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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 legață de ambiții sau obligații politice; este 

nestingherită de agenți de publicitate care nu trebuie călcați în picioare; este 

nepărtinitoare față de crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă ca să-ți 

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 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 

117 Adams Street 

N. H. Knorr, președinte 

Cinci cenți exemplarul 

Brooklyn N. Y. U.S.A. 

Grant Suiter, secretar 
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 „Este timpul să vă treziți” – Romani 13:11 

Volumul XXXI         Brooklyn, N.Y, 22 August 1950   Numărul 16 

Cortina de fier a catolicismului distrugător 

De la corespondentul Treziți-vă! din Canada 

Deși provincia catolică Quebec a 

tras o cortină de fier în jurul granițelor ei 

pentru a împiedica discuțiile libere, 

libertatea de închinare și libertatea presei, 

printre susținătorii acestei politici 

asupritoare există acum o mare întristare 

căreia nu i se pot împotrivi oamenii sau o 

conspirație a oamenilor. Această putere 

emană de la Atotputernicul Dumnezeu. 

Vaticanul a protestat vehement împotriva 

cortinei de fier ridicată de comunismul 

ateu; totuși propriile ei metode, acolo unde 

poate să le pună în aplicare, creează o 

paralelă izbitoare cu cele din Rusia 

totalitară. Comunismul și romano-

catolicismul sunt una în eforturile lor de a-i 

împiedica pe martorii lui Iehova să fie liberi 

să predice evanghelia între granițele lor. 

Așa cum martorii lui Iehova n-au putut 

niciodată să se angajeze liber în lucrarea lor 

de evanghelizare din Rusia Sovietică, tot la 

fel s-a depus orice efort posibil pentru a-i 

împiedica să se închine liber lui Dumnezeu, 

în teritoriile controlate de romano-catolici, 

precum provincia Quebec.  

Cortina de fier din Quebec este 

stabilită de propaganda falsă împotriva 

celor care îndrăznesc să nu fie de acord, 

boicotează afacerile, legile de cenzură și de 

afaceri. 

Filozofia de bază prin care romano-

catolicismul și comunismul din Rusia își 

justifică acțiunile îi arată ca gemeni 

totalitari cu nume diferite. Avocatul 

comunist Vyshinsky spune: „În Statul 

nostru nu există, și bineînțeles că nu poate 

exista, nici o libertate de expimare, 

libertatea presei, etc., pentru dușmanii 

Socialismului”. Publicația iezuită Civillita 

Catolica manifestă același spirit de 

intoleranță bigotă: 

„Biserica Romano Catolică ... 

trebuie să ceară dreptul la libertate doar 

pentru ea ... într-un stat în care majoritatea 

oamenilor sunt catolici Biserica va cere să-i 
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fie refuzată o existență legală erorii (orice 

altă convingere în afară de cea catolică), iar 

dacă minoritățile religioase există în 

realitate ele vor avea doar o existență de 

facto, fără oportunitatea de a-și răspândi 

convingerile. ... În unele țări catolicii vor fi 

obligați să ceară libertate religioasă 

completă pentru toți, fiind obligați să co-

abiteze acolo unde doar ei au dreptul să 

trăiască. Biserica nu trebuie să se rușineze 

de propria dorință de toleranță, pe care o 

susține în principiu și o pune în aplicare în 

practică.” 

Oricine nu se rușinează după o 

afirmație ce descoperă o asemenea 

intoleranță, în mod sigur nu are pic de 

rușine. Ei cer libertatea pentru ei ca un 

drept, iar pentur toți ceilalți o refuză ca 

drept. Acolo unde se află în minoritate, ei 

cer drepturi ale minorităților, acolo unde 

sunt în majoritate, minoritățile n-au 

drepturi. Ei nu vor susține și nu vor tolera 

criticismul, cenzura, discuțiile libere, sau 

chiar afirmații simple despre realități. Așa 

cum o spunea marele Susținător al 

adevăratei libertăți: 

„Aceasta este judecata: Pentru că 

lumina a venit în lume și oamenii au iubit 

mai mult întunericul decât lumina; căci 

faptele lor erau rele. Căci oricine face rău 

urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu 

fie mustrat pentru faptele lui. Dar cel care 

iubește adevărul vine la lumină ca faptele 

lui să fie văzute; pentru că acestea sunt 

făcute în Dumnezeu”. – Ioan 3:19-21, 

Douay. 

Nici romano-catolicismul, nici 

comunismul n-au învățat regula folositoare 

pentru libertatea de închinare, anunțată în 

Scripturi de marele judecător Gamaliel: 

„Lăsați-i în pace pe acești oameni; căci dacă 

acest sfat sau această lucrare este de la 

oameni se va distruge, dar dacă este de la 

Dumnezeu, n-o puteți înfrânge. Să nu 

cumva să vă treziți că luptați împotriva lui 

Dumnezeu”.- Faptele 5:38-39. 

Autoritățile din provincia Quebec 

au făcut tot ce le-a stat în putere să le 

refuze martorilor lui Iehova libertatea de 

închinare și chiar au încercat să-i scoată 

afară din provincie. În publicația Star din 

Montreal, din 4 decembrie, 1946, s-a 

raportat: „Război fără milă împotriva 

martorilor lui Iehova a fost conținutul unui 

ordin către poliția provinciei, dat de 

premierul Maurice Duplessis. ... El a spus că 

intenționează să folosească cele mai 

riguroase metode împotriva celor care, sub 

numele de martori ai lui Iehova, răspândesc 

propagandă”. Într-o încercare vicioasă de a 

defăima și denatura, el a spus: „Comuniștii, 

naziștii și acele persoane care sunt 

propagandiști pentru campania martorilor 

lui Iehova vor fi tratați așa cum merită să fie 
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tratați, pentru că sub guvernarea Uniunii 

Naționale nu există și nu va exista 

compromis cu aceste persoane”. 

Comentând despre aceste 

denaturări publicația Gazette, din Glace 

Bay, remarca: „Orice om care are cea mai 

elementară înțelegere a politicii va 

recunoaște imediat că nu există nici cea mai 

mică legătură între comunism, martorii lui 

Iehova și nazismul german. De ce ridică 

Duplessis o chestiune și o leagă de 

comunism, martori și nazism, acolo unde 

sunt implicate diferențe în convingeri 

religioase. Domnul Duplessis a ales 

intenționat această ocazie pentru a 

îndrepta antipatia violentă față de grupul 

religios prin comuniști. Nazismul este astăzi 

în Canada un lucru de domeniul trecutului, 

doar dacă nu considerăm o reflectare a 

tehnicilor acestuia propriile acțiuni ale 

premierului din Quebec. Nepotrivrea lui în 

aceste chestiuni este notorie, căci el a fost 

tăcut atunci când Adrien Archand și 

Camillien Houde au călcat în picioare, cu 

declarații fasciste, legile din Quebec și 

Canada, legi pe care el le apără cu ipocrizie 

de data aceasta. 

La instigarea departamentului 

procurorului general au fost aduse sute de 

acuzații împotriva martorilor lui Iehova, sub 

legile provinciei și au fost aprobate chiar 

legi noi, cu scopul intenționat de a le opri 

predicarea evangheliei. „Scrisorile lor 

circulare sunt ațâțătoare”, urla Duplessis. 

Această acuzație nu era ceva nou pentru 

martorii lui Iehova. Marea Carte a Libertății 

înregistrează că slujitorii credincioși ai lui 

Dumnezeu întâmpină această acuzație 

falsă de mai bine de două mii de ani. (a se 

vedea Ezra 4:15, 19; Faptele 24:5). Martorii 

lui Iehova din prezent consideră că este o 

onoare să stea în compania multot altor 

luptători credincioși din trecut, pentru 

libertatea de închinare, care au fost acuzați 

de aceeași ofensă; de exemplu: Zorobabel, 

Neemia, apostolul Pavel, Isus Cristos Mesia, 

ca să menționăm doar câțiva. 

Unul din aceste cazuri legate de 

acuzația de răzvrătire ce l-a implicat pe 

slujitorul Aime Boucher, a ajuns în cele din 

urmă la Curtea Supremă a Canadei, unde 

campania de persecutare și denaturare 

împotriva martorilor lui Iehova a primit o 

lovitură puternică. (a se vedea revista 

Treziți-vă! din 8 aprilie, 1950). Curtea 

Supremă a schimbat condamnarea, iar 

Domnul Judecător Rand a denunțat pe față 

eșecul justiției din spatele cortinei de fier a 

Romano-catolicismului din provincia 

Quebec. El a spus: „Pentru că au exercitat 

ceea ce canadienii numesc drepturi 

indiscutabile, martorii lui Iehova au fost 

atacați și bătuți, Bibliile și publicațiile le-au 

fost rupte și distruse de indivizi și gloate ... 

tot ce au făcut a fost făcut pașnic și așa cum 
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cred ei, pentru a aduce lumina și pacea 

religiei creștine la sufletul oamenilor. Asta 

înseamnă că acțiunile lor au fost legale!” 

Odată ce Quebec-ul a fost declarat 

„deschis” pentru libertatea de exprimare, 

libertatea presei și de închinare, martorii lui 

Iehova au fost gata să-i informeze pe 

oamenii de aici și din afara orașului că a fost 

sfâșiată Cortina de Fier. Acest lucru s-a 

făcut într-un număr special al revistei 

Treziți-vă!, care a relatat despre hotărârea 

Curții Supreme, răpirea din Joliette și mai 

cuprindea încă două articiole ce tratau 

afirmațiile particulare ale Bisercii Romano 

catolice. A fost organizată o campanie 

specială de distribuire, iar martorii lui 

Iehova, aproape 19.000, au umblat cu 

veștile în lungul și-n latul Canadei. Toți au 

fost voluntari, folosindu-și timpul fără să fie 

plătiți, pentru a face adevărul cunoscut. 

Chestiunea era viabilă și oamenii 

erau interesați. Mulți au fost deranjați de 

atacurile asupra libertăților civile ce 

avusese loc. Primul tiraj al revistei s-a 

epuizat imediat ce a apărut, iar al doilea 

tiraj a dispărut, de asemenea, ca un 

morman de zăpadă din preerie .Au fost 

distribuite prin toată Canada, inclusiv în 

Quebec, peste 500.000 de exemplare ale 

revistei, jumătate dintre ele în franceză. 

Această distribuire a fost mai mare decât 

cea a celei mai mari reviste canadiene. 

Cetățeni de seamă precum: doctori, 

avocați, judecători, editori de ziar, legiuitori 

au primit exemplare ale acestei publicații 

speciale. Distribuirea a continuat la colțul 

străzii, din casă în casă, prin magazine și 

birouri. 

În provincia Quebec au luat parte la 

distribuire aproximativ 1.200 slujitori cu 

timp integral și timp parțial. Printr-un efort 

extraordinar ei au distribuit în provincie 

peste 225.000 de exemplare ale revistei 

Treziți-vă! Ruptura din cortina de fier 

devenea din ce în ce mai mare. Realitățile și 

lumina adevărului au pătruns în provincie, 

spre încântarea multor oameni care se află 

acolo. Distribuirea a continuat zi și noapte. 

În timpul zilei revistele erau distribuite în 

orașe precum Monreal și Quebec. Seara 

erau vizitate orașele mai mici și satele. 150 

de orașe mai mici au fost saturate cu acest 

număr special. În districtele rurale martorii 

lui Iehova călătoreau câteodată cu calul și 

trăsurica, pe drumuri foarte rele, câteodată 

călătorind 30 de mile pentru a ajunge la 

multe ferme.  

Această distribuire a revistei Treziți-vă! nu 

s-a făcut cu scopul de a stârni ură în 

Quebec, căci martorii lui Iehova nu-i urăsc 

pe oamenii de acolo. Singurul lor scop este 

să-i ajute. Dacă ei nu doresc să citească 

literatura ce le este oferită nu sunt obligați 

s-o facă. Cu siguranță, nu este ceva greșit 

să dai oamenilor posibilitatea să aleagă 
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singuri. Căci nu și-a trimis Biserica 

Romano-catolică misionari în toate țările, 

multe dintre acestea avându-și propria 

religie? Unii dintre acești misionari care au 

fost persecutați sau uciși au fost chiar 

canonizați ca sfinți. 

 

Reacția Quebecului 

Această distribuire monumentală 

de literatură non-catolică, probabil cea mai 

mare din istoria provinciei, a cauzat o 

reacție extraordinară printre locuitorii 

Quebecului. Faptele descoperite de revista 

Treziți-vă! au fost discutate în case, în 

restaurante, în trenuri și autobuze, în presă 

și nefavorabil, de la amvoane. Au fost scrise 

srisori presei și biroului Societății. Unele 

dintre acestea – mereu nesemnate – erau 

mizerabile și obscene, rezultat al unor minți 

josnice. Unele reviste trimise înapoi nici 

măcar nu mai puteau fi folosite. Dar nu 

toate au fost așa. Multe persoane au fost 

interesate în mod surprinzător de 

informația primită și dezgustați de 

aplicarea ipocrită a legii din provincie. S-au 

primit cereri de abonamente la Turnul de 

veghere din zone ale Quebecului, inclusiv 

din Joliette.  

Un proprietar de hotel din Quebec a 

fost așa de deranjat de rușinoasa răpire a 

celor două evanghliste din Joliette încât le-

a invitat să vină să primească o cameră, 

gratuit, la hotelul lui. Un student la un 

colegiu catolic din Montreal a scris pentru a 

cere Biblii și literatură din Biblie în plus, pe 

care dorea să le primească anonim, pentru 

a nu fi confiscate. El a spus: „Sunt student 

la Colegiul ... și v-am citit articolul din 

Treziți-vă! Sincer, m-ați convins că religia 

voastră este bună. Le-am văzut molestate 

pe aceste biete misionare de oameni 

vulgari care vroiau să le violeze. Bietele 

fete! Dumnezeu are grijă de ele și știe cum 

să le recompenseze. Așa că, probabil, voi 

deveni unul dintre ai voștri, dar vă rog să-

mi trimiteți Biblia (despre care mi s-a 

vorbit) precum și literatură de-a voastră și 

totul despre religia martorilor lui Iehova, 

care în curând va fi și a mea”. 

Un avocat din Quebec a fost așa de 

deranjat de nivelul la care s-a coborât 

punerea în aplicare a legii, încât a telefonat 

la biroul din Toronto al Societății, pe 

cheltuială proprie. El dorea să i se permită 

să apară într-unul din cazurile martorilor lui 

Iehova, gratis. El simțea că apariția unui 

avocat catolic în astfel de cazuri va 

demonstra celor responsabili de această 

persecuție că mulți catolici nu erau de 

acord cu ea. „De ce”, spunea el „să te 

împotrivești la lucruri care sunt folositoare 

și poporului canadian și martorilor lui 

Iehova. Cred că este rușinos!” 
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Unul din slujitorii grupei din Quebec 

a martorilor lui Iehova a fost invitat, prin 

telefon, să viziteze o familie interesată de 

lucrarea martorilor lui Iehova. Când a sosit 

acolo a găsit un tânăr, o cunoștință de-a lor, 

care citise un exemplar din Treziți-vă! și 

care a fost așa de încântat încât a căutat 

imediat să intre în legătură cu martorii lui 

Iehova. Era a noua persoană care citise acel 

exemplar special al revistei; acesta trecuse 

din mână în mână pe la alți cititori 

interesați. Acest tânăr era bucuros să ia 

parte în campanie și a distribuit singur 35 

de exemplare. 

În orașul Quebec șeful poliției și-a 

pus subalternii să meargă prin oraș și să 

adune revistele după ce au fost distribuite. 

Când martorii au fost aduși în biroul său, el 

a insistat să se oprească. El a spus: „Preoții 

și avocații vor veni după mine să vă acuze, 

dar le-am spus: Supraveghez aceste cazuri 

din alte orașe și Iehova câștigă 

întotdeauna”. 

Când martorii au mers în Bromptonville, la 

nord de Sherbrooke, Quebec, au auzit 

sirena pompierilor. Crezând că aceasta va 

întrerupe orice amestec posibil, au 

continuat să distribuie revistele, doar 

pentru a constata că nu era vorba de nici un 

incendiu. Era un semnal aranjat dinainte, 

pentru a anunța poliția că martorii lui 

Iehova erau în oraș. Revistele au fost 

distribuite și nu s-a făcut nici o arestare. 

Revoltă în Shawinigan Falls 

Exact în mijlocul campaniei, pe 12 

aprilie, 1950, a avut loc în Shawinigan Halls, 

Quebec, o revoltă condamnabilă. O capelă 

deținută de o mică sectă protestantă, 

cunoscută sub numele de Frații Creștini, a 

fost atacată de o gloată mare de romano-

catolici, vorbitori de limba franceză. 

Scaunele, mobilierul, Bibliile, totul a fost 

complet distrus. Chiar și o mașină ce era 

parcată afară a fost distrusă. Gloata 

înnebunită a pus stăpânire pe oraș timp de 

două ore și totuși poliția a stat deoparte și 

n-a făcut nici o arestare. Un editorialist 

bine-cunoscut, J. V. McAree, a rezumat 

chestiunea: 

„Statul, nu Biserica, este 

judecătorul final a ceea ce este permisibil în 

numele religiei. În Quebec ce este 

permisibil pare să fie hotărât de 

capacitatea bisericii de a strânge cea mai 

mare gloată într-un loc și spațiu date. 

Așadar, îi vedem pe Frații Creștini abuzați 

de un grup din Quebec, în timp ce poliția își 

vede de treabă, ne-oferind nici o mână de 

ajutor sau aprobând acțiunea. Primarul din 

Shawinigan Falls a remarcat că el regreta 

cele petrecute, dar în primul rând pentru că 

aducea un nume rău localității. Se pare că 

nu o făcea din cauza infracțiunilor comise 

împotriva unui grup de creștini a căror 

singură infracțiune pare să fie faptul că 
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punctele lor de vedere religioase sunt 

diferite de ale majorității din Quebec. El și-

a cerut scuze pentru poliție, spunând că 

erau atât de mulți în gloată în fața cărora 

ofițerii de poliție au fost neajutorați. Cu alte 

cuvinte, pagubele comise au fost așa de 

grave și generale încât n-au putut fi nici 

verificate, nici pedepsite. ... Legea din 

Canada n-a stat deoparte, ca scuză, în timp 

ce Doukhobors demonstra ... În Quebec a 

fost diferit, căci cei care au încălcat legea 

erau membri ai unei majorități puternice. 

Quebec are o înregistrare de persecuție 

persistentă a sectelor religioase”. 

Preotul local, Monsegnor Trudel, a 

spus despre incident: „Cu siguranță, lucrul 

acesta este regretabil și este contrar 

spiritului creștinismului. Nu putem decât să 

dezaprobăm aceste fapte. Pentru binele 

păcii, pentru reputația provinciei noastre și 

pentru respectul compatrioților noștri din 

țările străine îndemnăm la o atitudine 

pașnică. Să fim prudenți, pentru a nu face 

jocul sectei! Să rămânem neutri!” 

Se presupune că pentru această 

revoltă rușinoasă și nelegiuită această 

declarație îndulcită semnifică dezaprobare. 

Adevărata lui temere pare să fie că din 

cauza ruperii cortinei de fier lumea va 

ajunge să cunoască aceste lucruri. După 

aceste acțiuni din partea enoriașilor săi el 

crede că ar trebui să rămână „neutri”. 

Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. 

De ce n-a recomandat el ca huliganii și 

vagabonzii romano-catolici să fie urmăriți 

penal? Poliția a fost acolo și trebuie să-i fi 

cunoscut pe mulți din gloată. Această 

declarație are pretenția că dezaprobă 

această acțiune, dar evită, cu prudență, 

orice recomandare care să împiedice o 

recidivare a acesteia.  

Primarul Roy din Shawinigan Falls a 

spus că el este de părere că incidentul a fost 

provocat de un pamflet în limba franceză, 

intitulat Treziți-vă!, care a fost distribuit 

înainte de revoltă. A fost „regretabil, dar 

inevitabil”. S-a făcut o încercare de a scuza 

aceste acțiuni pe motivul că a fost un caz de 

identitate greșită – oamenii trebuiau 

scuzați – ei, de fapt, nu aveau intenția să le 

facă rău Fraților Creștini, îi confundaseră cu 

martorii lui Iehova! Bineînțeles că asta 

explica toate lucrurile! 

Poate că această explicație a părut 

destul de logică pentru mintea deformată a 

unui om care a jurat să susțină legea, dar 

căruia îi pare rău de incident, doar pentru 

că a făcut o publicitate proastă. Totuși, 

aceasta a aprins o torță de indignare pe tot 

cuprinsul Canadei. 

Vorbind despre martorii lui Iehova, 

publicația Citizen din Ottawa, spunea: 
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„Persecuția intensifică denunțările 

ei despre „ura arzătoare” din Quebec. 

Încurajată de publicitate secta își dublează 

zelul. Romano-catolicismul începe să 

capete înfățișarea nedemnă a unui elefant 

care se teme de un șoarece. 

„Cu toate acestea, chestiunea 

fundamentală este libertatea religioasă. 

Sectele mici au tot atâta drept să 

convertească, dacă pot, ca și bisericile mari. 

Romano-catolicii și protestanții, ale căror 

organizații au început ca secte persecutate, 

sunt gata să protesteze față de persecuția 

religioasă din alte țări. Ele ar trebuie să fie 

atente să susțină toleranța în Canada. 

„ ... sectanții au dreptul să-și predice 

și să-și publice convingerile. Cei cărora nu le 

plac au alternativa de discuta sau de a 

tăcea. Apărarea libertății personale într-o 

societate ordonată cere preocuparea 

tuturor canadienilor, protestanți sau 

romano-catolici, vorbitori de limba engleză 

sau vorbitori de limba franceză. Este 

responsabilitatea liderilor din Quebec din 

guvern, religie și educație să insiste în ce 

privește legile și protejarea libertăților 

civile”. 

Publicația Examiner din 

Peterborough remarca pe 19 aprilie: „Într-

un timp când trimiterea unui ambasador 

canadian la Vatican este pusă sub semnul 

întrebării, este regretabil că există atât de 

multe acțiuni de persecutare a 

minorităților religioase din Quebec. 

Inevitabil se creează impresia că dacă s-ar 

răspândi influența catolică din Canada s-ar 

răspândi odată cu ea și această intoleranță. 

... Sute de mii de canadieni vor simți că dacă 

acest fel de persecuție nu va fi oprit de o 

mână puternică, va avea aprobarea tacită 

din partea Bisericii, pentru care Vaticanul 

este agenția îndrumătoare. ... Orice 

înclinație de a transforma Quebecul în 

Spania sau Portugalia, între hotarele 

acestui ținut, va dezbina țara cu o furie ce 

nu va scădea secole la rând. Quebec, care a 

prosperat sub toleranță, trebuie să afle că 

libertatea religiei și libertatea civilă din 

Canada nu se opresc la granițele ei”. 

Este evident din acest editorial că 

martorii lui Iehova nu sunt singurii care 

recunosc existența cortinei de fier care 

încearcă să oprească libertatea la granița 

Quebecului. 

Ardeți-le! Nu le citiți! 

În încercarea de a reface ruptura din 

Corina de Fier presa catolică și preoții au 

țipat: „Ardeți aceste reviste! Ele au scopul 

să otrăvească populația. Puneți-le pe foc! 

Sunt pline de erori și minciuni, nu tebuie 

citite!” Bineînțeles că este mult mai ușor să 

arzi literatura, decât să încerci să le oferi 
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oamenilor cugetători un răspuns la 

realitățile incandescent și indiscutabile. 

La Hull, Quebec, 150 de elevi au fost 

scoși de la ore pentru a strânge și a arde 

exemplare ale revistei Treziți-vă! Preotul a 

spus: „S-au primit multe telefoane din 

partea părinților ce cereau ca tinerilor să li 

se dea voie să strângă literatura”. Dacă ne 

gândim o clipă această denaturare va 

deveni evidentă. Dacă acești oameni erau 

cei care se împotriveau, nu era nevoie ca 

literatura să fie strânsă, căci nu avea să fie 

citită oricum. Preotul era cel care dorea să 

strângă literatura, pentru că știa că mulți 

oameni doreau s-o citească. Preotul din 

Hull a descris Treziți-vă! ca fiind anti-

catolică. Cu siguranță, el nu credea că 

hotărârea Curții Supreme din Canada era 

anti-catolică și nu era potrivită ca oamenii 

s-o citească. Afacerea din Joliette a fost 

dusă la bun sfârșit de bunii lui Cavaleri ai lui 

Columb. Se raportează ce fac ei anti-

catolic? 

Un editorial intitulat „Cetățenie săracă în 

unele școli”, din Citizen, Ottawa, din 13 

mai, remarca despre aceste arderi: 

„Provocarea unui conflict este tactica 

scandalagiilor, al căror comportament nu 

are o bună reputație niciunde. În mod 

asemănător, incitarea copiilor la arderi 

ceremoniale de pamflete ale unor secte 

religioase, așa cum s-a făcut în mai multe 

orașe din Quebec, îi încurajează să 

acționeze ca vandali ... ceea ce ar trebui să 

convingă orice adult de nebunia acestor 

reacții față de doctrinele nepopulare. În 

principiu, un astfel de comportament arată 

intoleranță față de libertatea de exprimare, 

precum și refuzul de a gândi.” 

 

Reaudiere în caz de răzvrătire 

Treziți-vă! a anunțat apelul plin de 

succes al cazului de răzvrătire Boucher, 

atunci când Curtea Supremă a Canadei a 

anulat condamnarea. Cu toate acestea, 

victoria a fost incompletă prin faptul că trei 

din cei cinci judecători au propus un nou 

proces, doar doi votând pentru achitare. 

Sperând să obțină o majoritate pentru 

achitare, martorii lui Iehova au cerut o 

reaudiere a cazului înaintea unui complet 

de nouă judecători. Cererea a fost 

aprobată, iar pe 9, 12 și 13 iunie cazul a fost 

adus înaintea unui complet de judecată a 

Curții Supreme din Canada. Se așteaptă 

hotărârea.  

Referitor la acest caz, publicația 

Newsweek din 19 iunie, 1950, spunea: „În 

Quebec mai mult de 1.000 de cazuri 

împotriva martorilor - aproape 100 

asemănătoare cu cazul Boucher – așteaptă 

hotărârea curții. Indiferent cât ar fi de 

deranjați unii canadieni de tacticile sectei, 

ei sunt neliniștiți și de modul în care 

premierul Maurice Duplessis își folosește 
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tactica în scopuri politice și religioase. 

Hotărârea unei instanțe ce definește clar 

drepturile individualului de a se exprima 

liber, cu bună credință, va întâmpina unele 

obiecții în țară”. 

Mulți cetățeni canadieni iubitori de 

libertate, atât din Quebec cât și din afara 

acestuia, sunt deranjați de eforturile de a 

refuza libertățile fundamentale de acolo. Ei 

se vor bucura de acest caz ca de un nou atac 

împotriva cortinei de fier. Dacă acesta va 

avea succes și va aduce o achitare 

completă, va fi o victorie majoră în cazul 

libertății din Canada, un nou bastion ce 

protejează libertatea tuturor cetățenilor. 

REPUBLICA DOMINICANĂ 

CALCĂ LIBERTATEA ÎN 

PICIOARE 

Printre puternicele puteri 

conducătoare care au jurat solemn să 

susțină statutul Națiunilor Unite se 

numără și micuța țară Republica 

Dominicană, din Caraibe. Semnând acest 

statut la San Francisco, pe 26 iunie, 1945, și 

când a avut loc ratificarea unui astfel de 

document, câteva luni mai târziu, pe 4 

septembrie, glasul oficial al Republicii 

Dominicane a fost auzit repetând aceste 

cuvinte din prefața statutului:„Noi, oameni 

ai Națiunilor Unite, suntem hotărâți .... să 

reafirmăm credință în drepturile 

fundamentale ale omului, în demnitatea 

persoanei umane, în drepturi egale pentru 

bărbați și femei, națiuni mari și mici, ... am 

hotărât să ne unim eforturile pentru a 

realiza aceste scopuri”. Sub titlul „Scopuri și 

principii”, din capitolul 1, Articolul 1, 

paragraful 3, acest statut declară că 

hotărârea semnatarilor ei este „realizarea 

unei cooperări internaționale, promovarea 

și încurajarea respectului față de drepturile 

oamenilor și față de libertăți fundamentale 

pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, 

limbă sau religie”. 

Acesta este un angajament solemn 

și hotărât care garantează că libertatea 

fundamentală a omului de a se închina 

Atotputernicului Dumnezeu, al cărui nume 

este Iehova, va fi susținută și protejată. De 

aceea, a fost o veste șocantă să aflăm că 

Republica Dominicană este prima națiune 

din Blocul de Vest care a încălcat acest 

jurământ. Pe 21 iunie, la ora 10 a.m., acel 

guvern a dizolvat organizația creștină a 
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martorilor lui Iehova, a pus sub interdicție 

predicarea lor, le-a interzis să se mai 

întâlnească sau să le vorbească altora 

despre Biblie și despre glorioasa împărăție 

a dreptății a lui Dumnezeu. Această măsură 

drastică a fost semnată de J. Antonio 

Hungria, secretar de stat, la interne. 

O astfel de asasinare a libertății este 

cu atât mai greu de înțeles având în vedere 

propria Constituție a dominicanilor, care, 

dacă trebuie să credem ce spune, 

garantează cetățenilor ei libertatea de bază 

de a se închina lui Dumnezeu așa cum 

poruncește el. Această Constituție, 

promulgată pe 10 ianuarie, 1942, la 

subtitlul II, Secțiunea I, ce se ocupă de 

„Drepturi individuale”, spune la paragrafele 

3 și 5 că oamenii „se pot bucura de 

libertatea conștiinței și a închinării, fără altă 

limitare decât respect față de ordinea 

publică și bunele obiceiuri”. De asemenea, 

oamenii „au dreptul de a-și exprima ideile 

fără să fie supuși, mai întâi, unei cenzuri”. 

Limitarea în această privință este: „Legea 

va stabili sancțiuni care se aplică celor care 

atacă onoarea individualilor, ordinea 

socială sau liniștea publică”. 

Motive de interdicție 

Dar au fost martorii lui Iehova 

interziși pentru că au deranjat „ordinea 

publică și bunele obiceiuri”, sau pentru că 

au atacat „onoarea individualilor, ordinea 

socială sau liniștea publică”? Nicidecum! 

Așa cum a fost declarat în ordinul emis de 

Senor Hungria, martorii au fost scoși în 

afara legii pentru că au refuzat să ia parte 

„în politică, la alegeri, locale, naționale sau 

internaționale”, să asculte de legea țării, 

doar dacă aceasta „este în armonie cu 

principiile de dreptate”, să se „alăture 

forțelor armate ale republicii”, să „acorde 

venerare steagului, un simbol al excelenței 

patriei”. 

Cristos nu s-a ocupat de politica 

locală a Palestinei sau de afacerile 

internaționale ale Imperiului Roman. 

Cristos, Cel drept, a refuzat să asculte orice 

lege care era contrară legilor drepte și 

corecte ale lui Dumnezeu. Cristos nu s-a 

alăturat armatei Cezarului, ci a rămas lângă 

însărcinarea lui de a predica și de a preda 

veștile bune despre Împărăția lui 

Dumnezeu. 

Motivele de mai sus, arătate pentru 

acțiunile luate împotriva martorilor creștini 

pun Republica Dominicană într-o situație 

foarte ridicolă. De exemplu, pentru a fi 

recunoscuți ca organizație „legală”, trebuie 
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să se alăture martorii lui Iehova unui partid 

politic, care în timp s-ar putea să încerce să 

dea jos guvernul? Dacă este o ofensă să 

asculți de legi în armonie cu dreptatea și 

justiția, trebuie să nu asculte martorii de 

toate aceste legi pentru a avea libertate? 

Ce cale este mai bună de urmat? Să asculți 

de legea lui Dumnezeu, refuzând să ucizi și 

să trăiești în pace cu toți oamenii, sau să 

calci legea lui Dumnezeu, înrolându-te în 

armatele acestei lumi beligerantă și să fi 

găsit că ucizi, dacă va urma un alt război, 

așa cum catolicii au ucis catolici și 

protestanții au ucis protestanți în ultimul 

război, în timp ce clerul de ambele părți se 

ruga la același dumnezeu pentru victorie? 

Să nu aibă oamenii obiecții de conștiință? 

Salutul steagului nu este o dovadă de 

loialitate. Cei mai răi răzvrătitori și 

trădători salută steagul. Pe de altă parte, 

martorii lui Iehova, acordă tot respectul 

steagului Republicii Dominicane, așa cum 

fac și față de steagurile celorlalte țări, căci 

acestea sunt imagini, simboluri sau 

embleme ale puterilor civile. Dar pentru că 

steagurile sunt imagini sau simboluri, 

creștinii adevărați nu pot îngenunchea 

înaintea lor, nu li se pot închina și nu pot să 

le venereze. Legea lui Dumnezeu, Biblia, 

interzice strict creștinilor să se angajeze în 

aceste forme de idolatrie, sub pedeapsa cu 

moartea. Acesta este motivul pentru care 

martorii Domnului, deși respectă și 

cinstesc steagul, în același timp refuză să i 

se închine ca unui idol. Și să nu se uite că o 

astfel de cale de acțiune de loialitate față de 

Dumnezeu nu pune în pericol siguranța 

statului, în nici un caz, și nici nu cauzează 

rebeliune sau haos printre oameni. În 

schimb, aceasta este o cale de acțiune care 

produce pace și viață. 

 

Doar niște bucăți de hărtie? 

În urma unei analize a acestei 

interdicții dominicane împotriva martorilor 

lui Iehova este evident că acuzațiile sunt 

doar scuze folosite ca pretext pentru a 

curăți insula de acești creștini credincioși. 

Dar de ce și pentru care motiv? Și cine se 

află în spatele acestei acțiuni? Păi de ce, din 

ce motiv și cine a fost în spatele acuzației 

false de răzvrătire adusă împotriva lui 

Cristos? Sigur, statul, prin mâna lui Pontiu 

Pilat, a fost cel care a poruncit uciderea lui 

Cristos, dar în spatele acestei acțiuni a fost 

piosul cler religios, preoții, fariseii și 

cărturarii ipocriți din acele timpuri. 

Tot așa și în acest caz din Republica 

Dominicană se găsește o paralelă. Cu ceva 

timp înainte de actuala interdicție a 

martorilor lui Iehova, Ierarhia Romano 

Catolică a agitat la suprimarea acestora. Ei 

au predicat împotriva martorilor de la 

amvoane, au ațâțat Acțiunea Catolică, au 

pus în circulație documente care îi acuzau 

pe martori că sunt comuniști. Bineînțeles că 

astfel de acuzații sunt minciuni, așa cum 
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este demonstrat de raportul din Polonia, 

publicat pe pagina următoare. Mai mult 

decât atât, atunci când Senor Hungria a 

emis ordinul care-i interzicea pe martori, în 

biroul lui se afla un preot iezuit îmbrăcat în 

alb. 

Republica Dominicană este o 

dictatură condusă de preoți, biserică-stat, 

la fel de intolerantă față de toți cei care 

refuză să plece genunchiul înaintea 

regimului lui Franco. Cu puțină dificultate 

mânia și împotrivirea clerului a fost 

transformată într-o acțiune civilă, iar cruda 

poliție de stat a fost folosită pentru a călca 

în picioare libertatea fundamentală a 

închinării lui Dumnezeu, așa cum a fost 

învățată și poruncită de Cristos și așa cum, 

probabil, este garantată de Statutul 

Națiunilor Unite și Constituția Republicii 

Dominicane. Sunt aceste documente doar 

niște bucăți de hârtie? Este pentru prima 

dată când a fost pusă o interdicție asupra 

creștinilor în Emisfera de Vest, în timp de 

pace.  

Scrieți scrisori! 

Ești un iubitor al libertății care urăști 

acest tip de intoleranță și asuprire din 

partea clerului? Atunci ia în mână un stilou, 

este mai puternic decât sabia - și scrie 

scrisori de protest celor care dețin poziții de 

răspundere în afacerile dominicane. Scrie 

ambasadorului Republicii Dominicane din 

țara ta; adresa din Statele Unite este: Dr. 

Luis F. Thomen, 4.500, str. 16, N.W., 

Washington D.C. Poți să mai scrii 

președintelui și secretarului de stat. 

Numele și adresele lor sunt următoarele: 

Excelența sa Președintele Trujillo, Ciudad 

Trujillo, Republica Dominicaă; Don Jose 

Antonio Hungria, Secretar de Stat la 

interne, Ciudad Trujillo, Republica 

Dominicană. 

Oficialii dominicani să ia seama ce 

învață istoria. Cristos a fost atârnat pe 

stâlpul de tortură, iar discipolii lui au fost 

martirizați, totuși predicarea evangheliei a 

continuat. Cei care astăzi luptă împotriva 

acestei predicări luptă, de fapt, împotriva 

lui Dumnezeu, iar în cele din urmă se pot 

aștepta doar la înfrângere. (Faptele 

5:38,39) Este mai bine să asculți de 

Creatorul tău și să primești viață, sau să 

asculți de un simplu om și să fi un sclav 

condamnat la moarte? 
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Comuniștii îi scot în afara legii pe martorii lui Iehova 

„Polonezii îi arestează pe martorii lui Iehova ca spioni trimiși de la Brooklyn” 

Sub acest titlu de pe prima pagină, 

New York Times publica următoarea 

depeșă specială de Edward A. Morrow, 30 

iunie, 1950: „VARȘOVIA- 29 iunie: Astăzi, 

ministrul siguranței publice din Polonia a 

anunțat lichidarea completă a unui grup de 

spioni din Statele Unite, cu sediul în 

Brooklyn, New York. Aproximativ 80% din 

membrii acestui grup au fost arestați, 

spunea ministrul”. 

„Grupul, care se spune că acționa 

prin secta religioasă numită martorii lui 

Iehova, a fost acuzat că strânsese informații 

despre obiective militare și comerciale și 

despre instituțiile guvernului polonez. 

Potrivit ultimului recensământ oficial din 

1948, această sectă religioasă, care are o 

istorie de 50 de ani în Polonia, are aici 

10.000 de membri. (Ultima numărătoare 

de la 1 aprilie, 1950, arată peste 18.000 de 

martori activi care lucrează în Polonia). A 

fost prima acuzație directă făcută de 

guvern că Statele Unite erau angajate în 

spionaj în această țară”. Ziarul polonez 

Express Veiczorny, potrivit lui Morrow, i-a 

descris pe martorii lui Iehova ca „unul din 

avanposturile rețelei de inteligență din 

Statele Unite”. 

Și care sunt dovezile din spatele 

acestor acuzații? Potrivit comuniștilor, 

martorii lui Iehova au organizat centre de 

„spionaj”, a căror activitate, printre alte 

lucruri, cuprindea: diversiune, strângerea 

de informații de importanță economică, 

militară și comercială și plasarea de spioni 

în poziții de importanță majoră”. Când au 

făcut raiduri în casele martorilor, spuneau 

ei, au găsit pamflete ce curpindeau pasaje 

din Biblie, ce prezic că vor urma un iminent 

război și cataclism, despre care ei spuneau 

că vor cauza panică în rândul oamenilor. 

Iată mai multe dovezi citate împotriva 

martorilor: au refuat să strângă semnături 

pentru un comunist „apel la pace”, ce cere 

înlăturarea bombei atomice. 

Toată lumea care îi cunoaște pe 

martorii lui Iehova știe că aceste acuzații de 

răzvrătire sunt complet false. Martorii lui 

Iehova din lumea întreagă, din Polonia și 

din afara ei, urmează exemplul lui Isus 

Cristos și al apostolilor. La fel ca primii 

creștini, acești martori rămân lângă 

lucrarea lor dată de Dumnezeu de a predica 

Evanghelia. Lor le-a fost poruncit de Isus 

Cristos să rămână separați de toată 

conducerea politică a acestei lumi și să nu 

ia parte la afacerile ei. Ei fac acest lucru. Ei 
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nu se angajează niciodată în nici o activitate 

politică, pentru sau împotriva vreunei 

națiuni de pe pământ. Ei sunt, într-adevăr, 

creștini adevărați. 

Este răzvrătitor să predici 

Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu acolo 

unde oamenii te ascultă, așa cum au făcut 

Isus Cristos și apostolii? Este răzvrătitor să 

tipărești pliante și cărți care îndreaptă 

atenția spre ziua de răzbunare a lui 

Dumnezeu și spre justificarea Sa, citând 

acolo pasaje din Biblie, care să 

demonstreze că „războiul iminent și 

cataclismul Armaghedonului”, bătălia 

Dumnezeului cel Atotputernic, este 

aproape? Este înaltă trădare să te rogi 

rugăciunea Domnului: „Să vină împărăția 

Ta, să se facă voia Ta, după cum în cer așa 

și pe pământ”? Dacă martorii lui Iehova 

sunt numiți în mod fals răzvrătitori pentru 

că urmează o astfel de viață creștină, atunci 

să ne aducem aminte că însuși Cristos a fost 

acuzat de același lucru și a fost omorât.  

Ciudat lucru! În țările catolice martorii lui 

Iehova sunt acuzați că sunt comuniști, ca de 

exemplu în Republica Dominicană (a se 

vedea articolul precedent), dar în spatele 

cortinei de fier martorii sunt acuzați că sunt 

spioni pentru puterile occidentale. 

Istoria martorilor din Polonia, de 

cincizeci de ani, arată că ei au fost 

urâți și persecutați de conducerea 

biserică-stat a Ierarhiei. Apoi au fost 

persecutați când naziștii au preluat 

puterea. Acum ei sunt persecutați de 

comuniști. Falsa acuzație de spionaj 

împotriva lor a fost imediat urmată de o 

interdicție completă și de oprirea predicării 

publice a martorilor lui Iehova din Polonia, 

așa cum s-a raportat de la Varșovia pentru 

New York Times, 3 iulie. Într-adevăr, 

martorilor lui Iehova li se întâmplă exact ce 

a prezis Isus: „Veți fi urâți de toate națiunile 

din pricina numelui meu”. (Matei 24:9) 

 

 

Crimă fără motiv 

„Prinde-mă 

înainte să omor mai 

mulți. Nu mă pot 

controla!” Aceste 

cuvinte care-ți îngheață 

sângele în vene au fost scrise, cu ruj, de 

mâna unui student de 17 ani, de la 

Universitatea din Chicago, pe zidul 

dormitorului lui Frances Brown. Corpul 

neînsuflețit al acestei tinere în vârstă de 33 

de ani atârna neputincios pe marginea căzii 

de baie. Asta se petrecea în noaptea de 10 

decembrie, 1945. William Heirens 

lovise deja cu bâta o altă femeie, 

împușcase alte două și înjunghiase o 
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femeie, într-o perioadă de mai multe luni. 

Prin urmare, Frances Brown era a doua lui 

victimă. Dar înainte ca Heirens să fie prins 

el a răpit și a ucis o fetiță în vârstă de șase 

ani, pe care a ciopârțit-o în bucăți, pe care 

le-a aruncat în cinci guri de canalizare 

diferite. Indiferent cât de ciudat ar părea 

acest monstruos „criminal a comis aceste 

crime - și nenumărate spargeri – în timp ce 

se credea că duce o viață normală și linștită, 

preocupat de religia și studiile lui”. – 

Chicago Sun. 

După ce-ți revii parțial din șocul 

acestui raport îngrozitor începi să te întrebi 

de ce un membru al rasei umane ar putea 

comite atât de multe crime îngrozitoare. Ce 

motiv sau ce impuls ar conduce pe cineva 

să comită aceste fapte? A fost iubirea sau 

lăcomia după bani, sau dorința sexuală 

necontrolată? Răzbunare sau ură? Ar putea 

fi un motiv o mânie oarbă, provocată de 

fapte evidente, disperare sau descurajare 

din cauza afacerilor economice, sociale, 

politice sau religioase? Faptul că nici unul 

din aceste lucruri nu a stat la baza acestui 

măcel sălbatic, în acest caz particular, i-a 

lăsat pe psihologi și experții în criminalistică 

fără motiv sau explicație pentru aceste 

crime crude. 

Neavând un motiv anume, ce îi face 

pe acești bărbați, femei și copii să comită 

aceste fapte haine? Există un singur 

răspuns, care poate fi confirmat atât de 

fapte, cât și de Autoritatea Supremă a 

integrității și adevărului impecabile. Pe 

scurt, motivul care pune stăpânire pe 

mintea acestor ucigași sunt nelegiuitele 

creaturi spirituale nevăzute, care se află 

sub influența și controlul lui Satan Diavolul, 

creaturi degenerate, care se numesc în 

mod obișnuit „demoni”. La început poate ai 

tendința să râzi sau să faci glume pe seama 

acestei afirmații, dar dacă ești o persoană 

sinceră, care caută adevărul, vei lua în 

considerare, cu atenție, următoarele fapte 

și dovezi, înainte să respingi această 

explicație. Din mulțimea de cazuri 

asemănătoare sunt luate următoarele 

exemple, pentru a demonstra acest punct 

de vedere. Multiplicați-le numărul, 

ororarea și nelegiuirea de o mie de ori și 

veți avea o imagine adevărată a puternicei 

presiuni demonice care se află acum asupra 

omenirii. 

Misteriosul „îndemn de a ucide” 

În general, tinerii sunt impulsivi, 

răspunzând și acționând imediat la stimulii 

din exterior. Din punct de vedere mental ei 

sunt nestatornici și instabili, adesea dând 

dovadă de un raționament sărac și 

acționând fără prudență sau raționament. 

Dacă ei le permit demonilor să le pună 

stăpânire pe minte și să le-o controleze, își 

pierd și controlul asupra corpului. Aceasta 
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explică de ce printre adolescenți se găsește 

un procent mare dintre cei care răspund 

sugestiilor mentale ale Diavolului de a 

ucide pe cineva.  

Un băiat de 15 ani, care a înjunghiat 

un copil de 10 ani, spunea: „Am simțit, 

dintr-o dată, un impuls extraordinar de a 

ucide.” Un alt băiat, de 18 ani, care trăiește 

în Long Island, New York, după ce a încercat 

să ucidă o femeie cu un ciocan, a spus: „Pur 

și simplu nu pueam să-mi scot din cap ideea 

de a ucide pe cineva. Ea s-a întâmplat să fie 

prima perosană pe care am întâlnit-o când 

căutam pe cineva să ucid”. Departe, în St. 

Joseph, Missouri, un alt băiat de 16 ani a 

reușit să-l omoare pe paracliserul bisericii 

cu un ciocan, arătând care a fost motivul 

lui: „Am simțit dorința bruscă de a ucide pe 

cineva – nu conta pe cine”. Jack O Reilly, în 

vârstă de 15 ani, din Saginaw, Michigan, 

spune că a avut „imboldul de a ucide”, așa 

că și-a înjunghiat propriul frate în vârstă de 

13 ani. „Știu că sună nebunește”, declara 

Jack, „dar am crezut că dacă îi fac asta 

fratelui meu, asta mă va redresa”. În 

Lapeer, Michigan, băiatul unui fermier în 

vârstă de 16 ani și-a ucis cele trei surori și 

un frate, împușcându-i. Singura lui 

explicație a fost: „Mă tot întrebam cum te 

simți când ucizi pe cineva”. Alții, care au 

acționat sub acest mental „îndemn de a 

ucide” au mărturisit: „Nu știu ce m-a 

determinat să fac asta. Pur și simplu nu 

știu!” Astfel, în aceste cazuri nu s-a găsit un 

motiv de bază pentru a ucide, altceva decât 

sugestiile demonice din minte și eșecul, din 

cauza slăbiciunii, de a suprima executarea 

acestor sugestii. 

O fetișcană de 16 ani, cu ochi negri 

și atrăgătoare, a intrat în croitoria vecinului, 

atacând și ucigând pe bătrânul de 71 de ani 

cu o toporișcă. Încercarea ciudată a lui Ruth 

Steinhagen de a-l ucide pe Eddie Waitkus, 

un jucător profesionist de baseball, 

ilustrează, de asemenea, puterea pe care o 

au demonii asupra minților omenești. Ruth 

nu-l întâlnise niciodată pe Eddie și nu-i 

vorbise niciodată, și totuși ea l-a invitat în 

camera ei de hotel și a scos o armă din 

birou, spunând: „De doi ani mă deranjezi, 

iar acum o să mori”, apoi l-a împușcat. „Nu 

știu ce-a fost cu acea prostuță”, a explicat 

Eddie, în timp ce se zbătea între viață și 

moarte pe patul de spital. „Ei i se pare a fi o 

glumă, dar mie nu. Ar trebui luată de pe 

străzi – la fel cum fac cu câinii turbați”.  

Toate vârstele „îndemnate” să 

ucidă 

Doar Diavolul și asociații lui demoni 

ar fi putut îndemna mintea celor doi 

băieței, de trei ani, din Los Angeles, să 

lovească o fetiță de două luni până au 

omorât-o, în timp ce tatăl ieșise să cumpere 

țigări. Același lucru este adevărat în cazul 
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celor doi frați, de 9 și 11 ani, care locuiau în 

Moorhead, Minnesota. Acești băiețași, sub 

influența demonilor, și-au călcat în picioare 

sora în vârstă de doi ani, până au omorât-o. 

Demonii nu recunosc nici o limită de 

vârstă. Oricine, tânăr sau bătrân, care va 

deschide mintea la sugestiile acestor 

puternice forțe nevăzute, poate fi folosit de 

acestea pentru a distruge alte creaturi. Așa 

s-a întâmplat că portarul Joseph Nischt, în 

vârstă de 30 de ani, a doborât la pământ un 

locatar, pe doamna Michaelis, în vârstă de 

58 de ani, și a înghesuit-o într-un cuptor. 

Sub titlul „Nici un motiv pentru crimă”, 

Daily Times din Chicago raporta: „Nischt nu 

a avut nici un motiv pentru crimă!” 

„Portarul a spus că îi plăcea dintotdeauna 

de victima lui, nu avusese doințe 

desfrânate, nu avusese nici un motiv să 

acționeze astfel, poate doar că băuse”. 

„Aparent era sănătos”, spunea ofițerul de 

poliție, Kelly. Și totuși, „simțeam nevoia să 

ucid”, a mărturisit Nischt. „Nu mi-am dat 

seama cine era, până am văzut-o venind 

spe mine. Exact atunci a trebuit s-o lovesc”. 

Edward L. Gibbs, un tânăr de 25 de 

ani de la Colegiul Franklin și Marshall, un 

bărbat căsătorit și membru al unei familii 

de seamă, potivit raportului INS „a fost 

mânat de un „impuls brusc” de a o ucide pe 

drăguța Marion Baker, în vârstă de 20 de 

ani, anul acesta, în ianuarie. Povestind cum 

s-a întâmplat, Gibbs spune că o conducea 

pe domnișoara Baker la colegiu, când 

„dintr-o dată s-a întâmplat ceva, nu știu de 

anume. Am ajuns lângă ea și am început s-

o sugrum. Nu știam ce fac”. „Aveam acel 

impuls de a o ucide”. Așa atacă demonii, 

lăsând mintea celor pe care-i posedă într-o 

stupoare pe care n-o pot explica și 

incapabili să-și amintească ce au făcut sau 

de ce au făcut așa.  

Domnișoara Tilli Ranhofer, din New 

York, în vârstă de 52 de ani, nu este 

delincvent juvenil, totuși forțele demonice 

i-au pus stăpânire pe minte și au făcut-o să 

dea foc la patru cărucioare de copii, aflate 

în holul apartamentelor. Tillie pur și simplu 

a „avut acest impuls”, a explicat ea. Elopus 

Walker a fost prins după ce a dat foc în zece 

orașe, doar pentru că „îi plăcea să le vadă 

cum ard”. Făcând aceste lucruri, a explicat 

Walker, „este ca și cum unui om i-ar veni 

ceva în minte și nu știe ce face”. De fiecare 

dată după ce demonii îl lăsau pentru o 

perioadă era un om normal, de aceea îi 

părea rău și îi era rușine de ceea ce făcea. 

Cu acestea ocazii, explica el, îmi spuneam : 

„Nu voi mai face asta niciodată!” 

Numiți-o cum vreți – nebunie 

temporară, creier bolnav, depresie – 

forțele demonice ale Diavolului sunt cele 

care furnizează impulsul și direcționează 

forța din spatele acestor fapte sălbatice. La 
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fel s-a întâmplat în cazul lui Earl Cadel, un 

bărbat de 31 de ani, care a petrecut Ziua 

Mamei cu mama lui în vârstă, semi-invalidă. 

Ziua urmăoare el s-a întors și a împușcat-o. 

„Ziua Mamei m-a distrus”, spunea el. „Pur 

și simplu cred că mi-am pierdut mințile”. 

Ceva trebuie să fi „pocnit” în capul lui 

Anthony Papa, căci deși iubea copiii și era 

tatăl unei fetițe în vârstă de 7 luni, el n-a 

putut să explice de ce, dintr-o dată, i-a tăiat 

gâtul fetiței prietenului său, în vârstă de 

cinci ani. În alt caz, doar demonii au fost cei 

care au făcut un industriaș bogat, bărbat 

căsătorit și tată a doi copii mici, să lovească 

cu ciocanul o fetiță de 9 ani, apoi s-o 

împuște de patru ori. Întrebat ce anume l-a 

făcut să comită lucrul acesta, el a spus: „Nu 

știu ce s-a întâmplat. Nu pot explica. 

Trebuie să se fi produs ceva. 

Demonii îi întorc pe părinți 

împotriva copiilor 

Tortura și cruzimea sunt „sporturi” 

favorite, inspirate de demoni și manifestate 

de cei precum Salvatore Miranda, descris 

ca „un sadic de cel mai rău tip”. Folosind 

aceleași metode drăcești cu cele folosite în 

timpul Inchiziției medievale, el a băgat 

boabe de orez în carnea fiicei lui de șase 

ani, i-a înnegrit ochii cu un umeraș de pus 

haine, a chinuit-o în apă fierinte, i-a smuls 

smocuri de păr din cap, toate acestea 

pentru că, spunea el, fetița mințise. Și ce 

minciună îngrozitoare spusese fetița? „Ea a 

spus că avea nevoie la baie, când, de fapt, 

nu avea nevoie”, a spus diabolicul tată. 

Apoi a urmat sărăcuțul Richard Torre, cu 

ochii lui înnegriți și sora lui Louise, cu nasul 

spart, în vârstă de 5, respectiv 4 ani. Victime 

ale torturii inspirate de demoni, ei au fost 

legați de mâini și de picioare „pentru că 

uneori aruncau lucruri și dădeau casa cu 

susul în jos”, au declarat mizerabilii părinți. 

Tot la fel ca în aceste cazuri s-a 

întâmplat și cu domnișoara Anne Sullivan, 

din Boston, Massachusetts și domnișoara 

Kathryn Behrens, din New York. Numai o 

minte bolnavă, sub influența demonilor 

nelegiuiți, o putea face pe doamna Sullivan 

să-l închidă de fiul ei vitreg, în vârstă de 4 

ani, într-o cameră secretă și să-l țină acolo 

10 ani, ca pe „un animal sălbatic”. Doamna 

Behrens, în vârstă de 27 de ani, a fost 

trezită de plânsul copilului ei în vârstă de 

zece zile și al fiicei ei de un an. „Am luat o 

pernă din pat și i-am acoperit fața 

copilului”, a explicat mama. „Când s-a oprit 

din plâns, mi-am dat seama că murise. Apoi 

m-m gândit că aș putea să-l omor și pe 

celălalt”. De fapt, demonii au fost cei care 

s-au „gândit”. 

Fără absolut nici un motiv, decât 

inspirație din partea Diavolului, Guy Scielo 

și soția lui, din New York, căsătoriți de șapte 

ani, și-au înfometat și chinuit doi dintre 
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copii, în timp ce au arătat binecuvântări 

față de ceilalți doi. Tatăl făcea 75 $ pe 

săptămână ca vânător. Când cei doi copii au 

fost găsiți, în urmă cu câteva luni, băiețelul 

în vâstă de 3 ani și fetița în vârstă de 5 ani 

se aflau într-un dormitor unde nu 

pătrundea lumina soarelui, într-o mizerie 

de nedescris, cu paraziți și răni pe ei. 

Băiețelul avea doar 14 livre greutate (o livră 

este aproximativ o jumătate de kilogram), 

murind trei ore mai târziu de inaniție.  

O poveste de groază 

asemănătoare a fost descoperită 

anul acesta în martie. Stilatul David 

Reitel lucra la Serviciul Public din 

New Jersey pentru 67 $ pe 

săptămână. Totuși, el împreună cu 

soția lui și-au neglijat fetița în vârstă 

de 5 ani, Joan, până acolo că aceasta 

a murit. Când a fost găsită, era plină 

de arsuri de gradul doi și trei, de pe 

urma torturii la care fusese supusă. 

Se afla în comă pe un pat ce avea o 

mizerie de nedescris, acoperită cu 

propriile fecale, într-o cameră ce 

avea un miros îngroitor. În același 

timp, în cealaltă parte a casei, 

ceilalți trei copii, în vârstă de 11, 9 și 

7 ani erau bine îngrijiți. Dormeau în 

paturi curate, aveau mâncare din 

belșug și aveau un echipament de 

televiziune pentru distracție. 

Evident, astfel de stări sunt opera 

demonilor, căci în ambele cazuri 

părinții n-au putut oferi motive 

pentru acțiunile lor.  

Religia falsă și demonismul sunt 

termeni foarte înrudiți. De aceea, fanaticii 

religioiși, aflați sub controlul demonilor, 

comit adesea un adevărat măcel. Marko L. 

Markovich, din New York, a împușcat șapte 

adolescenți catolici, doar pentru că îi 

„învinovățea pe catolici, italieni și 

politicieni” pentru moartea fiului său. Paul 

Whitman, în vârstă de 19 ani, care 

„frecventează biserica și Școala de 

Duminică în mod regulat” a pus la cale o 

serie de bătăi cutremurătoare asupra unor 

femei din Pittsburg, Pennsylvania. Earnest 

Wright, în vârstă de 42 ani, un predicator 

misterios al „Bisericii lui Cristos”, și-a ucis 

mama pentru că „ajunsese la numărul ei”. 

„Viața mea”, spunea el, „se bazează pe o 

serie de numere și noaptea trecută am 

ajuns la numărul 70 – vârsta mamei mele”. 

Harvey Zwahlen, un fermier de 58 de ani, a 

spus că uciderea soției lui a fost „un act al 

lui Dumnezeu”. „Domnul mi-a cerut s-o 

fac”, a spus el. 

Apoi a urmat religiosul Paul Gutiere, care și-

a mutilat și ucis fiica de 17 ani. El este un 

„devotat romano-catolic” care purta tot 

timpul cu el o icoană a „fecioarei Maria” și 

„frecventează biserica cu regularitate”. 

Carol Pight, al cărei fanatism religios este 
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strâns legat de uciderea inspirată de 

demoni a tatălui ei bolnav de cancer, a 

mers mai întâi la biserică, a aprins candele 

și a spus câteva rugăciuni. Mai târziu s-a 

transformat în „stană de piatră”. Ochiii au 

început să-i strălucească, a devenit palidă la 

față și foarte rigidă, spune mama ei. După 

ce a fost posedată astfel de demoni s-a dus 

la spital și și-a ucis tatăl, pe care-l iubea 

foarte mult. 

Într-adevăr, acesta este un timp de 

nenorociri pentru locuitorii pământului, 

căci Biblia spune că Diavolul aduce toată 

presiunea pe care o poate strânge. El 

folosește creaturile spirituale demonice 

pentru a-i aduce pe oameni și națiuni de 

partea lui, înainte de sfârșitul final al lumii 

lui vechi. (Apocalipsa 12:12; 16:14). De 

aceea, apostolii Pavel și Petru ne 

avertizează: „Căci noi nu avem de luptat cu 

dușmani din carne și sânge, ci cu ierarhii, 

autorități, cu spirite ale acestei lumi 

întunecate, forțele spirituale ale răutății din 

înălțimi”. Bătălia împotriva atacurilor 

demonilor este adesea în minte, de aceea 

„încordați-vă mintea, fiți treji”. „Dumnezeu 

nu ne-a dat un spirit de teamă, ... ci o minte 

sănătoasă”. (Efeseni 6:12, AAT; 1Petru 

1:13; 2 Timotei 1:7). În consecință, o minte 

nesănătoasă și instabilă, o minte 

neechilibrată, o minte condusă de demoni, 

pentru a-i ucide pe oameni fără motiv, 

trebuie să fie de la Diavol.  

Știința n-a descoperit încă ce fel de 

zgomot le deranjează pe stridii. Dar experții 

știu ce zgomote îi deranjează pe oameni. 

Răspunsul este: orice zgomot, când este 

prea mult. 

Bineînțeles că uneori suntem 

conștienți de zgomotele care ne 

deranjează, dar alteori nu suntem. Dar, 

spun oamenii de știință, indiferent că ne 

dăm seama sau nu, zgomotul – mult din el 

putând fi evitat – nu este sănătos. 

Experimentele medicale arată că zgomotul, 

acolo unde lucrăm, trăim sau dormim și în 

drum spre serviciu și înapoi, ne poate 

diminua eficiența, ne poate strica pacea 

minții, sănătatea și comfortul. Zgomotul, 
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spun ei, aduce pierderea somnului, nervi 

obosiți și o digestie proastă. 

Oamenii de știință au conceput 

chiar modalități de a afla cantitatea de 

zgomot care este periculoasă pentru 

sănătatea noastră. Măsurând zgomotul în 

decibeli, Dr. E. Lawence Smith, un neurolog 

renumit, a hotărât că zgomotul aflat la un 

nivel de peste 60 decibeli are un efect clar 

în distrugerea digestiei. Decibelii sunt mai 

ușor de înțeles prin comparație, decât prin 

definiție. De exemplu, o conversație 

obișnuită se ridică la 40 decibeli. Zgomotele 

obișnuite dintr-un birou de afaceri, 

combinate, măsoară 50 decibeli. Zgomotul 

dintr-un birou se ridică adesea la 70 

decibeli. Zgomotul frunzelor la o adiere 

ușoară măsoară 18 decibeli. Foșnetul 

frunzelor aflat la cinci picioare depărtare se 

ridică la 25 decibeli. Acel radio care se aude 

de la vecini înregistrează probabil peste 65 

decibeli. Un automobil care te claxoneaă de 

la o distanță de 10 picioare produce 120 

decibeli, îți deranjează urechile și probabil 

te înnebunește.  

Contrar părerii generale, nu ne 

ajustăm niciodată complet mecanismele 

fizice, mentale sau nervoase la zgomot. 

Indiferent cât de familiar devine, un sunet 

repetat nu trece niciodată fără să fie auzit. 

Chiar și când suntem adormiți „auzim” 

sunete în dormitor, căci acestea se 

înregistrează în minte și cauzează o 

activitate mentală care nu este necesară. 

Unele sunete despre care experiența ne-a 

învățat că necesită o reacție musculară, 

claxoane de automobile și altele, de fapt au 

ca rezultat o activitate fizică în timp ce 

dormim. Impulsurile transmise de acești 

nervi, și prin ei, de aceste sunete, cauzează 

o mișcare a brațului sau a piciorului, toate 

adăugându-se la un somn neregulat și 

pierderea odihnei. 

Surzenia profesională devine un 

lucru din ce în ce mai obișnuit. Pe măsură 

ce orașele noastre devin mai zgomotoase, 

există mai multă surzenie printre cei care 

construiesc străzi, șoferii de taxiuri și 

autobuze și polițiști rutieri. Organizațiile 

anteprenorilor și grupurile de asigurări 

analizează acum acest risc și încep să 

dezvolte tehnici de control. Procedura 

cuprinde un studiu făcut de fizicieni despre 

nivelul de zgomot actual și potențial, din 

marile fabrici, și un studiu atent despre 

verificarea angajatului înainte să fie 

repartizat în secția unei fabrici unde 

zgomotul este mare și continuu. Zgomotul 

de pe străzi se află în studiu în multe orașe 

mari, Fundația Armour Research de la 

Institutul Tehnologic din Illinois făcând un 

studiu foarte amănunțit al zgomotului de 

pe străzile din Chicago.  
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Zgomotul din trafic și de pe străzi nu 

este ritmic, în cea mai mare parte, prin 

urmare este foarte deranjant, căci urechea 

nu se poate adapta la el cu ușurință. Acest 

lucru provoacă mânie și alte emoții 

deranjante. Acesta este unul din motivele 

pentru efectele groaznice ale zgomotului 

asupra sistemului nervos, acordat delicat. 

Această presiune continuă a zgomotului 

strident la care sunt expuși muncitorii nu 

doar că provoacă tulburări ale auzului, dar 

se pune presiune și pe sistemul nervos, care 

duce la neurastenie și alte afecțiuni 

mentale.  

De mult timp s-a ajuns la concluzia 

că zgomotul de la utilaje produce 

ineficiență. Mai ales inginerii constructori 

par să înțeleagă lucrul acesta. Producătorii 

de automobile fac automobilele moderne 

silențioase. Chiar și claxoanele auto mai noi 

sunt mai puțin zgomotoase, mai 

melodioase. Producătorii de tramvaie 

moderne, hidrodinamice, folosesc o 

cantitate mare de cauciuc și alte materiale 

care izolează fonic, pentru a reduce 

zgomotul făcut de vehiculele lor. La 

tranzitarea orașului introducerea noilor 

troleibuze electrice silențioase a diminuat 

în mare măsură zgomotul traficului din 

oraș. Directorul sănătății din San Francisco, 

J. C. Geiger, a comentat recent: „Dacă 

diminuarea zgomotului contribuie la 

sănătatea publică - și puțini vor agumenta 

altfel – atunci schimbările de la troleibuze 

sunt o contribuție clară. Ele trebuie să 

servească la diminuarea iritațiilor produse 

de zgomot asupra oamenilor, atunci când 

muncesc, când sunt la cumpărături, sau 

când se plimbă. Beneficiile nu se limitează 

doar la zona din centru. Deja am primit 

rapoarte entuziaste din spitale, unde 

zgomotul produs altădată de vechile 

tramvaie a dispărut odată cu apariția 

troleibuzelor. Mai mult decât atât, publicul 

va observa o diferență între conținutul de 

dioxid de carbon din aer, pe măsură ce sunt 

înlocuite din ce în ce mai multe autobuze cu 

benzină”.  

Alte progrese încurajatoare în lupta 

împotriva zgomotului inutil vin de pe urma 

folosirii mai multor materiale care captează 

zgomotul, în fabrici, birouri, magazine și în 

locuințe particulare. Inginerii de telefonie și 

radio au dezvoltat tehnici care pot arăta 

altora cum să se obișnuiască cu sunetul 

nedorit. Probabil zgomotul nu va fi eliminat 

niciodată complet, căci, în mod paradoxal, 

liniștea absolută are un efect advers asupra 

nervilor omului. Cu toate acestea, gălăgia 

produsă de oameni, zgomotul industrial și 

mai ales cel din trafic, pot fi supuse până în 

punctul în care să nu mai constituie un risc 

pentru sănătate. 

Specialistul în creier, Dr. Foster 

Kennedy, a arătat că zgomotul are un efect 
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păgubitor asupra minții. În experimentele 

făcute la spitalul Bellevue din New York, el 

a descoperit că explozia unui sac cu hârtii a 

ridicat presiunea din creierul unui pacient, 

aflat în apropiere, mai mult decât morfina 

și nitroglicerina, cele două fiind cele mai 

puternice medicamente cunoscute pentru 

creșterea presiunii din creier. Explozia 

pachetului de hârtie a crescut presiunea din 

creier de patru ori față de cea normală, 

pentru un interval de o secundă, înainte să 

revină la cea normală. Este de mirare că unii 

oameni ajung la disperare, la nebunie sau la 

moarte, din caua zgomotului neîncetat? 

La o recentă conferință anti-zgomot 

din Anglia, Dr. Dan McKensie, chirurg 

militar, a descoperit că în timpul ultimului 

război unii oameni au fost uciși de zgomot. 

Șocul undelor de sunet, rezultat de pe urma 

exploziilor puternice, a putut produce de 

fapt moartea. Oamenii de știință studiază 

posibilitatea de a folosi unde de sunet, atât 

care se aud, cât și cele care nu se aud, ca și 

arme de ucidere pentru viitoarele războaie. 

Dacă bombele cu hidrogen nu vor reuși, 

zgomotul o va face. Toți experții sunt de 

acord că un sunet brusc și tare cauzează 

într-o persoană aproape aceeași reacție ca 

o spaimă mare. Dacă reacția este suficient 

de severă poate fi urmată de șoc, un 

sentiment general de depresie și pierderea 

vitalității.  

Nu doar zgomotele puternice, ci și 

zgomotul continuu, chiar și de intensitate 

mai mică, poate produce o mare tensiune 

nervoasă în majoritatea persoanelor. Cu 

secole în urmă, chinezii foloseau un zgomot 

constant, precum ticăitul unui ceas, pentru 

a-și scoate din minți prizonierii, în celule în 

care era foarte liniște. 

Ofițerii de poliție recunosc eficiența 

psihologică a chestionării și a țipetelor 

continue, atunci când sunt chestionați 

infractorii, și încearcă să forțeze primirea 

de informații sau mărturisiri din partea 

acestora.  

A existat o incidență în creștere 

constantă a bolilor mentale în toate țările 

civiliate, în ultimii ani. În această țară 

locatarii instituțiilor mentale îi depășesc la 

număr pe cei aflați în spitale, din alte cauze. 

Nu este un lucru exagerat să spunem că 

foarte multe cazuri de nebunie sunt 

produse la nivelul sistemului nervos, care 

nu se poate adapta bombardamentului 

constant cu zgomot. Persoanele cu 

dezechilibru emoțional sau care sunt 

forțate să ducă sarcini mentale mai grele 

decât pot suporta, sunt predispuse mai 

repede la nebunie din cauza zgomotului. 

Acești individuali trebuie îngrijiți în instituții 

speciale și în multe cazuri cetățeanul 

obișnuit plătește pentu tratamentul 

acestora prin taxe crescute. 
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Thomas Edison a spus cândva că 

zgomotul de la oraș va crește inevitabil, iar 

omul din viitor va fi surd. Este adevărat că 

unele zgomote au crescut, totuși există 

speranța că pașii făcuți astăzi pentru 

mecanisme anti-zgomot pot împiedica 

realizarea pesimistei profeții a lui Edison.  

Studiile despre cele mai deranjante 

zgomote arată că cele mai păgubitoare 

zgomote sunt cele produse de: claxoanele 

de automobile, șuieratul pneurilor la 

frânare, autobuzele din oraș, 

motocicletele. Printre alte sunete 

supărătoare sunt: radioul dat tare, sirenele 

fabricilor, burghiul pneumatic. Este destul 

de ciudat că lătratul de câini și mieunatul de 

pisici nu sunt considerate așa zgomotoase 

cum le ilustrează, adesea, creatorii de benzi 

desenate. 

Probabil în comunitatea ta există un 

grup sau mai multe care lucrează pentru 

reducerea zgomotului. Poate este vorba de 

Departamentul de Sănătate, 

Departamentul de Poliție, Camera de 

Comerț sau ziarul local. În mare măsură, ei 

se bizuiesc pe tine sau pe alți cetățeni să le 

spună unde există exces de zgomot sau 

zgomot inutil, sau care deranjează. Să nu vă 

fie rușine să faceți reclamații. Aceste 

organizații ,,cu cooperarea voastră, vor 

ajuta la remedierea situației, astfel încât tu 

și vecinii tăi să puteți avea pacea și liniștea 

de care aveți nevoie. Nu permiteți 

zgomotului să vă scoată din minți!  

Probabil că mama nu glumește când 

spune: „Dacă nu oprești zgomotul ăla, mă 

scoți din minți.” - De acord cu ea! 

Spălare cu unde 

Potrivit entuziaștilor inventatori australieni ai ultimului lucru în materie de mașini de 

spălat, rufele vor putea fi spălate prin unde acustice. Teoria noii mașini este să creeze unde 

de sunet, care să forțeze vibrațiile din apă să curețe, prin scuturare, murdăria de pe haine. 

Aparatul este o unitate cilindrică înaltă de aproape 13 inchi, cu un diametru de 6 inchi și 

care cântărește doar șapte livre. Se poate folosi pentru o cantitate de șase livre de haine 

uscate, o dată. Dispozitivul este pus într-un container, cu hainele puse în jurul lui, peste 

care se pun săpun și apă. Când dispozitivul este acționat electric se produc unde acustice, 

care fac apa să oscileze de 120 de ori pe secundă, scuturând, literal, mizeria de pe haine. 

Gospodinele sunt încântate de asigurarea lui Herbert Jones, reprezentant al producătorilor 

australieni, când spune că produsele din lână pot fi spălate în noua mașină „fără să li se 

întâmple ceva”. Firma australiană a acceptat oferta câtorva producători americani, care 
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doresc să înceapă să producă mașina în Statele Unite. În luna mai s-a anunțat că punerea 

pe piață a acestei mașini se poate aștepta în această țară, între șaizeci și nouăzeci de zile.

  

 

 

Nouăți din natură 

Atunci când pisicile se împrietenesc cu șoarecii și păsările, asta 

face să fie o noutate în natură. În Jersey City, New Jersey, Minnie și 

Mouser se îngrijesc precum o mamă de cei trei pisicuți ai lor, aflați într-o 

cutie de carton. Timmy Mouse a avut o neobișnuită curiozitate de 

șoarece, așa că s-a cățărat și el pe cutia de carton. Pisicuții l-au făcut să se 

simtă ca acasă și n-a durat mult până când s-a cățărat și el pe mama pisică, precum proprii 

ei pisicuți. El s-a cățărat chiar pe capul pisicii, în timp ce fotografii și vânătorii de știri au 

făcut fotografii și au scris despre această senzațională poveste. Nu departe, în Clifton, New 

Jersey, un porumbel s-a împrietenit cu niște pisici, într-un coteț de câine. Aterizat acolo cu 

o aripă ruptă, porumbelul a legat imediat o prietenie strânsă cu pisicile, adunându-le 

purecii de pe blană.



30 
 

 

Veverițele trăiesc de obicei 

în aluni, dar în California, când o 

doamnă a încercat să hrănească 

una, aceasta a hotărât să guste din 

deget și nu din hrană. Pe când 

doamna se depărta țipând, veverița, 

aparent încântată de bucățica de 

carne proaspătă, a început să alerge 

după ea, hotărâtă să mai 

ciugulească câteva bucățele din 

picioarele doamnei care fugea. Cu 

altă ocazie, veverițele și-au înfipt 

dinții într-un cablu de telefon 

plumbuit („să intercepteze 

convorbirile telefonice”?), făcând 

loc umezelii să pătrundă și să se 

producă un scurt-circuit pe o 

distanță de șapte mile.  

Oamenii din Minerva, Ohio, cred că 

dețin acum dovada că pisica are, într-

adevăr, „nouă vieți”. O pisică a fost închisă 

într-un cuptor de cărămidă timp ce 36 de 

ore, în timp ce acesta era încins. Se 

estimează că locul cel mai rece din 

interiorul acestuia era între 400-600 grade 

Fahrenheit. Când biata pisicuță a ieșit afară, 

clătinându-se pe picioare, cu lăbuțele arse 

și restul corpului uscat și pârjolit ca un 

biscuite ars, era, fără îndoială, cea mai 

fierbinte pisicuță care a trăit vreodată. Da, 

indiferent cât de fantastic și ciudat 

ar părea, știrile raportează că 

pisica a trăit. 

Povestea despre oamenii 

care suferă de rău de mare, ce 

hrănesc pești, este mult mai veche 

și mult mai bine cunoscută decât 

istoria despre peștii care au rău de 

mare și sunt hrăniți de oamenii de 

uscat sănătoși. În luna martie a 

acestui an rapoartele de presă au 

spus despre un număr de pești 

tropicali, sosiți în Statele Unite din 

Germania, care suferă de un 

sentiment ciudat la cap și la 

stomac. Se pare că peștii se pot 

rostogoli mult timp, dar când o 

corabie se înclină în valurile mării 

și stomacul peștilor fac același 

lucru. Ei și-au pierdut apetitul și a trebuit să 

fie hrăniți într-un mod special.  

O rață sălbatică din Idaho a fost 

împușcată. Când a fost gătită, a fost tăiată 

din greșeală pipota și din ea au fost scoase 

cinci bucăți de aur brut. Poate că această 

rață n-a făcut un ou de aur, dar, cu 

siguranță, o altă „pasăre” a făcut un „ou” 

strălucitor. Scarah Bey, un fachir, a spus 

unui auditoriu din Paris că putea să 

hipnotizeze un pui să facă un ou, dar când 

și-a fixat privirea sălbatică și demonică pe 

acesta, puiul pur și simplu i-a întors spatele. 
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N-a fost nici o îndoială în mintea auditoriului cine făcea oul. 

Iată câteva povestiri neobișnuite: În Massachusetts, o femeie s-a plâns unui hingher 

că un cățeluș o spiona pe fereastra dormitorului. O altă femeie, căreia îi lipseau ouăle din 

cuibarul găinilor, de câteva zile, a găsit doi oposumi, așteptând în fața cuibarului ca găina 

să-și facă rația zilnică de ouă. Un pui de urangutan, din familia maimuțelor, la fel ca unii 

oameni, s-a îndopat cu cinci banane, patru mere și cinci batoane de ciocolată. O maimuțică 

salvată dintr-un incendiu în Detroit s-a întors în fugă, înapoi, după jucăria ei favorită, un 

miel lânos. După ce au studiat gorilele de la Grădina Zoologică din Bronx, 

New York, psihologii au spus că acestea sufereau de melancolie. Pentru a 

le vindeca, paznicii au fost sfătuiți să se poarte frumos și să le distreze pe 

gorilele triste cu câteva caraghioslâcuri de-ale maimuțelor. 

 

Istoria vinului și câteva fapte 

despre producerea lui 

Fără îndoială că primul producător 

de vin a fost Noe. „Noe, fermierul, a fost 

primul om care a plantat o viță-de-vie; el a 

băut puțin vin și s-a îmbătat”, provocând un 

amuzament nerespectuos în tânărul său 

fiu, Ham. Fiind informat, mai târziu, despre 

situație, Noe a pronunțat blestemul despre 

viitoarea sclavie a lui Canaan, fiul lui Ham. – 

Geneza 9:20-25, Moffatt. 

Puși doar în fața acestei întâmplări, 

și dovezile ar putea fi cu ușurință mai 

multe, este dificil de înțeles cum 

argumentează religioniștii că vinul din 

Biblie era must nefermentat. Pentru a 

susține prohibiția auto-proclamată ei au 

pus în discuție dacă vinul evreilor era sau nu 

fermentat. Chiar mai dificil pentru cei care 

sunt adepți ai mustului este discursul rostit 

de Moise, aproape de malul Iordanului, cu 

puțin timp înainte de moartea sa. Vorbind 

despre țara promisă, în care Israel șovăia să 

intre, patriarhul a spus că după ce erau 

plătite zeciuielile, fiecare familie avea să 

„dea banii în schimbul a tot ce-ți va pofti 

sufletul: vite, oi, capre, vin, băutură 

amețitoare, orice lucru pe care ți-l va cere 

sufletul”. (Deuteronomul 14:26, ASV) 

„Băutura amețitoare” menționată aici 

înseamnă, potrivit dicționarului Ebraic al lui 
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Strong, „o băutură alcoolică spirtoasă, 

foarte amețitoare”. 

De vreme ce consumul acestuia le-a 

fost permis și evreilor și creștinilor, 

producerea lui este un subiect de discuție 

potrivit. 

Istoria 

Palestina s-a adaptat admirabil la 

viticultură sau creșterea viței-de-vie. Clima 

caldă, uscată, cu versanți pentru scurgere, 

a fost potrivită pentru cei mai minunați 

struguri de vin din lume. Fără îndoială, 

țărmurile Iordanului au hrănit vița-de-vie 

mai minunat decât au fost hrănite terasele 

de pe Rin și Garonne, care produc acele 

vinuri renumite prin textură și aromă, 

precum: Rudesheimer Schlossberg, vinul 

light Moselle, vinul sec Reisling, vinul soft 

Liebfraumilch, Medoc și Graves, Sauternes, 

Claret din Bordeaux. Poate că acestea au 

rivalizat cu renumitul vin Burgundy, 

Richebourgh, din celebra viță-de-vie Cote-

d’or, cu acel nume apropiat de izvoarele 

Ronului și Senei. Cu siguranță, producerea 

vinului a devenit o industrie mare din 

timpul lui Solomon, până acolo că el a putut 

să-i dea lui Hiram din Tir aproape 178.000 

de galoane de vin (un galon este echivalent 

cu aproximativ 3.34 litri), ca o parte din 

plată pentru copacii de cedru necesari 

pentru marele templu – 2 Cronici 2:10, ASV. 

Culegerea strugurilor și producerea 

vinului aducea bucurie și era motiv de 

sărbătoare în fiecare toamnă evreiască. 

(Isaia 16:10; 25:6; Ruth 3:7) Abundența cu 

care Iehova îl binecuvânta pe Israel, când 

era credincios, cauza fericire, când fermierii 

aduceau cantități mari de struguri și 

culmina cu sărbătoarea tabernacolelor 

(Leviticul 23:39-42) Zdrobirea strugurilor în 

jgheaburi speciale și colectarea „mustului” 

sau a sucului într-un alt recipient, pentru a 

fermenta, constituia principalul proces al 

producerii vinului. După încheierea 

fermentației vinul era depozitat în vase de 

piele sau de lut – Matei 9:17; Ieremia 19:1. 

Producerea vinului a continuat sub 

greci și romani, dar le lipsea înțelegerea 

artei de către israeliți. Pentru a-și păstra 

vinul, grecii erau obligați să adauge apă de 

mare fiartă și răcită și rășină sau 

terebentină, care necesită o adăugare 

suplimentară de medicamente și esențe, 

pentru a-l face plăcut la gust. Romanii, care 

plantau viță-de-vie pe tot cuprinsul 

imperiului, fierbeau mustul și-l amestecau 

cu medicamente. Vinul Falernian, 

sărbătorit de Horațiu și Shakespeare, 

conținea doze mari de aloe. Potrivit lui 

Pliniu, bețivii din Roma înghițeau spumă de 

mare înainte să bea și când erau suficient 

de plini vomitau, apoi începeau altă orgie. 
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Ajungând în Evul Mediu, Vitis 

vinifera, specii ce conțin cei mai minunați 

struguri de vin, înfloreau în Franța, 

Germania și Austria. Metodele naturale, 

solul bun și climatul favorabil pentru 

strugurii de vin execelenți, s-au combinat 

pentru a ajuta la producerea vinurilor 

superioare. Deși multe specii sunt comune 

Orientului Mijlociu, zonei Mediteraneene 

de nord, Asiei, Africii de Nord, Africii de 

Sud, Californiei, Chile și Argentinei, există 

limite dincolo de care vinifera nu va trece. 

Explicând aceste limite, Philip Wagner, în a 

sa scriere Winegrover’s Guide, spune că 

deși sunt din belșug în majoritatea zonelor 

din Franța, nu se vor găsi în Normandia, de-

a lungul Canalului englez, în Anglia 

(excepție fiind serele), nici în vecinătatea 

Olandei și a Belgiei. „De asemenea”, 

continuă el, „deși cresc în Argentina, pe 

coastele de Est ale Anzilor, nu au success în 

apropierea Braziliei. Și deși le merge bine în 

California, nu au nici o savoare în cea mai 

mare parte a Americii de Nord, care se află 

la est de Rockies”. 

Neputând să cultive recunoscuții struguri ai 

Lumii Vechi, precum: Pinot Noir, Gamay, 

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Riesling, 

Semillon, primii americani s-au întors spre 

soiurile băștinașe. Strugurii din Est și din 

Sud, precum: Clinton, Catawba (al cărui vin 

a fost celebrat de poemul lui Longfellow), 

Delaware, Noah, Isabella, Othello și 

Scuppernong (o formă de strugure tămâios, 

nativ) toate au fost cultivate din viță-de-vie 

care creștea din belșug din St. Lawrence 

până în Golful Mexic. 

Vinurile din Europa au rădăcini 

americane 

Aceste tipuri de viță-de-vie 

sălbatică americană aveau să furnizeze nu 

doar portaltoiul pentru toate podgoriile 

aflate la est de Rockies, ci, în cele din urmă, 

aveau să fie baza pentru strugurii ce 

furnizează 95% din vinul din lume. Asta 

pentru că toate varietățile de struguri sunt 

susceptibile pentru o boală provocată de o 

mică insectă, numită filoxera. Coloniștii 

americani n-au știut că filoxera le distrugea 

importurile din Europa. Ei se plângeau de 

faptul că, în ciuda belșugului de struguri de 

vin nativi, toată grija posibilă față de 

portaltoiul transatlantic nu împiedica 

uscarea acestuia, după maxim patru ani. 

Totuși, americanii nu s-au întors cu succes 

spre soiurile native până în anii 1800. John 

Adlum a răspândit soiul nativ Catawba, 

„primii struguri de vin americani excelenți”, 

iar la îndemnul lui Thomas Jefferson a 

publicat, în 1823, „prima carte americană 

despre struguri americani”, intitulată 

„Cultivarea viței-de-vie”. 

Prin 1860, unele specii de viță-de-

vie americană, ale căror rădăcini 
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dezvoltaseră imunitate față de 

distrugătoarea filoxera, au ajuns în Europa. 

Astfel importată filoxera a pustiit rapid 

rădăcinile suculente și lipsite de apărare ale 

podgoriilor. Nu numai asta, ci boala a 

cuprins podgoriile din lumea întreagă. 

Cultivatorii din Europa, și în cele din urmă 

viticultorii din toată lumea, s-au întors spre 

eroicul remediu de a-și altoi vița-de-vie cu 

portaltoi american. „Așadar, dacă este 

adevărat”, încheie Schoonmaker, „că 

soiurile vinifera produc vinurile din toată 

lumea, excepție făcând soiurile americane, 

tot așa de adevărat este și că 95% din vinul 

din lume, indiferent unde este făcut, vine 

astăzi din viță-de-vie care are rădăcini 

americane!” 

Din America doar California s-a 

dovedit adaptabilă pentru vița-de-vie din 

Europa. Varietățile care predomină în 

podgoriile ei – Alicante Boushet, 

Carigname, Mataro, Zinfandel, Pinot Noir, 

Cabernet Sauvignon, Blanc, Semillon – 

toate sunt importate, deși altoite, în 

general, din rădăcini din partea de est a 

Americii. În 1842 în Carpinteria, California, 

o viță-de-vie cu origine europeană 

necunoscută, cunoscută acum ca Mission, a 

fost cultivată de o femeie de origine 

spaniolă. Aproape o sută de ani mai târziu, 

trunchiul ei ajunsese la o circumferință de 

opt picioare, iar mlădițele ei acopereau o 

jumătate de acru. La punctul culminant al 

fertilității ei, în 1895, potrivit Anuarului de 

agricultură din U.S, din 1907, acest gigant 

al viticulturii a produs zece tone de 

struguri! 

California îi datorează dezvoltarea 

adevăratei industrii a vinului lui Agoston 

Haraszthy. În câțiva ani podgoria lui din 

valea Sonoma avea 85.000 de butași de 

viță-de-vie din rădăcini importate. Apoi, 

neobositul Haraszthy a mers în Europa și a 

adus 200.000 de bucăți, pe care le-a plantat 

prin tot statul, așa că prin 1877 producția 

din California ajunsese la 4.000.000 

galoane pe an, de vin bun și gustos. 

Producerea modernă a vinului 

Louis Pasteur, faimos pentru 

descoperirea bacteriilor, merită aprecierea 

pentru primele studii progresive despre 

fermentație. El a demonstrat că producția 

de alcool rezultă de pe urma acțiunii 

drojdiilor naturale din conținutul de zahăr 

al mustului. Potrivit lui Pasteur, 100 de părți 

de glucoză se transformă, prin fermentație, 

în: alcool, 48,46; acid carbonic (dioxid de 

carbon), 46,67; glicerină (un alcool 

superior), 3,2; acid succinic, 0,61; alte 

substanțe, 1,06. Cu aproximativ douăzeci 

de ani în urmă, Buchner a demonstrat că 

reducția de zahăr se face de o secreție 

solubilă a drojdiilor, căreia i s-a pus numele 

de zimază. 
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Dar de unde vin drojdiile? Potrivit 

Enciclopediei Americana, „Pasteur a 

demonstrat foarte clar că strugurii copți 

sunt acoperiți cu o masă de 

microorganisme. Acești microbi se adună 

pe fructe când strugurii încep să se coacă și 

constituie „culoarea” strugurelui. Este un 

mister de ce se fixează acestea pe fruct și 

rămân acolo, gata să se transforme din 

starea lor inactivă, într-una de o mare 

activitate, când strugurele se transformă în 

must”. 

Misterul pare să fie rezolvat, ca un 

alt semn al îngrijirii făcute de Iehova pentru 

bunăstarea omului. De vreme ce drojdia 

este deja acolo ca să transforme mustul, 

eliberând dioxidul de carbon, de ce altceva 

mai este nevoie pentru producerea vinului 

decât să zdrobești strugurii într-un vas și să 

lași natura să-și urmeze cursul? S-a 

observat că metodele primitive constau din 

ceva în plus. Cu toate acestea, o parte din 

ineficientul succes, cel puțin la păgâni, s-a 

datorat faptului că au ignorat prezența 

drojdiilor și a altor bacterii în must. 

Eliminarea mucegaiului și a bacteriei care 

produce oțetul a făcut ca producerea 

modernă de vin să realizeze cel mai mare 

progres. 

Cu toate acestea, producerea de vin 

rămâne o artă, precum și o știință. Urmează 

un rezumat al procesului. Vinurile sunt 

clasificate adesea ca vin roșu și alb, dulce și 

sec, simplu și spumos. Vinul alb se face nu 

doar din struguri albi de vin, ci și din 

struguri roșii de vin. În cazul din urmă, coaja 

strugurilor colorați este separată imediat 

de must și sucul fermentat, după separare. 

Culoarea vinului este dată în principal din 

taninul din coajă. 

Vinul roșu se face prin zdrobirea 

strugurilor, cu sau fără îndepărtarea 

scârciurilor, lângă un vas în care se 

depozitează amestecul. Înainte de asta, 

strugurii trebuie să fie spălați și toate 

boabele stricate trebuie înlăturate. Pasteur 

a demonstrat necesitatea curățirii 

meticuloase pentru a distruge bacteriile 

dăunătoare; toate ustensilele și butoaiele 

trebuie sterilizate, iar beciul trebuie afumat 

cu sulf. De asemenea, înainte de zdrobirea 

strugurilor trebuie pregătită drojdia de 

început, fie cu un galon de must (pentru 30 

de galoane ce trebuie fermentate) sau din 

drojdie cumpărată. 

În timpul fermentării temperatura 

din încăpere nu trebuie să scadă sub 60 de 

grade Fahrenheit, nici să crească peste 80 

de grade, ideală fiind o tempertură de 75 

grade Fahrenheit. După câteva ore, 

conținutul din vasul care trebuie acpoperit 

cu o bucată de tifon curată, se încălzește și 

începe să facă bule. Se estimează că în 

timpul fermentației o uncie (o uncie este 
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echivalentul a 0,0284 litri) de must conține 

6.000.000.000 drojdii. În timpul procesului 

vinului roșu resturile solide plutesc la 

suprafață și formează un „capac”. După 

câteva zile căldura și baloanele scad în 

intensitate, iar „capacul” se lasă la fund, 

formând sedimentele sau „boasca”. În 

timpul acesta vinul este „tras” de pe 

boască. Fermentația încă nu este completă, 

ci încetinită, ca vinul să poată fi îmbuteliat 

sau pus în butoaie, lăsând cât mai puțin aer 

posibil, deoarece multe din bacteriile 

păgubitoare au nevoie de aer, și apoi este 

astupat cu o închidere hidraulică. Această 

închidere are tuburi îndoite care ajung într-

un recipient cu apă, permițând gazului să 

iasă afară, dar nepermițând 

impurităților să intre acolo. Mai 

târziu, vasul este acoperit cu un 

capac, un dop de plută sau un cep 

„Boasca” se presează pentru a face rachiu 

(vin ars). Coniacul este un reziduu distilat 

din cel mai fin vin. Adesea, vinurile trebuie 

să fie trase de mai multe ori și dacă nu se 

limpezesc au nevoie de limpezire cu albuș 

de ou, diluat cu vin, sau rachiu foarte vechi, 

sau alte substanțe pentru a coagula 

impuritățile. 

La origine, numele de șampanie se 

aplica doar vinului din regiunea 

Champagne, Franța. Acum este un termen 

general, ce se aplică vinului spumos făcut în 

multe țări. Principala diferență în proces 

este că șampania este îmbuteliată înainte 

de a doua fermentație, astfel păstrând în 

sticlă o parte din gazul efervescent. În 

proces, care necesită mai multe luni, 

sticlele sunt depozitate cu gâtul înclinat 

ușor pe orizontal, iar sedimentul se duce 

spre gâtul sticlei, acestea fiind mișcate 

periodic. În această poziție dopul de plută 

este slăbit ușor, iar presiunea din gaz 

forțează sedimentul să iasă. Mai târziu, în 

jurul dopului de plută se pune sârmă, 

etichetă și decorații. Se estimează 

că fiecare sticlă de șampanie trece 

prin mână de 200 de ori.  

Pasteur a spus: „Vinul este 

cea mai sănătoasă și igienică băutură”. I-a 

fost recomandat lui Timotei pentru 

afecțiunea de care suferea (1 Timotei 5:23). 

Cei care abuzează de el nu trebuie să dea 

vina pe marele Furnizor. Cu siguranță, vinul 

este o îngrijire a lui Iehova, ce trebuie 

primită cu moderație și recunoștință. (1 

Timotei 4:3,4) – Suntem de acord!  
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Intrarea pe noul pământ  

Biblia susține foarte clar speranța 

unui pământ nou. „Căci iată, Eu creez ceruri 

noi și un pământ nou și nimănui nu-i vor 

mai veni în minte lucrurile de mai înainte”. 

(Isaia 65:17) Și din nou: „Dar noi, potrivit 

promisiunii lui, așteptăm ceruri noi și un 

pământ nou în care va locui dreptatea” – 2 

Petru 3:13. 

Dar nimeni să nu tragă concluzia că 

datorită faptului că Biblia vorbește despre 

un pământ nou, această planetă, pământul 

nostru, va fi ars, distrus, iar Dumnezeu va 

crea unul nou care să-i ia locul. Dacă 

Dumnezeu ar face asta, ar fi o recunoaștere 

tacită că el a făcut o greșeală când a creat 

pământul și de fapt l-a creat degeaba. Nu, 

nu ne putem imagina că Dumnezeu face 

greșeli sau face lucruri degeaba (Isaia 

45:18). În afară de asta, nu ne rugăm noi 

toți: „Să vină împărăția Ta, să se facă voia 

Ta, după cum în cer și pe pământ!” Să se 

facă voința lui Dumnezeu pe pământ și apoi 

să distrugă pământul? Greu de crezut! De 

asemenea, Biblia ne spune că pământul 

este așternutul picioarelor lui Dumnezeu și 

că El va face glorios locul picioarelor lui. 

(Isaia 66:1; 60:13) Să facă pământul glorios 

și apoi să-l ardă? Nu, toate învățăturile 

religiei organizate, referitor la sfârșitul 

acestei planete, Pământ, sunt împotriva 

rațiunii și în contradicție cu învățătura 

scripturală clară despre subiectul că 

pământul va rămâne pentru totdeauna în 

picioare – Ecleziastul 1:4. 

Apostolul Petru ne ajută să 

înțelegem chestiunea, căci atunci când ne 

vorbește despre noul pământ spune că 

acesta îi va lua locul pământului care este 

acum și aseamănă distrugerea lui cu 

Potopul. Acum noi știm că Potopul nu a 

distrus Planeta, căci noi încă trăim pe 

același glob. Mai degrabă, el trebuie să se fi 

referit la un aranjament aflat în existență, 

kosmosul, sau organizația de pe pământ. 

Noi știm că acesta a dispărut, căci atunci 

când Noe și familia lui au iești din arcă, ei au 

pășit pe un pământ ce fusese curățit de 

toată răutatea, eliberat de „pământul” 

vechi. – 2Petru 3:5-7. 
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Actualul pământ nelegiuit constă 

din Marele Comerț, Marea Politică și Marea 

religie, cu oamenii obișnuiți care le sprijină 

cu voia, mai mult sau mai puțin, așa cum 

susțin apele mării o corabie mare. 

Dumnezeu a permis acestui pământ 

nelegiuit să existe pentru o perioadă de 

timp, pentru un scop bun; atunci când acest 

scop va fi complet realizat El va aduce la un 

sfârșit grabnic acest kosmos sau această 

organizație. 

Exact așa cum la timpul potrivit a 

nimicit vechiul pământ nelegiuit, înainte de 

potop, la fel va nimici actualul pământ 

nelegiuit, la timpul potrivit. Apoi, pe un 

pământ curățit, El va stabili „noul pământ”.  

Pentru ca acest nou pământ să 

servească scopului său trebuie să fie și 

„ceruri noi”, sau noua putere de conducere 

nevăzută. De ce? Pentru că tot răul de pe 

pământ din prezent se trage, în mod direct, 

de la forțele nevăzute rele, copleșitoare, 

care controlează acum și care constituie 

actualele „ceruri, anume Satan, 

„dumnezeul acestei lumi” și cohoartele lui 

nelegiuite de demoni, „stăpânii-spirite ale 

acestei lumi întunecate, forțele spirituale 

nelegiuite din înălțimi” (2Corinteni 4:4, 

Efeseni 6:12, AAT). Cuvântul lui Dumnezeu 

ne asigură că și acestea vor fi date la o parte 

și că locul lor va fi luat de „ceruri noi”, 

Ierusalimul cel nou, ce constă din Isus 

Cristos și biserica sau trupul Său. – Isaia 

34:4; Apocalipsa 20:3, 21:1-3. 

Din ce va consta noul pământ? 

Biblia arată că actualii conducători 

nelegiuiți și organizațiile lor vor fi înlocuite 

cu o organizație de prinți care vor conduce 

pământul în dreptate. Acești prinți vor 

cuprinde oamenii care și-au dovedit 

loialitatea față de Dumnezeu, de la Abel la 

Ioan Botezătorul. Toți aceștia au primit un 

raport bun datorită credinței lor, dar încă 

nu și-au primit răsplata. (Evrei 11; Faptele 

2:29,34) Învierea lor va fi la viață pe 

pământ, nu în cer. (Matei 8:11; 11:11; 

Daniel 12:13). Printre aceștia vor fi 

strămoșii literali ai lui Isus Cristos, pe care 

el îi va face prinți pe întreg pământul. 

(Psalmul 45:16) 

Sub conducerea acestor prinți va fi 

realizat scopul original al lui Dumnezeu la 

crearea pământului: tot pământul va 

deveni un Paradis plin cu creaturi drepte, 

care vor exercita o stăpânire iubitoare 

peste animalele inferioare și îl vor servi pe 

Dumnezeu în spirit și adevăr. Pacea, 

sănătatea și viața vor înlocui războiul, boala 

și moartea – Psalmul 72; Isaia 33:24; 9:7; 

1Corinteni 15:25,26. 

Ce contrast între actualul pământ și 

pământul cel nou! Ți-ar plăcea să fi unul din 

cei ce vor păși pe acel pământ nou? Unul 

din cei care se vor bucura de viață veșnică, 
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într-o sănătate perfectă, pe un pământ 

paradis? Atunci trebuie să te dovedești 

demn de a primi protecția lui Dumnezeu în 

timpul când El își va manifesta indignarea 

dreaptă împotriva actualului pământ 

nelegiuit. Cum mă pot dovedi demn, vei 

întreba tu? 

Dând atenție sfatului scriptural: 

„Înainte ca lucrurile hotărâte să aibă loc, 

înainte ca ziua să treacă, așa cum trece 

pleava, înainte să vină asupra voastră 

mânia aprinsă a lui Iehova, înainte să vină 

asupra voastră ziua mâniei lui Iehova, 

căutați-l pe Iehova voi, toți cei smeriți de pe 

pământ, care îndepliniți hotărârile sale 

judecătorești. Căutați dreptatea, căutați 

smerenia. Poate că veți fi ascunși în ziua 

mâniei lui Iehova!” - Țefania 2:2,23, ASV. 

Ce înseamnă să cauți dreptatea? 

Înseamnă să afli care sunt principiile 

adevărului și dreptății și apoi să fii călăuzit 

de ele. (2Timotei 3:15-17) Aceste principii 

se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 

prin urmare, trebuie să te familiarizezi cu ce 

conține Biblia. Slujitorii lui Iehova vor fi 

bucuroși să te ajute în străduințele tale de 

a afla adevărul. Aceasta mai înseamnă să 

renunți la tacticile prin care funcționează 

acest pământ vechi, care se pot rezuma în 

„iubirea de bani” sau dorința după câștig 

egoist și în schimb să fii activat de iubirea 

pentru Dumnezeu și pentru aproape. 

(Romani 12:2; Matei 22:37-40) Ca să faci 

asta vei constata că trebuie să te separi de 

acest vechi pământ nelegiuit împreună cu 

organizațiile lui politice, planurile lui 

comerciale și instituțiile lui religioase. – 

Apocalipsa 18:4,5. 

Ce înseamnă să cauți smerenia? 

Smerenia este opusul încăpățânării, a 

rebeliunii. Înseamnă o dispoziție blândă, o 

supunere față de ce este corect și potrivit, 

include bunăvoința de a învăța, un caracter 

care se lasă învățat. Smerenia este înrudită 

cu blândețea și „a căuta blândețea” 

(Moffatt; AAT) înseamnă să fi umil (de la 

humus, pământ), să ai o dispoziție modestă, 

să nu ai o părerea prea înaltă despre tine. 

„El ți-a spus, omule, ce este bine. Și ce 

altceva cere Iehova de la tine, decât să 

practici dreptatea, să iubești bunătatea și 

să umbli modest cu Dumnezeul tău?” – 

Mica 6:8, ASV. 

Urmând aceste sfaturi scripturale te vei 

dovedi demn de protecția lui Dumnezeu, în 

timpul când indignarea lui dreaptă va curăți 

acest pământ literal de toată răutatea de 

pe el și poți aștepta cu bucurie și încredere 

intrarea pe „pământul cel nou în care va 

locui dreptatea”. 
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Expresul de noapte Campista de la Tangua 

De la corespondentul Treziți-vă! din Brazilia 

Ploaia ce cădea într-una de două 

zile nu reușea să slăbească spiritul de 

sărbătoare al celor care veniseră în vacanță 

în week-end și se îmbarcaseră în expresul 

de noapte pentru a ajunge la Campos, la 

gara Barao de Maua, din Rio de Janeiro, 

miercuri seara, în „Săptămâna Sfântă”. 

Când s-a auzit semnalul „Toată lumea în 

vagoane!”, în mijlocul sărutărilor de rămas 

bun și al îmbrățișărilor, a fluturării de 

batiste și a strigătelor fericite de „Boa 

viagem!” era o mulțime zgomotoasă și 

veselă care vorbea și cânta, iar unii 

dormeau și visau la viitorul week-end de 

Paște, cu oameni care se „întorc acasă”. Un 

tată de curând promovat mergea să-și 

aducă copiii și pe mama lor să trăiască în 

Rio de Janeiro, unde avantajele sociale 

pentru cei dragi lui și cele legate de 

educație erau superioare celor din micuțul 

oraș. Ce perspectivă fericită pentru această 

inimă mulțumită! 

De obicei expresul de noapte nu 

oprește la Tangua, dar în această dimineață 

de joi a oprit, la cererea unui cetățean din 

Tangua, ca să-și ia familia alcătuită din cinci 

persoane, ce intenționa să-și petreacă 

vacanța de Paște, împreună cu bunicii 

copiilor din Campos. Cu o smucitură 

puternică trenul nr. 339 s-a pus în mișcare 

din Tangua la ora 1:30 și pufăind începea să 

se deplaseze cu viteză, în timp ce urca 

podul de fier de peste râul Casseribu, aflat 

la o milă și jumătate depărtare. Mecanicul 

le-a spus celor doi fochiști să aprovizioneze 

locomotiva cu cărbune din ce în ce mai mult 

pentru extraordinara sarcină de a trage 

după ea cele 24 de vagoane, în care se aflau 

cele 1128 de suflete, ca să ajungă în 

siguranță la destinație. Podul a fost 

traversat în siguranță; apoi, pe măsură ce 

locomotiva ieșea de pe pod, s-a auzit o 

pârâitură la calea ferată, aruncând în 

vârtejul râului de sub pod locomotiva, ce 

trăgea după ea alte cinci vagoane; apoi s-a 

văzut o scânteie mare și s-a auzit un zgomot 

asurzitor, provocat de cazanul care 

explodase, făcând ca locomotiva împreună 

cu un alt vagon să se scufunde complet. În 

timp ce trenul atârna în abisul de dedesubt, 

cele șase vagoane decuplate au rămas pe 

pod cu restul trenului și pasagerii acestuia 

nevătamați, doar șocați, panicați și unii 

prezentând mici zgârieturi. 

Dar restul vagoanelor și prețioasa 

lor încărcătură s-au prăbușit pe costișa de 

deal noroioasă, în întunericul ca cerneala 

de la acea oră din zori, în mijlocul unei ploi 

torențiale care nu mai contenea. Unii au 

fost prinși sub epave, fiind zdrobiți și 
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murind, iar alții s-au înecat. Alții, forțându-

se să iasă prin ferestrele deschise, s-au aflat 

în fața unei provocări de a înnota împotriva 

unui vârtej îngrozitor. Unii au scăpat, mulți 

au murit înecați, victime ale apelor 

nemiloase. Pasagerul din Tangua și-a 

pierdut toată familia și a scăpat cu răni 

grave. Fericitul tată de curând promovat își 

continuă somnul în moarte.  

S-au scurs patru ore interminabile, 

pline de urlete, panică și consternare, 

înainte să vină ajutor din Niteroi și Rio 

Bonito. O ambulanță cu doctori, asistente și 

dispozitive medicale, un grup de pompieri 

și o dragă plutitoare s-au dovedit a fi de 

folos în scoaterea răniților și a morților de 

sub epava de vagoane sfărâmate. Pompierii 

au lucrat cu vitejie, timp de 26 de ore, din 

răsputeri, în mijlocul unor scene așa de 

îngrozitoare, încât unul dintre ei, înnebunit 

de priveliștea oribilă din jurul lui, a fugit în 

pădure, unde sărmanul de el s-a sinucis. 

Trupurile recuperate ale celor morți și cei 

răniți au fost trimiși cu trenul la Niteroi, 

transformat într-un oraș îndoliat, din starea 

lui de oraș în sărbătoare. S-au declarat trei 

zile de doliu național. Duminica de „Paște” 

a acestui „an sfânt” a început sumbru și 

trist pentru mii de brazilieni. Încă nu se 

cunoaște numărul celor decedați, fiind 

probabil între 80 și 100, și alte sute dintre 

ei fiind grav răniți. Costul reparațiilor și al 

echipamentului va trece de 100.000 $, fără 

să mai punem la socoteală despăgubirea 

familiilor celor decedați și răniți. 

Cum s-a întâmplat lucrul acesta? 

Cine a fost de vină? Se mai poate repeta 

acest accident? Când se vor sfârși toate 

aceste lucruri, dacă se vor sfârși? Numai 

puțin, vă rugăm. S-o luăm pe rând cu 

întrebările! 

Cum s-a întâmplat lucrul acesta? S-

a raportat că dezastrul s-a datorat faptului 

că râul, care-și mărise cotele în urma ploilor 

abundente, surpase taluzul de sub podul 

din apropiere, lăsând șinele de cale ferată 

nesusținute, iar acestea, bineînțeles, au 

cedat sub greutatea trenului supra-

încărcat. Prin urmare, n-a fost dat nici un 

nume ca fiind responsabil pentru 

nenorocire. Mecanicul, care a scăpat ca 

prin minune cu câteva zgârieturi, în timp ce 

cei doi fochiști au murit, n-a fost de acord 

să pornească la drum cu o așa încărcătură, 

dar superiorii lui nu i-au dat atenție. 

Se mai poate repeta acest accident? 

Da, se mai poate întâmpla și probabil că se 

va întâmpla ori de câte ori trece un tren 

încărcat pe un pod care nu are o susținere 

din beton, indiferent cât de bine construit 

este podul. De fapt, inginerii constructori 

sunt creaturi imperfecte, iar lucrările lor se 

pot prăbuși. 
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Atunci, când va veni timpul când aceste 

lucruri se vor sfârși pe acest pământ? Să fim 

siguri că acel timp va veni și el este chiar 

aproape, chiar în timpul acestei generații. 

Marele Arhitect al Universului construiește 

o lume nouă pentru același pământ vechi, 

iar Principalul Constructor este un Inginer 

ale cărui lucrări vor rămâne în picioare, 

pentru toată eternitatea. 

 

 

OPT ZILE ÎN NEW YORK 

Congresul internațional al martorilor lui Iehova, ținut la New York, este acum 

istorie. Toți cei care au fost prezenți își vor aminti de el ca de opt zile pline de instruire, 

sfaturi și încurajări scripturale. Dar odată cu trecerea timpului amintirile dispar. V-ar plăcea 

să vă reîmprospătați memoria din când în când? Atunci citiți 

 

Raport despre Congresul internațional al martorilor lui Iehova 

O recapitulare a minunatelor puncte ale congresului, din timp în timp, vă va ajuta 

să revedeți acele zile plăcute și să le povestiți altora acele binecuvântări. Sau, dacă n-ați 

putut să participați, veți aprecia de două ori acest raport complet de 96 de pagini, despre 

cele cinci puncte ale congresului, care descrie cele opt zile ale acestuia. Are același format 

ca și revista Treziți-vă! și poate fi obținut pe o contribuție de 25 cenți. 

Trimit 25 de cenți pentru exemplarul meu de Raport despre congresul internaținal 

al martorilor lui Iehova  

Nume............................................... 

Stradă.............................................. 

Oraș............................................... 

Stat.................................................
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Războiul 

izbucnește în Coreea 

Tancuri din Coreea 

de Nord uruiau de-a lungul 

paralelei 38 (granița 

stabilită la sfârșitul celui de-

al Doilea Război Mondial 

între U.S. și teritoriul rus 

ocupat) în Coreea de Sud 

(6/25), declanșând 

evenimentele care se 

derulează rapid, care au 

fost simțite în jurul lumii. 

Consiliul de securitate U.N. 

a fost convocat duminică 

într-o sesiune specială și 

printr-un vot de 9 la 0 

(Yugoslavia s-a abținut) au 

adoptat o rezoluție ce 

cerea Coreii de Nord să 

„înceteze ostilitățile”, să se 

retragă din Coreea de Sud și 

să ceară membrilor U.N. să 

„ofere ajutor Națiunilor 

Unite, în exercitarea 

acestei rezoluții”. Coreea 

de Nord a ignorat ordinul. 

Civilii americani, (inclusiv 

misionarii Societății Turnul 

de Veghere) au fost 

evacuați în Japonia, iar 

ajutorul militar american s-

a grăbit spre Coreea de Sud. 

La început s-au pus la 

dispoziție doar zece 

avioane U.S., dar marți, 

(6/27) bombardierele 

americane erau în acțiune, 

iar a așptea flotă U.S. a 

primit ordin să protejeze 

insula naționaliștilor 

chinezi, Formosa, împotriva 

atacului. 

Coreea de Sud n-a 

putut să respingă atacul 

vecinei ei de la nord și 

tancurile comuniste s-au 

năpustit în uriașa capitală a 

Coreii de Sud, Seul, care are 

o populație de 1.141.000 

locuitori. Capitala Seul s-a 

predat în fața invadatorilor 

(6/28).  

Prima forță de poliție a 

U.N. 

Consiliul de 

securitate U.N. (6/27) a 

votat cu 7 la 1, 

recomandând ca națiunile 

membre să folosească forța 

armată pentru a respinge 

invazia din Coreea de Sud și 

pentru a restaura pacea și, 

ca urmare, a fost organizată 

prima forță polițienească 

din istorie, cu avioane, nave 

și oameni din U.S., avioane 

și vase de război 

australiene și vase de 

război britanice; s-a 

raportat că este în derulare 

un alt ajutor din Olanda și 

Noua Zeelandă. 

Președintele 

Truman a afirmat (6/29) că 



44 
 

U.S. nu se află în război, ci 

acționează ca și forță de 

poliție pentru U.N., pentru 

a forța ordinul de „încetare 

a focului” împotriva Coreii 

de Nord. 

Războiul din Coreea 

Impactul războiului 

din Coreea s-a simțit în 

toată lumea. La 

Washington congresmenii 

au aclamat anunțul (6/27) 

că forțele U.S. vor fi folosite 

în interesul Coreii de Sud și 

au aprobat, aproape în 

unanimitate, hotărârea. 

Guvernul canadian a 

aprobat și el atitudinea 

puternică a lui Truman și s-

a declarat gata să ofere 

ajutor militar. Douăzeci și 

una de Republici din 

America Latină și-au 

declarat „sprijinul ferm” 

pentru hotărârea U.N. de a 

cere ajutor pentru Coreea. 

Britania a răspuns și ea la 

cererea de ajutor pentru 

Coreea de Sud, oferindu-și 

trupele care se aflau în 

apele din Japonia, și așa au 

făcut Australia și Noua 

Zeelandă. Francezii, care la 

început s-au îndoit de 

caracterul potrivit al 

acestui ajutor pentru 

Coreea, a salutat, de 

asemenea, noua politică 

referitoare la Orientul 

Îndepărtat. În Italia a 

existat teama de un alt 

război mare, dar cabinetul 

italian s-a aliniat fără 

ezitare cu politica U.S. La 

sfârșitul lunii iunie 33 de 

țări, de pe toate 

continentele, excepție 

făcând Africa, au trimis o 

înștiințare oficială la U.N., 

prin care arătau că 

sprijineau hotărârea 

Consiliului de Securitate 

care învinovățea Coreea de 

Nord de război și solicita 

ajutor pentru Coreea de 

Sud. 

Pe de altă parte, 

guvernele comuniste s-au 

împotrivit acțiunii 

Consiliului de Securitate. 

Organul comunist oficial al 

Moscovei, Pravda, spunea 

că ordinul lui Truman 

semnifică un act direct de 

agresiune al U.S. împotriva 

Coreii. Coreea de Nord a 

spus că ordinul U.S. era 

invalid, deoarece China și 

Rusia comuniste n-au 

participat. 

Proiectul U.S. extins 

Legea pentru 

serviciu selectiv din U.S. 

urma să expire vineri 

(6/23), iar Congresul nu a 

căzut de acord asupra unei 

legi noi, deși se propusese 

una de luni de zile. Joi 

dimineața a trecut o 

prelungire cu 15 zile a legii, 

astfel încât sistemul 

serviciului selectiv să nu se 

prăbușească. Trei zile mai 

târziu a izbucnit războiul 

din Coreea și a fost propusă 

imediat o ordonanță de 

urgență, ce extindea 

proiectul la un an (până în 

iulie 1951), dând 

președintelui autoritate să 

convoace garda națională și 

trupele de rezervă oricând. 

Noua lege a fost aprobată 

de Casa reprezentanților cu 

315 la 4, de Senat cu 76 la 0 

și a intrat oficial în vigoare, 

când a fost semnată de 
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Truman, înainte de sfârșitul 

săptămânii. 

Cercetarea lui 

McCarthy a luat sfârșit 

Senatorul Tydings a 

declarat că cercetarea 

senatorului Joseph 

McCarthy, în legătură cu 

acuzațiile de infiltrare 

comunistă în 

Departamentul de Stat 

U.S., a luat sfârșit (6/28) și a 

început pregătirea unui 

raport pentru Senat, 

alcătuit din aproximativ 

2.000.000 cuvinte, de 

mărturie, fiind supusă 

comitetului. Este puțin 

probabilă posibilitatea de a 

fi redeschise mai târziu 

reaudierile acestui caz. 

Grevă la compania de 

căi ferate din U.S. 

Greva celor 4.000 

de acari de la cinci companii 

de căi ferate U.S. a scos din 

câmpul muncii 50.000 

persoane. Traficul a fost 

oprit pe patru dintre linii, 

iar a cincia a continuat să 

funcționeze parțial. Până la 

încheierea lunii iunie nu se 

făcuse nici un progres în 

rezolvarea conflictului, dar 

este de așteptat că greva va 

fi de scurtă durată, din 

cauza izbucnirii războiului.  

Întrebuințarea greșită 

a milioanelor în Cuba 

Fostul ministru de 

finanțe cubanez, Isauro 

Valdes Moreno, și alți patru 

funcționari subordonați, au 

fost acuzați (6/23) de 

întrebuințarea greșită a 174 

milioane dolari, dintre care 

peste 9 milioane se 

presupune că au fost plătiți 

pentru diferite scopuri, în 

ultimele două zile, înainte 

ca guvernul cubanez să-l 

abandoneze pe 

președintele Carlos Prio 

Socarras, în 1948. Cei 

acuzați n-au avut drept la 

cauțiune. 

Presă liberă în Haiti 

Junta militară ce 

conduce în Haiti a revocat 

(6/21) legile vechi ale 

acestei țări, care 

restricționau libertatea 

presei. Noul decret ce se 

ocupă de exprimare politică 

liberă anulează necesitatea 

de a obține o autorizație de 

la guvern pentru a publica 

un ziar și înlătură puterea 

guvernului de a suprima 

sau suspenda ziare arbitrar. 

Tipărirea de „insulte, 

calomnii și defăimări” încă 

este interzisă, dar este 

garantat un proces imediat 

pentru editorii acuzați. 

Cardinalul adaugă la 

cermonia steagului 

În Ziua Steagului din 

Argentina (6/20) a fost 

instituită o nouă 

ceremonie, atunci când 

steagul argentinian a fost 

pus pe altarele principale 

ale tuturor bisericilor 

catolice din Buenos Aires. 

Steagurile vor rămânde 

acolo permanent. 

Cardinalul Copello a făcut 

tot ce i-a stat în putință 

pentru a anunța 

cooperarea sa cu ministrul 

de război, Gen Franklin 

Lucero, care sugerase noua 
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ceremonie. Se pare că 

accentul pus pe înțelegerea 

strânsă cu ministrul de 

război trebuia să reducă la 

tăcere rapoartele despre 

presiunea dintre Biserica 

Catolică și guvernul 

argentinian, despre cum s-

au ocupat de cazul lui 

Domingo Massolo, preot și 

capelan superior al 

armatei, care mărturisise 

uciderea brutală a amantei 

lui. 

Guvernul francez se 

prăbușește 

Premierul Georges 

Bidault al Franței a suportat 

o grea înfrângere în 

Adunarea Națională (6/22) 

pe chestiunea creșterii 

salariilor pentru angajații 

guvernului. Guvernul lui 

Bidault s-a împotrivit 

creșterii deoarece nu 

existau bani pentru 

aceasta. Socialiștii au 

susținut că guvernul a 

promis această creștere și 

trebuia să se țină de 

promisiune. Bidault a cerut 

un vot de încredere și a fost 

înfrânt în mod copleșitor 

(6/24), printr-un vot de 352 

la 230, în Adunarea 

Națională. Franța a mers 

mai departe fără guvern 

până la sfârșitul lui iunie, 

dar Henri Queuille, din 

partidul radical, a început 

să formeze un nou guvern 

după ce a primit un vot de 

încredere (7/1). 

Veteranii încurcă 

traficul din Paris 

Veteranii din Paris, 

din ambele războaie, s-au 

adunat în centrul Parisului 

(6/24) și au rămas în locul 

aglomerat de la Operă, de 

la ora 4 p.m până la miezul 

nopții, provocând unul 

dintre cele mai grave 

aglomerări din trafic din 

istoria orașului. 

Demonstrația urma să le 

publice cererile pentru 

pensii mai mari, una din 

chestiuni care a contribuit 

la căderea premierului 

Bidault. 

Cardinalul vrea mai 

multă cenzură 

Cardinalul Enrique 

Play Deniel, arhiepiscop în 

Toledo și Spania, a cerut, 

într-o scrisoare (datată 

6/16 și publicată 6/24), o 

presă catolică deosebită de 

presa controlată de stat. El 

a spus că biserica vrea 

aceasta deoarece „modul 

în care este prezentată 

informația influențează 

cititorul într-un mod foarte 

important, uneori mai mult 

decât expunerea 

doctrinei”. El a mai cerut 

mai multă influență a 

bisericii în cenzură, 

amintind mesajul lui Papa 

Pius către Congresul 

Internațional al jurnaliștilor 

catolici din Roma, ce 

condamnă controlul 

totalitar al presei. Acesta 

era un punct delicat în 

Spania, căci textul cu 

mesajul papei fusese retras 

de câteva zile, deși 

autoritățile au examinat 

cele mai bune mijloace de a 

se ocupa de acesta, 

explicând, în cele din urmă, 

că acesta era o 

condamnare a cenzurii 
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comuniste și nu se plica 

cenzurii catolice din Spania, 

Portugalia și Argentina. 

Scopul cardinalului nu era o 

presă liberă în Spania, ci o 

cenzură catolică mai strictă. 

Semnarea pactului 

între germani și cehi  

Vice-premierul est 

german, Walter Ulbricht, a 

semnat o declarație 

comună (6/23) cu 

premierul cehoslovac, prin 

care declara că „nu va 

rămâne nici o problemă 

nerezolvată între țările 

noastre” și că „statele 

noastre nu-și revendică 

unul altuia teritorii și nu 

există o deranjare a 

frontierei existente”. Acest 

pact a reziliat pretenția 

Germaniei de a trăi în 

teritoriul de 10.000 de mile 

pătrate, Sudetenland, și a 

recunoscut „permanentă și 

corectă” expulzarea celor 

2.000.000 de germani din 

Sudetenland, de când a 

început războiul. Membrii 

Parlamentului Germaniei 

de Vest de la Bonn au 

protestat cu înverșunare, 

spunând că „cererea lor 

pentru întoarcerea 

ținutului Sudetenland în 

patria lor germană este 

irevocabilă”. 

Coroana regală ca 

răsumpărare 

Robert A. Vogeler, 

un om de afaceri din U.S., 

este întemnițat în Ungaria 

din luna februarie, pe 

acuzația de spionaj. S-au 

făcut încercări, fără succes, 

pentru a-l pune în libertate. 

Apoi, guvernul Ungariei 

dominat de comuniști a 

cerut corona regală, ca 

răscumpărare pentru 

Vogeler, precum și 

permisiunea de a-și 

redeschide consulatele în 

Cleveland și New York și 

ridicarea interdicției U.S. pe 

călătoria în Ungaria. S-a 

raportat că Vaticanul s-a 

împotrivit întoarcerii 

coroanei, spunând că 

aceasta simbolizează 

secole de cooperare între 

Ungaria și papi. 

Egiptenii boicotează 

Parlamentul 

Grupuri minoritare 

din Parlamentul egiptean 

au votat să boicoteze 

Senatul și Camera 

Deputaților, cel puțin 

temporar, ca protest 

împotriva acțiunii 

partidului Wafd în 

demiterea majorității 

senatorilor din opoziție, 

pentru a asigura o 

majoritate substanțială 

Wafdiștilor. Un membru 

din opoziție a spus că toată 

afacerea avea ca scop să 

„înăbușe activitatea 

Parlamentului”. 

 

Pensii de bătrânețe în 

Egipt 

Guvernul egiptean 

și-a anunțat (6/23) 

hotărârea de a acorda 

pensii de bătrânețe la toți 

egiptenii care nu au alte 

mijloace de trai. Acest 

sistem social de securitate, 

primul din țările arabe, se 
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va ocupa de aproximativ 

50.000 de pensionari și de 

un milion de persoane 

întreținute de aceștia, cu 

un cost total de doar 

18.000.000 $ pe an. Pensia 

pentru cei din mediul rural 

va fi de 31,60$ anual, dar în 

comparație cu cei 90-100 $, 

câștigați anual din muncile 

în agricultură, se spune că 

această pensie este, de 

departe, mai generoasă 

decât a fost oferită de altă 

țară. Principala 

caracteristică a pensiei este 

că ea se va aplica doar 

umililor țărani, ale căror 

condiții s-au schimbat 

foarte puțin din zilele 

faraonilor. 

Scuze pentru moartea 

lui Bernadotte 

Israelul a recunoscut 

neglijența poliției în 

asasinarea din 1948 a lui 

Bernadotte, mediator U.N. 

pentru Palestina. Directorul 

general al Ministerului 

israelian de afaceri externe 

a prezentat un 

memorandum guvernului 

suedez (6/19) care 

recunoștea numeroasele 

lipsuri ale investigației din 

Israel, în timpul asasinării, 

inclusiv eșecul de a face 

pașii imediați pentru a-i 

prinde pe criminali. Israel n-

a fost de acord cu 

declarația suedezilor că 

aveau motive să nu se 

ocupe cum trebuie de acest 

caz, insitând că neglijența 

se datora faptului că 

guvernul nu avea 

experiență, deoarece era în 

funcțiune de numai patru 

luni. 

 

 

Reformă agrară în 

China 

În China a fost 

proclamată o nouă lege 

pentru reforma agrară 

(6/30), pentru păstrarea 

unei „economii cu țărani 

bogați” și diferă radical de 

fosta politică de a exista o 

bogăție egală în zonele 

rurale (ceea ce a dat 

naștere la o loialitate 

extremă în rândul țăranilor 

mai săraci). În încercarea de 

a crește producția din 

industria alimentară noua 

lege le permite țăranilor 

bogați să-și păstreze 

fermele. Aceasta declară 

clar că bogații vor rămâne 

bogați, iar săracii vor fi sub 

medie. 

Statutul Japoniei luat 

în considerare 

Vizita înalților 

oficiali U.S.în Japonia, în 

ultima parte a lunii iunie, a 

adus mai multe speculații 

despre un tratat de pace cu 

Japonia. Secretarului 

apărării, Louis Johnson, și 

generalului Omar Bradley li 

s-a spus să discute despre 

securitatea militară, în timp 

ce consilierul 

Departamentului de Stat, 

John Foster Dulles, a spus 

(6/22) că discuțiile lui cu 

generalul MacArthur, în 

Tokio, ar putea fi baza 

pentru „o acțiune clară a 

unui personaj” cu privire la 

Japonia. El a sugerat că 

punctele de vedere ale 
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Japoniei vor fi luate în 

considerare pentru 

alcătuirea unui tratat de 

pace, că dacă va fi semnat 

un tratat Japonia va trebui 

să beneficieze de o formă 

de apărare militară, dar 

Japonia nu va fi forțată sau 

rugată să ia parte la 

războiul rece. El a mai 

amintit de posibilitatea 

înlocuirii prezentei ocupații 

militare cu un sistem 

asemănător celui existent 

în Germania, unde acum 

există un guvern german 

local, sprijinit de o forță „de 

apărare” a trupelor 

Aliaților. 

Parlamentul din Noua 

Zeelandă 

Prim-ministrul Noii 

Zeelande, Sidney Holland, a 

anunțat (6/19) că Consiliul 

Legislativ (formațiunea 

superioară a Parlamentului 

din Noua Zeelandă) va fi 

abolit la următoarea 

sesiune a parlamentului. 

Consiliul a fost numit, nu 

ales. Va fi făcut un studiu 

despre alternativele 

actualei formațiuni 

superioare. 

Bomba cu 

hidrogen luată în 

discuție 

Având un punct de 

vedere diferit față de cei 

care au minimizat 

posibilitatea producerii 

bombei cu hidrogen, 

William L. Laurence, 

reporter de știri pentru 

New York Times, a spus în 

San Francisco (6/29) că era 

încrezător că o concentrare 

completă asupra 

proiectului ar putea 

produce bomba într-un an.  
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TRADUCEREA LUMII NOI A SCRIPTURILOR GRECEȘTI CREȘTINE 

Mai jos vă este oferită noua traducere completă a Scripturilor Grecești din limba 

originală, bazată pe textul lui Wescott și Hort, acceptat pe scară mare. Comitetul de 

traducere al Bibliei Lumii Noi n-a precupețit nici un efort pentru a o face cea mai exactă 

traducere disponibilă. Pentru început, s-a avut în vedere puritatea traducerii. Crezurilor din 

vechime sau concepțiilor greșite tradiționale nu li s-a permis s-o pângărească. A fost 

eliminat limbajul arhaic; este scrisă în limba engleză, folosită astăzi. A fost folosită o 

traducere literală acolo unde permite dialectul englezesc și acolo unde nu este schimbat 

cugetul corect. Primirea cu entuziasm a Traducerii Lumii Noi de studenții atenți ai Bibliei 

face cinste acestei opere monumentale. 

Aceasta este o mostră de pagină din Traducerea Lumii Noi. 

Observați facilitatea de citire și numeroasele note marginale. Cifrele din 

partea de sus arată referințe la subiecte din Biblie importante și la nume 

din Biblie potrivite. Notele de subsol furnizează mai degrabă un 

instrument critic pentru traducere, decât un comentariu al Scripturilor.  

Efeseni 2:1-11 

Aici sunt Scripturile Grecești într-o formă pe înțelesul tuturor și care merită să fie 

studiată atent de cel mai critic student. Trimiteți astăzi o comandă pentru propriul 

exemplar; costă doar 1,50$.  

 

Vă rog să-mi trimiteți un exemplar al Traducerii Lumii Noi a Scripturilor Grecești 

Creștine!  

Vă trimit 1,50 $ prin poștă. 

Nume............................................... 

Stradă.............................................. 

Oraș............................................... 

Stat................................................

 


