâr, care n-au pricepere şi care în neastâmpărul lor trebuie struniţi cu
frâul sau cu căpăstrul până nu se apropie de tine.- Psalmi 32:9, AS.

Iehova îşi cunoaşte creaturile şi ştie cum să le ţină pe fiecare la locul lor. Pentru om, care a fost creat
cu un creier impresionant, cu mult superior oricărui animal, intelectul este partea care are nevoie de
instrucţiuni şi tot intelectul este cel care îi spune omului ce să facă. Din acest motiv Dumnezeu nu a
creat aceleaşi limite pentru om ca şi pentru creaturile mai puţin importante, dar a asigurat sfaturi pentru
acesta. Astfel de nenumărate ori s-a menţionat în Scripturi despre înţelegerea valorii Cuvântului scris al
lui Dumnezeu drept ghid pentru oameni şi drept o lumină în calea oamenilor. Iehova nu obligă şi nu
provoacă oamenii să facă anumite lucruri. El oferă omului un sfat pe care poate să-l citească cu ochii lui
şi să-l audă cu propriile urechi şi să-l depoziteze în mintea sa, iar apoi să folosească informaţia pentru
a-şi controla acţiunile. W 5/1 16.

Miercuri, 14 Noiembrie

Inima este mai trădătoare decât orice şi primejdioasă. Cine poate s-o cunoască?- Ieremia 17:9, Ro.
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Unii pot fi incapabili să facă anumite lucruri şi îi critică pe cei care reuşesc să facă acele lucruri,
încercând să facă să pară greşit un astfel de comportament. Când cineva se simte nesigur, încercă să îi
învinovăţească pe alţi pentru a se simţi mai sigur pe el. Când cineva este foarte puternic într-un anumit
punct de vedere, acel cineva va critica pe cei slabi în aceeaşi privinţă. Criticându-i pe alţii, scoate în
evidenţă superioritatea proprie. De multe ori, oamenii bârfesc pentru a primi atenţie. Se simt flataţi să
ştie anumite lucruri pe care alţii nu le ştiu, dar pe care vor să le afle, astfel simţindu-se mai înţelepţi.
Este uşor să bârfeşti, să critici pe cineva, aşa că fac asta pentru a amuza urechile altora, nerăbdători să
afle poveşti picante. Fără îndoială există nenumărate motive şi combinaţii de motive pentru care
oamenii bârfesc. Dar când întreg camuflajul este dat jos şi vedem bârfele pentru ceea ce sunt ele de fapt
– lucruri nefolositoare, jignitoare, pline de ură, necinstite – înţelegem de ce Iehova detestă bârfele şi de
ce noi drept Creştini adevăraţi ar trebui să le evităm. W 8/15 7a.

Joi, 15 Noiembrie

Căci zeciuiala fiilor lui Israel, pe care aceştia i-o vor oferi lui Iehova drept contribuţie,…le-am dat-o
ca moştenire leviţilor. – Numeri 18:24, NW.

Aducem zeciuieli spirituale pregătindu-ne pe sine şi făcând muncă de teren pentru a predica mesajul
Împărăţiei. Pregătirea noastră va fi ajutată foarte mult de prezenţa noastră la întâlnirile organizaţiei.
Zeciuielile din vechime susţineau preoţii şi leviţii. Astfel, trebuie să îi susţinem pe fiii atipici ai
leviţilor, pe cei din preoţimea lui Iehova rămăşiţa din zilele noastre, care predică despre stabilirea
împărăţiei şi susţin închinarea acesteia. Asta înseamnă de asemenea şi să se facă reclamă pentru
întâlnirile publice prin cuvinte şi scris, prin prezenţa la întâlniri şi prin ajutarea altora nevoiaşi, chiar
dacă este vorba despre fraţi dedicaţi sau persoane care au arătat recent interes să facă act de prezenţă.
Zeciuiala spirituală se referă şi la ajutorul nostru oferit pentru mişcarea globală tuturor naţiunilor şi
tuturor oamenilor pentru a ajunge în casa lui Iehova, pe terenurile templului Său, pentru a-L adora
împreună. - Isaia 2:2-4. W 12/15 28.

Vineri, 16 Noiembrie

Perseveraţi în rugăciune, rămânând treji în ea cu mulţumiri. - Coloseni 4:2, NW.

Oferind orice formă de rugăciune şi implorare în această luptă slabă teocratică împotriva spiritelor
rele din tărâmul invizibil, îl vei păstra pe Dumnezeu în minte şi vei depinde de Protectorul şi Ajutătorul
şi nu de ceva din carne şi oase. La orice sugestie de spiritism sau vrăji oculte pe care spiritele ar putea
încerca să le arunce asupra ta, tu vei cere lui Dumnezeu să te ajute să învingi spiritele rele, decepţia şi
opoziţia lor, iar îngerii sfinţi ai Domnului vor deveni spirite în serviciu care te vor ajuta. Nu te vei gândi
doar la tine, ci şi la confraţii tăi, Creştinii implicaţi în aceeaşi luptă ca şi tine  împotriva forţelor
supranaturale ale răului. Răspunsurile lui Dumnezeu la rugile noastre sunt la fel de necesare pentru ca
noi să reuşim să învingem forţele răului precum sunt diferitele piese ale armurii complete de apărare
primite de la Dumnezeu. W 10/1 46.

Sâmbătă, 17 Noiembrie

Şi cine este calificat pentru aceste lucruri? Noi suntem!- 2 Corinteni 2:16, 17, NW.
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Putem răspunde  “Noi suntem!” nu pentru a ne lăuda, ci pentru a recunoaşte mai degrabă favoarea pe
care Iehova ne-o face nouă. Nu putem nega rezultatele atunci când El ne atribuie roluri în serviciul Său
şi ne antrenează în numele lui Cristos. Adevărat, oferim oamenilor literatură ce explică Biblia şi
acceptăm contribuţii de la diverşi donatori care sprijină munca educaţională a Bibliei. Însă asta nu ne
face negustori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Din moment ce nu avem nici o perspectivă comercială în
vedere, suntem sinceri când avem de-a face cu sfântul Cuvânt al Domnului. Dorinţa noastră este aceea
de a face mireasma cunoştinţelor lui Iehova perceptibilă, prin intermediul nostru, oriunde am merge
pentru a uşura vieţile persoanelor ale căror vieţii au fost umplute de amărăciune de către opresiunea şi
falsa religie a lui Satan şi care doresc să facă parte din turma lui Isus. Astfel să fim calificaţi în
întregime pentru a participa la triumful glorios al mesajului Împărăţiei în ziua în care Iehova va
sărbători marele Său triumf prin Cristos. W 10/15 1, 3a.

Duminică, 18 Noiembrie

Căci, chiar dacă aţi avea zece mii de tutori în Cristos, cu siguranţă că nu aveţi mulţi taţi, fiindcă în
Cristos Isus eu am devenit tatăl vostru prin vestea bună. - 1 Corinteni 4:15, NW.

Un tutore plătit este în primul rând preocupat de îndeplinirea obligaţiilor lui dând indicaţiile care i se
cer. El nu trebuie să se aştepte să fie nevoie să repete aceeaşi lecţie de mai multe ori pentru că elevii săi
ar fi lenţi în a înţelege diverse lucruri. O dată ce şi-a făcut datoria, el se simte satisfăcut şi îşi aşteaptă
plata. Pe de altă parte, un părinte adevărat este preocupat în primul rând în a-şi ajuta copii să facă
progrese şi datorită dragostei sale este capabil să fie îndelung răbdător, oferind fără egoism şi cum ştie
mai bine tot ce are mai bun de oferit. Pavel a fost un adevărat tată lui Timotei. Timotei a urmat exact
traseul stabilit de acesta, devenind astfel un bun lider pentru ceilalţi din cler. Noi toţi vrem să acceptăm
bunătatea nemeritată din partea lui Dumnezeu şi să îndeplinim scopul Său de a ne pregăti pentru a-i
ajuta pe alţi, să devenim predicatori ai veştilor bune. W 2/1 17a.

Luni, 19 Noiembrie

Ce-avem noi de-a face cu tine, Isus, nazarineanule? Ai venit să ne distrugi?- Marcu 1:24, NW.

Isus nu a fost un medium al spiritelor. El nu a cedat niciodată în faţa influenţelor demonilor şi a
spiritelor necurate. Isus în sine a izgonit demonii şi şi-a împuternicit apostolii să poată izgoni demoni.
Duşmanii Lui au spus că a izgonit demonii cu puterea “liderului demonilor,” Beelzebub. Însă Isus a
spus că asta ar fi însemnat că Satan a trecut de parte lui pentru ca regatul său să nu reziste. Deci, atunci
asta înseamnă că în momentul când mediumii spiritelor şi preoţii falselor religii exorcizau demoni, erau
de fapt uneltele lui Dumnezeu pentru a izgoni demonii? Nu, deoarece Satan îi foloseşte pentru a face
asta. Făcând asta Satan nu acţionează în nici un fel împotriva sa, deoarece aceşti mediumi ai spiritelor
şi preoţi ai falselor religii sunt de partea lui şi ajută regatul său prin ceea ce fac şi oferă sprijin
minciunilor religioase ale lui Satan. W 9/15 27.

Marţi, 20 Noiembrie

Cel ce umblă cu calomnii dă pe faţă o discuţie confidenţială. Să nu te întovărăşeşti cu cel ce se lasă
ademenit de buzele sale.- Proverbe 20:19, RS.
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Când bârfeşti nu ajuţi pe nimeni, ba chiar răneşti minim trei persoane: pe cel despre care vorbeşti,
cel căruia îi spui şi pe tine însuţi. Asta este valabil şi atunci când asculţi bârfe. Cunoşti vreo cale sigură
pentru a zdrobi bârfa? Refuză să asculţi aşa ceva. Cel ce bârfeşte vrea atenţia urechilor tale. Nu îi oferi
urechile tale. Le va umple doar cu mizerie. Şi e posibil ca tu să fi tentat să răspândeşti asta şi altora.
Ajută-l pe el şi protejează-te pe tine neascultându-l. Ar trebui să opreşti bârfa, atât cea care vine şi pe
cea care o spui mai departe. Dacă o spui mai departe, limba ta păcătuieşte, dacă o accepţi, urechile tale
păcătuiesc. Dacă asculţi o bârfă şi o crezi, înseamnă să răspunzi unei probleme înainte de a o cunoaşte,
deoarece până nu auzi ambele variante ale problemei nu o poţi cunoaşte complet. Aşa că oferă bârfelor
o ureche incapabilă să asculte. Opreşte-te o clipă şi gândeşte-te: dacă tu ai fi subiectul acelei bârfe, nu
ţi-ai dori ca cel care ascultă bârfa să nu o audă? Aşa că acţionează cum ai dori să se acţioneze. W 8/15
11a.

Miercuri, 21 Noiembrie

El calcă în picioare teascul furiei mâniei Dumnezeului cel Atotputernic. - Apocalips 19:15, NW.

Iehova ilustrează în versetele 63:1-6 din Isaia cum calcă în picioare singur marea presă. Dar pentru
bătătorirea presei vinului în ziua Armaghedonului, Iehova foloseşte cea mai apropiată Rudă a omenirii,
Răzbunătorul Sângelui şi anume, “omul Isus Cristos.” Apostolul Ioan a avut o viziune cu el mergând
spre presă pentru zdrobirea fructelor la Armagedon şi bătătorind în ea alături de câţiva camarazi cereşti.
La aceasta presă de fructe a Armaghedonului, fluxul de sânge va fi un potop din sângele tuturor
naţiunilor, deoarece chiar şi sângele neprihănit din vremea lui Abel şi până la generaţia ce a trăit pe
vremea lui Isus, astfel în ziua Armaghedonului tot sângele vărsat din ziua lui Isus va veni asupra
Creştinilor neloiali. Nenorocirea veche de patru sute de ani, Marele Babilon, beat cu sângele celor sfinţi
şi al martorilor lui Isus, va fi aruncată în mecanismul de strivire al presei. W 12/1 16-19b.

Joi, 22 Noiembrie

Toate naţiunile vă vor numi fericiţi, căci veţi deveni o ţară a desfătării, spune Iehova al oştirilor. -
Maleahi 3:12, AS.

Întrucât vechea zeciuială a naţiunii Israelului avea să fie bogată din punct de vedere material,
naţiunea spirituală a Israelului, martorii unşi ai lui Iehova sunt astăzi bogaţi din punct de vedere
spiritual. Ei deţin dovezile favorului divin, a binecuvântării şi protecţiei împotriva tuturor atacurilor
duşmanului. Întotdeauna au ieşit învingători. Ei produc fructele spiritului lui Iehova, adică dragostea,
bucuria, pacea, bunătatea, credinţa, etc. şi prin urmare nu sunt corupte de “lucrările cărnii.” Reprezintă
o organizaţie curată a unei închinări curate. Ei au un mesaj biblic satisfăcător, care îl slăveşte pe
Dumnezeu şi satisface setea oricui şi foamea spirituală. Ei sunt bogaţi în ceea ce înseamnă posedarea
numelui sfânt al lui Dumnezeu şi ei sunt aşezaţi într-o condiţie pământeană teocratică, un tărâm
simbolic demn de numele “Beulah.” Isaia 62:4, W 12/15 11a.

Vineri, 23 Noiembrie

Îi va purifica pe fiii lui Levi, îi va purifica aşa cum se purifică aurul şi argintul şi Iehova va avea un
popor care îi va aduce o jertfă în dreptate. -Maleahi 3:3, AS.
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Chiar dacă fiii leviţilor erau slujitorii templului şi gardienii sacrificiilor, preoţimea roială rămasă
trebuia să ofere sacrificii spirituale de rugăciune şi fapte bune faţă de Dumnezeu şi trebuia să îi
informeze pe alţii despre sacrificiul lui Cristos în numele păcatelor comise de ei. Până la sosirea lui
Iehova la templul Său în anul 1918, a existat o anumită defectuozitate legată de sacrificiile lor spirituale
care nu era demnă de altarul lui Dumnezeu şi organizaţia nu era curată. Însă după încheierea Celui de-al
Doilea Război Mondial în 1918 au suferit o purificare de foc cu scopul de a “oferi lui Iehova jertfe
neprihănite.” Toată lumea a luat la cunoştinţă acum despre sacrificiile spirituale oferite neprihănite, cea
mai mare jertfă fiind predicarea “veştilor bune” despre stabilirea Împărăţiei pe întreg pământul locuit.
W 11/15 29.

Sâmbătă, 24 Noiembrie

(Dumnezeu) Care ne-a calificat corespunzător să fim preoţi.- 2 Corinteni 3:6, NW.

Celelalte oi nu sunt israeliţii spirituali ai noului legământ, dar ei trăiesc sub dispoziţiile acestuia şi
trebuie să-şi facă vieţile să meargă în funcţie de el. Ei se află sub singura lege generală a martorilor lui
Iehova şi anume, predicarea veştilor Împărăţiei. Pentru a face asta, au fost de asemenea calificaţi şi asta
presupune în primul rând să aibă hirotonisirea de la Dumnezeu. Aşa că aceştia se dedică de bună voie
lui Dumnezeu prin Cristos şi îşi simbolizează dedicarea completă prin apa botezului. În vederea
dedicării corespunzătoare, Dumnezeu îi acceptă în “singura turmă,” nu pentru a fi preoţi ai noului
legământ, ci pentru a fi martorii lui şi preoţi calificaţi corespunzător noului legământ. El îi hirotoneşte
drept preoţi pentru a servi alături de rămăşiţele Israelului spiritual. Toţi au această hirotonire şi numire
prin virtutea acceptării dedicării lor lui Iehova prin Cristos. Aşadar sunt cu toţi preoţii Săi hirotoniţi. W
11/1 10a.

Duminică, 25 Noiembrie

Poporul tău se va oferi de bunăvoie în ziua în care îţi vei conduce oştirea la luptă. - Psalmi 110:3, AT.

În multe perioade aparent insurmontabile, Iehova şi-a susţinut şi binecuvântat organizaţia.
Organizaţia Lumii Noi execută o muncă extraordinară astăzi şi se bucură de o prosperitate care
surprinde şi sperie toate naţiunile. Conducătorii acestora rămân surprinşi de ceea ce văd că se întâmplă,
fiindu-le greu să creadă ce le văd ochii. Care dintre aceştia pot face un guvern să funcţioneze printr-un
sistem de taxe voluntar? Şi totuşi Organizaţia Lumii Noi este stabilită la nivel mondial pe baza acestui
sistem. Care dintre ”bisericile lor” pot îndeplini responsabilităţile alese pentru societate fără să fie
nevoie de îndemnuri şi solicitări constante? Chiar şi aşa, creşterea de neegalat a martorilor lui Iehova şi
a confortului şi inspiraţiei aduse asupra milioanelor de oameni au fost rezultatul unui număr relativ mic
a celor care au contribuit de bunăvoie cu banii lor pentru a sprijini munca divină a misionarilor. W 3/1
37.

Luni, 26 Noiembrie

Dar cărarea celor drepţi este ca lumina zorilor a cărei strălucire creşte până la miezul zilei. –
Proverbe 4:18. RS.
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Înţelegerea progresivă a apostolilor demonstrează faptul că nu a existat un potop care putea să înece
în orice moment, ci mai degrabă o direcţionare a unui şuvoi calm, liniştit ale noilor ape ale adevărului.
Cei care au fost aduşi în adunarea creştină şi-au format idei preconcepute, păreri neclare în privinţa
scopurilor lui Dumnezeu. Va dura până când îşi vor schimba acest mod de gândire. Dumnezeu ştia că
fiind doar oameni simpli ei nu puteau să înţeleagă sau să reţină şuvoiul noilor adevăruri dintr-odată. În
consecinţă, El s-a ocupat cu dragoste ca un şuvoi treptat ale acestor ape ale noului adevăr să se reverse
asupra slujitorilor săi într-un mod sistematic. Treptat, minţile lor se vor obişnui şi se vor umple
progresiv cu lucruri noi. Este la fel în zilele noastre, în ceea ce priveşte dezvăluirea noilor adevăruri, în
conformitate cu promisiunea de mai sus din Proverbe 4:18. W 5/15 17, 18a.

Marţi, 27 Noiembrie

Iartă-ne datoriile, aşa cum şi noi le-am iertat datornicilor noştri. Matei 6:12, NW.

Clevetirea este hrănită şi creşte pe slăbiciuni şi greşeli, dar dragostea ascunde aceste neajunsuri
astfel impulsionându-i pe Creştini. Dragostea voastră pentru voi înşivă găseşte scuze sau circumstanţe
atenuante pentru a vă acoperi greşelile. Ei bine, lăsaţi ca aceeaşi dragoste care vă acoperă neajunsurile
să lucreze pentru a acoperi greşelile fraţilor voştri. Lăsaţi-o să vă facă tot atât de înţelegători, tot atât de
miloşi, tot atât de iertători faţă de ei ca şi faţă de voi înşivă. Voi sunteţi bucuroşi că Iehova ştie
alcătuirea noastră şi îşi aminteşte că suntem ţărână şi că nu aşteaptă prea mult? Atunci amintiţi-vă că
fratele vostru este, de asemenea, ţărână şi nu se aşteaptă la prea mult. Voi trebuie să iertaţi pentru a fi
iertaţi. Voi îi cereţi lui Iehova să vă ierte, dar voi nu îi iertaţi pe alţii. Dacă voi nu îi iertaţi, de fapt voi
nu cereţi iertare. Atunci când iertaţi ofensele, uitaţi de ele. Dacă le repetaţi mai târziu şi bârfiţi în
legătură cu ele, atunci arătaţi că vă lipseşte dragostea care acoperă o mulţime de păcate. W 8/15 13a.

Miercuri, 28 Noiembrie

Eu v-am ales pe voi şi v-am desemnat. – Ioan 15:16, NW.

Pe principiul dedicării lor şi a faptului că Dumnezeu l-a acceptat, toate naţiunile care pretind că
arată respect faţă de serviciul creştin, ar trebui să recunoască faptul că şi celelalte oi sunt menite, din
punct de vedere scriptural, a fi slujitori. Naţiunile sunt îndărătnice şi dictatoriale atunci când îşi fixează
propriile reguli şi când, prin acestea, declară cine este ministru real, recunoscut de către Dumnezeu. Din
punct de vedere scriptural este deranjant ca naţiunile să solicite anumitor scriitori autorizaţii sau
ceremonii făcute de către oameni înainte de a-i recunoaşte pe aceşti bărbaţi şi femei dedicaţi, ca fiind
miniştrii ai lui Dumnezeu. Creatorii neinspiraţi ai acestor legi nu au fost autorii Bibliei, ci Dumnezeu a
făcut ca aceasta să fie scrisă, iar adevăraţii Săi slujitori mărturisesc că au fost inspiraţi de către Cuvântul
Său, respectând hirotonisirea lor prin El, pentru dedicarea lor faţă de El. Dovada menirii predestinării
slujitorilor ar trebui luată din Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Cel care face această predestinare, nu de
la oamenii care fac legi, ci prin interpretarea lor legală de către judecători. W 11/1 11a.

Joi, 29 Noiembrie

„Puneţi-mă astfel la încercare”, Spune DOMNUL [Iehova] al oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi
deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi revărsa binecuvântări peste voi până nimeni nu va duce
lipsă de nimic“.- Maleahi 3:10, AT.
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Cerurile sunt sursa prosperităţii, deoarece ele sunt adevăratele depozite ale lui Iehova. Sursa
binecuvântării noastre este de la cer în jos, nu de la pământ în sus. Prin zăgazurile cerurilor, Iehova îşi
revarsă din plin binecuvântările asupra celor care păstrează legământul. El a promis să-şi reverse
binecuvântările până înaintea zilei cele mari şi îngrozitoare a lui Iehova. Prin aducerea plină de iubire şi
credinţă a zeciuielii spirituale, începând din 1919, rămăşiţa Israelului spiritual a continuat să-L pună la
încercare pe Iehova conform noului Lui legământ prin Cristos. Iehova a trecut încercarea.
Binecuvântările din abundenţă care s-au revărsat asupra martorilor Săi în timpul celor 37 de ani de la
acel moment, fac ca răspunsul să fie un da accentuat! Cu adevărat Iehova a deschis porţile şuvoaielor
cerurilor şi ne-a oferit o afluenţă puternică de binecuvântări, astfel încât, în zilele noastre nu mai există
lipsuri. W 12/15 4, 5, 10a.

Vineri, 30 Noiembrie

Dar cine va suporta ziua venirii Sale? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. –
Maleahi 3:2, Da.

Creştinătatea nu-L poate accepta pe adevăratul Cristos în rolul său de preot regal. El arde prea tare
pentru ea şi are prea mult praf de curăţat pentru ea. Nu există nici un fel de metal preţios în ea; ea este
alcătuită din lucruri inflamabile; este făcută din prea mult praf pentru a fi curăţată cu substanţe alcaline.
La Armaghedon, judecata lui Dumnezeu o va aduce pentru a o aprinde. Dar cine este aceasta, încât a
fost capabilă să facă faţă acestei zile a venirii Sale la templu şi să-i reziste? Este vorba despre cei care
L-au căutat cu sinceritate pe Iehova. Este vorba despre cei care au fost singurii care au atras atenţia
asupra venirii şi prezenţei Sale la templu împreună cu Îngerul legământului. Este vorba despre martorii
lui Iehova, care şi-au arătat dispoziţia de a se supune judecăţii lui Iehova prin intermediul lui Isus
Cristos, fără a conta entuziasmul cu care s-a făcut înălbirea şi cum s-a rezistat la curăţarea în activitatea,
organizaţia şi învăţătura lor.W 11/15 27, 28.

Sâmbătă, 1 Decembrie

Dar dacă… dacă l-a pândit şi s-a ridicat împotriva lui şi i-a lovit de moarte sufletul şi astfel a murit,
iar omul a fugit în unul dintre aceste oraşe,…el trebuie să fie omorât. – Deuteronomul 19:11, 12, NW.

Deci, noi ne găsim acum în oraşul nostru de refugiu. Din cauza faptului că martorii lui Iehova sunt
hotăraţi să rămână în interiorul graniţelor oraşului de refugiu al Dumnezeului Cel plin de milă, ei s-au
declarat, în 1 Noiembrie 1939, în favoarea unei neutralităţi absolute faţă de războaiele acestei lumi. De
asemenea, ei au depus mărturie pentru legământul lui Dumnezeu în privinţa sfinţeniei sângelui, de a
nu-l încălca prin transfuziile de sânge, care au avut drept rezultat atât de multe morţi necomunicate,
pentru a se ţine departe de orice vină voită de sânge în faţa ochilor lui Dumnezeu. Şi tot aşa precum cel
care a ucis cu voie nu a găsit nici un refugiu în vreun vechi oraş de refugiu, ci a fost predat
răzbunătorului sângelui pentru a muri pe bună dreptate din mâinile sale, tot astfel noi nu vrem nici o
persoană care doreşte acest lucru în interiorul organizaţiei noastre a Lumii Noi. W 12/1 9b.

Duminică, 2 Decembrie

Dovediţi mereu ce sunteţi voi înşivă. – 2 Corinteni 13:5, NW.

Într-o mare măsură, noi nu ştim ce credem până când nu începem să comunicăm lucrul acesta
altora. Dacă noi nu ne exprimăm niciodată, gândurile noastre nu prind niciodată contur pentru ca noi
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înşine sau alţii să beneficiem de ele. Cineva poate avea un punct de vedere greşit asupra unor lucruri şi
dacă păstrează tăcerea în această privinţă, el s-ar putea să nu o ştie niciodată. Prin exprimare, aveţi
posibilitatea să vă schimbaţi modul de gândire, să vă îndreptaţi ideile greşite. Voi vreţi să aveţi idei
bune în minte, deoarece nimeni nu vrea să meargă din casă în casă vorbind despre scopurile lui Iehova
şi să spună oamenilor lucruri greşite. Deci, nu lăsaţi erorile de gândire, să vă împiedece să vorbiţi.
Greşelile voastre pot evidenţia în minţile celorlalţi răspunsul corect. Dacă cineva s-a gândit doar el
singur şi nu s-a consultat niciodată cu nimeni sau nu şi-a exprimat niciodată părerea în faţa altora,
atunci el nu va putea niciodată să se testeze. Acest lucru subliniază valoarea „libertăţii de exprimare”.
W 1/1 17.

Luni, 3 Decembrie

Nu-l blestema pe rege nici chiar în dormitorul tău şi nu-l blestema pe bogat nici când eşti singur în
camera în care te culci, căci o pasăre a cerurilor va duce vorba şi o făptură înaripată o va da pe faţă .-
Eclesiastul 10:20, RS.

Deşi putem jura cuiva că vom păstra secretul clevetirilor, o astfel de conversaţie se întoarce asupra
clevetitorului. Putem noi să ne plângem pe bună dreptate. Noi nu putem păstra secretele doar pentru noi
înşine. De ce aşteptăm mai mult de la ceilalţi decât de la noi înşine? Păstrarea unui secret a fost un prea
mare efort pentru noi. De ce ne aşteptăm ca alţii să facă faţă efortului pe care noi nu l-am reuşit? Cu
atât mai mult cu cât s-ar putea ca cealaltă persoană să o placă pe cea de care noi bârfim şi i-ar plăcea ca
aceea persoană să aibă o şansă de a se apăra. Aşa este corect. Deci, atunci când începem să clevetim, să
ne gândim cum ne vom simţi atunci când victima noastră va auzi despre acest lucru, probabil într-o
versiune mult exagerată. Motivul nostru, pentru a ne sigila buzele, trebuie să fie mai bun decât frica de
repercusiunile care vor urma în momentul în care victima noastră va afla ce am făcut. E voia lui Satan
ca noi să clevetim. Voia lui Iehova este să o nimicim. Pe care dintre ei îl vom sluji? Îi vom sluji celui
căruia ne supunem. W 5/15 8, 9a.

Marţi, 4 Decembrie

Mă voi grăbi să depun mărturie împotriva celor…. ce încalcă drepturile locuitorului străin. – Maleahi
3:5, AS.

Iehova stârneşte interesul faţă de locuitorii străini în 1923, prin oferirea unei interpretări a parabolei
despre oi şi capre. El arată că cei drepţi de pe pământ sunt „alte oi” de care se vorbeşte în Ioan 10:16.
Apoi, în 1931, El a arătat rămăşiţei Lui adunate că trebuie să acorde atenţie deplină acestei clase
asemănătoare oilor, arătându-i că trebuie să se comporte asemenea profetului „îmbrăcat în pânză de in,
cu o călimară la brâu”. Ei trebuie să-i însemne pe frunte pe cei asemenea oilor, astfel încât aceştia să fie
cruţaţi de execuţiile lui Iehova care vor avea loc la Armaghedon. Dacă ei refuză să facă această muncă
de însemnare e ca şi cum ar încălca drepturile locuitorului străin. Dacă facem acest lucru, atunci vai de
noi! Iehova se află încă în templul Său sfânt grăbindu-se să depună mărturie şi să-Şi arate lipsa de
dragoste faţă de oricine care refuză să se preocupe de aceste oi şi să se implice în lucrarea de
mărturisire prin însemnarea frunţilor acestora. W 11/15 36.

Miercuri, 5 Decembrie

Atunci Iehova Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura; apoi Iehova mi-a zis, Iată că am pus cuvintele Mele
în gura ta. –Ieremia 1:9, AS.
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Noi nu avem nevoie ca liderii religioşi să-şi întindă mâinile asupra noastră pentru a fi hirotonisiţi.
Hirotonisirea noastră este de la Dumnezeu şi decurge din dedicarea existenţei noastre externe Lui, prin
intermediul lui Isus Cristos. Noi nu suntem hirotonisiţi prin mâna întinsă asupra noastră, de cel care ne
botează în apă ca simbol al dedicări noastre. Dar, deoarece botezul nostru cu apă are legătură cu
hirotonisirea noastră de la Dumnezeu, putem, doar cu scopul de a lua notă de acest fapt, să susţinem că
data aproximativă a botezului nostru ar fi aproximativ data aproximativă a hirotonisirii noastre, pentru
a îndeplini cerinţa ţării în care este cerută o dată a hirotonisirii. Ceea ce vrem noi să ne dea acest drept
este mâna lui Dumnezeu, mâna Lui, Cel care L-a atins pe Ieremia şi L-a hirotonisit.  Mâna lui Iehova
este cea dintâi mână care ar trebui să ne atingă sau să ne numească slujitori calificaţi. Fără ca mâna Lui
să ne atingă prima, atingerea ulterioară a mâinii umane nu are nici o forţă, ci este mai mult de formă. W
11/1 13a.

Joi, 6 Decembrie

Pregăteşte-ţi drumul…pentru ca astfel orice ucigaş să poată fugi acolo. – Deuteronomul 19:3 NW.

Această pregătire a drumului înseamnă că drumurile principale care duc la oraşele de refugiu,
trebuie să fie drumuri de mare viteză; ridicăturile de teren de pe aceste drumuri trebuie nivelate, pietrele
care poticnesc, trebuie înlăturate, trebuie să se construiască poduri peste râuri, drumurile trebuie lărgite
astfel încât traficul greu să nu-l blocheze pe fugar iar la intersecţii trebuie să existe indicatoare la care să
fie scoase în evidenţă cuvintele „Refugiu! Refugiu!”indicând direcţia către oraşul de refugiu. Fiecare
parte a teritoriului trebuie să aibă refugiul său, trei la est de Iordan şi trei la vest de râu, astfel încât fuga
sa nu fie prea lungă pentru vreun om din nici un teritoriu. Fiecare îşi va cunoaşte propriul oraş de
refugiu. Ce ilustrare excelentă este aceasta a faptului că trebuie să fie pregătit drumul pentru vina
accidentală a vărsării de sânge din zilele noastre, în special pentru „locuitorul străin” şi pentru
„colonişti”, celelalte oi care nu fac parte dintre membrii spirituali ai Israelului, ci care fac parte din alte
naţiuni! W 12/1 10, 11b.

Vineri, 7 Decembrie

Şi veţi vedea din nou deosebirea dintre cel drept şi cel rău. – Maleahi 3:18, AS.

Martorii lui Iehova, care au credinţă şi Îl pun pe Iehova la încercare, sunt cei mai fericiţi oameni de
pe pământ ştiind că nu este inutil să-L slujească. Cei mândrii dintre Creştini nu s-au  bucurat de
stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu ci s-au opus celor care l-au anunţat. Ei au jelit în faţa lui Iehova şi
s-au frământat deoarece intriganţii cei răi prosperă momentan în felul lor, din punct de vedere material
şi politic. (3:13-15) Revărsarea şuvoiului de binecuvântări asupra martorilor care oferă zeciuiala
dovedeşte netemeinicia tuturor argumentelor false ale religioniştilor enervaţi, nesupuşi şi lipsiţi de
credinţă. La Armaghedon, prin salvarea celor care se tem de Iehova şi prin distrugerea celor care Îl
dispreţuiesc pe Iehova, vom vedea din nou diferenţa dintre cel drept şi cel rău. W 12/15 13, 15a.

Sâmbătă, 8 Decembrie

Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. – Marcu 12:31, NW.

Adevărata fericire constă în căutarea modalităţilor prin care să fim iubitori şi de ajutor aproapelui
nostru, fără a-i plânge nenorocirile sau slăbiciunile ci întărindu-l în adevăr, cel care alină şi întăreşte.
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Prin faptul că ne-a dat porunca de mai sus, Isus Cristos impune Creştinilor o atitudine solicitantă faţă de
aproapele lor. Dacă suntem sinceri faţă de noi înşine, admitem propriile noastre greşeli şi deficienţe. Ne
batem joc de noi şi ne ridiculizăm atunci când greşim? Deoarece ne iubim pe noi înşine, căutăm cu
sinceritate să ne corectăm şi să facem alegeri bune pentru noi. Acest lucru ne oferă linişte şi fericire.
Fiind alături în slujire de aproapele nostru, de fraţii noştri, observăm acelaşi principiu. Vom fi fericiţi
dacă vom căuta modalităţi prin care să fim iubitori faţă de ei şi să le fim de ajutor. Aceasta este o
atitudine de lăudat, recomandată tuturor şi în mod sigur are binecuvântarea lui Iehova. W 3/15 6, 7a.

Duminică, 9 Decembrie

Hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, şi-au exersat capacitatea de
înţelegere ca să deosebească binele şi răul .- Evrei 5-14, NW.

Noi trebuie să avansăm, să creştem, să ne maturizăm în organizaţia lui Iehova; noi nu putem rămâne
rezervaţi. Prin publicaţiile revistei  Turnul de Veghere , precum şi prin intermediul adunărilor,
circuitelor şi a slujitorilor teritoriali,Organizaţia subliniază constant faptul că trebuie să studiem.
Studiul serios este o muncă grea. Dar oferă rezultate fericite. Este un efort solicitant să studiezi
Scripturile dar şti că, cunoaşterea obţinută, îţi rămâne pe viaţă. Cunoaşterea lui Iehova Dumnezeu şi a
Fiului Său, înseamnă viaţă veşnică. Cel care vrea viaţă, trebuie să asculte de Cel care oferă viaţa,
Iehova. Viaţa veşnică este posibilă prin ascultarea Cuvântului Său şi prin credinţa în Iehova Dumnezeu,
deoarece Acesta a fost Cel care L-a trimis pe Isus; prin posedarea acestei credinţe, noi putem trece de la
moarte la viaţă. Adunându-ne împreună pentru a face publică declaraţia speranţei noastre, continuăm să
învăţăm, să ne dezvoltăm, avansând spre maturitate. W 1/1 18.

Luni, 10 Decembrie

Teascul a fost călcat în picioare în afara oraşului, iar din teasc a ieşit sânge până la frâiele cailor.
Apocalips 14:20, NW.

Acum se apropie Armaghedonul, momentul celor care vor călca vinul. Acea mare presă de vin, va fi
călcată în picioare în afara oraşului, iar călăreţii aflaţi sub comanda lui Isus Cristos şi a oştirilor Sale
cereşti vor trece prin sânge, atât de mulţi vor fi cei care se opun lui Dumnezeu şi Regelui Său. Să nu
credeţi că această prorocire este prea înspăimântătoare pentru a deveni realitate! Este o profeţie ilustrată
de Cuvântul lui Dumnezeu şi Cuvântului Lui se adevereşte întotdeauna. „Călcat în picioare în afara
oraşului” , înseamnă ca va fi călcat în afara oraşului de scăpare Creştin, aşadar în afara organizaţiei Noii
Societăţi. Vrea cineva, din zilele noastre să evite să fie aruncat în teascul de vin al mâniei lui Dumnezeu
şi să fie zdrobit? Atunci, nu întârziaţi sa vă salvaţi de Răzbunătorul Divin al sângelui. Luaţi-o pe
drumul marcat cu „Refugiu! Refugiu!” şi grăbiţi-vă spre oraşul de refugiu de sub conducerea Marelui
Preot Isus Cristos. Apoi, cu hotărâre, cu înţelepciune şi plini de recunoştinţă rămâneţi în interiorul
acestuia până la Armaghedon!W 12/1 20, 21b.

Marţi, 11 Decembrie

Atunci El le-a zis: „Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“.
– Matei 22:21, NW.
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Prin punerea numelui Său asupra rămăşiţei spirituale a templului şi prin trimiterea membrilor
acesteia pentru a fi martori ai lui Iehova, a făcut ca numele Său să fie cel mai slăvit de pe tot pământul
în aceste ultime zile. Deoarece păstrau „legământul lui Levi” (Maleahi 2:4-8) şi ofereau devoţiune
exclusivă lui Iehova, membrii rămăşiţei templului au pus păstrarea proslăvirii Lui deasupra oricăror alte
lucruri, restrângându-se doar asupra ei, aceasta având cea mai mare importanţă în ceea ce priveşte
obligaţiilor lor preoţeşti. Nici un guvern nu are dreptul să i se opună şi să creeze un conflict între
preamărirea lui Iehova şi supunerea faţă de legile umane care sunt împotriva Lui, membrii rămăşiţei
templului Îl pun pe Iehova pe primul plan şi continuă să-L slujească în templul Său, dând în primul lui
Dumnezeu ceea ce i se cuvine lui Dumnezeu. Ei au refuzat să renunţe la Acesta şi să-şi ofere sacrificiul
lor spiritual de preamărire a lui Dumnezeu şi de predicare a veştii celei bune a Împărăţiei Sale
triumfătoare. W 11/15 38.

Miercuri, 12 Decembrie

Continuaţi să vă suportaţi unii pe alţii şi, dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia, să
vă iertaţi cu mărinimie unii pe alţii. Aşa cum v-a iertat Iehova cu mărinimie, aşa să faceţi şi voi. –
Coloseni 3:13, NW.

Membrii familiei ar trebui întotdeauna să arate respect unul altuia , nu să-i umilească pe ceilalţi, ci
să se comporte cu cumpătare. Când este necesar să-i corectaţi, faceţi-o într-o astfel de modalitate încât
să aprecieze faptul că i-aţi corectat. Nu-i mustraţi direct, fără menajamente, în faţa altora, în faţa
prietenilor. Nu vă bateţi la cap copiii pentru orice greşeală neînsemnată. Ca şi părinţi, atunci când vă
corectaţi copiii, colaboraţi unul cu celălalt sau îi daţi sfaturi contradictorii? Luaţi în considerare faptul
că temperamentele individuale, schimbările de dispoziţie le afectează starea mentală. Când se pare că
va izbucni o furtună emoţională, amintiţi-vă de răbdare şi de autocontrol. Fiţi rezonabili, gândiţi
constant logic, fiţi uşor de împăcat, iertaţi imediat, fiind gata să-i lăudaţi atunci când lucrurile merg
bine. W 4/1 20.

Joi, 13 Decembrie

Ci te vei numi: Plăcerea mea este în ea, iar ţara ta: Cea care are soţ. – Isaia 62:4.

Oameni din toate naţiunile mâhnite, vor vedea că rămăşiţa spirituală a Israelului aparţine
organizaţiei pe care Dumnezeu a numit-o cu plăcere Hephzibah, care înseamnă „Plăcerea Mea este în
ea” ; şi că ei sunt fericiţi deoarece Dumnezeul lor este Iehova şi că ei se află în „ţara plăcută”, deoarece
El Îşi găseşte plăcerea în ea şi va exulta tot aşa cum un mire exultă datorită miresei lui. Astfel de
oamenii dintre naţiuni îi consideră pe membrii rămăşiţei spirituale fericiţi. Tânjind ei înşişi după
prosperitate şi fericire spirituală, ei vin în această ţară. Ei se alătură rămăşiţei, care prosperă din punct
de vedere spiritual. Ei urcă muntele casei lui Dumnezeu, urcă la judecata din templul şi se alătură în
spirit şi adevăr preamăririi Lui. Învăţând că prosperitatea continuă, se bazează pe supunere, ei aduc de
asemenea zeciuiala spirituală în depozitele lui Iehova, astfel încât să fie susţinere pentru aceasta în
slujirea la templu. W 12/15 12a.

Vineri, 14 Decembrie

Lui Dumnezeu să te închini. – Apocalips 22:9, NW.
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Da, sarcina potrivită omului este cea de închinare  lui Dumnezeu în spirit şi adevăr. Acest lucru nu
poate fi făcut dacă ne izolăm. Isus Cristos a arătat că, Dumnezeu este preamărit în mod potrivit de către
om, prin proclamarea în locuri publice a scopurilor lui Dumnezeu a calităţilor şi caracteristicilor Sale,
în faţa altor creaturi umane. Isus şi-a sfătuit toţi discipolii Săi să fie activi în proclamarea mesajului
Împărăţiei. Cei care sunt asociaţi cu societatea Noii Lumi fac exact acest lucru. Ei ştiu că societatea
Lumii Noi a acceptat Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind ghidul său şi urmează calea care este arătată de
către El. Ei ştiu că aceasta este sarcina potrivită pentru ei şi că Armaghedonul nu va schimba nimic
pentru noua societate a Lumii Noi, deoarece şi-a asumat de bună voie această sarcină şi nu merită să fie
distrusă. Nu se va schimba nici măcar nevoia de a continua predicarea, deoarece va fi necesar să
preamărească numele lui Dumnezeu în veşnicie. W 5/1 18, 19.

Sâmbătă, 15 Decembrie

Pune o strajă gurii mele, o, Iehova, pune o santinelă la uşa buzelor mele. – Psalmi 141:3, AS.

Clevetirea devine un obicei. Cu cât mai mult facem acest lucru, cu atât mai mult se întăreşte
obiceiul. Pentru a distruge acest obicei, este nevoie de un efort hotărât, conştient, extenuant, constant.
Noi nu ne putem face toate plăcerile. Deci, nu încercaţi să continuaţi. Opriţi-vă acum! Purtaţi
necontenit un război! De fiecare dată când rezistaţi chemării, obiceiul pierde teren. Puterea ei asupra
voastră se reduce; dar de fiecare dată când cedaţi în faţa ei, îi întăriţi puterea asupra voastră. Luptaţi
împotriva ei până la moarte, fără a vă retrage, fără a vă preda, fără a o lăsa mai moale. Atacaţi direct la
sursă, omorâţii rădăcinile care sunt în minte şi în inimă. Faceţi mai mult decât să scoateţi clevetirea din
mintea voastră; puneţi gânduri bune în locul ei. Isus a arătat acest lucru atunci când a spus că un spirit
necurat care a fost izgonit dintr-un om se va întoarce cu încă şapte dacă omul nu se va umple cu spiritul
lui Iehova. Lăsaţi să-şi facă loc gândurilor bune, în locul clevetirilor rele. Rugaţi-vă pentru ajutorul lui
Iehova. Clevetitorii caută răul din oameni. Formaţi-vă obiceiul de a căuta binele din ei. – Filipeni 3:17,
NW. W 8/15 9a.

Duminică, 16 Decembrie

Să-L iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta… Să-l
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. – Matei 22:37, 39, NW.

Ceea ce este greşit la omenire în zilele noastre, este faptul că nu se supune la două porunci
importante. Acest lucru este adevărat. Fără dragostea lui Dumnezeu şi aceasta în primul rând, dragostea
pretinsă a semenilor noştri, pretinsul umanitarism va cauza în cele din urmă dezamăgire şi frustrare. În
aceste zile critice, viaţa este lipsită de valoare pentru o mare parte a umanităţii. Cine este responsabil
pentru lipsa de valoare a vieţii lor? Profeţia biblică răspunde: „Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori
de bani,… fără afecţiune naturală,… mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”.
Omenirea tânjeşte după viaţă, deoarece tânjeşte după dragoste. Da, „cine nu iubeşte rămâne în moarte”.
Iar această lume criminală, fără iubire, sălăşluind în moarte până la Armaghedon, va fi distrusă acolo pe
vecie. W 1/15 31, 32.

Luni, 17 Decembrie

Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie .- 2 Corinteni 9:7, NW.
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Sute de misionari îşi aduc partea lor de contribuţie la extindere. Cei care îi asistă cu competenţă
sunt de asemenea pionieri speciali. În afara costurilor acestora, pe care toate filialele le au, mai există
costurile pentru menţinerea casei Bethel, cheltuielile regulate pentru adunare şi multe alte costuri pentru
judecarea unor cazuri care luptă pentru ‚apărarea şi constituirea legală pentru propagarea veştii celei
bune’. Noi nu regretăm aceste cheltuieli deoarece abundenţa de binecuvântări care s-a revărsat ca
urmare a cestui fapt, nu poate fi măsurată în dolari sau cenţi. Chiar dacă noi nu suntem cei mai bogaţi
oameni de pe pământ, nu ne este teamă să cheltuim ce avem pentru o cauză dreaptă şi ştim cum să
obţinem mult mai mult decât ceea ce am cheltuit. Mai presus de toate, demonstrează că spiritul lui
Iehova veghează asupra organizaţiei Sale şi nu există nici o nevoie care nu poate şi care nu va fi
rezolvată. Creşterea fenomenală a organizaţiei Sale, în zilele noastre, nu s-ar fi realizat fără cheltuirea
unor bani, dar prin bunătatea nemeritată a lui Iehova, ea încă se mai extinde! W 3/1 34.

Marţi, 18 Decembrie

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar Iehova cântăreşte spiritul. – Proverbe 16:2,AS.

Balanţa lui Iehova este cu adevărat una echilibrată, nu este înclinată de favoritism şi prin
intermediul acesteia, El cântăreşte impulsurile care motivează gândirea omului, vorbele omului sau
acţiunile sale. Iubirea omului faţă de el însuşi, îl face părtinitor în privinţa sa iar lui i se par curate căile
lui, dar balanţa nepărtinitoare a lui Iehova testează sinceritatea motivaţiei aflată în spatele cuvintelor
Sale, a gândurilor Sale sau a faptelor Sale. Deci, fiţi atenţi şi nu fiţi prea siguri că sunteţi curaţi, în timp
ce-i vedeţi pe alţii ca fiind murdari. Când Iehova Îşi citeşte balanţa, ochiul Său este plin de milă pentru
toţi şi imparţial. Încercaţi să fiţi imparţiali şi compătimitori când vă uitaţi la voi înşivă şi la ceilalţi, nu
părtinitori faţă de voi înşivă şi exigent cu ceilalţi. Prin dragostea Sa, Iehova oferă răscumpărarea lui
Cristos pentru a cuprinde toate încălcările la adresa celor supuşi. Noi ar trebui să cultivăm o astfel de
dragoste care va cuprinde păcatele fraţilor noştri faţă de noi. Dacă vorbim din inimile pline cu acest fel
de dragoste, noi nu vom cleveti niciodată! W 8/15 14a.

Miercuri, 19 Decembrie

Un text scris în numele regelui şi sigilat cu inelul cu sigiliu al regelui nu poate fi anulat. – Estera 8:8,
NW.

O învestire poate fi transmisă oral, printr-o scrisoare sau chiar printr-o scrisoare formală de
învestire. Ceea ce contează aici este că, învestirea vine de la un grup guvernamental recunoscut şi astfel
semnătura de pe scrisoarea de învestire sau pe formularul de numire, trebuie să arate că vine de la o
asemenea autoritate. Fie că semnătura este de mână sau ştampilată, nu îi alterează cu nimic importanţa,
nu îi compromite sau anulează învestirea. Dacă ştampila este cea guvernamentală şi a fost folosită de
cel care are autoritatea să o folosească, atunci învestirea este autorizată şi stabilită. Aceasta poate fi
adevărată chiar dacă o scrisoare ştampilată sau un formular ştampilat, acest fapt nu este atât de
ceremonios sau impresionant precum o înmânare literală, formală a acestei numiri direct persoanei care
a fost numită. Ştampilarea unei scrisori oficiale este o practică acceptată biblic, după cum vedem mai
sus. W 11/1 18, 19a.

Joi, 20 Decembrie
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În zilele din urmă, muntele casei lui Iehova va fi întărit deasupra vârfului munţilor. – Isaia 2:2, AS.

Credinţa cu care rămăşiţa L-a preamărit pe Iehova înaintea lumii, a înălţat casa lui Iehova  înaintea
tuturor naţiunilor. Patriotismul muritorilor de rând a fost reprezentat prin aceasta, iar cei asemenea
oilor, oameni din toate naţiunile au apreciat această ilustrare a supremaţiei preamăririi lui Iehova. De la
membrii rămăşiţei templului, ei au învăţat să pună pe primul loc în viaţa lor preamărirea lui Iehova. Ei
Îi acceptă hotărârile şi judecăţile date din templul Său suprem. Ei părăsesc lumea diavolului şi munţii
săi politizaţi din punct de vedere religios, urcând spre muntele lui Iehova, la casa Lui, pentru a-L
preamări, acolo la acea înălţare minunată, deasupra acestei lumi corupte în care se venerează diavolul.
Ei încearcă să se ridice la înălţimea cerută de aceste mari cerinţe, în ceea ce priveşte preamărirea. Ei
recunosc că obligaţia de a-L preamări, la casa Lui, este mai mare decât toată consacrarea oferită
puterilor asemănătoare celor din munte, ale acestei vechi lumi condamnate. W 11/15 39.

Vineri, 21 Decembrie

Pregăteşte-ţi drumul. – Deuteronomul 19:3, RS.

Deoarece Dumnezeu a mai lăsat doar o scurtă perioadă de timp, până când va răzbuna sângele
nevinovat la Armaghedon, a devenit pentru noi foarte important să păstrăm în condiţii excelente drumul
care a fost pregătit pentru oraşul de refugiu din prezent. Astfel vom uşura viteza de deplasare a acelora,
fără număr, care vor deveni conştienţi de vina vărsării de sânge într-un mod accidental şi care încep
să-şi dea seama că sunt în pericol. Trebuie să-i avertizăm, să-i sprijinim, pentru a putea fugi repede şi să
devină refugiaţi, după cum anunţă semnele postate de-a lungul drumului „Refugiu! Refugiu!”care
indică singurul loc în care se poate refugia acum. Fiecare trebuie să procedeze în acest fel pe teritoriul
său. Dacă nu reuşim să ne îndeplinim această îndatorire, atunci locul nostru actual de refugiu nu ne va
fi de folos în momentele cruciale, deoarece se poate să fi scăpat printr-o avertizare făcută la momentul
potrivit, va fi cerut iminent de către Iehova. Deci să stăm de pază în privinţa celor care se vor face
vinovaţi de o viitoare vărsare de sânge nevinovat şi în acest fel să prevenim distrugerea noastră. W 12/1
12b.

Sâmbătă, 22 Decembrie

Învăţătura pe care o predau eu nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. – Ioan 7:16, NW.

Ce minunat trebuie să fi fost şi încă este să-L auzi pe Dumnezeu comunicând direct cu gura Sa! La
timpul potrivit, Cuvântul a fost trimis de Dumnezeu pe pământ pentru a oferi o mărturisire în legătură
cu mai multe lucruri, printre care modalitatea de comunicare a adevărului de pe tronul din cer. Ioan
confirmă că autoritatea principală în ceea ce priveşte această comunicare este prin intermediul lui Isus
Cristos, ca şi Cuvânt, spunând: „Nici un om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Dumnezeul
Unic-Născut, care se află în sânul Tatălui, este Cel care a dat explicaţii despre El”. În mod logic,
aceasta îl face pe Isus, cea de-a doua autoritate în ordinea importanţei. El a avut cea mai lungă
experienţă dintre toţi în privinţa poruncilor date de Iehova şi de punerea acestora în aplicare. În această
lungă perioadă de comunicare, El a avut o reputaţie ireproşabilă în privinţa transmiterii fiecărei porunci
de la Dumnezeu, fără a o modifica prin propria lui viziune, fără a da propriile Lui porunci, contrar
dorinţei lui Dumnezeu. W 5/15 12-14.
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Duminică, 23 Decembrie

Continuaţi să căutaţi mai întâi Împărăţia şi dreptatea Sa şi toate aceste lucruri vă vor fi adăugate. –
Matei 6:33, NW.

Cel care ascultă învăţăturile lui Iehova va fi o persoană spirituală. El va gândi corect într-un mod
divin, precum Dumnezeu. Gândirea spirituală este opusă gândirii trupeşti. A gândi trupesc înseamnă a
te gândi la lucrurile acestei lumi, a urma practicile rele ale organizaţiei diavolului. De departe,
majoritatea oamenilor din această lume este interesată doar de lucrurile care au de-a face cu ei înşişi şi
nu de cele care pot aduce beneficii altora. Aceasta este modalitatea egoistă sau a naţiunilor de a privi
lucrurile. Într-o discuţie cu apostolii Săi, Isus ne-a spus că exista un lucru mult mai important la care să
se gândească, lucrul spiritual, Împărăţia. Iehova Dumnezeu ne cunoaşte nevoile şi poate avea grijă de
ele. El nu vrea ca noi să fim îngrijoraţi în privinţa lor tot timpul. El vrea ca noi să ne concentrăm pe cel
mai important lucru, Împărăţia Sa , care va însemna viaţă pentru oamenii de bună credinţă. W 1/1 8a.

Luni, 24 Decembrie

Mi-ai desfăcut pânza de sac şi mă încingi cu bucuria. – Psalmi 30:11.

Nu există nici un motiv pentru care noi ar trebui să fim trişti şi să ne plângem. Binecuvântările pline
de dragoste ale lui Iehova, interesul Său faţă de noi şi grija Sa continuă, ar trebui să fie suficiente ca noi
să fim fericiţi. Acestea ar trebui să ne ajute să împrăştiem spiritul plângerii şi să ne menţină spiritul
umilinţei şi al docilităţii, împreună cu o dedicare completă faţă de organizaţia Sa. Modalitatea de a
menţine fericirea este de a evita să ne plângem, să dăm sfaturi fraţilor noştri şi să construim adunarea.
Pentru a ne învinge toate aceste probleme, trebuie doar să acceptăm învăţăturile lui Iehova, să ni le
însuşim printr-o stare sufletească plină de bucurie şi să scăpăm de atitudinea nemulţumitului în tot ceea
ce urmează să facem. Iehova ne oferă învăţăturile de care avem nevoie pentru a prospera şi pentru a fi
mulţumiţi. Pentru bunăstarea noastră veşnică, noi trebuie să ne supunem de bunăvoie, să respectăm
continuu învăţăturile Sale şi să ne comportăm conform acestora. W 3/15 19, 20a.

Marţi, 25 Decembrie

De aceea trebuie să dăm o atenţie mai mult decât obişnuită lucrurilor pe care le-am auzit, ca nu cumva
să mergem în derivă. – Evrei 2:1, NW.

Conform părerii multor oameni de ştiinţă „fiecare experienţă a vieţilor noastre este înregistrată şi
păstrată”. Cum se potriveşte aceasta cu afirmaţia unora că noi suntem „vase care curg”, afirmaţie care
se bazează pe notele de subsol ale versiunii King James, Evrei 2:1? Traducerea Noii Lumi prezintă
corect ideea. Nu este adevărat ce auzim că, isprăvindu-ne eram asemenea vaselor care curg ci că noi
înşine suntem în pericol de a aluneca sau de a merge în derivă dacă dăm o atenţie deosebită lucrurilor
pe care le învăţam. Deci, minţile noastre nu sunt vase care curg, ci informaţiile din ele pot fi îngropate
şi pierdute pentru noi, atâta timp cât nu ni le amintim să le folosim, dacă noi nu am dat „o atenţie mai
mult decât obişnuită” unor lucruri atunci când le-am învăţat. Va fi greu să săpăm şi va fi nevoie de un
efort mental extraordinar, printr-o explorare cu seriozitate a memoriei. Eşecul de a scoate o informaţie
la suprafaţă, nu reprezintă o dovadă că informaţia nu este acolo. W 8/15 18a.
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Miercuri, 26 Decembrie

Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. – Eclesiastul 12:13, AT.

A lucra pentru a acumula bogăţie cu scopul de a o păstra este o nebunie. A se întrece cu un rival în
gelozie este ca şi cum s-ar da o luptă enervantă împotriva vântului. A munci pentru a acumula bogăţii
materiale este tot la fel de prisos precum şi faptul că lenevia este absurdă. Noi ar trebui să lucrăm
pentru mâncarea şi băutura necesară şi pentru plăcerea muncii. O astfel de muncă este bună, nu este
vanitoasă, ci merită şi ea se află din belşug în viaţa noastră, de când ne-a dat-o Dumnezeu. Solomon nu
l-a ignorat pe Iehova, nici nu a recomandat ducerea unei vieţi dedicate îngăduirilor trupeşti fără a se
gândi la Dumnezeu sau la viitor. Totul se va contabiliza. Noi trebuie să luptăm cu teamă faţă de Iehova,
deoarece la final El ne va judeca lucrările, chiar şi cele ascunse, chiar şi motivele din interiorul inimii
noastre. Lucrarea noastră este de a face bine, în armonie cu poruncile Sale. O astfel de lucrare nu este
vanitoasă. Ea nu piere odată cu noi, ci continuă în memoria lui Dumnezeu şi aceasta ne va oferi o
judecată favorabilă. W 8/1 15.

Joi, 27 Decembrie

Continuaţi să căutaţi mai întâi Împărăţia şi dreptatea Sa şi toate aceste lucruri vă vor fi adăugate. –
Matei 6:33, RS.

Bazele adevăratei prosperităţi materiale este prosperitatea spirituală. Acest adevăr proverbial se
bazează pe faptul că, singura sursă constantă de prosperitate este Iehova, cea mai bogată şi cea mai
fericită Persoană din univers şi care, deşi Spirit, este Creatorul tuturor lucrurilor materiale. El
controlează producerea tuturor lucrurilor materiale. Sursa adevăratei prosperităţi materiale de durată
trebuie să fie, prin urmare, spirituală. Prosperitatea spirituală înseamnă prosperitate în relaţiile noastre
cu Iehova. El pune prosperitatea spirituală în faţa prosperităţii materiale, ca fiind mult mai importantă,
deoarece prima dintre ele este baza celei de-a doua, după cum a arătat chiar şi Isus. Goana după
prosperitate materială, poate duce la bucurarea de mai multe lucruri pe acest pământ, într-un mod
egoist, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, dar căutarea prosperităţii spirituale va duce la o
viaţă fără sfârşit într-o lume a prosperităţii fără sfârşit în uniune cu Sursa nemuritoare a tuturor
lucrurilor, Iehova. W 12/15 2, 3.

Vineri, 28 Decembrie

Domnul Suveran Iehova, care îi adună pe cei risipiţi ai lui Israel, a spus, Îi voi aduna la el şi pe alţii,
în afară de cei deja adunaţi ai lui. – Isaia 56:8, AS.

Începând din 1919, în special din 1931, Iehova a adunat rămăşiţa Israelului spiritual care fusese
izgonită. De atunci, El îi adună pe ceilalţi la El. Cine a putut până acum să-I îngreuneze munca? Clasa
„servului rău”? Membrii clerului Creştin şi turmele lor? Puterile politice ale acestei lumi? Satan şi
demonii săi? Nu, dar în zilele noastre numărul membrilor activi ai societăţii Noii Lumi de la templul lui
Iehova a crescut până la 642,929. Este plăcut lui Iehova faptul că, în aceste zile aceşti străini antitipici,
aceste alte oi „se adună cu bucurie în casa Mea de rugăciuni”. Da, pe muntele sfânt al lui Iehova, casa
Sa sună de strigătele lor de fericire pe măsură ce oferă prin intermediul marelui Său Preot sacrificiile şi
ofrandele lor spirituale pe altarul Său, ca mărturie de acceptare ale acestora, prin binecuvântarea lor faţă
de slujirea dedicată Lui şi lucrării de mărturisire dedicate Lui. W 11/15 43.
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Sâmbătă, 29 Decembrie

Rămâneţi, aşadar,… încălţaţi-vă picioarele cu promptitudinea de a predica vestea bună a păcii; mai
presus de toate, luaţi marele scut al credinţei. – Efeseni 6:14-16, RS.

Cu picioarele încălţate cu promptitudinea predicării veştii celei bune a păcii, veţi evita
responsabilitatea pentru orice dezordine a acestei lumi şi nu veţi fi adunaţi de către demonii nevăzuţi de
partea conducătorilor acestui pământ inospitalier la Armaghedon pentru un război de sinucidere
împotriva Dumnezeului Atotputernic şi a domniei regelui Său Isus Cristos. Voi veţi promova pacea şi
reconcilierea cu Dumnezeu. Luând marele scut al credinţei veţi putea să opriţi şi să distrugeţi toate
proiectilele în flăcări, distrugătoare de credinţă, lansate de către inamic şi păziţi-vă împotriva
comportamentului fără credinţă al acestei lumi. Prin supunerea inspirată de credinţa faţă de Dumnezeu
şi de Regele Său Isus Cristos veţi câştiga această lume şi veţi continua să-L mulţumiţi pe Dumnezeu,
Cel care îi răsplăteşte pe cei care îşi păstrează credinţa cu preţul vieţii. W 10/1 42, 43.

Duminică, 30 Decembrie

Nu este scris, „Casa Mea se va numi casă de rugăciune pentru toate naţiunile”? – Marcu 11:17, NW.

În scurtul timp rămas până la Armaghedon, se cuvine ca oile care nu aparţin Israelului, cei din toate
naţiunile să vină la casa înălţată a Dumnezeului lui Iacob, pentru a-L preamări pe Iehova acolo şi pentru
a-şi câştiga salvarea. În loc să facem ceva care ‚i-ar întoarce de pe calea cea dreaptă’, să facem tot ce
este posibil să-i îndreptăm şi să-i ajutăm să urmeze calea lor cea dreaptă, ascultându-L pe Dumnezeu.
Porunca lui Iehova este ca templul Său cel sfânt să fie casă de rugăciune pentru toţi oamenii, pentru
toate naţiunile. La inaugurarea templului de pe muntele Moriah şi după ce Iehova a venit la templu şi
L-a umplut cu norul glorios al prezenţei Sale, regele Solomon s-a rugat ca aceasta să poată fi o casă de
rugăciune internaţională, deoarece printre cele şapte petiţii, Solomon a inclus una pentru străinul care
vine dintr-o ţară depărtată, pentru numele lui Iehova. W 11/15 41.

Luni, 31 Decembrie

Pământul va fi plin de cunoştinţa gloriei lui Iehova, aşa cum fundul mării este acoperit de ape. –
Habacuc 2:14, AS.

Oamenii pot înlătura numele lui Iehova din traducerile scripturilor, dar ei nu pot să-L îndepărteze pe
Iehova Conducătorul din poziţia Sa de Suveran Universal. Ei nu au fost capabili şi nu vor putea
niciodată să păstreze tăcerea asupra mesajului Împărăţiei şi să-i distrugă pe cei ce-l predică. Iehova, Cel
care este de neînvins, este Cel care ne conduce. Procesiunea Sa triumfală este cea care ne conduce
împreună cu al Său Rege al Regilor şi Domn al Domnilor, Regele învingător şi Domnul învingător.
Mesajul Împărăţiei lui Iehova a triumfat deja pe întreg pământul, deoarece El îl susţine şi
binecuvântează predicarea acestei „veşti bune” prin martorii Săi de pe întreg pământul locuit. Va
continua să creeze sub protecţia şi îndrumarea Sa, îndrumându-ne până la Armaghedon, când propria
Sa hotărâre triumfătoare de răzbunare va cuprinde toată atmosfera pământului, care va fi impregnată cu
parfumul dulce, dătător de viaţă al cunoaşterii lui Dumnezeu, pentru fiecare lăudător al lui Iehova care
trăieşte atunci. W 10/15 40, 41.
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