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MISIUNEA ACESTEI REVISTE 

Sursele de știri care vă pot ține treji la chestiunile vitale trebuie să fie libere de cenzură și 

interese egoiste. „Treziți-vă!” nu are restricții. Ea recunoaște faptele, le face față, este deschisă în 

fața realităților publice. Nu este legată de ambiții sau obligații politice; este nestingherită de agenți 

de publicitate; este nepărtinitoare față de crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă, 

ca să vă poată vorbi liber. Dar ea nu abuzează de libertate; își păstrează integritatea față de adevăr. 

„Treziți-vă” folosește surse obișnuite de știri, dar nu este dependentă. Proprii ei 

corespondenți se află pe toate continentele, în sute de națiuni. Rapoartele ei necenzurate ajung la 

voi, din cele patru colțuri ale pământului, prin aceste coloane. Punctul de vedere al acestei reviste 

nu este limitat, ci internațional. Ea este citită în multe națiuni, în multe limbi, de persoane de toate 

vârstele. În paginile ei sunt trecute în revistă multe domenii de cunoștință: guvernare, comerț, 

religie, istorie, geografie, știință, condiții sociale, minuni ale naturii, deoarece aria ei de acoperire 

este la fel de vastă precum pământul și la fel de înaltă precum cerurile.  

„Treziți-vă” se dedică principiilor drepte, să demaște dușmani ascunși și pericole subtile, 

să apere libertatea pentru toți, să mângâie pe cei care plâng și să-i întărească pe cei deznădăjduiți 

de eșecurile unei lumi delincvente, reflectând singura speranță pentru stabilirea unei drepte Lumi 

Noi. 

Familiarizați-vă cu „Treziți-vă”! Rămâneți treji, citind „Treziți-vă!” 

 

PUBLICATĂ BILUNAR DE  

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, INC 
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„Este timpul să vă treziți”, - Romani 13:11 

Volumul XXI      Brooklyn, N.Y, 22 mai 1950   Numărul 10 

În interiorul Rusiei lui Stalin 
 

Au fost adunate o mulțime de rapoarte „exclusive” și au fost scrise multe cărți despre condițiile din interiorul 

U.R.S.S. Unele dintre acestea au prezentat faptele așa cum s-au derulat cu adevărat în spatele „cortinei de fier”; în 

timp ce altele, în încercarea de a face propagandă și de a stârni ură, au transformat realitatea în ficțiune și zvonurile 

în minciuni cunoscute. Materialul din următorul articol a fost adunat de corespondentul Treziți-vă! din Turcia, de 

la un om care tocmai s-a întors din Rusia, după ce a petrecut acolo patru ani, ca ofițer în armata germană, și alți 

patru ani în lagărele de muncă silnică ale lui Stalin. În timpul celor opt ani lungi, din 1941 până în 1949, el a putut 

vedea cu proprii ochi ce se întâmplă astăzi în Rusia. Următoarea povestire a fost compilată dintr-un interviu cu 

acest tânăr. 

 

Ne întoarcem în timp, în prima parte a celui 

de-al Doilea Război mondial, când domnul B. tocmai 

și-a încheiat educația în colegiu. Intenționa să devină 

avocat, dar nici n-a absolvit bine școala că a și fost inițiat 

în mașinăria de război a lui Hitler, aflată în expansiune, 

și a fost trimis să fie instruit ca operator de tanc. După 

câteva luni de lupte în Franța a fost promovat la rangul 

de locotenent și a fost trimis la granița de est, unde 

mințile luminate militare din Germania puneau la cale 

o invazie a Rusiei și o ofensivă fulger la Moscova. 

În iunie 1941 aceasta a început. Diviziile 

înarmate și unitățile de artilerie s-au năpustit pe 

teritoriul rus și și-au început marșul spre nord, cu trupe 

de soldați încheind coloana. Domnul B. se afla în elita 

de tanchiști Panzer la acel timp și a observat că făceau 

un progres rapid, adesea peste 40 mile pe zi, spre 

capitală, cu împotrivire minimă sau chiar deloc din 
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partea populației sau a trupelor sovietice. Adesea se 

opreau să-i aștepte pe proprii soldați pedestrași, apoi 

își continuau marșul, sperând ca în toamnă să 

captureze Kremlinul comunist. 

Cu toate acestea, ofensiva lor fulger a fost 

oprită chiar la intrarea în Moscova. De data aceasta 

rușii erau bine apărați și au putut să împiedice 

înaintarea germanilor. Pe măsură ce săptămânile 

treceau s-a instalat iarna geroasă, cu temperaturi 

extreme care ajungeau uneori la -50 grade sau mai 

puțin. Trupele sovietice erau bine echipate să lupte pe 

o vreme așa de rece, dar soldații germani, sărăcăcios 

îmbrăcați, n-au putut să-și continue ofensiva. Curând 

au aflat că petrolul va îngheța pe un ger așa de cumplit, 

iar diviziile lor înarmate nu se puteau deplasa pe o 

zăpadă așa de mare. Mii dintre ei și-au pierdut viața, pe 

măsură ce strategii militari pregăteau retragerea, fără 

să captureze ce-și propuseseră. 

Majoritatea celor dintre noi este familiarizată 

mai mult sau mai puțin cu retragerea Germaniei, cu 

cea de-a doua și cea de-a treia ofensivă și cu luptele 

pline de succes din Rusia, din iarna anului 1941, până 

la sfârșitul războiului. În cele din urmă, prin luna mai a 

anului 1945, când majoritatea trupelor lui Hitler se 

reîntorseseră la fostele poziții și mulți se aflau în 

Cehoslovacia și alte țări aflate la granița cu Rusia, a 

devenit evident că vor fi capturați fie de armatele 

anglo-franceze-americane, de la vest, fie de armata 

sovietică, de la est. 

Domnul B. relatează că generalul său, care 

avea în Cehoslovacia aproape 1.500.000 de oameni, 

împreună cu echipamentul lor, a fugit la generalul 

Eisenhower și acolo a semnat cu el o înțelegere, că la 

timpul  

capitulării toate trupele germane se vor preda mai 

degrabă forțelor anglo-americane decât rușilor. Între 

timp, la conferința de la Yalta, s-a hotărât ca 

Germania să fie împărțită pe zone, amânând pentru 

mai târziu înființarea unui guvern german 

permanent. Astfel, în lunile aprilie și mai, când 

germanii din sectorul de Est au început să se predea 

forțelor din Vest, li s-a spus că nu vor fi luați ca 

prizonieri de război, ci vor fi lăsați în Germania de Est, 

unde rușii se vor purta cu ei așa cum vor vrea. În 

această nesigură răsturnare de situație, la timpul 

capitulării oficiale, milioane de soldați au fost luați (fără 

echipament, care a fost dat Aliaților) de armata rusă, 

ca prizonieri de război. Imediat ei au fost îngrămădiți 

în trenuri și au fost trimiși din nou în Rusia, de data 

aceasta ca prizonieri, cu slabe speranțe de a-și mai 

vedea vreodată patria 

În lagărele de muncă ale lui Stalin 

Domnul B. a fost dus într-un mic lagăr de 

muncă, de aproximativ 2.500 prizonieri. Acolo li s-a 

spus că vor lucra la construirea de străzi și în construcții, 

opt ore pe zi, și vor fi bine hrăniți. Dar realitatea a fost 

cu totul alta, când primeau de trei ori pe zi o bucățică 

de pâine neagră și o supă subțire, făcută din porumb 

fiert. În mod firesc, tăria le slăbea pe zi ce trece, pe 

măsură ce gărzile nemiloase îi forțau să muncească din 

greu la lopată și târnăcop. După câteva luni mulți au 
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început să moară de subnutriție și bolile care au apărut 

de pe urma acesteia. 

Apoi au urmat lunile de iarnă reci și înghețate. 

Dar, în pofida temperaturilor scăzute, ei erau puși la 

muncă precum animalele. Mulți au murit de muncă 

istovitoare. Unii au încercat să fugă, dar erau prinși 

întotdeauna și aduși înapoi în arest, unde timp de trei 

luni primeau doar pâine și apă. Era într-adevăr o viață 

grea. Aceasta a continuat timp de patru ani și 

jumătate, de suferință și mizerie, timp în care au murit 

aproape jumătate din prizonieri și au fost lăsați în 

zăpadă și în frig. De amintit că în apropiere se afla un 

lagăr de muncă pentru femei, în care se aflau tinere din 

Spania. Ele fuseseră aduse acolo de mici, de comuniști, 

în timpul războiului civil din Spania, care a avut loc cu 

ani în urmă. Și ele renunțaseră la speranța de se mai 

întoarce vreodată acasă. 

Condiții generale în statul comunist 

„Statul sovietic hotărăște comportamentul și 

activitatea cetățenilor sovietici în diferite moduri. El îl 

educă pe poporul sovietic în spiritul moralității 

comuniste a sistemului, care introduce o serie de 

norme legale ce coordonează viața populației, 

impune interdicții, stabilește încurajări și denumește 

pedepse pentru încălcarea acestor norme. Statul 

sovietic apără aceste norme legale cu toată puterea. 

Comportamentul și activitatea poporului sovietic sunt 

hotărâte, de asemenea, de forța opiniei publice, care 

este creată prin activitatea numeroaselor organizații 

publice. În crearea opiniei publice rolul decisiv îl joacă 

partidul comunist și statul sovietic, care, prin 

intermediul numeroaselor media, formulează opinia 

publică și educă muncitorul în spiritul socialist”. Extras 

din numărul 4 al publicației Bolshevik din Moscova. 

Din cele de mai sus se poate observa că statul 

gândește în locul poporului. Pentru a continua politica 

comunistă de asuprire a fost adusă în existență poliția 

secretă, cunoscută sub numele de MVD. Aceasta este 

împuternicită să terorizeze, iar metodele lor sunt 

crude și nemiloase. Principala lor țintă este să 

neutralizeze orice opoziție politică, arestând (aproape 

tot timpul noaptea) pe toți suspecții și trimițându-i în 

lagărele de muncă. Și execuția este un mijloc obișnuit 

de a-i distruge pe adversari. Dacă „crima” este una mai 

neînsemnată, cel acuzat își poate pierde doar cartela 

de alimente sau locul de muncă, dar dacă MVD 

consideră că el știe că se întâmplă ceva în secret, recurg 

la toate torturile posibile pentru a-l face să 

„mărturisească”.  

Pentru a ajuta poliția MVD, printre populație 

sunt infiltrați „informatori”, pentru a observa mișcările 

oamenilor. Conversațiile sunt ascultate și raportate, 

suspecții sunt urmăriți unde se duc și cu cine se 

întâlnesc. Apoi, dintr-o dată, fără nici un avertisment, 

se fac arestări, și mulți sunt trimiși să lucreze în lagăre 

de muncă, fără să fie plătiți. Toate acestea tind să 

creeze un sentiment de nesiguranță, căci nu știi dacă 

vecinul de apartament este agent al poliției secrete 

sau informator care îți va raporta fiecare mișcare. 

Se estimează că doar trei procente din 

populație aparțin partidului comunist. Membrii sunt 
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aleși din rândul muncitorilor care s-au dovedit a fi 

instrumente benevole ale programului bolșevic de 

naționalizare și industrializare. Ei pot fi considerați 

„reacționari” și nu sunt acceptați în partid dacă 

membrii familiei au fost funcționari, învățători, preoți, 

etc., în timpul revoluției sau după aceea. Astfel, în 

pofida propagandei sovietice, din contră, în URSS 

există deosebire de clase, iar prăpastia dintre bogați și 

proletariat se lărgește de la o zi la alta. 

Prin urmare, viața în rândul maselor este una 

de groază. Cum să nu fie, cu suprimarea libertății de o 

poliție secretă atotputernică, pe de o parte, și 

sentimentul de nesiguranță care este creat prin aceste 

restricții, pe de altă parte, când oamenii obișnuiți 

suferă cu atât mai mult prin metode ce ajung până la 

punctul de înfometare. Sistemul de distribuire a 

alimentelor este departe de a fi unul potrivit și în cel 

mai bun caz dieta este sărăcăcioasă și lipsită de 

varietate. Cartelele de rații sunt date după categoria 

civică; astfel membrii de partid, funcționarii, învățătorii 

primesc suficiente alimente și îmbrăcăminte pentru 

un trai comfortabil, în timp ce aceia din rândul maselor 

primesc mai puțin decât are nevoie un muncitor 

obișnuit. Într-un sat nu s-a găsit pâine timp de trei luni 

și când știi că pâinea este mâncarea de bază, îți dai 

seama de gravitatea situației.  

Peste tot, atât în magazinele cu prețuri fixe, 

cât și pe piața liberă, mâncarea și îmbrăcămintea sunt 

foarte scumpe. Ca exemplu de prețuri extrem de 

mari, untul se vinde cu 4 $ livra, ouăle între 30 și 50 

cenți bucata și carnea între 2,5 și 4 $ livra. Fructele și 

legumele nu sunt așa de scumpe când sunt în sezon, 

dar în timpul lunilor de iarnă chiar și acestea ajung la 

prețurile de pe piața neagră. 

Distracție și educație 

În public nimeni nu râde. Excepțiile sunt la 

filmele și teatrele unde capitalismul este ridiculizat și 

așa-numitul „imperialism” străin este batjocorit. De 

fapt, nu există nici un fel de distracție care să nu 

servească direct promovarea ideologiei comuniste. 

Toate filmele, piesele de teatru și concertele sunt 

cenzurate înainte să ruleze, ca oamenii să vadă ce 

intenționează să arate guvernul. 

Același lucru este adevărat și în școli. 

Profesorii sunt aleși dintre membrii de partid care sunt 

capabili să instruiască copiii în doctrina Marxistă. Cărțile 

slăvesc statul comunist și susțin programul socialist. 

Astfel, pe lângă curiculumul obișnuit din școală, de 

istorie, știință, tinerii sunt învățați patriotismul, 

mișcarea fizică și pregătirea pentru război. Lor li se 

predau chiar discursuri de la inimă la inimă, care-i 

învață că nu există Dumnezeu, că toate țările 

capitaliste sunt hotărâte să răstoarne regimul sovietic 

și că doar Rusia reprezintă adevărata democrație, 

justiție și pace. Ca urmare, când copilul ajunge la vârsta 

de 11-12 ani, este foarte experimentat în doctrina 

comunistă. 
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Industrie și agricultură 

Fiecare formă de afacere și de muncă este 

controlată de guvern. Chiar și muncitorii sunt 

mobilizați și sunt trimiși acolo unde nevoia este mai 

mare. Se pune accent pe producția militară, iar politica 

obișnuită este să faci cât mai multe piese suplimentare 

în timpul programului de lucru. Majoritatea 

proprietarilor de fabrici au fost dați la o parte și în locul 

lor au fost puși directori dintre muncitorii obișnuiți. 

Acești noi directori de fabrici sunt supuși unui director 

politic, care dă ordine și spune câte piese să producă 

fiecare muncitor.  

În această privință este interesant de aflat 

despre un erou rus, pe nume Stakhanov, care a 

introdus un nou sistem de fabricare a pieselor cu 

productivitate ridicată. El a fost un miner care în 1935 

a inițiat „brigăzi” de muncitori, care erau instruiți într-o 

metodă de lucru bazată pe împărțirea strictă a 

muncitorilor. Acești muncitori puteau să producă mult 

mai rapid decât era posibil atunci când individualii 

lucrau singuri, iar în timp metodele lor s-au aplicat, în 

diferite forme, în multe domenii ale industriei. Această 

metodă a devenit cunoscută mai târziu sub numele 

de „Stakhanovism”, iar astăzi se așteaptă ca fiecare 

muncitor să facă față standardului înalt de producție 

inițiat de această politică. Muncitorul care excelează în 

acest spirit de competiție este făcut adesea director de 

fabrică, luând locul celui dinaintea lui, care a refuzat să 

primească ordine de la superiorul lui politic. 

În fermele colectivizate de care s-a auzit 

adesea se cere aceeași măsură de supunere. Aici 

familiile trăiesc împreună și cooperează îngrijindu-se 

de terenurile deținute de guvern. La timpul 

recoltatului trebuie plătite taxele, iar uneori țăranii sunt 

lăsați doar cu 20% din producția obținută de ei, cu care 

trebuie să trăiască până anul următor. Pentru că 

lipsesc utilajele moderne din agricultură trebuie făcută 

multă muncă prin metode greoaie și multe ore de 

lucru. Se spune că în aceste ferme comunale „este 

imposibil pentru țărani să moară sau să 

trăiască”. Ei sunt ținuți la limita înfometării, 

primind câte un porc sau o oaie, care să le 

ajungă până anul următor. 

Religie 

Ostilitatea față de religie este arătată clar în 

fraza mult citată a lui Marx, care o descrie ca pe o 

„otravă pentru oameni”. Totuși, în orașele mai mari 

precum Moscova a fost permis să rămână deschise 

câteva biserici și astfel să ascundă faptul că religia nu 

este liberă; căci de obicei în aceste orașe observatorii 

străini frecventează bisericile, mai ales în vacanțe. 

Ateismul este obligatoriu pentru toți membrii 

partidului comunist și ei nu iau parte niciodată la 

servicii religioase, de teama de a nu-și pierde calitatea 

de membru. Nici învățătorii, oficialii din guvern, soldații 

nu trebuie să fie văzuți în biserică, fiind amenințați că-și 

vor pierde cel puțin cartela de rații, dacă nu chiar 

funcția. 
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Deși, poate în ultima vreme s-a arătat mai 

multă toleranță față de religie decât în zilele după 

revoluție, totuși închinarea în public este interzisă. Nici 

un preot tânăr nu poate fi hirotonisit oficial pentru 

serviciu, deși foștii preoți care au scăpat cumva de 

îngrozitoarele zile ale anului 1917 pot rămâne în 

parohiile lor care sunt deschise. Potrivit domnului B., 

aproape fiecare casă conține unele articole religioase 

de închinare și mulți bătrâni spun rugăciuni înaintea 

acestora, în particular. 

O experiență va ilustra atitudinea generației 

mai tinere față de participarea la închinarea religioasă. 

O fată a povestit cum biata ei mamă se ruga în fiecare 

zi la „fecioară” și la Dumnezeu, în timp ce ea nu s-a 

rugat niciodată, ci mergea la filme cu logodnicul ei, un 

tânăr comisar. Mama ei, a adăugat ea, era săracă, 

înfometată și prost îmbrăcată, în timp ce ea era 

bogată, bine îmbrăcată și avea chiar ciocolată, 

considerată o delicatesă în Rusia. Prin aceasta ea 

intenționa să arate că Dumnezeu nu există, sau că nu 

poate să răspundă la rugăciuni.  

În regiunile rurale au fost închise toate 

bisericile pentru închinare publică. Multe biserici de 

lângă fermele colectivizate au fost transformate în 

hale pentru utilajele agricole, altele au fost 

transformate în depozite pentru cereale, în timp ce 

clădirile mai mari și mai frumoase din sate au fost 

transformate în școli și muzee. Domnul B. a vizitat un 

astfel de muzeu și printre alte lucruri a observat o 

ilustrație ce arăta diferitele stadii de dezvoltare ale 

embrionului uman. La ultima imagine era o imagine 

cu o inscripție care spunea: „Din cele de mai sus se 

poate observa că doar bărbatul și femeia dau viață 

copilului și că Dumnezeu nu are nimic de-a face cu 

aceasta, așa cum se crede în mod obișnuit”. 

Căsătoriile nu sunt oficiate în biserică. Mirele 

și mireasa trebuie să fie căsătoriți de un funcționar al 

statului, care mai întâi le verifică cărțile de identitate să 

vadă dacă nu sunt „reacționari”. Dacă sunt „curați” 

atunci o ștampilă de gumă face șmecheria și cei doi 

devin soț și soție. Cu toate acestea, divorțurile se obțin 

greu, în ciuda faptului că familiile sunt separate adesea 

una de alta sub legea serviciului militar.  

În sfârșit, înapoi acasă  

Într-o zi, cu câteva luni în urmă, domnul B. își 

îndeplinea sarcina obișnuită în curtea închisorii, când la 

toți prizonierii li s-a cerut să se adune pentru inspecția 

de rutină. Nimeni nu îndrăznea să spere că se va 

întoarce acasă și nimeni nu știa că politicienii din 

Germania de Est îi ceruseră Rusiei să predea pe 

prizonierii de război ale căror case se aflau în Zona de 

Est, sub influență comunistă, astfel încât să se facă 

propagandă cu această mișcare. La examinare mulți 

au fost respinși, dar unii au fost acceptați să plece din 

lagăr. Domnul B s-a aflat printre acei puțini cărora li s-a 

spus să-și facă bagajele. Până atunci ei credeau că vor 

fi transferați într-un alt lagăr din apropiere, dar când au 

fost urcați în tren au început să suspecteze că s-ar 

putea să treacă granița și să plece spre casă.  

Pe tot drumul toată lumea era liniștită și 

calmă. Era ca la o înmormântare. La granița Rusiei au 
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venit gărzi și le-au poruncit la câțiva oameni să 

coboare, înainte ca trenul să-și continue călătoria. 

Aceasta s-a întâmplat mereu, pe măsură ce treceau 

prin alte țări ce se aflau sub influență comunistă, până 

când mulți din numărul lor au fost coborâți din 

vagoane. Domnul B. estimează că doar o mie din acest 

grup a trecut granița în Germania.  

În cele din urmă au ajuns la Berlin. Ce 

diferență era față de câțiva ani în urmă! Când au fost 

eliberați de autoritățile ruse mulți au început să-și 

caute casele distruse în bombardamente, sau familiile 

care erau fie moarte, fie împrăștiate pe aici, pe acolo. 

Se raportează că majoritatea foștilor prizonieri s-au 

îndreptat spre Zona de Vest, acum aflată sub un nou 

guvern german. Cel puțin asta a făcut domnul B. Acolo 

oficialii americani i-au pus întrebări despre ce a văzut, 

unde se află amplasate lagărele, etc. De acolo a primit 

o viză de intrare în Turcia și a făcut o călătorie la 

Istambul, unde a relatat lucrurile de mai sus pentru 

corespondentul Treziți-vă! Acesta a fost un sfârșit 

fericit la o experiență crudă, chinuitoare și 

deznădăjduită, sub ambii „stăpâni” germani și ruși. 

Sănătatea lui este șubredă, iar amintirile din trecut încă 

îi vin în minte ca un film pe un ecran, dar încetul cu 

încetul se adaptează la un nou mod de viață, după 

nouă ani lungi.  

Realitatea este că în URSS sunt ținuți încă 

milioane de prizonieri, unde este o crimă să te închini 

lui Dumnezeu și să spui NU statului. Presa comunistă a 

salutat eliberarea acestor câțiva prizonieri ca „gest 

generos”. Dar asta este o altă înșelătorie pentru a crea 

mai multă confuzie despre condițile complexe din 

țările de sub controlul lui Stalin. Este tipic descrierii lui 

Lenin despre cum trebuie să triumfe comuniștii: 

„Trebuie să folosim orice înșelătorie, viclenie, șiretlic și 

orice metode ilegale, tăinuirea și ascunderea 

adevărului. ... Atâta timp cât există capitalismul și 

socialismul, noi nu putem trăi în pace. În cele din urmă, 

unul sau altul va triumfa. Cântecele funebre vor fi 

cântate Republicii Sovietice sau capitalismului 

mondial. Dar până se va întâmpla acest lucru, rolul 

principal este să manipulăm și să înșelăm ”. În mod 

sigur, ei plănuiesc să-și continue înșelătoriile și 

manevrele și să acopere adevărul, deoarece 

rapoartele arată că au o armată puternică și își cresc 

mereu tăria militară. După cum o arată majoritatea 

autorităților, uniformele, echipamentul și precizia lor 

nu prea pot fi egalate.  

Fără îndoială, Rusia lui Stalin este una din împărățiile 

menționată în profeția lui Daniel, care, alături de 

celelalte națiuni nelegiuite de pe pământ, vor fi 

distruse complet în bătălia Armaghedonului. 

Relatarea din capitoul 2, versetul 44, arată: „În zilele 

acelor împărați Dumnezeul cerului va întemeia o 

împărăție care nu va fi distrusă niciodată, iar 

suveranitatea ei nu va fi lăsată altui popor; ci va zdrobi 

în bucăți și va nimici toate aceste împărății și ea va 

dăinui pentru totdeauna”. (ASV) Comuniștii nu vor 

găsi nici un mod de a-l evita pe regele acelui guvern 

drept. 
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Măsura omului 
Citind rutina știrilor de zi cu zi despre lăudăroșeniile zilnice ești sigur că liderii mondiali nu au luat la inimă 

avertismentul divin: „Ce este omul, ca să te gândești la el și fiul omului, ca să-ți pese de el?” Cei puternici dintre 

oameni ar putea să insiste cu folos asupra acestor fapte: Toți locuitorii pământului ar putea fi îngrămădiți într-un 

sicriu, cu o dimensiune de o milă-cub. Această cutie încărcată cu toată carnea umană n-ar ocupa Grand Canyon, 

Arizona, n-ar umple un singur crater precum Haleakala sau Mauna Kea (Insulele Hawaii), n-ar acoperi trei mile din 

suprafață dacă ar fi aruncat într-unul din adâncimile oceanului. Dacă ar fi împrăștiată pe culmile unui lanț muntos 

sau într-o junglă, sosirea acesteia ar înspăimânta păsările și animalele doar un moment. Ca volum ar fi egalată de 

cursul zilnic al Amazonului. Acest glob este una dintre cele mai mici planete din sistemul nostru solar, care se 

învârte în jurul soarelui, care are de 332.000 ori masa pământului. Dar cât din spațiul celest ocupă soarele și 

planetele care se rotesc în jurul lui? Să aruncăm o privire pe harta astrală a Căii Lactee! Calea Lactee este galaxia în 

care co-funcționează sistemul solar. Stelele sunt împrăștiate pe bolta cerească în mod neregulat. Lângă cercul de 

la exterior se află o mică fărâmă. Aceasă parte nesemnificativă reprezintă întregul nostru sistem solar. Din acest 

punct de observație aparent staționar omul a văzut probabil foarte puțin din Univers, chiar și cu uriașul telescop 

Palomar. Dar chiar și așa, observația sa duce la concluzia că această Cale Lactee nu este singura galaxie cu multiple 

sisteme solare. Înainte ca marginile vizibile ale spațiului, aflate la un bilion de ani lumină, să fie observate de 

telescopul de 200 inchi Palomar, oamenii de știință au estimat că cel puțin alte 200 de milioane de galaxii rivalizează 

cu Calea Lactee în a ieși în evidență. Atunci cine va disputa posibilitatea că dacă astronomii umani ar proiecta un 

bilion de ani lumină (lumina se propagă cu aproape 6 trilioane mile pe an) în, să zicem un bilion de direcții, ar putea 

fi observate de fiecare cât mai multe nebuloase? Dacă pământul este ca și un grăunte de nisip, cât de important 

este pentru Făcătorul Universului nemărginit dictatorul uman, făcut din carne care putrezește? Atunci este 

exagerat să repetăm. „Ce este omul, ca să te gândești la el?” N-ar trebui ca toți conducătorii imperiilor pământești 

să dea atenție, în mod profitabil, la adevărul demonstrat: „Înaintea lui toate națiunile sunt nimic; pentru el sunt 

neînsemnate și fără valoare” (Isaia 40:17, Moffatt).
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De la corespondentul Treziți-vă! din Republica Dominicană 

 

Era o frumoasă zi însorită de decembrie, iar 

parcurile erau pline de flori. Leon Glass și prietenul său 

american, Jeremiah Stolfi, erau mulțumiți de partea lor 

în viață, în timp ce se plimbau pe strada Conde din 

Ciudad Trujillo,  

 

Republica Dominicană. Aveau probleme, dar aveau 

libertatea de  

 

a face lucrul care le plăcea cel mai mult, adică să 

vorbească cu oamenii despre credința lor în Biblie și 

despre promisiunile despre o lume mai bună care va 

veni, pe care le-au găsit în Biblie. 

În timp ce treceau pe lângă locul unde lucra 

Leon, în noua clădire modernă ce găzduia Loteria 

Națională, Leon a spus: „Hai să intrăm și să ne 

cântărim!” Ce șoc au avut amândoi atunci când 

portarul le-a spus: „Am ordine să nu-i dau voie lui Leon 

Glass sau lui Francisco Madera să intre în această 

clădire.” „Dar de ce?”, a întrebat Leon. „Nu mai sunteți 

angajat aici, iar eu am ordine să nu vă dau voie să intrați 

în această clădire”, a răspuns portarul. 

Aici era o altă verigă în lanțul de evenimente 

ce avea să urmeze. Cu o zi înainte de scena de la ușa 

Loteriei în biroul unde lucrau Leon și Francisco circula o 

telegramă pentru președintele Republicii Dominicane, 

Rafael Trujillo, în care președintele era preamărit 

pentru declarația împotriva tuturor agresorilor din 

această țară. Semnatarii mai declarau că vor fi 

credincioși actualului regim și că nu vor recunoaște nici 

o Biblie, ci doar pe Trujillo. Leon și Francisco n-au putut 

semna o supunere față de orice om sau conducere a 

oamenilor, deoarece și-ar fi călcat legământul pe care 

l-au făcut cu Dumnezeu, de a-l pune pe El pe primul 

loc, recunoscându-l ca Salvator al lor.  

Da, ei și-au pierdut slujbele relativ bine plătite, 

iar câteva zile mai târziu au fost chemați în armată 

pentru serviciu militar. Aceste recrutări pentru serviciul 

militar, potrivit legii, se fac prin tragere la sorți. În legile 

pentru serviciu militar există o prevedere pentru 

scutire. Aceste scutiri nu sunt definite, dar în general se 

referă la persoane cu dizabilități sau bolnave. Cei doi 

martori au făcut cerere la președintele Trujillo să fie 

scutiți, deoarece erau slujitori care-și devotau timpul și 

energia predicării Evangheliei. În cererea făcută pentru 

a fi scutiți ei au prezentat dovezi despre serviciul lor. 

Toate actele au fost trimise la președinte, prin 

intermediul biroului militar, prin scrisori 

recomanadate, cu confirmare de primire. Colonelul 

din armată a spus că scrisoarea a fost trimisă 

președintelui din biroul său, dar niciodată nu s-a primit 

vreo confirmare de primire. 
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Incorecta tragere la sorți 

Câteva zile mai târziu, toți care semnaseră 

scrisorile au primit chemare pentru serviciul militar. 

Poate cineva ar putea spune că a fost doar o 

întâmplare că au fost chemate toate acele persoane 

care erau interesate de lucrarea educațională în Biblie 

a martorilor lui Iehova, dar atunci când sunt chemați și 

doi cetățeni americani ... întreaga chestiune începe să 

miroase a opoziție planificată. Când a fost pusă 

întrebarea cum au apărut numele celor doi americani 

în loteria dominicană pentru serviciu militar, ofițerul a 

spus: „Nu se pun astfel de întrebări!” 

Ați putea spune că este ceva neobișnuit 

pentru o republică ce caută să-și demonstreze 

amabilitatea și libertatea față de un comitet de 

investigații al Națiunilor Unite, care se întreabă de ce 

există atâta tulburare în Zona Caraibelor? Dar 

așteptați! Vine ziua când oamenii (acum patru la 

număr) trebuie să accepte instruirea militară. Ei 

raportează la birou și imediat sunt duși la închisoare. 

Asta se întâmpla luni, 2 ianuarie. Legea spune că 

pentru refuzul de a fi instruit pedeapsa este de cinci zile 

de închisoare pentru fiecare zi de refuz. Cele cinci zile 

trec și cei patru sunt încă la închisoare, fără să fie acuzați 

sau audiați. Vine ziua de duminică. Aceasta este zi de 

vizită pentru toate închisorile, așa că aproape cincizeci 

de prieteni de-ai martorilor se coboară în fort să-i 

viziteze. În loc să li se permită celor cincizeci să intre toți 

odată și să-i viziteze timp de două ore, care sunt 

alocate fiecăruia, li se dă voie la grupuri mici, de câte 

opt sau zece persoane, să-i viziteze câte zece-

cincisprezece minute, apoi să intre un alt grup. Vizitele 

se fac într-o cameră specială și toți care-i vizitează pe 

acești băieți trebuie să-și dea numărul de înregistrare și 

numele. În felul acesta au fost identificați toți care-i 

simpatizau pe băieți. Nu este nevoie să mai spunem că 

toți care i-au vizitat pe băieți au fost chemați în serviciu. 

După ziua de vizită de duminică a venit ziua 

de luni, cu martorii tot la închisoare; apoi, marți 

dimineața, o gardă le spune oamenilor: „Puteți merge 

acasă!” Ei au petrecut o noapte acasă, apoi, ziua 

următoare, gărzile au venit să-i caute și au fost duși iar 

la închisoare. 

În câteva zile prinde contur ceva ce seamănă 

cu justiția legală. Se zvonește că vor avea un proces. Li 

se spune să se pregătească de proces cu o zi înainte de 

proces. Se îmbracă în haine curate și sunt duși la Palatul 

Justiției.  

În curte sunt aproape o sută de oameni, majoritatea 

martori, care s-au adunat acolo să ia parte la proces. 

Băieții sunt acuzați de curte că au refuzat serviciul 

militar. Apărarea lor este că ei ascultă de Dumnezeu 

atunci când legile omului vin în conflict cu legile lui 

Dumnezeu și din moment ce ei sunt cetățeni ai 

acestei republici, care are ca slogan „Dumnezeu, țara 

și libertatea”, ei fac chiar acest lucru, ascultă mai întâi 

de Dumnezeu. Ei au mai punctat și faptul că 

președintele nici nu le-a refuzat, nici nu le-a acordat 

scutirea pe care au cerut-o. După o audiență de 

aproximativ cincizeci de minute curtea s-a retras. În 

ziua următoare judecătorul dominican decretează ca 
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Dumnezeu să se închine serviciului militar, și stabilește 

o pedeapsă de 18 luni de închisoare în muncă 

publică. S-a făcut apel la o curte superioară, iar 

martorii s-au întors în închisoare să muncească 

pentru stat. 

Răspândirea campaniei împotriva 

martorilor 

Și în alte părți ale țării se întâmplă 

evenimente. San Francisco de Macoris (cu o populație 

de 10.000) i-a primit recent pe misionarii de la 

Watchtower și lucrarea lor educațională din Biblie. Ei 

(patru fete) au primit împotrivire din partea catolicilor. 

Adolescenții le-au bătut la cap pe fete cu un cântec, a 

cărui temă era: „Ieșiți afară, protestanți, noi suntem 

catolici!” Semnul de la Sala Împărăției a fost rupt. Acele 

persoane turbulente au prins curaj, au aruncat cu 

pietre și bastoane, făcând mai dificilă lucrarea 

educațională a misionarilor în anumite părți ale 

orașului și aceasta în pofida unei forțe polițienești 

foarte respectată. 

Santiago (cu o populație de 50.000) are 

străzile din centru pline cu mii de afișe, de 10/12 inchi, 

cu revistele Watchtower și Treziți-vă!, avertizându-i pe 

catolici să nu aibă nimic de-a face cu martorii lui Iehova 

și încheind cu: „Trăiască Fecioara mărețului Har!” 

(Sfântul patron al Republicii Dominicane) 

„Gentlemenii mărețului Har” semnează pliantul, dar 

evident nu este așa de „nobil” să pui pliante în mâinile 

oamenilor, căci tâlharii, cerșetorii și bădăranii de pe 

străzi le împrăștie, iar mulți dintre aceștia, când sunt 

informați de martori de natura pliantului refuză să le 

mai împrăștie. Câteva săptămâni mai târziu apare un 

alt pliant care leagă Turnul de veghere, Treziți-vă! și 

martorii lui Iehova de comunism. Acesta este semnat 

de „Tineretul mărețului Har”. Chemarea în serviciul 

militar pune în închisoare un martor, pentru doi ani, în 

Santiago. Aproape toți care studiau cu martorii au fost 

chemați în armată și au fost avertizați să nu aibă nimic 

de-a face cu această lucrare.  

În San Cristobal (cu o populație de 3.000) 

locul de naștere al președintelui în funcțiune, un 

martor al lui Iehova este om de afaceri, farmacist. El 

ține studii din Biblie în farmacia lui de acasă. Într-o 

noapte cineva a rupt semnul de la Sala Împărăției din 

fața clădirii. Ziua următoare a venit poliția cu 

avertismentul de a înceta activitățile de predicare sau 

va suporta consecințele acțiunii gloatei. Acțiunea 

gloatei prin cetățeni din această așa-zisă republică este 

neobișnuită, așa cum a fost în Germania de sub 

conducerea lui Hitler. Amenințările au eșuat să-și 

atingă scopul, deoarece Luis, martorul, își continuă 

lucrarea de predicare. În această țară benzina este 

raționalizată și Luis a cumpărat recent o mașină și are 

nevoie de benzină ca să meargă cu ea; dar când a 

început această campanie împotriva martorilor lui 

Iehova, el a cerut cartela pentru rația de benzină, a 

primit-o, iar ziua următoare a venit un polițist și i-a luat-

o. El avea autoritate de la șeful responsabil cu 

raționalizarea. 
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Următorul lucru a fost chemarea în serviciul 

militar. Deși Luis are peste 40 de ani a fost chemat și el. 

Legea spune că doar în timp de război bărbații între 35 

și 55 de ani trebuie să fie chemați în forțele armate, dar 

acum este timp de pace. Acest serviciu se face timp de 

două ore, în prima duminică a fiecărei luni. Scrisoarea 

acestuia adăuga: „Refuzul va fi considerat act de 

rebeliune și va însemna închiderea într-un lagăr 

militar”.  

Faptul că el a refuzat din motive de conștiință 

a făcut să fie dus în fortul armatei, unde a petrecut o 

noapte. Ziua următoare anumiți prieteni cu influență 

au plătit cauțiunea și el a fost eliberat. Nu a fost stabilită 

o dată pentru proces. Și alți șase care studiau cu 

martorii lui Iehova au fost chemați în serviciul militar. 

Toți și-au pierdut locul de muncă. 

 

„Scăpați” de Martori! 

Să ne întoarcem în capitală, Ciudad Trujillo! 

Aici campania continuă și se intensifică. Acum șase 

martori sunt în închisoare. Cererile pentru scutire încă 

n-au primit răspuns de la „binefăcătorul binevoitor” al 

Republicii Dominicane. Câteva femei și-au pierdut 

locul de muncă pentru că sunt martore ale lui Iehova. 

Oamenii care se opresc să stea de vorbă cu martorii pe 

stradă sunt avertizați, mai târziu, să se ferească de ei. 

Oricine studiază Biblia cu martorii lui Iehova va primi în 

scurt timp o vizită de la un polițist sau de la un detectiv 

cu binecunoscutul avertisment. 

Unora li s-a spus pe față că este în derulare o 

campanie de a „scăpa” de martori. Martorii sunt 

urmăriți peste tot pe unde merg. Tot ce fac și spun 

ajunge la oficialii aflați la putere. Oamenii sunt apăsați 

de teamă, ca de un nor plin de ură. Fiecare zi aduce 

vești despre presiunea pusă asupra martorilor lui 

Iehova. Oamenilor aflați în închisoare nu li se dă voie să 

primească mâncare de la familie. Un articol de ziar din 

Nacion i-a calomniat pe martori, spunând că sunt 

comuniști. Au fost publicate tot felul de minciuni, într-

un articol de jumătate de pagină. Când editorul a fost 

confruntat cu faptele despre Societatea Turnul de 

Veghere și lucrarea lor, nici măcar n-a încercat să-și 

apere articolul, ci a vorbit doar despre legi. El știa că nu 

avea nici un fel de bază pentru afirmațiile făcute 

împotriva martorilor că sunt comuniști. A promis că va 

tipări scrisoarea, dar ziarul din aceeași noapte a tipărit 

un alt articol calomniator, în care martorii erau atacați, 

dar scrisoarea cu explicații nu a fost publicată niciodată. 

Oficialii de la consulatul și ambasada 

guvernului american au refuzat să aducă la lumină 

adevărul despre falsele acuzații împotriva corporației 

americane Watchtower Bible and Tract Society și să-și 

justifice declarația că „situația de aici cu Trujillo este 

deja instabilă și ei nu vor să o facă și mai rea”. 

Peste toate acestea, martorii au mers înainte 

cu lucrarea de predicare și multe persoane cu 

bunăvoință văd necesitatea de dreptate mai mult 

decât oricând înainte și știu că doar Dumnezeu poate 

aduce un guvern drept. Așa că ei continuă să se roage 

„Să vină împărăția Ta!” Martorii lui Iehova știu că încă 
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mai există multe persoane cu bunăvoință care au 

nevoie să audă mesajul Împărăției și prin harul lui 

Dumnezeu îl vor auzi. Martorii nu sunt radicali care 

încearcă să schimbe guverne, ei vor doar să aibă 

libertate pentru a-și continua lucrarea educațională 

din Biblie, spre onoarea Domnului și pentru folosul 

oamenilor drepți. Conducătorii și guvernatorii poate 

cred că supunându-se preoților și cardinalilor catolici și 

făcând pace cu ei vor avea de câștigat atât în plan 

material, cât și în plan spiritual; dar să se uite la istoria 

modernă! Ce a avut de câștigat Hitler, chiar dacă a 

semnat un concordat cu papa? Ce beneficii au rezultat 

de pe urma faptului că au primit binecuvântări din 

partea papei? Ce beneficii a obținut Mussolini de pe 

urma faptului că a primit binecuvântări din partea 

papei? Distrus, înlăturat și disprețuit! Franco are 

binecuvântările papei și care este starea Spaniei? Pace 

și prosperitate? Din contră! Ambarcațiunea 

„Magallenes” aduce, cu regularitate, peste 700 de 

refugiați din Spania? Unii ajung aici, alții se duc în Mexic, 

Venezuela și Cuba. Întrebați-i pe acești refugiați despre 

Spania! Ei mi-au spus că în orașe oamenii trăiesc nu din 

bunuri raționalizate, ci de pe piața neagră. Preoții sunt 

mână în mână cu poliția, dar este conducerea lor 

binecuvântată cu pace și mulțumire? Peste tot unde 

domină catolicismul oamenii suferă.  

Este această campanie împotriva martorilor lui 

Iehova din această țară o experiență anticipată din 

felul de invitație pe care o face papa protestanților 

care „s-au rătăcit din staulul catolic”? Ce mod de a 

convinge oile rătăcite! - și asta într-un „an sfânt”! 

Îndurarea sângeroasei Maria 

Următorul citat este luat din articolul Catholic Digest din februarie, 1947, intitulat „Moarte sub domnia a 

două regine”. „Suferințele victimelor protestante ale persecuției catolice din Anglia, din 1555 până în 1558, sub 

regina Maria, au fost descrise în mod realist de John Foxe, a cărui Carte a martirilor foarte respectată în Anglia 

protestantă, a fost timp de mulți ani și încă mai este un arsenal de arme împotriva Bisericii Catolice. John Foxe este 

responsabil de faptul că numele de Maria Tudor a devenit în Anglia un cuvânt legat de tot ce înseamnă crud și rău. 

Sângeroasa Maria, nefericita regină etc....  

Cu toate acestea, există un aspect demn de remarcat în arderile pe rug din Smithfield, care a scăpat 

observației lui Foxe și a scriitorilor protestanți ulteriori. Cei care au fost responsabili de arderea protestanților pe 

rug , fie că a fost Maria, fie slujitorii ei, n-au fost oameni cu sânge rece, oameni cruzi, cu inimă de gheață, care 

doreau să obțină suferință fizică de la victimele lor. De fapt, ei se ocupau de măsuri pentru a le scurta și a le ușura 

durerea. Moartea pe rug nu era făcută mai plăcută în felul acesta, dar nici nu era o manifestare intenționată de 

cruzime barbară. 
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Oficial s-a permis ca cei ce erau condamnați la moarte pe rug să aibă pe piept un săculeț cu praf de pușcă, care 

exploda la primul contact cu focul, care fie cauza o moarte instantanee, fie făcea victimele inconștiente. 

Bineînțeles, dura puțin ca flăcările să urce de la picioare la săculețul plin de îndurare al Mariei și să facă o gaură în 

piept. Adesea, în locul prafului de pușcă era pusă o Biblie la gâtul victimei, iar copiii acesteia erau obligați să 

aprindă rugul. 

 

 

De la corespondentul Treziți-vă! aflat la bordul ambarcațiunii 

misionare „Sibia” a Societății Watchtower 

 

Este păcat că Insulele Virgine nu sunt așa de 

cunoscute, mai ales în Britania și Statele Unite, căci 

aceste insule costă mulți bani pe plătitorii de taxe din 

Statele Unite, iar pe Britania o costă mult sânge. Cu 

toate acestea, majoritatea oamenilor au doar o idee 

vagă despre unde se află acestea, „undeva în Caraibe”. 

Dacă ești interesat plimbă-ți ochii pe hartă, la est de 

Puerto Rico, și vei vedea micul grup de insule marcat 

acolo. Ele cuprind: St. Thomas, St. John, St. Croix, 

Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dike, Peter Island, 

Anagada și câteva chei și stânci Primele trei amintite 

aparțin Statelor Unite, fiind cumpărate de la danezi în 

1916, pe suma de 25.000.000 $. Restul sunt 

revendicate de Anglia. 

Toate insulele, cu excepția Anagadei, au fost 

vizitate de yahtul misionar „Sybia”. Anagada este o 

insulă de corali, înconjurată de ape puțin adânci 

necartografiate, așa că echipajul yahtului Sybia a 

hotărât ca pentru moment insula să fie ocolită.  

Este de-a dreptul greu să descrii insulele, 

forma și terenul lor, dar dacă ar fi să iei un covoraș de 

lână și să tragi de el în toate părțile rezultatul ar putea 

reprezenta foarte bine cu ce se aseamănă Insulele 

Virgine de pe mare. Trecători minunate care străbat  

 

 

munții, creste mari cu formă de farfurie, toate înverzite 

și bogate în vegetație tropicală și flori sălbatice. 

Turistul obișnuit va vedea doar exteriorul și va 

pleca acasă cu o impresie despre priveliști și lucruri la 

care se aștepta. Dar ia să urce el dealurile pe un 

măgăruș și va întâlni pe adevăratul locuitor al insulei – 
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o persoană sinceră, amabilă, politicoasă, cu grai blând, 

complet diferită de cele care hoinăresc pe țărm.  

Insula este vizitată de câțiva proprietari de 

yaht și alții, majoritatea dintre ei iarna. Într-adevăr, în 

aceste luni este foarte cald, dar vara nu este prea cald, 

iar vizitatorul are atunci mai multe avantaje: fructe 

tropicale care cresc din abundență, mai ales în Tortola, 

ape liniștite și băi încânătoare în mare, pe cele mai 

frumoase plaje. 

În timpul lunilor de iarnă aceleași plaje sunt 

lovite de valurile mari ale agitatului Atlantic. Nisipul 

este spălat de pe bancurile mari, scoțând la iveală 

stânci dezgolite. De aceea, merită să vezi valurile mari 

cum se ondulează și se aruncă cu greutate peste 

stâncile negre, netezite de pe urma acestui tratament 

de mulți ani. Poți privi un val mare care se apropie de 

țărm, să-l vezi cum vine, o maiestuoasă masă 

puternică de apă, de un albastru puternic, care pare să 

capete viteză și care se transformă de la culoarea 

albastru la verde-deschis. Acesta începe să se ridice, iar 

deasupra lui se formează culorile curcubeului. Se 

arcuiește asemenea gâtului unui cal care se lasă pe 

picioarele din spate, se avântă cu o viteză mai mare, 

lăsând în spate o urmă înspumată, până se izbește de 

plajă și se grăbește sălbatic printre pietre, ca și când ar 

căuta orice lucru în mișcare pe care să-l tragă înapoi în 

valurile lui învolburate. Peste tot aerul este sărat și 

umed. 

Vara aceleași plaje sunt acoperite cu nisip fin, 

pe măsură ce apele mai liniștite sapă pe sub crestele 

mari, netezindu-le. Atunci poți sta la umbra deasă a 

unui copac, în timp ce liniștitele valuri tropicale șoptesc 

duios pe țărm și îți udă mângâietor corpul. 

Argumentul inevitabil împotriva unei călătorii 

în timpul verii în Insulele Virgine ar fi, de obicei, 

posibilitatea unui uragan. Firește că uraganele sunt 

ceva de care să-ți faci griji, dar în aceste zile moderne cu 

radio și radio-telefonie cel care face o croazieră este 

oarecum în siguranță. San Juan transmite condițiile 

meteo de două ori pe zi și de obicei dă suficiente 

avaertismente, astfel încât oricine navighează pe un 

yaht să-și poată duce barca în siguranță. În unele locuri 

„Sibia” s-a putut apropia de țărm, să se ancoreze 

puternic de copaci și să rămână perfect în siguranță, 

chiar și pe vremea cea mai urâtă.  

Coral Bay, aflat la distanță de Insula St. John, 

are mai multe golfulețe micuțe cu apă adâncă, unde 

orice barcă poate căuta adăpost de vânt, în orice 

direcție, și într-adevăr nu ai de ce să te temi. Vântul se 

va năpusti pe culmile muntelui cu o forță îngrozitoare, 

dar nu va face decât să clipocească apa. Mai sunt alte 

„adăposturi pentru furtună” la Tortola, Virgin Gorda, 

Jost Van Dike, în timp ce bărcile cu pescaj mai puțin 

adânc pot găsi mai multe adăposturi. 
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Oamenii din insule 

Oamenii din insule susțin că sunt destul de 

religioși, dar întotdeauna găsesc o scuză pentru 

multele lor probleme, în special cele legate de sex. Nu 

este considerat un lucru rușinos ca un bărbat să aibă 

mai mult de o soție sau ca o femeie să fie „întreținută” 

de mai mulți bărbați și să aibă copii cu ei. În apărarea 

obiceiului, un bărbat a spus: „Dumnezeu cunoaște 

slăbiciunea oamenilor”. O altă persoană, vorbind mai 

degrabă derogativ despre biserica locală, a fost 

întrebată: „Atunci, de ce te duci?” La care el a răspuns, 

mai degrabă cu indignare: „Asta este singura viață 

socială pe care o avem”. Majoritatea caselor au doar 

două camere și în mod incredibil familii cu mulți 

membri s-au obișnuit să locuiască în ele, ceea ce este 

poate răspunsul la modul lor ușor de viață. Destul de 

des o mamă mândră de copiii ei îi va prezenta: „Ăsta 

este al meu, iar celălalt este al bărbatului meu, de la 

cealaltă femeie!” 

Bărbații sunt mai buni navigatori decât 

fermieri și nu le este deloc teamă de mare, cu furtună 

sau fără furtună, iar lipsa lor de teamă este motivul 

pentru care o familie așteaptă cu nerăbdare un frate 

sau un tată care nu s-a întors. Ei își conduc bărcile cu o 

îndemânare care este de-a dreptul surprinzătoare, 

având în vedere materialul de obicei sărac cu care 

trebuie să lucreze. De multe ori ne-a fost milă de ei 

când le-am văzut ambarcațiunea învinsă de vreme, la 

ceva distanță de insulă, bărbați, femei și copii, toți lipsiți 

de griji și liberi. 

Oamenii nu sunt încurajați să facă 

agricultură, deoarece nu există piață de desfacere 

pentru tot ce pot produce ei. Insulele Britanice sunt 

taxate în mod incorect pe produsele care părăsesc 

insulele și pe orice cumpără cu banii astfel câștigați și 

aduși acasă. O bătrână ne-a spus că trebuia să 

plătească o taxă de douăzeci și cinci de cenți pentru 

micuța ei colibă veche de iarbă, în timp ce membrul 

unei comisii gurvernamentale primise recent, de la 

guvern, 24.000 $ să-și renoveze vila uriașă și oamenii 

organizaseră un marș de protest la casa acestuia, și 

făcuseră o petiție către Statele Unite, astfel sperând să-

și îmbunătățească condițiile. 

Se pare că dacă oamenii ar fi învățați ce să 

crească și cum să crească și ar avea o piață de 

desfacere pentru bunurile lor, n-ar exista deloc motive 

pentru care să nu existe o recoltă constantă de diferite 

lucruri, pe toată perioada anului. Și așa spiritul la 

majoritatea oamenilor este mort; ei au puțină inițiativă 

sau chiar deloc, nu au standarde de viață și nici n-ar 

putea avea, deoarece nu există mijloace de a da un 

scop acestor standarde, decât pentru câțiva care 

controlează politica și afacerile insulei. 

Echipajul ambarcațiunii „Sibia” a cumpărat 

avocado mult mai mari decât am văzut vreodată în 

State. Aproape n-a existat zi în care unul din echipaj să 

nu aducă mai multe fructe sau legume decât puteam 

mânca. Uneori carlinga noastră părea un stand de 

fructe. Am avut nuci de cocos, mango, lime, banane, 

pere, rodii și alte fructe mici, dar gustoase. Destul de 

des, oameni prietenoși pun câte un coș cu fructe pe 
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punte, ca dar, și chiar dacă sunt săraci nu vor să 

primească bani pentru ele. Echipajul ambarcațiunii 

„Sibia” a putut, de obicei, să prindă peștele de care a 

avut nevoie, când mergeau dintr-un loc în altul.  

Principala hrană a oamenilor obișnuiți pare 

să fie făina de porumb și peștele, dacă locuiesc lângă 

mare, și orez și mazăre, dacă locuiesc pe dealuri. 

Oamenii gătesc în afara casei principale, într-un 

șopron, sau pe jos, afară. Cuptorul constă din trei 

pietre în jurul unui foc de lemne; alții au cuptoare pe 

cărbune din fier și oale de fier. Puține case au o masă, 

iar masa se servește împreună cu familia, stând pe cutii 

cu mâncarea în poală sau stând pe jos, pur și simplu. 

Unele case mai bune sunt făcute din blocuri de 

ciment, dintr-o compoziție ce pare mai degrabă din 

nisip. Sunt case cu cherestea veche și necolorată, cu 

ferestre fără să aibă geam de sticlă. O „casă din 

rebuturi” este făcută din bețe intercalate cu lut. 

Bineînțeles că în interior podeaua este murdară și 

destul de des, după ce o astfel de casă a fost ocupată 

mult timp, se va observa că podeua care a stat sub 

anumite articole de mobilă este cu câțiva inchi mai 

înaltă decât restul. Lucrul acesta este cauzat de 

mișcarea în jurul acestor obiecte și în timp aceste 

suprafețe ajung cu câțiva inchi mai înalte decât nivelul 

podelei.

Un decor minunat 

Există mile întregi de piste de echitație 

precum și cai buni. Câteva din acestea îl vor purta pe 

călăreț de-a lungul țărmului și-l va face să șerpuiască pe 

dealuri, unde fiecare întoarcere va aduce o altă 

priveliște încântătoare. Sunt piste unde copacii 

tropicali sunt la înălțime, iar florile tropicale fac aerul 

greu cu parfumul lor. Tortola oferă cele mai minunate 

curse de echitație; are o vegetație luxuriantă și foarte 

bine cultivată. După o plimbare călare pe o cărare ce 

înconjoară văile abrupte ajungi în Brewers Bay. Când 

privești în jos de la înălțimea dealului pare ca un loc de 

poveste sau un peisaj de vis, în timp ce zgomotul 

valurilor albe ca zăpada, ce se întind precum o dantelă 

pe nisip, se ridică peste dealurile verzi, ajungând la 

ureche precum un suspin. 

O altă priveliște minunată este oferită de 

Cane Garden Bay. Privit din înălțimile lovite de vânturi 

ale muntelui Sage pare o ilustrație a liniștii, marcată pe 

ici pe colo de colibe de iarbă, de mai mult sau mai 

puține case moderne, palmieri leneși care se 

balansează într-o parte și alta, bananieri cu frunza lată, 

care nu pot fi confundați nici de la distanță. Dintr-un loc 

în altul apare culoarea roșu de la inflorescențele 

minunate ale arborelui Poiciana. Dacă îți continui 

drumul de-a lungul pistei înguste, care atunci când 

plouă este un canal de scurgere a apei de pe versanții 

muntelui, ajungi dintr-o dată în satul cu oameni 

politicoși și cu grai blând, în afară de faptul că sunt și 

curioși. Mulți dintre ei nu au părăsit niciodată micuța 

insulă. 
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Spațiul nu permite să descriem toate 

priveliștile minunate pe care călătorul le poate vedea. 

Este greu să-ți imaginezi că în lume există certuri, fapte 

rele, nelegiuire când îți faci baie în apele reci ale 

insulelor, în timp ce soarele își aruncă razele confuze 

peste dealurile adânci, descoperind pentru ochi 

umbrele fiecărei trecători, în vreme ce încununează 

dealurile cu lumină. Sau în timpul căldurii de peste zi, să 

privești oceanul cum aduce cu putere un milion de 

unde, cu un diamant în fiecare, însoțite de cele mai 

minunate valuri albastre, cu o ușoară formă de 

creastă, ce apar în toate direcțiile, ca niște miei 

zburdalnici pe o pajiște. Iar atunci când farmecul rece 

al umbrei înstelate a nopții se coboară peste dealurile 

cu aspect accidentat, în timp ce aerul blând al nopții îți 

aduce pe la ureche suspinul continuu al mării și cea 

mai împietrită inimă ar trebui să aibă asigurarea că 

există un Dumnezeu care a făcut acest pământ să fie 

locuit pentru totdeauna de oameni credincioși.  

În ce privește muzica din insule, nu este nici 

una care să fie specifică zonei, ci toată conține același 

patos ca majoritatea muzicii din această „eră 

avansată”. Dar există o muzică, muzică ce străbate 

fiecare nerv al corpului și pune stăpânire pe fiecare 

fibră, care eliberează inima de îndoieli și rostește un 

limbaj de laudă pentru marele Creator. Aceasta 

așteaptă să fie scrisă acolo! 

Melodii din aerul parfumat al luxuriantelor 

văi, rapsodii și cântece bine ritmate ale valurilor în 

mișcare, palmierii de pe țărm ce se ondulează sălbatic, 

cadența minunată a trilurilor păsărelelor ce trăiesc 

printre frunzele șoptitoare ale pădurii, mișcările 

liniștitoare și ușoare ale șalupelor de pază care se află 

în mișcare mereu, în timp ce stelele aflate în locurile lor 

de abanos fac lumină pe mare. Este muzică în valul 

puternic care-și revarsă uriașa cantitate de apă pe 

țărmurile înclinate, retrăgându-se, zgomotos, înapoi, 

înspumate, printre pietre. Da, există muzică pe insule 

care așteaptă doar să fie pusă pe notele răsăritului de 

soare. 

Cu toate acestea, oamenii nu sunt fericiți; au 

un profund sentiment că s-a greșit față de ei, real și 

imaginar. Se pare că ei cred că sunt singurii care suferă 

de sărăcie sau de efectele unei lumi comercializată și 

obosită, deși unii încep să vadă acum că suferă așa 

cum suferă mulți din lume; iar prin mesajul curat al 

adevărului ei sunt vindecați de amărăciunea care le 

umple inimile. Ei au aflat despre marea bătălie de la 

Armaghedon, care va distruge toate nedreptățile, și va 

face loc glorioasei domnii a lui Cristos, ce va pune capăt 

tuturor relelor și va umple cu bucurie toate inimile 

demne. Mulți au devenit convinși, din Scripturi, că 

micuțele lor insule vor fi cu adevărat un paradis, alături 

de restul lumii, sub guvernul lumii noi al lui Cristos, ce în 

curând va lua locul actualei domnii a oamenilor 

nebuni, neevlavioși și lăudăroși. 
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Imperfecțiuni profesionale 

Inginerul are unele dezavantaje în comparație cu alte profesii. Lucrările lui se află în spațiu deschis, unde 

le poate vedea toată lumea. El nu poate tăgădui că a făcut un anumit lucru. Greșelile doctorului sunt îngropate în 

mormânt. Votanții uită atunci când politicianul își schimbă ordinea alfabetică a proiectelor ce au dat greș. Copacii 

și iedera ascund greșelile arhitectului. Avocații pot să dea vina pe judecători sau pe jurați. Spre deosebire de preot, 

inginerul nu poate să dea vina pe Diavol pentru greșelile lui. – Gen Eisenhower. 

De aproape șase mii de ani 

omul dobândește cunoștință și acumulează 

informații. Mare parte din aceasta a fost 

înregistrată și acum se află în biblioteci 

moderne. Cu toate acestea, puțini oameni se 

folosesc de această informație sau profită de 

pe urma acestui vast material bogat. Din acest 

motiv, atenția cititorului este îndreptată spre valoarea 

în general nebănuită a conținutului bibliotecii și acest 

material poate fi utilizat astfel. Chiar dacă, de obicei, 

sunt frecventate de cei care iubesc ficțiunea, indiferent 

de vârstă și sex, totuși studentul serios poate extrage 

aur curat din izvoarele care curg din acești munți 

mucegăiți de cunoștință.  

Odată ce a descoperit cheia pentru 

întrebuințarea bibliotecii studentul nu este niciodată 

descurajat de cât de vast este materialul. El va învăța 

curând să ajungă la stratul cu aur, fără să greșească, așa 

cum o pasăre își găsește cuibul, într-o pădure imensă. 

El va ajunge să localizeze chestiunea care este ținta 

căutărilor lui, cu mai puțin efort decât să găsească un 

anumit cuvânt într-un dicționar, de o jumătate de 

milioane de cuvinte, deoarece bibliotecile sunt 

extraordinar de bine organizate pentru o cercetare 

sistematică. Înainte să începeți, înlăurați din minte 

cugetul că „nu poți afla asta din cărți”, căci aceasta este 

o barieră psihologică în calea investigației, o rămășiță a 

ignoranței, un epitet al Inchiziției. 

Grijile întâlnite în general arată că majoritatea 

oamenilor au o problemă. Acest lucru nu va fi 

garantat, dar biblioteca poate avea răspunsul. 

Muncitorii în industrie pot găsi adesea răspuns la 
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probleme tehnice. The Official Gazette al Biroului de 

brevete din Statele Unite, cu foarte multe ilustrații și 

descrieri, se află pe rafturile bibiotecii și poți apela la ea 

pentru a fi la zi cu ultimele descoperiri. Proprietarul 

unei case poate pune la lucru biblioteca pentru sine, 

învățând cum să facă o mie de reparații în casă, sau 

cum să construiască ceva. Pentru gospodină există tot 

atâta informație în bibliotecă. Există cărți cu rețete de 

gătit și de conserve, mai multe decât îți poți permite să 

cumperi. Dacă vrei să-ți redecorezi casa, să potrivești 

culorile, sau dacă îți cumperi un teren sau construiești 

o casă, sau ești interesat de amenajări, există cărți în 

bibliotecă ce îți spun despre aceste lucruri. 

Există cărți cu legea simplificată, care 

relatează despre responsabilități și drepturi ale 

cetățenilor, informație ce îți poate economisi sute de 

dolari. Arendași, chiriași, proprietari, vânzători și 

cetățeni în general pot găsi acolo câteva lucruri 

folositoare despre cunoștințe remuneratoare. Vrei să 

înveți latina sau logică? Mergi la bibliotecă! Vrei să afli 

ceva despre păsări și fluturi? Ia o carte de la bibliotecă 

despre subiect! Vrei un nume pentru copilul pe care-l 

aștepți? Există la bibliotecă o carte care conține mii de 

nume, împreună cu însemnătatea lor. De fapt, nu 

există o parte a activității umane sau un domeniu pe 

care să nu-l cuprindă bibliotecile. Dacă citești, înveți! 

Fără să se facă o cercetare completă se 

spune că fiecare temă acoperită de colegiu, școală sau 

cursuri prin corespondență este acoperită și de 

materialul din bibliotecile metropolitane. Atunci se 

înțelege de la sine că bibliotecile sunt cel mai practic și 

cel mai puțin costisitor mod de a afla un număr vast de 

lucruri sau de a îmbunătăți cunoștința actuală. Merită 

cel puțin să verifici ce are de oferit biblioteca ta locală, 

înainte de a da bani pe instruire costisitoare. 

Bineînțeles că diplomele de la școală pot avea valoare 

comercială, căci absolventul acreditat dobândește o 

poziție datorită acesteia, dar nici o școală și nici un 

colegiu nu are monopol pe informație și nu posedă în 

exclusivitate cunoștință vitală. Fapte despre 

descoperiri importante, ce de obicei trec neobservate, 

chiar despre lucruri ținute secrete, precum bomba cu 

hidrogen, sunt acum expuse. Deoarece accesul în 

bibliotecă este gratuit nu există nici o preocupare 

comercială pentru a face reclamă la bibliotecă. Deși 

este modestă și nu i se face publicitate, biblioteca 

răsplătește. 

Cum se folosesc cataloagele 

Catalogul sau ghidul arată ce conține 

biblioteca. Majoritatea bibliotecilor listează cărțile 

după titlu, după autor și după subiect, iar acestea sunt 

trecute în ordine alfabetică. Acest index este la fel de 

ușor de folosit precum o enciclopedie. Sertarele ce 

conțin cataloagele sunt aranjate în ordine alfabetică, la 

fel ca volumele unei enciclopedii, de la A la Z. Vom 

ilustra prin exemplu: 

Aproape toată lumea este interesată de 

subiectul „scriere”, în sensul compoziției literare; așa că 

să căutăm acest cuvânt. De vreme ce „scriere” poate 

include „scriere de mână”, precum arta de a pune 
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literele pe hârtie, fără îndoială că ghidul te va trimite la 

subiecte mai clare precum „chirografia” (arta, stilul și 

caracterul scrierii de mână), „caligrafia”, „scriere de 

mână”, și posibil teme suplimentare precum: 

„compoziție”, „poezie”, „proză”, „retorică”. Sub 

fiecare din aceste teme se află cataloage ce descriu 

fiecare carte individuală, sau în cazul unui set de cărți, 

un singur titlu pentru tot setul.  

Notează numărul cărții care te interesează 

foarte mult, apoi bibliotecarul te va îndruma spre raftul 

unde se află cartea, dacă este permis lucrul acesta. 

Acolo, pe raft, poate vei găsi alte cărți asemănătoare 

cu tema. Ca să spui că o carte te interesează în mod 

special citește introducerea, titlurile capitolelor și 

încheierea fiecărui capitol. Adesea cărțile își încheie 

capitolele cu un rezumat. 

 Publicații periodice și alte servicii 

În afară de imensa comoară de cunoștință 

cuprinsă între copertele cărților mai este cuprinsă 

informație suplimentară în reviste și periodice. 

Acestea conțin adesea ultimele informații în domeniul 

descoperirilor, ultimele întâmplări, unele dintre cele 

mai minunate evaluări, păreri și rezumate, scrise 

adesea într-un limbaj non-tehnic. Spațiul limitat și 

varietatea cititorilor forțează revistele să comprime 

date vitale în câteva cuvinte, detalii puse la punct, și să 

ofere oamenilor ocupați un raport condensat despre 

subiect. 

Pentru a face disponibilă această cantitate 

extraordinară de informație în bibliotecă se găsește un 

index cu toate articolele despre toate subiectele, 

publicate în mai mult de 125 de reviste. Acest index 

foarte valoros se numește Ghidul cititorului pentru 

literatură periodică și merge până în anul 1890. Multe 

biblioteci mai au și un alt index asemănător numit 

Index internațional pentru periodice, care inventariază 

peste 300 de publicații, ce acoperă domenii de 

cunoștință precum: știință, istorie, filologie și literatură, 

știință politică, educație, religie, artă, arheologie, 

sociologie, economie, drept, etc. The Book Review 

Digest este publicată de 45 de ani. O publicație 

mondială săptămânală de știri, împreună cu indexul se 

numește Facts on File. Acesta este un alt ajutor pentru 

a localiza fapte, figuri și informații de interes mondial. 

În afară de aceste ajutoare de referință mai 

sunt și multe alte facilități pe care cel care caută 

informații le va găsi de folos în bibliotecă. Vrei să afli 

cine este cel mai bun într-un anumit domeniu? Da, 

sunt șanse să poți afla acest lucru într-o bibliotecă. 

Acolo vei găsi cărți care oferă informații recente despre 

cine este cel mai bun din lume, din America și din 

diferite state, în domeniul legislativ, al muncii, al 

ingineriei, filozofiei, științei, sportului și în multe alte 

domenii de activitate. Du-te la bibliotecă dacă vrei să 

folosești enciclopedii, dicționare, concordanțe și alte 

lucrări de referință complete; căci pe lângă cele care se 

ocupă de cunoștință în general, sunt multe altele care 

au o natură specializată – concordanțe pentru poezie, 

concordanțe pentru Tennyson, concordanțe pentru 
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Shakespeare, concordanțe pentru Biblie, enciclopedii 

despre religie, enciclopedii despre citate practice și 

familiare, dicționare de cuvinte, maxime și proverbe 

străine, ce acoperă literatură clasică și populară, 

modernă și din vechime, și cărți despre zile, date și 

evenimente. 

De obicei bibliotecarii sunt oameni inteligenți 

și de ajutor. Dacă prezinți, pe scurt, subiectul pe care 

vrei să-l investighezi, funcționarii de acolo îți vor oferi 

adesea sfaturi și ajutor. Se întâmplă adesea că ce vrei 

tu să afli n-a mai fost căutat de altcineva. Bibliotecarii 

sunt gata să caute în anuare, publicații 

guvernamentale, referințe despre cruce și alte surse 

de informație folositoare, ca tu să poți arunca o privire 

pe ele. Treaba lor nu este să știe orice lucru, cât să știe 

unde să meargă pentru a găsi informația dorită și ei 

sunt mai competenți în această treabă decât se crede 

în general. 

Dacă accepți invitația de a folosi biblioteca, 

asigură-te că observi regulile simple ale normelor de 

comportare în bibliotecă! Nu lua ghiozdan sau servietă 

în sălile de lectură, căci acestea nu sunt permise, o 

regulă evidentă pentru a împiedica furtul. Nu este 

permis să vorbești cu voce tare. Este delict și 

nescuzabilă însemnarea pe cărți sau deteriorarea 

acestora, în orice mod posibil. Gândiți-vă și la alții care 

folosesc biblioteca! Fiți politicoși și amabili cu 

bibliotecarul dacă vreți cooperarea lui deplină.  

Nu există nici o îndoială în ce privește 

importanța cărților și a bibliotecilor în păstrarea și 

transmiterea informației de la o generație la alta. Dacă 

cunoștința înregistrată despre cea mai importantă 

necesitate umană, însăși viața, a fost încredințată 

acestei biblioteci de 66 de cărți, cunoscută sub numele 

de Biblie, și considerată mijlocul potrivit prin care 

Iehova Dumnezeu să dea omului cunoștință și 

instruire pentru salvare, atunci și toată această 

informație mai puțin importantă poate fi transmisă 

prin același mijloc. Biblioteca Bibliei trebuie folosită 

pentru a obține beneficiile ei. Același lucru este 

adevărat și în ce privește alte biblioteci. 

Știința în timpurile de vechime 

Cu cât arheologii și oamenii de știință află mai multe, cu atât mai mult se confirmă relatarea Bibliei. 

Săpând în valea Mesopotamiei arheologii au fost uimiți să constate că civilizația descoperită era una superioară cu 

cât săpau mai adând. Oamenii de atunci aveau îndemânare în folosirea instrumentelor, în topirea metalelor, în 

arhitecură, în artele frumoase și în scriere. Cunoștințele lor în inginerie și matematică sunt uimitoare pentru 

oamenii de știință care susțin evoluția. Sumerienii din anii 2000 î.C. aveau în școli cunoștință de „manuale”, care i-

a uimit pe arheologi, iar New York Times a scris despre aceste descoperiri, pe 8 ianuarie, 1950: „Este evident că 

manualele de lut ale elevilor din Shadippur cuprind o schiță enciclopedică despre cunoștința științifică din timpul 
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lor, ceea ce va necesita o revizuire amplă a istoriei despre dezvoltarea științei și, în consecință, a poveștii despre 

evoluția minții umane”. 

 

 

 

Zilnic, locuitorul 

obișnuit al New York-ului se luptă 

vitejește cu zgomotele, ciocniturile, 

claxonul, bătaia motorului, țipetele 

obișnuite și alte zgomote ale iadului 

de la oraș. Este o adevărată aventură să scapi de 

camioanele masive. Este curajos să scapi din calea unui 

grup încâlcit de taxiuri cu motorul pornit. Este nevoie 

de rezistență la oboseală să faci față traficului care te 

înnebunește, sau să fi dus de valul de creaturi umane 

ce inundă metrourile sau care se împing pe scări sau 

care țipă prin tunelurile subterane. Deși locuitorul bine-

echipat și care muncește din greu face față presiunii 

din punct de vedere religios, el este sensibil ca un 

barometru și adesea se revoltă, bătând în retragere, 

într-unul din cele mai mult de 590 de parcuri ale 

orașului. 

Locuitorul din New York își iubește parcurile 

și le va recomanda cu mândrie, și asta pe bună 

dreptate. Dar el n-a putut să facă asta dintotdeauna, 

căci a existat un timp când cetățenii orașului erau 

obligați să caute apele și cimitirele pentru a lua o gură 

de aer și a scăpa de neplăcerile vieții de la oraș. În cele 

din urmă, orașul a 

construit ceea ce acum 

este probabil cel mai 

vechi parc din New 

York, Bowling Green, situat la capătul neluminatului 

canion Broadway. De atunci, sistemul de parcuri din 

New York s-a dezvoltat până astăzi, când există 593 

parcuri publice, de la suprafețe micuțe, de câțiva acri, 

până la suprafețe uriașe, de sute de acri. 

„Sus în Central Park” 

Poate cel mai renumit refugiu al New York-

ezului este Central Park, o suprafață de 768 acri de 

minunăție verde, formațiuni stâncoase, zone 

împădurite și numeroase cursuri de apă. Când intrăm 

în parc, pe la sud de Columbus Circle, pășim pentru 

început pe acest covor verde, surâzător, care 

înfrumusețează aspectul rece de granit al Manhattan-

ului. Apropae imediat realizăm că parcul este plin de 

contraste. O cărare de pădure, o bucată de stâncă cu 

aspect neregulat, o cascadă limpede ca în zilele când 

pieile roșii ne captau privirea; apoi ridicăm privirea 

pentru a întâlni zgârie-norii. În timp ce ne așezăm 
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comfortabil pe o bancă bine amplasată din parc, iată o 

femeie prost îmbrăcată care cerșește să-și poată lua 

un sandwich și în același timp observăm un cal de rasă 

ce merge în galop mic, pe spatele căruia se află o 

doamnă cu aspect de aristocrată. Da, parcul spune 

bun venit tutor oamenilor, indiferent de clasa socială.  

Imediat în fața noastră se află terenul de 

joacă Heckscher, ce oferă facilități minunate pentru 

tineri, inclusiv un iaz și faimosul Carusel din Central 

Park. Dacă o să cotim spre dreapta, ne plimbăm prin 

Pond, o lagună naturală plină de păsări sălbatice, 

pelicani, lebede, etc., vara, și patinatori îmbrăcați în 

toate culorile, iarna. Urmează poneii Shetland și apoi 

Zoo. Aici cuștile în aer liber și clădirile bine-construite 

adăpostesc o varietate de animale sălbatice, din toată 

lumea, de la foci până la maimuțe. 

La nord de Zoo iată frumusețea umbroasă a 

Mall-ului! Mall-ul traversează pe diagonală, de la nord, 

parcul în formă de dreptungi, oferind un minunat loc 

de plimbare pe sub ramurile dese, ce foșnesc 

melodios în adierea vântului. La capătul de nord se află 

Concert Ground, scena pentru concerte în aer liber, 

dansuri populare și alte spectacole ce au loc în 

călduroasele nopți de vară. Mall-ul se încheie trecând 

printr-un pasaj subteran, cu terasă, ce ajunge până la 

Lac. Peste Lac se află The Ramble. Cu panta lui 

împădurită și plină de pietre, cu zgomotul mașinilor 

amortizat și în auzul aripilor care se zbat ale păsărilor de 

apă, The Ramble are succes mai mult decât orice alt 

refugiu din parc să scape locuitorul orașului de 

zgomotosul New York. Dacă urmăm cărarea ce o ia 

spre stânga vom trece agale prin The Ramble, pe 

trecători, și printre rododendroni și azalee, în timp ce o 

altă cărare duce la o căsuță de unde se pot închiria 

bărci pentru o plimbare pe Lac.  

Dar o să continuăm spre nord și începem să 

urcăm dealul acela. Dintr-o dată, ca și cum am păși din 

secolul al douăzecilea în Evul Mediu, ne aflăm în fața a 

ceea ce pare a fi un castel medieval. Acesta nu este un 

miracol, este chiar Belvedere! Și deși seamănă cu un 

castel din vechime, găzduiește o stație meteo din 

S.U.A. foarte modernă, cu complicatele ei instrumente 

de a face pronosticuri despre vreme. 

 

Alte atracții 

Profităm de Belvedere ca de un punct 

avantajos din care să privim alte locuri interesante din 

parc. În prim-planul apropiat se află minunatul New 

Lake, iar dincolo se află întinderea verde a Măreței 

Peluze și rezervorul de un bilion de galoane care 

aprovizionează New York-ul cu cea mai mare parte din 

cantitatea de apă. La stânga este Shakespeare Garden, 

cu multe din florile și arbuștii amintiți în cuvintele 

poetului; și chiar la dreapta se află obeliscul de granit de 



28 
 

200 de tone, completat cu hieroglife, găsit de 

Thothmes al III-lea, în anul 1600 î. C., și adus în Statele 

Unite în anul 1880 A.D. Turul nostru scurt prin Central 

Park se încheie în timp ce șerpuim pe cărările Grădinii 

Conservatorului, printre straturi robuste de flori 

americane și șiruri de meri pădureți. 

Ocolim o mulțime de lucruri – adăposturi ale 

păsărilor, relicve ale războiului din anul 1812, cărări 

ascunse, unde zgomotul metalic al orașului este 

înlocuit de cântecul naturii, trăsuri trase de cai de anul 

trecut, conduse de vizitii cu joben, și numeroase locuri 

de joacă care împânzesc parcul. 

Ceva ce face ca Bronx să fie lăudat 

Cel ce rivalizează cu Central Park în inima 

New York-ezului este Bronx Park – 700 de acri de 

pădure și verdeață. Aici găsești liniștea care este 

întreruptă în mod încântător de căderea de apă a 

micilor cascade, de ciripitul păsărelelor, în timp ce 

caldele raze ale soarelui pătrund printre arborii de 

cucută, sasafras și stejari. Culmi uriașe de la nord la sud, 

venite în existență prin acțiuni glaciare, oferă o imagine 

de paleozoic. 

Locul unde se află amplasat Bronx Park a fost 

dobândit în 1884, iar acum este locația Grădinii 

Zoologice din New York, cea mai mare din America. 

Grădina Zoologică cuprinde vreo 2.600 exemplare 

(1.000 specii) și a fost înființată cu scopul de a avea un 

heleșteu care să facă „animalele captive nu doar 

comfortabile, ci și fericite!”  

Intrăm pe poartă, coborâm câteva trepte și 

iată-ne în parc, observând înainte de toate 

aranjamentul animalelor cu copite: 20 de acri de teren 

pentru bizonul american și o suprafață cu granit roz 

pentru oaia sălbatică. La nord de Rocking Stone Hill (în 

partea de sus, care este o lespede de 30 de tone ce se 

balansează atunci când se aplică o presiune) se află 

bârlogul pentru urși, specii din America, Europa și Asia. 

Vecinii lor sunt ratonii și castorii harnici. 

Ochii noștri curioși întâlnesc alte atracții: 

Locuința reptilelor cu pitoni, crocodili, broaște țestoase 

uriașe și chiar lilieci care sug sânge, locuința elefanților, 

hipopotamilor, rinocerilor și bazinul focilor. Glasul 

răgușit al focilor se izbește de corul de trăncănituri și 

dojeneli al maimuțelor, babuinilor și lemurilor, din de 

acri se vede, în toată splendoarea lui, milă după milă, 

râul Hudson. 

Cum glorifică parcurile pe 

Dumnezeu 

Facilitățile acestor parcuri minunate și ale 

altora sunt foarte potrivite pentru evenimente, 
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concerte ale trupelor, dansuri populare și altele. Dar de 

ce să nu li se dea o întrebuințare bună, glorificând pe 

Cel care a făcut posibilă frumusețea lor naturală? De ce 

să nu prezinte mesajul lui Iehova de speranță și de 

viață? Atmosfera liniștită și calmă a acestor parcuri 

minunate ar trebui să fie un bun de preț pentru a 

stimula la meditație asupra scopului lui Dumnezeu 

pentru o lume perfectă. Iar în ce privește 

amplasamentul lor, cât de comfortabil este pentru cei 

care vor participa! Așa au gândit martorii lui Iehova. 

Prin urmare, în septembrie, 1948, în Prospect Park din 

Brooklyn au avut loc două lecturi din Biblie, în aer liber, 

2.157 persoane răspunzând invitației de a participa. 

Atât de pline de succes au fost aceste adunări, că în 

aprilie 1949 s-au făcut planuri pentru a extinde 

numărul adunărilor în parcuri pentru vara anului 1949 

și au fost demarate pregătirile pentru întrebuințarea 

facilităților de acolo. Oficialii parcurilor au fost foarte 

amabili și de ajutor și ca rezltat au avut loc 24 de 

adunări, în 12 parcuri, inclusiv Central Park, unde N. H. 

Knorr, președintele Societății Watchtower, a 

prezentat cuvântarea de început. Numărul total de 

participanți a fost de 16.196. Da, mii de oameni au 

venit în parcuri, bărbați, femei și copii, interesați nu 

doar să scape de zarva din cel mai mare oraș al lumii, ci 

pentru că au fost foarte interesați să afle calea de 

scăpare spre perfecta lume nouă a lui Dumnezeu. – 

Ezechiel 36:34; Isaia 35:1.

Prieten sau dușman? 

Guvernul vrea ca fermierii să lase bufnițele, vulturii, sconcșii și nevăstuicile să le ucidă păsările de curte, 

pentru a economisi porumb și alte cereale. Dr. Joseph Linduska, asistent-șef în cercetarea animalelor și plantelor 

sălbatice, i-a îndemnat pe fermieri să „protejeze și să încurajeze” micii prădători, așa încât aceștia să poată ucide 

insecte, șoareci și alte rozătoare. Dr. Linduska, care spune că odată a prins mai mulți șoareci cu mâna, spunea că 

avantajul de a scăpa de insecte și rozătoare va depăși cu mult neplăcerea cauzată de câteva găini moarte. Uneori 

șoarecii pot distruge 50% din porumbul fermierilor și 75% din lucernă, potrivit estimărilor doctorului. El a adăugat: 

„Fermierii subapreciază pagubele produse de șoareci. Pierderea păsărilor de curte prin bufnițe, vulturi, sconcși și 

nevăstuici – deși cantitativ este mai mică, este mai evidentă și îi înfurie pe fermieri. Fermierul poate economisi 

mulți dolari evitând să împuște și să prindă în capcane micii prădători, fără a ține seama de nimic. Un ajutor pozitiv 

pentru puii de bufniță, prin plasarea de cuiburi, poate economisi chiar mai mulți dolari. – depeșă a INS, din 25 

octombrie, 1949. 
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O linie 

privată la Dumnezeu 

Scriitorii catolici recurg adesea la ilustrații 

pentru a demonstra câteva din doctrinele bisericii lor, 

care nu pot fi demonstrate din Biblie. O astfel de 

ilustrație a fost făcută în Daily News de Informatorul 

Catolic, Greensboro, Carolina de Nord. Scriitorul a 

început prin această afirmație a unui împotrivitor: 

„Trebuie să spun că nu-mi place această idee catolică, 

potrivit căreia cineva trebuie să-și mărturisească 

păcatele unui simplu om – poate un om rău, cunoscut 

de toată lumea”. Scriitorul răspunde în apărare: 

De dragul argumentării vom crea în minte cel 

mai rău om la care v-ați gândit vreodată și-l vom face 

să fie preot. Atunci ajungem la ideea care ne frământă: 

„Cum poate un om așa de rău să facă un act așa de  

evlavios, precum iertarea păcatelor?” Răspunsul meu 

este această asemănare: 

Un tânăr se ceartă cu logodnica lui și rup 

logodna. Mai târziu, își dă seama de greșeala și de 

pierderea lui. Foarte tulburat, îi telefonează tinerei, își 

mărturisește vina, își cere iertare și cere să se întoarcă 

la ea. Spre marea lui bucurie, la celălalt fir aude glasul 

dulce care-l iartă și este de acord să-l primească înapoi 

la ea.  

Acum ce-ar crede acel tânăr fericit dacă un 

sceptic i-ar spune că este imposibil ca un mesaj așa de 

dulce și de sfânt să vină printr-o simplă sârmă de 

cupru, poate pe unele locuri fiind murdară? 

Deși preotul catolic are puterea dată de 

Cristos de a ierta păcate, el este pentru noi ca o linie 

privată la Dumnezeu. Nu trebuie să ne gândim dacă el, 

ca om, este păcătos sau nedemn. Dacă ne gândim la 

el cât de cât, el este un instrument prin care ajung la 

noi, cei care suntem cu adevărat pocăiți, iertările 

îndurătoate ale lui Dumnezeu, la fel cum ajunge vocea 

umană prin firele de telefon.  

Poate că la început această simplă satiră 

gâdilă urechile plăcut, dar cât de logică este 

asemănarea? Companiile de telefonie sunt foarte 

pretențioase în legătură cu cablurile pe care le folosesc, 

achiziționându-le pe cele mai bune. Acestea își izolează 

firele pentru a le feri de umezeală și corodare. Dacă 

această protecție izolatoare putrezește are loc un 

scurt-circuit sau se aud bruiaje, ceea ce înseamnă că 

nu se mai primește nici un fel de mesaj. Cablurile sunt 

verificate mereu de muncitorii care fac reparațiile 

necesare, căci dacă se dorește ca mesajele să fie 

transmise cum trebuie echipamentul trebuie să fie în 

ordine. Acumularea de mizerie pe conexiune opune 
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rezistență, care bruiază mesajele transmise sau le 

oprește, iar coroziunea face ca, în cele din urmă, 

cablurile să se rupă. „Cel mai rău om la care te-ai putea 

gândi” n-ar putea transmite mesajele dintre 

Dumnezeu și oameni, așa cum nici „cel mai rău cablu 

la care te-ai putea gândi” n-ar putea transmite o 

conversație telefonică. Liniile de comunicare ale lui 

Dumnezeu trebuie să fie izolate de corupție. 

În ilustrație tânărul a auzit vocea logodnicei 

sale, i-a recunoscut-o, știa că era în legătură cu partea 

bună. Cum cunoaște catolicul care face mărturisire 

legăturile preoțești cu Dumnezeu? El nu aude glasul lui 

Dumnezeu răspunzându-i, ci aude răspunsul 

„cablului”, lucru pe care liniile telefonice nu-l fac 

niciodată. Mai mult decât atât, „cablul” preoțesc are 

minte și poate răspunde ce vrea; cablul neînsuflețit al 

telefonului doar retransmite mesajul venit de partea 

cealaltă. Dacă nu este trimis nici un mesaj, nu ajunge 

nimic. 

Un alt punct: Articolul afirmă că „preotul 

catolic are puterea dată de Cristos de a ierta păcate”. 

Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce trimite un mesaj la 

tabloul de comandă ceresc, printr-un „cablu” privat 

preoțesc? De ce nu iartă preotul pur și simplu, fără să 

mai telefoneze lui Dumnezeu? Poate ierta preotul 

păcate? Când puterea lui Isus de a ierta păcate a fost 

trasă la îndoială de liderii religioși, el și-a dovedit 

puterea de a ierta vindecând infirmitatea celui iertat. 

(Marcu 2:3-12) Pot preoții catolici să vindece corpuri 

infirme, ca dovadă a puterii lor de a ierta păcate? Dacă 

răspund arătând spre așa-zisele lor vindecări 

miraculoase, atunci, în cel mai bun caz, puterea lor de 

a ierta păcate este la fel de limitată precum vindecările 

lor miraculoase și nu sunt de nici un folos pentru 

populația catolică, ale căror păcate sunt neiertate, așa 

cum nu sunt vindecate nici infirmitățile lor fizice. 

Isus Cristos a anunțat un principiu pe care 

acest propagandist catolic îl ignoră: „Feriți-vă de 

profeții falși, care vin la voi îmbrăcați în haine de oaie, 

dar pe interior sunt lupi răpitori. Îi veți cunoaște după 

roadele lor. Pot aduna oamenii struguri din mărăcini 

sau smochine din ciulini? Așa cum orice pom bun dă 

roade bune, orice pom rău dă roade rele. Un pom bun 

nu poate da roade rele și un pom rău nu poate da 

roade bune.” (Matei 7:15-18, Biblia catolică Douay) Un 

preot rău nu poate oferi îndurările bune ale lui 

Dumnezeu. Mai degrabă decât să treacă cu vederea și 

să devină o parte a nelegiuirii, folosind oameni corupți, 

Iehova Dumnezeu poruncește: „Fiți curați, voi, care 

purtați vasele Domnului!” – Isaia 52:11; Iacov 3:11,12, 

Douay. 

Are nevoie un om să-și mărturisească 

păcatele unui preot catolic? Biblia ne spune cine este 

mediatorul nostru la Dumnezeu. „Vă scriu aceste 

lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă un om păcătuiește 

avem la Tatăl un mijlocitor, Isus Cristos cel drept; el este 

ispășirea pentru păcatele noastre. (1Ioan 2:1,2, 

Douay) Avem noi nevoie de mătăniile preoților, de 

Maria care să mijlocească la Dumnezeu pentru noi și 

să ne transmită rugăciunile la Dumnezeu, prin așa-

zisele „cabluri private”? Ascultați: „Există un singur 

Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și 
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oameni, omul Isus Cristos” (1 Timotei 2:5, Douay) Iar 

Isus Cristos nu este un conductor care să ne ducă 

păcatele și cererile la Dumnezeu, ci este un spirit 

nemuritor. „Căci se cuvenea să avem un astfel de 

mare preot, sfânt, nevinovat, nepătat, despărțit de 

păcătoși” (Evrei 7:26, Douay) Acest Mediator curat și 

pur, poate transmite la Dumnezeu aceste cereri 

însoțite de rugăciune, deși sunt rostite afară, în aer 

liber, în cameră sau sunt rugăciuni nerostite, într-un 

ungher al minții. – Matei 6:6, Efeseni 3:20. 

Și unde apare în aceste texte preotul catolic, 

bun sau rău, ca și „conexiune privată la Dumnezeu”? 

„Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu 

vine la Tatăl decât prin mine”. „Mă duc la Tatăl și orice 

veți cere Tatălui în numele meu veți primi. Ca tatăl să 

poată fi glorificat prin Fiu”. „Dacă veți întreba orice 

lucru în numele meu, vă voi răspunde”. (Ioan 

14:6,13,14, Douay) În nici un loc din Scripturi nu ni se 

poruncește să ne transmitem rugăciunile la 

Dumnezeu prin intermediul vreunui om sau al unei 

femei, sau să fim ajutați în rugăciune de un rozariu. 

Isus Cristos este Mediatorul nostru, iar el nu 

are nevoie de oameni sau de organizații și mai ales 

atunci când acestea sunt corupte. Dacă oamenii 

nelegiuiți au legături cu tărâmul spiritual, au cu tatăl lor, 

identificat de Isus:„Voi aveți de tată pe Diavol!” (Ioan 

8:44, Douay). În ce privește faptul că sunt „o legătură 

privată la Dumnezeu”, au greșit numărul! 
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Pacea minții într-o lume nebună 

Ați avut vreodată nervi? Suferiți, ca mulți alți 

oameni, de o formă gravă de „boală nervoasă”? 

Suferiți de indigestie, insomnie, vă dor umerii sau 

spatele – vă deranjează aceste lucruri? Sau nu aveți 

astâmpăr, vă trosniți articulațiile, vă roadeți unghiile, 

bateți ușor din deget, sau arătați în alte moduri semne 

de agitație interioară? Dacă așa stau lucrurile, atunci 

acestea sunt semne sigure că aveți probleme cu nervii.  

Care este problema cu acestea și ce se poate 

face în legătură cu ele, sunt întrebări care trebuie să 

primească răspuns. Alarmați de starea societății care-i 

sare ușor țandăra, specialiștii „în a lua lucrurile mai 

ușor” au oferit câteva sugestii practice despre cum 

trebuie evitate sau îndepărtate aceste cauze ce 

provoacă nervi. De asemenea, au dat multe sfaturi 

despre cum să te relaxezi, cum să dormi mai bine și 

cum să-ți gestionezi timpul și energia în această lume 

care se mișcă rapid. Iată câteva idei despre alinarea 

anumitor tipuri de nervozitate simplă: 

Evitați o poziție a corpului tensionată  

Nu sta așezat în poziții înghesuite, care 

împiedică respirația profundă și ritmică! Descoperă 

când ești liniștit și relaxat cu adevărat și apoi ia această 

poziție cât mai des posibil, la lucru și când te odihnești. 

Iată care este rețeta unui doctor pentru relaxare: 

Dacă nu știi cum să te relaxezi, încearcă să stai 

întins pe spate. ... Acum, ținându-ți genunchii drepți, 

ridică ambele picioare câțiva inchi....Când nu poți să-ți 

mai ții picioarele sus, dă-le drumul pe pat și odihnește-

te. După ce îți ții respirația repetă exercițiul. Observă 

cât de relaxați sunt mușchii abdominali și cum se simt 

mușchii de pe coapse atunci când dai drumul la 

picioare pe pat. Acesta este sentimentul de relaxare. ... 

Poți învăța cum să-ți relaxezi mușchii umerilor și ai 

brațelor lăsându-ți brațele pe lângă pat, iar mușchii 

gâtului îi poți relaxa ridicându-ți capul de pe pernă și 

apoi lăsându-l iar jos. Aceste exerciții nu te vor face 

somnoros, scopul lor este să-ți arate ce înseamnă 

adevăratul sentiment de relaxare, astfel încât să te poți 

bucura de el ori de câte ori vrei. 

Schimbă-ți poziția de stat jos sau în picioare. 

Nu te mai gândi la serviciu sau la afaceri. Renunță 

pentru cinci minute la activitate și relaxează-te. 

Slăbește-ți diafragma 

Trage aer adând în piept, cu gura închisă, 

atâta timp cât este aer în plămâni. Respiratul rapid și 

profund care va urma îți va relaxa diafragma. Aceasta 

micșorează tensiunea și împiedică oboseala din cauza 

lipsei de oxigen.  

Relaxare prin cântat sau râs. 

Oricare din acestea este bun pentru orice fel 

de sentiment de „depresie”. Dacă nu știi să cânți, 

atunci fredonează o melodie liniștitoare. „Râsul ajută la 

digestie, circulație, respirație și are efect revigorant 

asupra tuturor organelor”, spune Dr. Christopher 

Hufeland. Știați că oamenii din azile nu râd niciodată cu 

adevărat? Înțeleptul a spus acest lucru astfel: „O inimă 
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veselă face bine ca un medicament, dar un spirit 

zdrobit usucă oasele”. (Proverbele 17:22)  

Respectați orele obișnuite de somn și dormiți 

De ajutor este să aveți întuneric și liniște în 

cameră și geamul parțial deschis pentru aerisire. Cu o 

oră sau mai mult înainte de culcare încercați să vă 

liniștiți, atât fizic cât și mental. Patul nu este locul unde 

să vă faceți griji, să munciți sau să fiți nervos. Forțați 

mintea să rămână liniștită, iar gândurile să fie plăcute 

atunci când vă îmbarcați în corabia viselor, pentru o 

călătorie în țara viselor. 

Nu așteptați prea mult de la această lume. 

Calea de acțiune de a încerca să „țineți pasul 

cu familia Jones”, să trăiți la un nivel pe care nu vi-l 

puteți permite, să încercați să vă îmbrăcați ca un star 

de cinema și toate celelalte, duce la frustrare. 

Apostolul Pavel ne sfătuiește: „N-am adus nimic în 

această lume și în mod sigur nu vom duce cu noi nimic 

din ea. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, să fim 

mulțumiți”. (1 Timotei 6:7,8) Imaginați-vă doar ce 

lume încântătoare și plină de odihnă ar fi dacă toată 

lumea ar da atenție acestui sfat bun. Într-adevăr, grijile 

nu rezolvă nimic. „Care dintre voi”, întreabă Isus, „cu 

toate grijile lui, poate adăuga o oră la viața lui?” – Matei 

6:27, AAT. 

Faceți față cu calm la problemele vieții. 

Nu amesteca lucrurile grave cu problemele 

mărunte. Atunci când apare o problemă, oprește-te 

puțin și gândește-te la ea în ansamblu. Apoi ia o decizie, 

una fermă. „Omul cu inima îndoită este instabil în 

toate căile lui”. (Iacov 1:8) 

Nu fii unul care-i „sare țandăra” 

Într-adevăr, izbucnirile emoționale doar pun 

paie pe foc. Expresiile violente dau naștere la acțiuni 

violente. „Omul cu temperament iute acționează 

prostește”. Dacă o persoană înlocuiește cuvintele 

mânioase cu un vocabular blând ajută la stingerea 

focului. „O minte liniștită este sănătate pentru corp, 

dar pasiunea este putregai pentru oase”. „Limba 

blândă este   un copac de viață, dar cuvintele urâte 

strică spiritul”. – Proverbele 14:17,30; 15:4, AAT. 

Un caz de „nervi” din vechime 

Dacă doar câțiva indivizi nefericiți ar suferi de 

probleme cu nervii, ei ar putea fi izolați și ar primi 

îngrijire și tratament speciale. Cu toate acestea, 

problema a ajuns la stadiul de plagă și toată lumea se 

află într-o stare de nebunie. Nimeni nu poate tăgădui 

faptul că toate națiunile au o afecțiune acută de 

„nervi”, totuși nu este pentru prima dată în istorie când 

există astfel de condiții. Starea nevrotică a Creștinătății 

este cu adevărat o reproducere la scară amare a stării 

nervoase, națională, experimentată de izraeliții din 

vechime, de la Ierusalim, când măreața cetate se afla 

sub asediu, confruntându-se cu distrugerea. După 900 

de ani de conducere teocratică tratată cu dispreacei 

evrei se considerau „moderni”, „învățați” și „deștepți”. 

Asta se întâmpla atunci când ei ilustrau așa de bine 

creștinătatea modernă. 

Mințile acelor izraeliți din vechime au fost 

lovite de nebunie, orbire și disperare din cauza 

lucrurilor pe care le-au suferit. Ei au experimentat 
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seceta și pierderea recoltelor. Au suferit de plăgi și 

afecțiuni prea numeroase ca să le amintim, precum: 

tuberculoză, friguri, inflamații, insolații, ulcere și 

scorbut. Alergau în toate direcțiile, nesiguri. Foamea, 

setea, lipsa hainelor și lipsurile au fost partea lor. 

Cetățile le-au fost asediate până acolo încât părinții și-

au mâncat copiii. Și în cele din urmă înaltele lor ziduri 

au fost doborâte, iar ei au fost luați captivi. Toate 

acestea s-au întâmplat exact așa cum fusese prezis. – 

Deuteronomul 28:15-68, AAT. 

Și de ce a suferit acea națiune din vechime de 

aceste calamități exasperante? Pentru că au refuzat 

să-l servească pe Iehova „cu bucuria și fericirea minții 

care vin din abundența fiecărui lucru”, cu care 

Dumnezeu îi binecuvântase. Creștinătatea ar fi trebuit 

să profite de pe urma acestui exemplu de călcare de 

legământ. „Tot ce li s-a întâmplat este un avertisment 

pentru alții și au fost scrise cu scopul de a ne instrui pe 

noi, care trăim în ultimele ore ale acestei lumi rele”.- 

1Corinteni 10:11, Moffatt. 

Dar creștinătatea călcătoare de legământ 

disprețuiește toate avertismentele și se aruncă înainte, 

spre starea de apatie nervoasă, așa cum a fost prezis. 

Domnul îi spune că are „mintea neliniștită, ochi 

pierduți și un spirit deprimat. Vei trăi în nesiguranță; vei 

trăi cu teamă, zi și noapte, și nu vei fi sigur de viața ta 

niciodată. Dimineața vei zice: O, de-ar veni seara! Iar 

seara vei zice: O, de-ar veni dimineața! – din cauza 

terorii din minte care te înspăimântă și a semnelor pe 

care le vei vedea”. – Deuteronomul 28:65-67, AAT. 

Și care este speranța de astăzi? Nu formula 

oamenilor care se ceartă mereu. Remediile lor nu 

înlătură motivele de grijă, anxietate și nesiguranță care 

îi copleșesc pe oameni. Nici una din soluțiile lor nu 

aduce pacea, siguranța și liniștea vieții într-o societate 

sănătoasă, dreaptă și normală - condiția 

binecuvântată după care plâng nervii noștri. Singura 

speranță de eliberare este aceeași pe care a avut-o 

Israelul din vechime și anume elieberarea de 

puternicul aducător de nenorociri Satan Diavolul și 

asupritorul lui sistem pământesc. Evreii care s-au căit 

au avut mângâiate și liniștite temerile, neliniștile și 

supărările cauzate de nervi, de speranța de a fi 

restatorniciți, din nou, în patrie. Astăzi, celor care 

suspină și plâng din pricina nenorocirilor din lume li se 

oferă speranțe mai mari și mai glorioase.  

Dacă ești o persoană cu bunăvoință, care 

iubește dreptatea și corectitudinea, ești supărată, 

neliniștită și îngrijorată de actuala stare de lucruri, 

atunci află despre adevărurile care liniștesc nervii, 

despre o lume nouă teocratică a liniștii și a păcii 

veșnice, care chiar acum se află în procesul de a căpăta 

formă. Această lume veche care zguduie nervii și 

zdrobește spiritul oamenilor ei atârnă la marginea 

Armaghedonului, unde Atotputernicul Dumnezeu o 

va distruge la fel de complet cum s-a întâmplat cu 

Ierusalimul din vechime. Această distrugere este așa 

de aproape că „această generație” nu va trece până va 

vedea pământul eliberat de corupție, nelegiuire, boală 

și de toate celelalte rele care umplu oamenii de frică. 

Ca dovadă citiți Matei 24, Luca 21 și Marcu 13. 
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Nu, aceasta nu este o absurditate fantastică. 

Dumnezeu a mai înlăturat înainte o lume condusă de 

lăudăroși cu nervii zdruncinați, în zilele lui Noe, dovada 

convingătoare, spune Isus, că Atotputernicul 

Dumnezeu o va face din nou. Credința, speranța și 

adevărul despre aceste prețioase promisiuni adaugă o 

mare încredere, suficient de puternică să vă vindece 

nervii zdruncinați și să vă dea pacea minții chiar acum, 

în zilele din urmă ale acestei lumi nebune!  

 

 

„Îmi place să fac voința ta, Dumnezeul meu; da, legea ta este în inima mea!” – Psalmul 

40:8, ASV 

A fost o plăcere pentru psalmisul David să știe care era voința lui Dumnezeu și apoi s-o împlinească. 

Pentru a ști ce să facă el a dat o atenție deosebită legii lui Dumnezeu și și-a umplut inima cu ea. Ca urmare, despre 

David se vorbește în Scripturi ca despre „un om după inima lui Dumnezeu”. Nu ți-ar plăcea să ai și tu un loc în 

memoria lui Dumnezeu? Ar putea cere vreo creatură o onoare mai mare? Nu este de mirare că David a numit-o 

plăcere. Dacă aceasta este dorința ta, începe de acum să-ți umpli mintea și inima cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu, 

Biblia! Ediția Versiunea Americană Standard a Turnului de Veghere, din care este citat versetul de mai sus, poate 

fi a a ta pentru o contribuție de doar 1,50$. Trimite, astăzi, o comandă pentru exemplarul personal! 

Vă rog să-mi trimiteți un exemplar al ediției Versiunea Americană Standard a Turnului de Veghere!                                             

Vă trimit 1,50 $. 

Nume.................................................................. Oraș.................................................................. 

Stradă.................................................................. Stat .................................................................. 
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Producția bombei cu hidrogen 

pusă la îndoială 

Sarcina de a produce un 

dispozitiv mecanic prin care să se 

producă bomba cu hidrogen va fi 

enormă, potrivit Dr. Robert A. 

Millikan, decanul fizicienilor din 

America. El a explicat că pentru 

câteva milionimi de secundă va fi 

nevoie de temperatură și presiune 

comparabile cu cele din interiorul 

stelelor, aproximativ 20.000.000 

grade Celsius, și chiar dacă a fost 

sugerat că va fi folosită o bombă-

atom pentru a produce o astfel de 

foță, el crede că „șansele de a 

putea realiza o bombă cu 

hidrogen sunt nule”. El și-a 

exprimat părerea (4/5) că bomba 

atomică a „făcut mult pentru a 

educa orice bărbat, femeie și copil 

despre pericolul (de auto-

distrugere) decât ar fi putut-o face 

300 de ani de publicitate și 

îndemnuri”. Amiralul Chester W. 

Nimitz a exprimat o părere 

similară (4/14) când a spus că nu 

crede că bomba cu hidrogen va 

putea fi produsă în cursul vieții lui și 

că Statele Unite și Rusia Sovietică 

vor intra în război, iar speranța 

trebuie pusă în trei lucruri: U.N., 

Planul Marshal și apărarea 

națională.  

În U.N. 

Protestul sovieticilor față de 

intrarea Chinei naționaliste în U.N. 

a continuat. Delegații Uniunii 

Sovietice s-au retras din alte două 

departamente ale U.N: Comisia 

Socială (4/3) și Comitetul de 

consiliere pe chestiuni bugetare și 

administrative (4/11) Câțiva 

delegați au propus ca discuțiile 

despre bomba atomică, 

suspendate atunci când rușii s-au 

retras din comitetul Comisiei de 

energie atomică, în ianuarie 

trecut, să fie reluate fără 

participarea Chinei naționaliste. 

Susținătorii acestei propuneri au 

afirmat că Dr. T. F. Tsiang, 

reprezentantul Chinei 

Naționaliste, și-a exprimat 

aprobarea față de această 

procedură și că discuția despre 

controlul atomic internațional ar 

trebui reluată fără întârziere. 

Submarine 

În prima parte a lunii aprilie au 

venit în prim-plan submarinele, 

atunci când generalul Dwight D. 

Eisenhower a sfătuit Subcomitetul 

Senatului responsabil cu fondurile 

să fie alocați bani pentru 

„consolidarea facilităților legate de 

submarine”, iar câteva zile mai 

târziu au fost raportate Pacificului 

ceea ce se credea a fi submarine 

neidentificate. Aceasta a coincis cu 

declarația Amiralului Sherman, 

șeful operațiunilor navale ale 

U.S.A., care a spus (4/3) că era 
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departe de a fi mulțumit de 

programul pentru anti-submarine 

din U.S., iar amiralul flotei, Lord 

Fraser, a declarat că forța navală 

britanică accentuează dezvoltarea 

forțelor anti-submarine. Apoi s-a 

anunțat (4/9) că submarinul U.S., 

echipat cu un tub de alimentare 

cu aer pentru submarine, a făcut 

o călătorie de 21 zile, din Hong 

Kong în Hawaii, peste 5.000 mile, 

fără să se ridice la suprafață, 

demonstrând în felul acesta că 

timpul submarinelor moderne de 

a sta sub apă este limitat doar de 

rezerva de combustibil. După 

aceasta, forța navală U.S. a 

anunțat (4/10) că sunt în 

construcție două tipuri 

îmbunătățite de submarine 

echipate cu tuburi de alimentare 

cu aer, iar posibilitatea unor 

submarine cu putere atomică a 

crescut când s-a anunțat (4/14) că 

două companii vor produce 

pentru ele, în curând, motoare 

atomice.  

 

 

 

Audieri de loialitate în U.S. 

Owen Lattimore, omul 

de care depindeau acuzațiile de 

comunism ale psenatorului 

McCarthy din Departamentul de 

Stat, a mărturisit (4/6) că va face o 

respingere, punct cu punct, a 

acuzațiilor lui McCarthy, 

nerecunoscând că a fost vreodată 

comunist. Purtătorul de cuvânt al 

Comitetului pentru investigații a 

spus că dosarul de la F.B.I. al lui 

Lattimore îl dezvinovățește 

complet, dar un membru al 

comitetului a făcut excepție, 

spunând că nu va fi dată în nici un 

fel o declarație finală. Obiecțiile lui 

McCarthy în jurul convingerii lui 

Lattimore că-l sprijină pe Chiang 

Kai-shek „fac mai mult rău decât 

bine” pentru U.S. McCarthy a 

chemat un martor să depună 

mărturie împotriva lui Lattimore, 

pe fostul comunist Louis F. 

Budenz. În Passaic, N.J. (4/8) 

McCarthy a vorbit despre 

imunitatea lui ca membru al 

Congresului și a spus că declarațiile 

lui să fie satirizate dacă nu sunt 

adevărate, dar Lattimore l-a 

acuzat că „se fofilează”, deoarece 

declarațiile publice n-au fost 

acuzații făcute în audiențe loiale, 

iar discursul lui nu era decât „o 

retragere a acuzațiilor lui 

calomniatoare și fantastice”.  

Gangster-politician ucis 

Uciderea în Kansas City a 

lui Charles Binagglo și a pistolarului 

său Charles Gargotta a primit 

atenție la scară mare și a îndemnat 

Senatul să lupte pentru 

investigația specială în crime inter-

statale. Binagglo a fost un șef 

politic, jucător, gangster și dușman 

al renumitei organizații 

Pendergast. Pallbearers a inclus: 

politicieni, judecători, ofițeri de 

poliție, șerifi, jucători, pistolari și 

gangsteri. La funeralii preotul i-a 

condamnat pe cei care „jertfesc 

orice principiu moral pentru 

propriile scopuri egoiste și 

vrednice de dispreț”, dar a explicat 

că avea o îndoială în ce-l privește 

pe Binaggio, deoarece „fusese 

văzut recent că a primit 

împărtășania și a participat la 

liturghia de duminică”.  
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Curley iertat de Truman 

Pe 14 aprilie a fost făcut 

anunțul despre „iertarea 

necondiționată și completă” 

acordată de președintele Truman 

lui James M. Curley, fost primar al 

orașului Boston și un puternic 

politician democratic din 

Massachusetts. Curley și un 

asociat au fost condamnați în 

1948 pe acuzații că prin „minciuni 

fantastice” obținuseră de la clienți 

60.000$, afirmând că organizația 

lor putea obține contracte 

guvernamentale. Iertarea a mai 

acoperit și o condamnare a lui 

Curley de acum 47 de ani, pentru 

conspirația de a se da drept o altă 

persoană, într-o examinare de 

serviciu civil. El a aflat de iertare în 

timp ce se afla în drum spre un 

pelerinaj, de „anul sfânt” la Roma. 

Avertismente despre țigări 

Comisia de Comerț 

federal al U.S. (4/5) a adoptat o 

poziție mai severă față de 

afirmațiile anumitor fabrici 

producătoare de țigări de „mai 

bine pentru sănătatea 

dumneavoastră” După o 

investigație de șase ani aceasta a 

declarat că „toate țigările conțin 

nicotină și substanțe ce irită 

esofagul”, aproape în „aceeași 

cantitate” și le-a poruncit 

companiilor să înceteze cu 

„reclamele false și denaturate”, 

care susțin că țigările ajută la 

digestie, înlătură oboseala sau că 

un anume brand nu afectează 

condiția fizică. Raportul oficial mai 

arată că fumatul excesiv, 

indiferent despre ce brand este 

vorba, „irită esofagul aflat într-o 

stare normală de sănătate”, iar 

afirmațiile că țigările de format 

mare sunt mai ușoare pentru 

esofag sunt false, deoarece 

acestea „conțin mai mult tutun, 

prin urmare, mai multe substanțe 

dăunătoare”. Referitor la 

„declarații semnate”, ei au 

constatat că unii dintre semnatari 

nu fumează, iar alții nu știu să 

citească și n-au știut ce au semnat. 

Deși acest ordin privea doar două 

fabrici, este de așteptat să fie 

trimise alte ordine către alte 

branduri, arătându-se că acestea 

vor avea un „efect persuasiv”, 

descurajând în general aceste 

afirmații false. 

Soldat american necunoscut 

În Ziua Memorială din 

1951 un sodat american care a 

murit în cel de-al Doilea Război 

Mondial va fi îngropat la Cimitirul 

Național din Arlington, lângă 

mormântul Soldatului 

Necunoscut din Primul Război 

Mondial. Departamentul Apărării 

a cerut pentru monument 

1.000.000 $.  

Eforturi irlandeze anti-separare 

În luna martie Casa 

Reprezentanților U.S. a atașat de 

proiectul de lege pentru fonduri al 

E.C.A. un amendament ce 

interzice fonduri pentru Britania, 

atâta timp cât Irlanda este 

împărțită. Două zile mai târziu 

acesta a fost abrogat, dar a rezultat 

o publicitate considerabilă pentru 

cauza unificării Irlandei. Atunci 

ambasadorul irlandez a spus că 

Iralnda nu se va alătura Pactului 

Atlantic atâta timp cât există 

separare. Irlanda de Nord refuză 

să se alăture lrlandei într-un stat 
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independent, ci are sloganul: 

„Acesta va fi un stat protestant 

pentru oamenii regelui loial”. Basil 

Brooke, prim-ministru al Irlandei 

de Nord, a vizitat Statele Unite 

(4/6) și a fost întâmpinat de soldați 

în marș care cântau. Răspunsul 

său la glumele răutăcioase ale 

soldaților a fost:„La fel ca țara mea 

și această țară este destul de liberă 

și oamenii sunt liberi să vorbească 

așa cum le place”. Primarul 

orașului New York, O’Dwyer, a 

spus că dacă Sir Basil a primit 

tradiționalul bun-venit la primărie 

„este pentru că eu am murit”. De 

fapt, el era în Florida când a sosit Sir 

Basil.  

Secretarul de război britanic 

Secretarul de război 

britanic John Strachey s-a aprins 

(4/2) când s-a raportat că 

„importanți oficiali americani” din 

Pactul Atlantic s-au întâlnit la Haga, 

Olanda, ca acesta să nu primească 

nici o informație militară secretă 

din cauza simpatiei pentru 

comunism pe care a avut-o 

cândva. Britanicilor nu le-a plăcut 

acuzația că a fost pusă la cale o 

formulă ca Strachey să primească 

anumite informații, și-au exprimat 

încrederea în el și au spus că în ce 

privește guvernul Britanic 

chestiunea este închisă. 

Raționalizare în Britania 

Agitația din Casa 

Comunelor (4/3) ca guvernul să o 

lase mai încet cu restricțiile de 

alimente și limita de preț de 5 

șilingi (cu o valoare de cumpărare 

de aproape un 1 $) la o masă în 

restaurant, a adus o creștere a 

rației de unt (4/12), de la 4 la 5 uncii 

pe săptămână, dar acest lucru a 

fost echilibrat de reducerea 

cantității de bacon pe săptămână, 

de la 5 la 4 uncii. 

Propunere pentru conducatorul 

Belgiei 

Ca o măsură de 

compromis care să pună capăt 

crizei guvernamentale de pe urma 

demisionării cabinetului Belgian 

din martie, regele Leopold al III-lea 

a propus (4/15) ca puterile regale 

să fie transferate, temporar, fiului 

său în vârstă de 19 ani, Baudouin.  

Est versus Vest 

Corul fetelor Mozart din 

Dresden, Germania, care a intrat în 

sectorul U.S. al Berlinului pentru un 

concert, a cerut (3/4) permisiunea 

să rămână în Vest, preferând lucrul 

acesta pentru a face față 

episoadelor teroriste pe care spun 

că le-au întâmpinat, atunci când 

au refuzat să devină mijloace de 

propagandă comunistă. În 

contrast, radioul din Cehoslovacia 

a anunțat că un profesor 

American și soția acestuia caută să 

iasă de sub jurisdicția S.U.A., 

pentru a trăi în Cehoslovacia, și că 

cererea lor este un protest față de 

comportamentul U.S. față de 

Germania. 

Avion pierdut în zona Baltică 

Un bombardier de 

patrulă al forțelor aeriene U.S. a 

dispărut în zona Baltică (4/8), în 

urma unui zbor de la Wiesbaden 

în Copenhaga, iar trei zile mai 

târziu Rusia a protestat că avionul 

avusese schimburi de foc cu 

avioane sovietice, în spațiul aerian 

al Letoniei, apoi s-a întors spre 
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mare și a dispărut. Se presupune 

că avionul a fost doborât și a 

început o căutare a 

supraviețuitorilor. Presa rusă a 

accentuat incidentul, iar Pravda a 

făcut referire la „comportamentul 

grosolan al spionilor americani”. 

Oficialii U.S. au spus că avionul 

dispărut nu deținea arme și avea 

ordine să stea departe de teritoriul 

sovietic. 

Procese în Cehoslovacia 

În Cehoslovacia zece 

iezuiți au fost condamnați la 

închisoare pe o perioadă de la doi 

ani la închisoare pe viață (4/5) S-a 

spus că Vaticanul conduce o 

cruciadă împotriva Cehoslovaciei 

și că „el n-a încetat niciodată să 

tânjească după puterea … pe care 

a pierdut-o cu mult timp în urmă”. 

Vaticanul a atacat violent 

procesele, ca fiind episoade 

caracteristice persecuției anti-

catolice. În următoarea 

săptămână doi translatori 

cehoslovaci de la Serviciul de 

informații U.S. au primit închisoare 

de la 15 la 18 ani, pentru trădare. 

S-au făcut acuzații că nefiind de 

acord să lucreze împotriva 

intereselor U.S. erau de acord să 

lucreze împotriva intereselor 

Cehoslovaciei. 

Episcopi catolici în Polonia 

S-a raportat că (4/15) s-a 

ajuns la o înțelegere între guvernul 

polonez și reprezentanții Bisericii 

Catolice de a lupta împotriva 

activităților anti-stat și de a-l 

recunoaște pe Papa Pius al XII-lea 

ca suprem, doar în chestiuni de 

credință, morală și în ce privește 

jurisdicția bisericii. În alte chestiuni 

„episcopii au fost de acord să fie 

ghidați de interesele guvernului 

polonez. De la Vatican nu s-a 

confirmat această înțelegere.  

Plastiras, noul premier grec 

Sophocles Venizelos a 

demisionat din funcția de premier 

al Greciei (4/14), iar la scurt timp 

după aceea generalul Nicholas 

Plastiras, care conduce Uniunea 

Național Progresistă, sau Uniunea 

de Centru, a fost numit premier. 

Schimbarea în guvern a avut loc 

după ce Grecia a fost sfătuită să nu 

primească noul ajutor E.C.A., până 

când nu vor fi instituite reformele 

administrative și financiare. 

Înțelegere între India și Pakistan 

A fost semnat un 

document (4/8) care are ca scop 

să pună capăt conflictului comunal 

și să înlocuiască relațiile încordate 

dintre India și Pakistan cu o 

atmosferă de prietenie, la sfârșitul 

unei conferințe care a durat o 

săptămână, dintre prim-ministrul 

Indiei, Pandit Nehru, și prim-

ministrul Pakistanului, Liaquat Ali 

Khan. Acesta garantează drepturi 

fundamantale tuturor cetățenilor 

și promite minorităților egalitate 

ca cetățeni, indiferent de religie, 

împreună cu libertate de 

exprimare, de închinare, de 

ocupație și oportunitatea de a 

frecventa viața publică 

Baia religioasă ucide 32 persoane 

Treizeci și două de 

persoane au murit în urma 

ritualului religios din India, la 

Hardwar (4/13), când peste un 

milion de hinduși s-au chinuit să 

stea, timp de șase ore, în apele 

râului Gange, cu apa până la 
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genunchi, crezând că păcatele le 

vor fi spălate și că ei și urmașii lor 

vor primi salvare veșnică, timp de 

trei generații. 

Războiul Chinei 

Naționaliștii chinezi au 

spus că 5.000 de comuniști au fost 

uciși și 2.000 au fost capturați într-

o încercare de invazie a insulei 

Hainan (4/2). Comuniștii foloseau 

o flotă alcătuită din 100 de bărci de 

pescuit, ce fusese dată industriei 

de pescuit din China de 

administrația de reabilitare și 

ajutor a U.N. Naționaliștii mai spun 

că rușii oferă un mare sprijin aerian 

comuniștilor chinezi.  

Bugetul național al Japoniei 

A fost aprobat un buget 

(4/3) ce are ca scop oprirea inflației 

din Japonia, când bugetul național 

din 1950 era de 661.000.000.000 

yeni. Acesta echilibrează strict 

veniturile și cheltuielile țării, pentru 

prima dată de la sfârșitul 

războiului.  

 

Revoltă în Indonezia 

Soldații rebeli 

indonezieni care odinioară au 

luptat pentru olandezi au asediat 

Macassar, capitala Indoneziei de 

Est (4/5) și au avertizat o 

ambarcațiune care transporta 900 

de soldați federali că dacă acostau 

vor fi împușcați. Președintele 

indonezian Sukarno a însărcinat 

forțele armate să rezolve 

chestiunea (4/13) și au fost 

amenințați cu un război rapid. 

Șeful rebel Andi Abdul Aziz a 

ignorant cele două somații ale 

guvernului, de a raporta în capitala 

Jakarta, dar a fugit în capitală 

(4/14) la cea de-a treia somație. Cu 

toate acestea, el și-a lăsat trupele 

în mâna subordonatului său și 

erau semne de îndoială că rebelii 

vor renunța fără vărsare de sânge 

Penicilină pentru Haiti 

Încercarea de a eradica 

din Haiti atât framboesia cât și 

bolile venerice s-a raportat a fi 

prima operațiune de acest fel în 

istorie. Populația băștinașă de 

3.500.000 persoane va primi 

penicilină sub sponsorizarea 

Organizației Mondiale a Sănătății, 

Fondul internațional de urgențe 

pentru copii (ambele sunt 

organizații ale U.N.) și guvernul din 

Haiti. Șase din șapte haitieni suferă 

de framboesia, o boală care 

slăbește pielea și oasele, iar 25% 

sunt infectați cu boli venerice. S-a 

raportat că o acțiune similară se va 

derula în Indonezia. 

Anunț despre medicamente 

pentru dezvoltare 

S-a constatat că aureomicina, unul 

din medicamentele cunoscut sub 

numele de antibiotic, promovează 

dezvoltarea la pui, curcani și porci. 

S-a raportat (4/9) că atunci când la 

o tonă de mâncare pentru porci s-

a adăugat cinci uncii din acest 

medicament, rata de dezvoltare a 

fost cu 50 % mai mare. Sunt, de 

asemenea, în desfășurare 

investigații clinice pentru 

întrebuințarea acestui 

medicament la tratarea 

malnutriției la oameni. 
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PAȘI SPRE FERICIRE 
 

Adevărata fericire nu vine de pe urma jucăriilor pe care le deținem temporar, ci din convingere lăuntrică 

a binecuvântărilor veșnice ce vor veni. O astfel de convingere crește odată cu fiecare pas 

preogresiv făcut spre cunoștință. Și prin cunoștință discerni pașii pe care trebuie să-i faci, 

pentru a face ale tale astfel de binecuvântări de la un Creator prudent. Ți-ar plăcea să te 

bucuri de o fericire veșnică? Pe această pagină sunt illustrate trei cărți, fiecare dintre 

ele aducându-ți cunoștința care te va ajuta să mai faci un pas și să te apropii de realizarea 

speranței tale. 

Orice pas spre cunoștință trebuie să aibă adevărul 

ca bază. În partea dreaptă se află cartea „Adevărul vă va face liberi”, în care 

adevărurile eterne ale Bibliei alcătuiesc baza unei fascinante relatări despre crearea 

pământului și despre scopul lui Dumnezeu de a restatornici adevărul și dreptatea, spre 

folosul omului.  

În partea de sus se află „Împărăția este aproape”, o carte de 384 pagini, ce conține 

dinamica povestire despre împărăția lui Dumnezeu. Cartea merge pe fir 

de la prima promisiune până în zilele noastre și stabilirea Împărăției, și până în 

viitor, când aceasta va domni peste întreg pământul, chiar șa cum au prezis profeții. 

Cea de-a treia carte recomandată aici ca și alt pas spre fericire este „Să fie 

Dumnezeu adevărat”. Discuția ei lucidă despre doctrinele fundamentale ale Bibliei 

vă vor clarifica îndoielile de altă dată și vă vor convinge despre scopul iubitor al lui 

Dumnezeu de a binecuvânta toate creaturile care se conformează cerințelor lui drepte. Toate aceste trei cărți sunt 

disponibile pentru tine, pentru doar 1 $. Comanda trimisă de tine împreună cu cuponul de mai jos îți va aduce 

cărțile prin poștă și îți va permite să începi imediat să faci primii pași spre fericire.  

Mi-ar plăcea să am cele trei cărți: „Adevărul vă va face liberi”, „Împărăția este aproape” și „Să fie 

Dumnezeu adevărat”. Trimit 1$. 
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