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ACEASTĂ REVISTĂ 
 

MISIUNEA EI SACRĂ 
 

Această revistă este editată cu scopul de a-i ajuta pe oameni 
să înţeleagă planul divin. Ea furnizează un studiu biblic sistematic 
în care se pot angaja regulat toţi cititorii ei. Ea publică anunţuri 
despre vizitele făcute grupelor de fraţi de către vorbitori călători, 
anunţă congrese şi publică rapoarte. Ea anunţă programe radio şi 
publică instrucţiuni biblice potrivite pentru radio. 

Ea aderă strict la Biblie, ca fiind Cuvântul descoperit al lui 
Dumnezeu al adevărului. Ea se bazează pe marea jertfă de 
răscumpărare ca învăţătură fundamentală prin care sunt 
verificate toate învăţăturile. Ea este absolut liberă şi separată de 
toate partidele, sectele sau crezurile oamenilor. Ea nu îşi asumă 
o atitudine dogmatică, ci invită cu încredere la o examinare 
îngrijită a declaraţiilor ei în lumina infailibilului Cuvânt al lui 
Dumnezeu. Ea nu se amestecă în controverse, iar coloanele sale 
nu sunt deschise criticilor individuale. 

 
   Publicarea revistei nu are scop comercial, ci este oferită gratuit 
tuturor celor interesaţi, în lucrarea de vestire a Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Această ediţie a fost revizuită şi actualizată după 
originalul din limba engleză, conform înţelegerii adevărului biblic 
de care se bucură în prezent poporul credincios al lui Iehova. 
   Datorită faptului că Societatea Watchtower a devenit ea însăşi 
„religioasă”, aplicând Romani 13:1 la guvernele politice ale 
acestei lumi, martorii lui Iehova care au refuzat acest compromis, 
rămânând în „credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru 
totdeauna”, reeditează aceste publicaţii vechi ca o hrană 
spirituală atât pentru ei, cât şi pentru toţi oamenii cu bunăvoinţă. 
Adevărurile biblice conţinute în ele sunt asemenea unor „vinuri 
vechi şi limpezite”; ele nu şi-au pierdut valoarea, ci se dovedesc 
mai preţioase şi mai actuale ca oricând. 
   Doreşti să cunoşti mai mult despre Iehova Dumnezeu, 
Creatorul nostru, despre scopul pe care îl are cu creaţia şi pe 
care îl va îndeplini prin Isus Cristos, Fiul Său iubit? Studiază fără 
prejudecată această revistă! 

 
 

PENTRU NOI SCRIPTURA ÎNVAŢĂ CLAR: 
 

IEHOVA este singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului 
şi al pământului, şi este din veşnicie în veşnicie. Logosul a fost 
începutul creaţiei Sale. Logosul a devenit om. El este acum 
Domnul Isus Cristos în glorie, învestit cu toată puterea în cer şi 
pe Pământ. 

DUMNEZEU a creat pământul pentru om, a creat omul perfect 
pentru pământ, unde l-a aşezat. Omul n-a ascultat de legea lui 
Dumnezeu în mod voluntar şi a fost condamnat la moarte; din 
cauza păcatului lui Adam, toţi oamenii sunt născuţi păcătoşi şi 
fără drept la viaţă. 

ISUS a fost făcut fiinţă umană pentru a deveni 
Răscumpărătorul omului; El şi-a dat viaţa ca jertfă pentru om şi 
prin aceasta a produs preţul de răscumpărare; Isus cel divin a 
fost ridicat din morţi, a fost înălţat la cer şi a prezentat valoarea 
jertfei sale umane ca preţ răscumpărător pentru om. 

DE-A LUNGUL MULTOR SECOLE Dumnezeu prin Cristos a 
ales dintre oameni membrii bisericii sale, care constituie trupul lui 
Cristos. Misiunea bisericii este de a călca pe urmele Domnului ei 
Isus Cristos, să crească în asemănarea Lui, să dea mărturie 
despre numele şi planul lui Iehova Dumnezeu şi în sfârşit să fie 
glorificată cu Isus Cristos în Împărăţia Sa cerească. Cristos, 
Capul şi trupul, constituie „sămânţa lui Avraam” prin care toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate. 

LUMEA a ajuns la sfârşit şi Domnul Isus Cristos s-a întors şi 
acum este prezent; Iehova l-a aşezat pe Isus Cristos pe tronul 
Său şi acum porunceşte tuturor naţiunilor să asculte de El. 

SPERANŢA TUTUROR POPOARELOR pământului este 
restaurarea la perfecţiune umană în decursul domniei lui Cristos. 
Domnia lui Cristos va da ocazie fiecărui om să fie probat pentru 
viaţă într-o stare de fericire. 
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GRUPE DE STUDIU 
 

Toate grupele de studiu şi toţi individualii care studiază vor 
menţiona staţia de radio în jurul căreia se recepţionează 
adevărul. Aceasta se poate dovedi un mijloc de a deschide calea 
plasării de cărţi în mâinile oamenilor. Ţineţi minte că scopul 
principal al radioului este de a atrage atenţia oamenilor asupra 
adevărului şi apoi de a le furniza ocazia să câştige o mai mare 
înţelegere a adevărului prin citirea mesajului tipărit. 

Oricine este angajat în lucrarea din casă în casă a teritoriului 
deservit acum prin emiterea de programe de către reţeaua 
Watchtower poate avea o parte în a spune oamenilor că acest 
serviciu unic este disponibil în fiecare duminică. Radioul folosit de 
către Societate, descris mai pe larg în Turnul de veghere din 1 
martie 1929 (pagina 66) , se dovedeşte a fi o metodă accesibilă şi 
eficientă de înştiinţare publică despre acest program. 
 

ŢI-A EXPIRAT ABONAMENTUL? 
 

Din timp în timp departamentul „Abonamente” primeşte o 
scrisoare de la câte un abonat care îşi manifestă surprinderea că 
numele său a fost „eliminat” din lista Turnului de veghere. În 
folosul abonaţilor se explică încă o dată aici că întreruperea unui 
abonament expirat se face în mod automat în fiecare caz. Maşina 
folosită pentru a tipări adresa, eticheta sau plicul este în aşa fel 
construită încât plăcuţa ce conţine adresa este „eliminată” în mod 
automat din listă la expirare. Un formular în alb (însoţit de o notă 
despre expirarea abonamentului) este trimis împreună cu revista 
cu o lună înainte ca abonamentul să expire. În ce priveşte 
abonamentele din străinătate, nota de expirare este trimisă 
împreună cu revista cu două luni înainte. 
 

ADEVĂR PENTRU NEVĂZĂTORI 
 

Câteva cărţi ale Societăţii şi Turnul de veghere au fost 
editate pentru beneficiul nevăzătorilor. Este folosită 
metoda (alfabetul) Braille. Cărţile sunt împrumutate 
nevăzătorilor fără plată. Ele sunt şi vândute la preţul care 
acoperă cheltuielile de producţie. Pentru mai multe 
informaţii adresaţi-vă Watch Tower Bible & Tract Society, 
Filiala pentru nevăzători, Logansport, Indiana. 
 
 
 

Studiile Biblice Bereane I.B.S.A. 
Prin intermediul Turnului de veghere 

 

„Desfătează-te în Iehova”, Numărul din 1 mai 1929 
Săptămâna începând din   7 iulie ……….... ¶ 1-22 
Săptămâna începând din 14 iulie ……..….. ¶ 23-42 
 

„Iehova este suprem”, Numărul din 15 mai 1929 
Săptămâna începând din 21 iulie ……..….. ¶ 1-18 
Săptămâna începând din 28 iulie ……….... ¶ 19-32 
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STĂPÂNIRILE CELE MAI ÎNALTE 
 

„Orice suflet să fie supus înaltelor stăpâniri; căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; 
iar cele care sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.” – Romani 13:1. 

 
Partea I 

 
IEHOVA Dumnezeu a dat Cuvântul Său poporului 

Său pentru mustrarea, îndreptarea, învăţătura, ajutorul 
şi mângâierea lor, cu scopul ca ei fie înzestraţi complet 
cu acea cunoştinţă care le va permite să facă ce este 
bine şi drept. (Romani 15:4; 2Timotei 3:16, 17) 
Această regulă, care nu se schimbă, trebuie păstrată 
totdeauna în minte şi trebuie urmată atunci când  
analizăm orice text scriptural. Aceasta înseamnă că unşii 
trebuie să fie totdeauna supuşi legii lui Dumnezeu. O 
regulă sau lege, care porunceşte unui copil al lui 
Dumnezeu să urmeze orice altă cale de acţiune, este 
nepotrivită. Unşii Domnului trebuie să facă ce este 
drept; şi numai Cuvântul lui Dumnezeu, fără nici o 
excepţie, le arată calea cea dreaptă. - Psalmii 19:7, 8. 

2 Învăţătura din Romani, capitolul 13, a fost mult 
timp aplicată greşit. Aplicarea ei nepotrivită a fost de 
fapt baza pentru doctrina falsă a „dreptului divin al 
regilor” sau a conducătorilor, spre a domni şi a-i asupri 
pe oameni. Învăţătura dată aici de apostol nu era 
destinată omenirii în general, ci pentru folosul Bisericii. 
Dacă era destinată pentru cei din afara Bisericii, atunci 
ar însemna că Dumnezeu a judecat popoarele în 
„timpurile neamurilor”, pe când alte scripturi arată că 
Dumnezeu a fixat un timp anume pentru judecata 
omenirii în general. - Fapte 17:31. 

3 În fond, apostolul le spune membrilor Bisericii ca ei 
să fie totdeauna ascultători de Dumnezeu şi că motivul 
pentru o astfel de ascultare trebuie să fie iubirea pentru 
Dumnezeu şi plăcerea de a face voinţa Sa. Argumentul 
lui Pavel mai are de asemenea înţelesul că, dacă legile 
ţării sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu, acestea 
bineînţeles că vor fi ascultate; nu pentru că aceste legi 
au fost promulgate de parlamentul naţiunii respective, 
ci pentru că ele sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu 
şi din acest motiv sunt drepte; că, dacă legea unei 

naţiuni nu este contrară legii lui Dumnezeu, atunci 
trebuie să se supună legii naţiunii, ca nu cumva copilul 
lui Dumnezeu să cauzeze ofensă în mod inutil; şi, mai 
mult decât atât, datorită conştiinţei. Punctul principal 
în argumentul apostolului este de fapt cetăţenia, sau 
cărei stăpâniri, puteri sau autorităţi trebuie să se 
supună creatura. 
 

PUTERE 
 

4 Puterea lui Iehova este supremă. De la El vine toată 
autoritatea dreaptă. El este Creatorul cerului şi al 
pământului. (Isaia 42:5; Ieremia 10:12) Puterea Lui 
este fără margini şi nu există nici o îndoială în privinţa 
declaraţiei că Dumnezeu este suprem. (Geneza 17:l-3; 
35:11) El este Cel Prea Înalt şi mai presus de El nu 
poate fi nimeni. (Psalmii 91:1; Efeseni 4:10) În 
argumentul său, apostolul zice: „Nu este stăpânire 
[putere, ASV, KJV; autoritate, ver. rev.] care să nu 
vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost 
rânduite de [aranjate sub] Dumnezeu”. Altfel spus: 
orice putere care este exercitată în mod legal, este cea 
delegată de Iehova creaturii care exercită acea putere. 
Înseamnă, atunci, că nu există creatură sau creaturi care 
ar putea face şi executa în mod legal legi şi reguli de 
acţiune care sunt contrare legii lui Dumnezeu. Când 
apostolul spune: „Orice suflet să fie supus înaltelor 
stăpâniri”, aceste cuvinte includ acum Biserica, iar mai 
târziu îi vor include pe toţi cei care vor veni în armonie 
cu Dumnezeu. 

5 Multe explicaţii s-au scris despre şi cu privire la 
capitolul 13 din epistola către Romani, cu înţelesul că 
puterile sau guvernele naţiunilor acestei lumi sunt 
„stăpânirile care sunt” şi că aceste guverne îşi primesc 
puterea de la Iehova Dumnezeu. Se vede imediat că 
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astfel s-au pus bazele pentru doctrina „dreptului divin al 
regilor”, pe motivul argumentului că orice putere pe 
care o naţiune o posedă şi o exercită este rânduită de 
Dumnezeu, prin urmare copilul lui Dumnezeu trebuie să 
fie supus acelei puteri. De multe veacuri conducătorii şi 
naţiunile numite „creştine” insistă asupra faptului că 
Dumnezeu le-a delegat puterea de a domni, folosind 
aceasta pentru a-i face pe oameni să le dea mare cinste 
şi omagii. Să urmăm acest argument până la concluzia 
lui logică şi să vedem ce constatăm? 

6 În Statele Unite este interzis ca un cetăţean să fie 
găsit în posesia băuturilor spirtoase sau să le transporte 
[în timpul prohibiţiei]. În Anglia, Canada, Germania şi 
în alte ţări, care de asemenea se pretind a fi creştine, 
nu este interzis să fii găsit în posesia băuturilor spirtoase 
sau (şi) să le transporţi. A delegat Dumnezeu, acestor 
naţiuni diferite, putere sau autoritate diferită? În Statele 
Unite, în timp de pace, nici un cetăţean nu poate fi 
recrutat prin lege şi nu i se poate impune să facă 
serviciu militar. În Italia şi în alte ţări numite creştine, 
toţi cetăţenii sunt supuşi serviciului militar, chiar şi în 
timp de pace, iar refuzul de a face un astfel de serviciu 
este aspru pedepsit. Care naţiuni fac şi impun legea 
militară în armonie cu legea lui Dumnezeu, văzând că 
legile lor sunt diferite? 

7 În Statele Unite, în timp de război este făcută o 
lege, obligând persoanele cuprinse într-o anumită limită 
de vârstă să se angajeze în serviciul militar. Este legea 
lui Dumnezeu diferită, în timpuri şi ţări diferite? 
Scriptura răspunde: ‘Dumnezeu nu se schimbă’. 
(Maleahi 3:6) De necesitate, Dumnezeu trebuie să fie şi 
este tot timpul consecvent. 

8 Dumnezeu zice fiilor Săi unşi: ,,Să nu ucizi.” (Matei 
5:21, 22) Cel care ucide este un ucigaş. Mai departe, 
este scris: „Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţă veşnică rămânând în 
el.” (1Ioan 3:15) În caz de război, toate guvernele 
naţiunilor lumii îşi obligă supuşii sau cetăţenii să 
participe la război şi să ucidă. A delegat oare 
Dumnezeu acestor guverne puterea de a porunci 
oamenilor să se ucidă unii pe alţii şi sunt fiii unşi ai lui 
Dumnezeu obligaţi să asculte de legile ţării care le cer să 
ucidă când, în acelaşi timp, propria lege a lui 
Dumnezeu le porunceşte să nu ucidă? În cazul în care 
copilul lui Dumnezeu se angajează în război şi ucide 
deliberat, el însuşi se exclude de la intrarea în 
Împărăţie, potrivit legii lui Dumnezeu. 

9 Dacă un guvern lumesc poate adopta o lege care 
interzice folosirea anumitor băuturi, acea naţiune sau 
acel guvern poate de asemenea adopta şi impune o lege 
care interzice întrebuinţarea anumitor alimente, 
incluzând chiar pâinea. Isus şi-a îndrumat urmaşii să se 
roage lui Dumnezeu: „Pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi!” A delegat Dumnezeu unei naţiuni 

sau unui guvern puterea care să-i permită să facă şi să 
impună o lege care ar interzice folosirea chiar acelui 
lucru pentru care copiii lui Dumnezeu au fost îndrumaţi 
să se roage? Dacă în Germania este legal ca oamenii să 
bea bere în timp ce mănâncă brânză şi în Statele Unite 
este ilegal să bei bere [în timpul prohibiţiei] când 
mănânci brânză, atunci care din aceste naţiuni exercită 
puterea delegată de Domnul? Dacă răspunsul este: 
Amândouă, atunci se pune în mod potrivit întrebarea: 
Declară oare Dumnezeu că facerea unui anumit lucru 
este corectă într-o parte a pământului şi greşită în alta? 

10 Rusia şi Statele Unite sunt amândouă puteri ale 
acestei lumi, numite altfel naţiuni sau guverne; ambele 
se pretind a fi naţiuni creştine, cu toate că nu sunt. 
Legea fundamentală a Statelor Unite declară că un om 
îşi poate exercita credinţa în orice mod alege. Contrar 
acestei legi fundamentale, unele state elaborează o 
lege ca evanghelia să nu poată fi predicată în anumite 
locuri sau în anumite împrejurări, şi arestează şi 
pedepsesc pe cei care încearcă astfel s-o predice. În 
Rusia, legea este că o persoană nu poate predica deloc 
evanghelia fără permisiunea guvernului. Porunca lui 
Dumnezeu către fiii Săi, prin Isus Cristos, este ca 
evanghelia Lui să fie predicată în toate naţiunile ca 
mărturie. (Matei 24:14) Să asculte copilul lui 
Dumnezeu de legea Statelor Unite, de a Rusiei sau de 
legea lui Dumnezeu? Este posibil ca Dumnezeu să fi 
delegat acestor naţiuni diferite dreptul şi autoritatea 
de a face şi de a impune legi care sunt contradictorii 
cu propria Sa voinţă exprimată şi derogatorii? 

11 Prin urmare, nu este clar că, în mod categoric, a 
fost o aplicare nepotrivită a cuvintelor apostolului 
Pavel, atunci când au fost aplicate la guvernele acestei 
lumi? Când el zice: „Stăpânirile care sunt, au fost 
rânduite de Dumnezeu”, face el vreo referire la 
naţiunile păgâne de pe pământ? Nu este oare mai 
înţelept că el se referă exclusiv la puterile sau 
autorităţile deţinute şi exercitate în organizaţia lui 
Dumnezeu, şi nu la cele care sunt exercitate în 
organizaţia lui Satan? 
 

ORGANIZAŢIA LUI DUMNEZEU 
 

12 În afară de Iehova însuşi, organizaţia Sa este 
alcătuită din Isus Cristos, îngerii Săi sfinţi, heruvimii, 
membrii înviaţi ai trupului lui Cristos şi cei care au fost 
aduşi în Biserică şi unşi cu spirit, care depun în mod 
silitor cele mai mari eforturi pentru a fi supuşi lui 
Dumnezeu. La Iordan, în timpul consacrării Sale, Isus a 
fost uns în poziţia înaltă de „preot în veac după ordinul 
lui Melchisedec”. Atunci şi acolo El a fost învestit cu 
anumite puteri ca omul Isus Cristos pe pământ. 
Vorbind discipolilor Săi, a zis că „Fiul omului are 
putere pe pământ să ierte păcate.” (Marcu 2:10) După 
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ce Isus a fost înviat din morţi, le-a zis discipolilor Săi: 
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” 
(Matei 28:18) Această putere a primit-o de la Iehova. 
Evident, Dumnezeu a permis ca Isus să dea oarecare 
putere servilor sau discipolilor Săi, deoarece Isus a zis: 
„Ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, 
dă servilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria 
lui şi porunceşte portarului să vegheze.” - Marcu 13:34. 

13 Cuvântul ,,putere” [stăpânire, Cornilescu;
autoritate, ASV; KJV] este tradus din grecescul 
exousia1; şi argumentul lui Pavel expus în text şi context 
arată că puterea menţionată aici se referă la autoritatea 
posedată şi exercitată în organizaţia lui Dumnezeu. 
Aceasta este instituţia pe care însuşi Iehova o foloseşte 
pentru împlinirea scopurilor Sale. Scripturile de mai 
sus, precum şi cele care urmează, sunt potrivite: 
„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care 
sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute; 
fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie 
stăpâniri [puteri, ASV]. Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El.” (Coloseni 1:16) „După cum I-ai dat putere 
peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor 
acelora pe care I i-ai dat Tu.” (Ioan 17:2) „Tatăl nici 
nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Şi 
i-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.” 
(Ioan 5:22, 27) Aceste scripturi dovedesc că Isus 
Cristos este „stăpânire înaltă” şi că Iehova este 
stăpânirea cea mai înaltă sau supremă. Deci expresia 
„stăpânirile înalte” se poate aplica atât la Iehova, cât şi 
la Isus, deoarece Isus Cristos execută întotdeauna 
porunca Tatălui Său. 

14 Apostolul a scris despre Domnul Isus Cristos: 
„Care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat 
la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile [autorităţile, 
ASV] şi puterile.” (1Petru 3:22) Evident, acest text nu 
include naţiunile păgâne, puterile şi autorităţile de pe 
pământ, pentru motivul că acela nu era timpul potrivit 
al lui Dumnezeu de a face organizaţia duşmană 
aşternutul picioarelor Domnului. (Psalmii 110:1) Prin 
urmare, cuvintele apostolului trebuie să însemne că 
fiecare creatură din organizaţia lui Dumnezeu trebuie să 
fie supusă lui Isus Cristos, Prinţul, Domnitorul sau 
Capul  organizaţiei lui Dumnezeu. În sprijinul acestei 
concluzii, Isus a declarat că Lui i-a fost dată puterea 
judecăţii, cu autoritatea de a executa judecata. Această 
judecată se referă îndeosebi la organizaţia lui Iehova, 
după cum este scris: „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de judecată al lui Cristos pentru ca 
fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2Corinteni 5:10) 

 
1 Gr. Exousia = privilegiu, ceea ce înseamnă, (subiectiv) forţă, 
capacitate, competenţă, libertate, sau (obiectiv) stăpânire (concret 
judecător, supraomenesc, împuternicit, semn al controlului), influenţă 
delegată: - autoritate, jurisdicţie, libertate, putere, drept, tărie. – Strong. 

„Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la 
casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi 
sfârşitul celor care nu ascultă de evanghelia lui 
Dumnezeu?” (1Petru 4:17) Aceste Scripturi arată că 
Isus Cristos este stăpânire înaltă, stăpânire sau putere 
care este exercitată întotdeauna în armonie cu Iehova, 
Cel Suprem. 
 

BISERICA 
 

15 Biserica, alcătuită din membrii trupului lui Cristos, 
este din organizaţia lui Dumnezeu, cu Isus Cristos ca şi 
Cap al ei. „El este Capul trupului, al Bisericii. El este 
începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în 
toate lucrurile să aibă întâietate.” (Coloseni 1:18) Mai 
departe, apostolul zice, referindu-se la Isus Cristos: „Şi 
care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a 
puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a 
desfăşurat-o în Cristos prin faptul că L-a înviat din 
morţi şi L-a pus să stea la dreapta Sa în locurile cereşti, 
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire 
[autoritate, ASV], de orice putere, de orice dregătorie 
şi de orice nume care se poate numi, nu numai în 
veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub 
picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile 
Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce 
împlineşte totul în toţi.” – Efeseni l:19-23. 

16 Acţionând sub autoritatea ce i-a fost dată, Isus 
Cristos a organizat Biserica. (Matei 16:18) Deoarece 
toate lucrurile sunt de la Tatăl prin Fiul, trebuie să 
înţelegem că Isus Cristos este oficialul executiv al lui 
Iehova în toate lucrurile. Apostolul zice apoi: 
„Dumnezeu a pus membrele în trup aşa cum I-a 
plăcut.” (1Corinteni 1:2; 11:22; 2Corinteni 1:1) 
Biserica se compune din mulţi membri, cărora le sunt 
stabilite diferite poziţii în Biserică. Membrii Bisericii au 
acces la Tatăl prin Cristos, Capul bisericii. Această 
organizaţie este zidirea lui Dumnezeu, în care apostolii 
lui Isus Cristos, sub Isus Cristos, Capul acesteia, ocupă 
poziţii importante. - Efeseni 2:19-22. 
 

PUTERE DATĂ 
 

17 Asupra faptului că Isus Cristos a conferit sau a dat 
putere apostolilor Săi, nu poate exista nici cea mai mică 
îndoială. Lui Petru, El i-a zis: „Îţi voi da cheile 
Împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ, va fi 
legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi 
dezlegat în ceruri.” (Matei 16:19) După învierea Sa, 
Isus le-a zis discipolilor Săi: „Pace vouă! Cum M-a 
trimis pe mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi. După 
aceste cuvinte, a suflat peste ei şi le-a zis: Luaţi spirit 
sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi 
celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” - Ioan 20:21-23. 
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18 Mai mult, Scripturile arată că apostolul a exercitat 
puterea dată de Domnul şi, făcând aceasta, el a avut 
aprobarea Domnului atunci când a pronunţat judecata 
asupra lui Anania şi asupra Safirei. (Fapte 5:11, 12) 
Alţii au comis păcate în Biserică, iar Pavel, deşi absent, 
şi-a exercitat puterea şi autoritatea, judecându-i pe 
păcătoşi. (1Corinteni 5:l-5) Că Biserica procedează 
potrivit în judecarea anumitor păcătoşi, este dovedit de 
cuvintele lui Isus. – Matei 18:15-18. 

 
CETĂŢENIE 

 
19 Omul este supus legilor naţiunii al cărei cetăţean 

este. El este deci un supus al acelei naţiuni. Cetăţeanul 
Statelor Unite este supus legilor Statelor Unite. Dacă 
acest cetăţean din Statele Unite se află în Italia, el este 
încă supus legilor Statelor Unite, ţara al cărei cetăţean 
este. Deoarece scriptura analizată se adresează fiilor unşi 
ai lui Dumnezeu, este potrivită întrebarea: Unde este 
cetăţenia unui fiu al lui Dumnezeu? Apostolul Pavel 
răspunde la această întrebare şi declară în mod clar că 
membrii de pe pământ ai trupului lui Cristos îşi au 
cetăţenia în cer. „Căci cetăţenia noastră este în cer; de 
unde şi aşteptăm pe Mântuitor, Domnul Isus Cristos.” 
– Filipeni 3:20 R.V. 

20 Văzând că Pavel îşi adresează cuvintele (din Romani 
13) creaţiei noi, a căror cetăţenie este în cer, atunci 
cuvintele sale trebuie să însemne, după toate regulile 
cunoscute ale raţionamentului potrivit, că aceşti membri 
ai creaţiei noi sunt supuşi ai lui Dumnezeu şi trebuie să se 
supună legilor lui Dumnezeu. Fie că Romani, capitolul 
13, face vreo referire la legile naţiunilor de pe pământ, 
fie că nu, fără nici o îndoială cuvintele apostolului de aici 
se aplică organizaţiei lui Dumnezeu, deoarece sunt 
adresate membrilor acestei organizaţii. În acest număr al 
Turnului de veghere şi în cel viitor, atenţia va fi dată 
scripturii în cauză ca aplicându-se la organizaţia lui 
Dumnezeu şi la stăpânirile înalte din această organizaţie, 
precum şi ce legătură (dacă există vreuna) are 
organizaţia lui Dumnezeu cu puterea exercitată de 
naţiunile sau guvernele păgâne ale lumii. 
 

ORDINE ÎN ORGANIZAŢIA LUI DUMNEZEU 
 

21 Organizaţia lui Iehova este mult mai importantă 
decât oricare altă organizaţie. Către organizaţia lui 
Dumnezeu sunt adresate cuvintele apostolului. În 
organizaţia lui Dumnezeu totul trebuie să fie în ordine, 
deoarece El este un Dumnezeu al ordinii şi nu al 
neorânduielii. Aceeaşi regulă se aplică şi Bisericii Sale. 
„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, 
ci al păcii.” - 1Corinteni 14:33. 

22 Prin profetul său, Dumnezeu a dat o descriere a 
organizaţiei Sale. Patru creaturi vii au apărut într-o 

viziune dată profetului Său şi este scris că „fiecare din 
ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi ... şi când 
mergeau nu se întorceau în nici o parte, ci fiecare 
mergea drept înainte”. Viziunea dezvăluie apoi că lângă 
fiecare din creaturile vii era câte o roată. Descrierea 
viziunii continuă după cum urmează: „Înfăţişarea 
acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de 
hrisolit şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. 
Înfăţişarea şi alcătuirea lor era de aşa fel, încât fiecare 
roată părea că este în mijlocul unei alte roţi. Când 
mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor, şi nu 
se întorceau deloc în mersul lor. Când mergeau 
creaturile vii, mergeau şi roţile pe lângă ele; şi când se 
ridicau creaturile vii de la pământ, se ridicau şi roţile. 
Când mergeau creaturile vii, mergeau şi roţile, când se 
opreau ele, se opreau şi roţile; când se ridicau de pe 
pământ, se ridicau şi roţile; căci spiritul creaturilor vii 
era în roţi. Sub cerul acesta aripile lor stăteau drepte, 
întinse una spre alta şi mai aveau fiecare câte două 
aripi, care le acopereau trupurile. Când umblau, am 
auzit vâjâitul aripilor lor, ca vâjâitul unor ape mari şi ca 
glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet 
gălăgios, ca al unei oştiri; iar când se opreau, îşi lăsau 
aripile în jos.” – Ezechiel 1:16, 17, 19, 21, 23, 24. 

23 Viziunea dă astfel o descriere a organizaţiei lui 
Dumnezeu din cer. Apoi, aceasta continuă cu 
următoarea descriere: „Deasupra cerului care era peste 
capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui 
scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se 
vedea ca un chip de om care şedea pe el. Am mai văzut 
iarăşi o lucire de aramă lustruită ca nişte foc înăuntrul 
căruia era omul acesta şi care strălucea de jur împrejur; 
de la coapsele lui în sus şi de la coapsele lui în jos, am 
văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat 
cu o lumină strălucitoare.” – Ezechiel 1:26, 27. 

24 Aceasta este o minunată ilustraţie a organizaţiei lui 
Dumnezeu, alcătuită din Isus Cristos în glorie, din 
membrele înviate ale trupului Său în glorie, din legiunile 
de îngeri sfinţi şi din rămăşiţa credincioasă de pe 
pământ, iar mai presus de toţi se află Atotputernicul 
Dumnezeu. Tabloul profetic dezvăluie că în organizaţia 
lui Dumnezeu totul trebuie să meargă în ordine, prin 
urmare în armonie cu stăpânirea supremă, care este 
Iehova, şi cu stăpânirea înaltă, care este Cristos. Cea 
care guvernează întreaga organizaţie este legea perfectă 
a lui Dumnezeu. - Ezechiel 1:5-28. 

25 Domnul fiind venit la templul Său, iar Sionul fiind 
adunat la un loc şi fiindu-i dat să facă o lucrare 
deosebită, în organizaţia Lui trebuie să fie armonie şi 
unitate riguroasă. Membrii Sionului de cealaltă parte a 
vălului sunt perfecţi. Acei puţini care se află dincoace 
de văl sunt imperfecţi în organismul lor, însă trebuie să 
fie perfecţi în devotamentul lor pentru Iehova şi 
organizaţia Sa; ceea ce înseamnă că fiecare dintre ei 
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trebuie să fie desăvârşit în inimă. Partea aceasta a 
Sionului de pe pământ este în unitate cu organizaţia lui 
Iehova. Fiecare suflet care este un membru al Sionului, 
trebuie să fie în armonie cu Capul, prin urmare supus 
Capului şi lui Iehova, „stăpânirile înalte”. Atunci, cine 
constituie Sionul pe pământ? Aprecierea justă a 
răspunsului corect la această întrebare îi va face pe cei 
unşi capabili să rămână în armonie cu calea Domnului. 
Răspunsul corect este acesta: toţi unşii lui Dumnezeu de 
pe pământ. 

26 Există pe pământ un grup care susţine că este 
„servul Celui Prea Înalt” şi despre care adesea se 
vorbeşte ca despre o „Societate”. Ce înţeleg în 
general cititorii Turnului de veghere prin „Societate”? 
Răspunsul este: Toţi copiii unşi ai lui Dumnezeu de pe 
pământ care lucrează împreună în armonie spre gloria 
lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos. Dacă cineva este uns 
de spiritul lui Iehova, este acum un membru al 
Sionului şi, dacă doreşte să-şi păstreze poziţia în Sion, 
trebuie să fie în armonie riguroasă cu calea de acţiune 
urmată de Sion. 

27 Isus Cristos este marele Cap al Sionului, care 
conduce lucrarea de pe pământ şi nu greşeşte. Dar ce 
se poate spune despre cei care ocupă poziţii de 
răspundere în „Societate”, şi prin care se dau îndrumări 
cu privire la lucrarea de pe pământ? Greşesc oare 
aceştia? Da, să fim siguri că greşesc, deoarece toţi sunt 
imperfecţi. Atunci, cum pot şti alţii din Societate dacă 
îndrumările pentru lucrarea organizaţiei lui Dumnezeu 
de pe pământ sunt date potrivit legii lui Dumnezeu? Ei 
n-ar putea şti decât prin credinţă şi prin roadele celor 
care sunt angajaţi de fapt în lucrarea Domnului. Isus a 
zis: „Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu 
oricine Îmi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în 
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri.” – Matei 7:20, 21. 

28 Prin urmare, dacă găsim pe cineva care este 
devotat Domnului şi se străduieşte să facă ceea ce 
Domnul i-a încredinţat, este credincios şi loial 
Domnului, nu face compromis cu duşmanul, iar 
eforturile sale sunt binecuvântate clar de Domnul, 
atunci roadele lui se văd şi aceasta este dovada că el îi 
place Domnului şi umblă pe calea cea dreaptă. (Ioan 
15:8) Dacă cineva este folosit de Domnul în armonie 
cu Cuvântul Său, aceasta este dovada că modul său de 
acţiune este plăcut Domnului. Fiind imperfect, acesta 
va face greşeli, dar toţi care au credinţă în Domnul vor 
lăsa în seama Domnului să-l mustre, să-l corecteze şi să-i 
îndrepte greşelile. (Evrei 12:6; Romani 8:33) Pentru 
că este regula Domnului, aceeaşi regulă trebuie să se 
aplice tuturor celor care se află în „Societate”. Dacă 
„Societatea” urmăreşte o cale sau o metodă greşită, 
atunci fiecare membru al poporului lui Dumnezeu 
trebuie să se bizuiască pe Domnul să corecteze acea 

metodă şi s-o schimbe cu cea potrivită. Nici un individ 
nu are dreptul să se pună judecător pentru a lua măsuri 
şi a se împotrivi lucrării Domnului. „Cine eşti tu, care 
judeci pe servul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, 
este treaba stăpânului său; totuşi, va sta în picioare, căci 
Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.” – 
Romani 14:4. 

29 Dacă Romani, capitolul 13, se aplică Bisericii, 
înseamnă oare aceasta că bătrânii şi diaconii au 
autoritate să judece şi să fixeze calea de acţiune sau 
metoda Bisericii? Nu, cu siguranţă că nu. Bătrânii sunt 
sfătuitori sau consilieri în adunare şi nu au jurisdicţie sau 
competenţă să acţioneze decât în sfera autorităţii 
conferită lor de Scripturi. Diaconii sunt servi în Biserică 
şi nu au altă autoritate decât cea conferită de Scripturi. 
Scripturile nu conferă bătrânilor sau diaconilor 
autoritate să judece calea de acţiune a adunării sau să o 
hotărască. Dacă există dezordine în Biserică, adunarea, 
alcătuită din cei care sunt copiii lui Dumnezeu, poate 
lua o anumită atitudine. Însuşi Domnul a fixat codul de 
procedură. - Matei 18:15-18. 

30 Biserica, luată ca un întreg, are jurisdicţia sau 
competenţa de a asculta şi de a hotărî chestiuni în 
legătură cu cei care sunt membrii trupului; dar nici un 
individ nu a fost învestit cu o astfel de putere sau 
autoritate, afară de cei doisprezece apostoli, care au 
fost învestiţi de Domnul cu autoritate specială. Dacă 
Romani, capitolul 13, are vreo aplicare la puterile 
lumii, cu cât mai mult trebuie să se aplice Bisericii, 
deoarece se adresează celor care fac parte din familia 
lui Dumnezeu. Să analizăm acum instrucţiunile 
apostolului, verset cu verset. 
 

TEXTUL 
 

31 „Orice suflet să fie supus înaltelor2 stăpâniri; căci 
nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele care 
sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.” (versetul 1)  
Imediat se ridică întrebarea: Cui să fie supus poporul lui 
Dumnezeu? Este scris: „Şi când toate lucrurile Îi vor fi 
supuse, atunci chiar şi Fiul se va supune Celui ce I-a 
supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul 
în toţi.” (1Corinteni 15:28) Această scriptură 
răspunde într-adevăr la întrebare. Aceasta dovedeşte că 
înaltele stăpâniri sunt Iehova şi Isus Cristos, şi că 
stăpânirea supremă este Iehova Dumnezeu. Pentru a 
ilustra legătura dintre Cristos şi Biserică, apostolul se 
foloseşte de relaţia dintre soţ şi soţie, iar prin 
argumentul Său arată că Biserica este supusă lui Cristos. 
„Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Cristos 
este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după 

 
2 Gr. Huperecho = a fi peste, ceea ce înseamnă, (figurativ) a depăşi 
pe cineva; superior, superioritate: - mai mare, excelenţă, mai înalt, mai 
presus, suprem. – Strong. 
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cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa şi nevestele 
să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.” (Efeseni 
5:23, 24) Mărturia inspirată a lui Iacov sprijină această 
concluzie. „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-
vă Diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de 
Dumnezeu şi El se va apropia de voi. Curăţiţi-vă 
mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima 
împărţită!” (Iacov 4:7, 8) Aceste scripturi dovedesc, 
fără îndoială, că unşii pot fi plăcuţi lui Dumnezeu numai 
printr-un devotament complet şi neîmpărţit faţă de El. 
Apostolul n-a vrut să spună că „înaltele stăpâniri” sunt 
puterile naţiunilor păgâne. Nu este posibil ca acestea să 
fie mai înalte decât aranjamentului lui Dumnezeu din 
propriul Său popor şi să aibă control asupra acestuia. 

32 Apostolul zice: „Stăpânirile care sunt au fost 
rânduite de [aranjate sub, Diaglott] Dumnezeu”. Se 
poate aplica aceasta în mod potrivit la puterile 
naţiunilor de pe pământ, şi nu la Biserică? Cuvintele 
apostolului răspund la această întrebare: „Acum, dar, 
Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum 
a voit El. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi 
apostoli; al doilea, profeţi; al treilea, învăţători; apoi pe 
cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul 
tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în 
felurite limbi.” (1Corinteni 12:18, 28) Cei care insistă 
că apostolul se referea în exclusivitate la puterile 
naţiunilor când zicea „stăpânirile care sunt au fost 
rânduite de Dumnezeu”, citează pentru a sprijini 
aceasta cuvintele lui Petru, anume: „Fiţi supuşi oricărei 
stăpâniri omeneşti [creaţii omeneşti, în greacă] pentru 
Domnul, atât regelui, ca înalt stăpânitor, cât şi 
dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să 
pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac 
bine.” (1Petru 2:13, 14) O examinare atentă a acestui 
text arată că el nu se aplică la puterea exercitată de 
guvernele naţiunilor. 

33 Expresia „stăpâniri omeneşti” din textul de mai sus 
înseamnă „creaţie3 omenească”. Atunci cum s-ar putea 
spune că vreo putere sau autoritate din biserică ar fi 
creaţie omenească? Atunci când omul Isus Cristos i-a 
numit pe apostoli şi i-a trimis ca şi conducători şi 
guvernatori în Biserică, nu au fost ei toţi, în înţelesul 
textului nostru, creaţie omenească? Omul Isus a fost cel 
care a făcut aceasta şi cei care au fost trimişi au fost 
oameni; şi aceasta nu este mai puţin adevărat, chiar 
dacă s-a făcut în ascultare de porunca lui Dumnezeu. 

34 Atunci când Biserica stabileşte printr-o rezoluţie o 
regulă care să guverneze adunarea, sau numeşte 
conducători, nu este oare aceasta de creaţie 
omenească? Când apostolii anunţau o regulă sau reguli 
referitoare la Biserică, nu erau acestea de creaţie 

 
3 Gr. Ktisis = original întocmire (potrivit actul; prin implicaţie lucrul, 
literal sau figurativ): - zidire, creaţie, orânduire. – Strong. 

omenească? În sprijinirea acestei concluzii, observaţi 
cuvintele scrise: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri 
[conducătorii voştri, Diaglott] care v-au vestit Cuvântul 
lui Dumnezeu ... Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le 
supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca 
unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată 
face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa 
ceva nu v-ar fi de nici un folos.” – Evrei 13:7, 17. 

35 După cum se vede, cuvintele lui Petru pe care le-a 
adresat Bisericii înseamnă în mod clar aceasta: Acolo 
unde Biserica acţionează sub autoritatea Scripturilor şi 
face un aranjament pentru conducerea sau calea ei de 
acţiune, atunci fiecare membru al adunării să se supună 
unui astfel de aranjament şi să nu încerce să-l răstoarne. 
Dacă ceea ce este de creaţie omenească, de pildă 
reguli, legi sau conducători, devin nefolositoare, sau 
conducătorii devin necredincioşi, Biserica poate acţiona 
pentru a judeca, a hotărî sau a da afară pe cei 
necredincioşi. Însă nici o persoană nu are autoritate să 
acţioneze astfel. Învăţătura principală este că acesta este 
aranjamentul sau organizaţia Domnului, şi El a stabilit 
modul în care ea va fi guvernată şi judecată. 

36 Atunci, ce a vrut Petru să spună, când a zis: „atât 
regelui, ca înalt stăpânitor [ca suprem, ASV; KJV]”? 
Fără îndoială el s-a referit la Isus, deoarece Isus este 
Regele sau Domnul Bisericii şi El este suprem peste 
Biserică, fiindcă acţionează întotdeauna în armonie 
deplină cu Iehova, Cel Suprem. Dar cum s-ar putea 
spune că Isus, Regele, este creaţie omenească, aşa cum 
apar în text aceste cuvinte? Apostolul n-a spus că Isus 
este o orânduire omenească. Când Isus a fost pe 
pământ, El a fixat anumite reguli, care trebuie urmate 
de Biserică; fiind promulgate de omul Isus Cristos, 
aceste reguli erau de creaţie omenească. Dar nici măcar 
asta nu vrea să spună aici Petru prin argumentul său. 
Parafrazate, cuvintele sale sunt acestea: ‘Fiţi supuşi 
oricărei orânduiri omeneşti [din Biserică] pentru 
Domnul, căci această orânduire este în legătură cu 
Regele, Cristos, Capul Bisericii. Sigur că vă veţi supune 
acesteia, deoarece El este Capul Bisericii; sau dacă 
aceasta este în legătură cu conducătorii Bisericii, care 
sunt trimişi de Domnul Isus Cristos”. Apostolii au fost 
numiţi ca şi conducători în Biserică (1Cor. 12:28). Ei 
au fixat reguli în legătură cu Biserica. Dacă acele reguli 
au fost inspirate direct şi conduse de Iehova sau de 
Domnul Isus, sau dacă au fost făcute de apostoli, 
membrii Bisericii nu puteau şti; însă ei au fost sfătuiţi să 
se supună acestora pentru Domnul şi să lase în seama 
Domnului să hotărască dacă acele reguli erau corecte 
sau nu. Nu întotdeauna apostolii vorbeau prin porunci. 
Cu o ocazie, Pavel a zis: „Lucrul acesta îl spun ca o 
îngăduinţă; nu fac din el o poruncă.” – 1Corinteni 7:6. 

37 Argumentul lui Petru (1Petru 2:13, 14) era 
pentru unitatea şi armonia din Biserică. În sprijinul 
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acestui fapt, observaţi următoarele sale cuvinte: „Fiţi 
respectuoşi cu toţi; iubiţi frăţia; temeţi-vă de 
Dumnezeu; daţi cinste Regelui.” (1Petru 2:17, 
Diaglott) Este clar aici, că atunci când porunceşte 
Bisericii să-i respecte pe toţi, să-şi iubească fraţii şi să se 
teamă de Dumnezeu, şi după aceea vorbeşte despre 
Rege, el nu se referă la regii de pe pământ, peste care 
Satan este dumnezeu. Pentru a stabili către cine 
vorbeşte, este necesar doar să observăm cuvintele de 
început ale epistolei, pe care el o adresează creaţiei noi. 

38 Ca o dovadă suplimentară că acele cuvinte ale lui 
Petru se referă la guvernarea din Biserică şi că atunci 
când el vorbeşte cu referire la Rege se referă la Cristos, 
el zice: „Sau guvernatorilor, ca unii care sunt trimişi de 
el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei 
ce fac binele.” (Diaglott). Se poate spune că Dumnezeu 
a trimis guvernatorii diferitelor naţiuni ca să 
pedepsească pe făcătorii de rele din Biserică şi să laude 
pe cei ce fac binele din aceasta? Cine a mai auzit despre 
vreun guvernator sau conducător al vreunei naţiuni 
lăudând pe cineva pentru ascultarea şi credinţa sa 
absolută faţă de Domnul Dumnezeu şi faţă de Domnul 
Isus Cristos? Domnul Isus Cristos i-a trimis pe apostoli 
ca şi guvernatori în Biserică; şi apostolii, ca guvernatori 
în Biserică, au pedepsit pe făcătorii de rele (Fapte 5:1-
10; 1Corinteni 5:1-5) Ei, de asemenea, au lăudat pe 
cei care făceau binele în Biserică (Filipeni 1:3; 
2Corinteni 9:1, 2; Coloseni 4:9, 12, 14) Prin urmare, 
nu există nici un sprijin pentru argumentul că apostolul 
Petru (1Petru 2:13-17) a făcut vreo referire la legile 
sau guvernele puterilor păgâne. 

39 Iehova i-a dat toată puterea lui Isus Cristos, care la 
rândul Său a dat anumite puteri discipolilor Săi din 
Biserică. (Ioan 17:2) După ce a fost înviat, Isus le-a zis 
discipolilor Săi credincioşi: „Luaţi spirit sfânt [putere]; 
celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce 
le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:22, 23) Că 
apostolii au avut şi au exercitat o astfel de putere, 
observaţi cuvintele lui Pavel: „Şi chiar dacă mă voi 
lăuda ceva mai mult cu autoritatea [puterea] pe care 
mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru 
dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi ruşine.” (2Corinteni 
10:8). „Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, când 
nu sunt de faţă, pentru ca atunci când voi fi de faţă să 
nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-
a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.” 
– 2Corinteni 13:10. 

40 Adresându-se efesenilor, Pavel a scris: „Al cărei 
slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui 
Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui; şi să pun 
în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei 
taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut 
toate lucrurile; pentru ca domniile şi puterile din 
locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 

înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după 
planul veşnic pe care l-a făcut în Isus Cristos, Domnul 
nostru.” – Efeseni 3:7, 9, 10. 

41 Aceste cuvinte ale apostolului cu greu ar putea fi 
interpretate să însemne că „prin Biserica” de pe pământ 
înţelepciunea lui Dumnezeu este făcută de cunoscut 
puterilor princiare îngereşti din cerurile literale. 
Contextul arată că înţelesul cuvintelor apostolului este 
următorul: Prin aranjamentul divin, Dumnezeu îl folosea 
pe Pavel ca serv al Său pentru a face cunoscute aceste 
adevăruri domniilor şi puterilor din întreaga Biserică, ai 
cărei membri ‘au fost aşezaţi împreună cu Isus Cristos 
în locurile cereşti’. (Efeseni 2:6) Pavel a fost cel căruia i 
s-a dat privilegiul să descopere altora, apostolilor şi 
conducătorilor, taina lui Dumnezeu. Scripturile arată 
deci, că apostolii, şi mai ales Pavel, au ocupat poziţii 
importante de conducători în Biserică; acest fapt 
trebuie luat în considerare în determinarea înţelesului 
cuvintelor lor.  

42 Nu există succesori ai apostolilor. Există de mult 
timp în lume o organizaţie numită „biserică creştină” 
sau „creştinătate”. Deoarece oamenii din această 
organizaţie şi-au asumat rolul de succesori ai apostolilor 
şi de a conduce personal treburile Bisericii şi ale lumii, 
s-a ivit multă nedumerire în mintea celor care au studiat 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului au fost 
interpretate în modul cel mai greşit. Întotdeauna ar 
trebui să se ţină minte că Isus Cristos este Capul 
Bisericii, că apostolii au ocupat poziţii speciale în 
aceasta, şi că nimeni nu a mai ocupat acele locuri din 
zilele apostolilor încoace. Ei au exercitat o anumită 
putere de guvernare în Biserică. Domnul Isus şi apostolii 
de sub conducerea Sa au stabilit anumite reguli pentru 
conducerea Bisericii; şi adunarea, ca întreg, este 
învestită cu o anumită putere şi autoritate pentru a 
acţiona, şi fiecare membru al Bisericii trebuie să fie 
supus acestui aranjament – Efeseni 2:18-21. 

43 Observând atunci că Societatea este alcătuită sau 
compusă din unşii lui Dumnezeu aflaţi încă pe pământ, 
şi că acest trup sau grup de creştini se străduieşte în 
mod silitor să îndeplinească poruncile Domnului, şi 
ştiind că Domnul Isus este Capul acesteia, fiecare 
membru ar trebui să caute în mod silitor să fie în 
armonie cu metoda, calea de acţiune şi lucrarea acestei 
Societăţi. Dacă unii sunt de părere că Societatea nu 
urmează calea de acţiune potrivită, să încredinţeze 
Domnului această chestiune şi să aştepte judecata 
Domnului, pentru a hotărî care este calea de acţiune 
potrivită care trebuie luată. Fiecare membru al Sionului 
de pe pământ se află în legământ cu Domnul şi fiecare 
trebuie să fie în armonie cu El, iar acest lucru fiind 
adevărat, toţi trebuie să fie supuşi înaltelor stăpâniri. 

 
(va urma) 
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ÎNTREBĂRI PENTRU STUDIUL BEREAN 
 
1. Spune scopul pentru care Iehova a dat poporului Său 
Cuvântul Său. Atunci, unde numai va găsi copilul lui 
Dumnezeu îndrumarea adevărată? 
2. De unde a apărut doctrina despre „dreptul divin al 
regilor”? Cui a fost destinat Romani 13? Arată scriptura 
care dovedeşte că nu a fost destinat nimănui altcuiva. 
3. Redă esenţa declaraţiei apostolului, aşa cum este înregistrată 
în textul nostru. Cum ar trebui să fie privite legile ţării? 
4. Arată că toată puterea şi autoritatea adevărată vin de la 
Iehova. Cum putem şti dacă o lege dată este potrivită sau nu? 
5-7. Dovedeşte, prin ilustraţie, că guvernele acestei lumi 
nu sunt „stăpânirile care sunt”! 
8. Citează scriptura şi arată dacă un copil al lui Dumnezeu 
poate lua parte la război sau nu! 
9. La ce concluzie se ajunge, în mod logic, în ce priveşte 
caracterul potrivit al legilor care diferă în diferite ţări şi 
localităţi? 
10,11. Arată prin ilustraţie dacă diferitele legi şi reguli 
făcute de om, care impun restricţii şi constrângeri, sunt 
potrivite. Prin urmare, la ce putere se referă apostolul aici? 
12-14. Din cine se compune organizaţia lui Dumnezeu? 
Ce spune Scriptura despre puterea dată membrilor ei? La 
ce se referă puterea amintită aici? Dovedeşte identitatea 
„stăpânirii înalte” şi a „înaltelor stăpâniri”? 
15, 16. Ce spune apostolul Pavel despre Cristos şi despre 
relaţia Sa faţă de Biserică? 
17,18. Ce dovadă avem că Isus Cristos a dat putere 
apostolilor Săi şi că ei au exercitat o astfel de putere? 
19,20. Cum vine în atenţie aici regula cetăţeniei? Care 
este cetăţenia trupului lui Cristos, prin urmare cui 
datorează loialitate membrii lui? 
21-24. Descrie ce este ilustrat în viziunea profetică a lui 
Ezechiel despre organizaţia lui Dumnezeu. Arată 
învăţătura conţinută în aceasta şi în 1Corinteni 14:33! 
25. Explică cum se poate ca unşii de pe pământ, cu toate 
că sunt imperfecţi, totuşi pot să fie o parte a sfintei 
organizaţii a lui Dumnezeu, Sionul! 
26. Ce aranjament foloseşte Domnul pentru a-L 
reprezenta pe pământ, în acest timp al prezenţei Sale a 
doua? Din cine se compune această grupă? Cum este în 
legătură cu Sionul această clasă a „servului”? 

27. Explică dacă trebuie să se aştepte sau nu infailibilitate 
de la cei care ocupă poziţii de răspundere în „Societate”, 
şi prin care se dă îndrumare cu privire la lucrare. Atunci, 
cum pot şti ceilalţi din „Societate” dacă lucrarea este 
îndrumată sau nu potrivit? 
28. Cum se poate şti dacă modul de acţiune al cuiva din 
organizaţie place sau nu Domnului? Cum se poartă 
Domnul faţă de greşelile făcute de cei din organizaţia Sa? 
29, 30. Care este statutul bătrânilor şi al diaconilor din 
adunare? Cum s-a îngrijit Domnul de corectarea dezordinii 
în Biserică? 
31. Atunci, ce a vrut să spună apostolul Pavel, când a zis: 
„orice suflet să fie supus înaltelor stăpâniri”? 
32. Citează 1Corinteni 12:18, 28 şi identifică 
„stăpânirile care sunt”! 
33, 34. Ce se înţelege prin „stăpânire omenească” la care 
se face referire în 1Petru 2:13? Cum arată cuvintele lui 
Pavel (Evrei 7:17) şi ale lui Petru (1Petru 2:13, 14) că 
acea „creaţie omenească” la care se face referire este 
rânduiala din Biserică? 
35, 36. Explică ce înseamnă cuvintele lui Petru din 
versetul 13, citat mai sus, la care se face referire! 
37, 38.  Care a fost argumentul lui Petru, aşa cum este 
arătat la 1Petru 2:17? Citează Scriptura pentru a arăta cui 
îi vorbea el! Dovedeşte, cu scripturi, aplicarea corectă a 
cuvintelor lui Petru din versetul 14, analizat aici! 
39,40. Dovedeşte că apostolii au fost învestiţi cu 
autoritate în Biserică şi că ei au exercitat această 
autoritate! 
41. Ce scop a urmărit Pavel prin faptul că la Efeseni 3:1-
9 s-a referit la sine însuşi, şi care este aplicarea versetului 
10? 
42. Descrie poziţia apostolilor în Biserică, în legătură cu 
Isus, Capul Bisericii şi cu adunarea, ca şi un trup! 
43. Observând din cine este alcătuită Societatea şi 
relaţia ei cu Domnul şi cu lucrarea Sa de pe pământ, 
care este deci privilegiul şi datoria fiecărui membru al 
acesteia? Dacă cineva are altă părere decât Societatea în 
ce priveşte calea de acţiune pe care aceasta o urmează, 
care este procedura potrivită pentru unul ca acesta? 
Fiind un membru al Sionului, cui îi datorează fiecare 
supunere deplină? 

_ _ _ _ _ 
 

MASA DOMNULUI ŞI MASA DRACILOR 
[lectură radio de cincisprezece minute] 

 
Adresându-şi scrisoarea către cei „sfinţiţi în Isus 

Cristos”, apostolul Pavel a scris: „Nu puteţi bea paharul 
Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la 
masa Domnului şi la masa dracilor.” (1Corinteni 
10:21, 22) Deoarece aceste cuvinte sunt adresate 
creştinilor, se cuvine ca fiecare creştin adevărat să ştie 
exact ce înseamnă acestea. A nu avea dorinţă de 

cercetare ar clasifica pe cineva ca nefiind creştin şi 
neavând nici un interes pentru masa Domnului. 

Apostolul atrage atenţia asupra celor două mese, una 
numită „masa Domnului” şi cealaltă „masa dracilor”, şi 
ne spune că un creştin nu poate mânca la amândouă în 
acelaşi timp. Această declaraţie este în întregime în 
armonie cu cuvintele lui Isus, care a zis: „Nimeni nu 
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poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va 
iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe 
celălalt.” (Matei 6:24) Aceste cuvinte ne asigură că 
fiecare dintre cei care pretind a fi creştini servesc fie 
Domnului, fie Diavolului. Există numai doi stăpâni. 

A servi pe Domnul, înseamnă, bineînţeles, a fi 
interesat de Cuvântul Său şi a-l studia pentru a şti exact 
ce vrea Domnul ca noi să facem. Fără un astfel de 
interes, studiu şi efort de a plăcea Domnului, nimeni nu 
ar putea pretinde că serveşte Domnului. 

Pentru a servi Diavolului cineva va face voinţa şi 
lucrarea acestuia, sau cel puţin va fi indiferent faţă de 
voinţa şi lucrarea Domnului. Există multe milioane de 
oameni care îşi închipuie că sunt de partea Domnului, 
dar care nu au interes nici în Cuvântul, nici în lucrarea 
Sa. Ei sunt indiferenţi faţă de ce vrea Domnul ca noi să 
facem. Astfel de oameni îl servesc pe Satan, chiar dacă 
o fac fără să-şi dea seama. 

Dar ce se înţelege prin „masa Domnului” şi „masa 
dracilor”? În timpurile din vechime era obiceiul ca 
regii să invite pe cine doreau ei pentru o cinste 
specială, la o mare sărbătoare, pregătită special pentru 
ei. Masa era încărcată cu toate bunătăţile la porunca 
regelui; ospitalitatea era nelimitată şi fiecare necesitate 
era acoperită. Aceasta era metoda regelui de a-şi arăta 
favoarea faţă de oaspetele său, de a-l cinsti şi de a-i 
acorda aprobarea sa. Refuzul unei astfel de invitaţii îl 
însemna pe cineva ca duşman al regelui şi acceptarea 
în schimb a unei invitaţii făcută de altul era o 
adevărată insultă. 

Apostolul a folosit această ilustraţie. El a arătat că 
Iehova Dumnezeu este cel mai mare Rege din univers; 
că i-a invitat pe unii să fie oaspeţii Săi, să spunem aşa; 
că a pregătit special o masă pentru ei. Pe această masă 
se află toate bunătăţile pe care Dumnezeu le are de dat 
creaturilor Sale. Aceste bunătăţi constau în toate 
promisiunile făcute lor; toate bucuriile; toate privilegiile 
de serviciu; toate speranţele; toate învăţăturile şi 
adevărurile care se găsesc în Cuvântul Său; toate 
binecuvântările favorii, aprobării şi iubirii Sale. Este o 
cinste să fii invitat la o sărbătoare de marele Iehova. 
Refuzul de a accepta o astfel de invitaţie va însemna pe 
o astfel de persoană ca duşmanul lui Dumnezeu; în 
schimb, a lua loc la masa Diavolului este o insultă 
serioasă la adresa Dumnezeului universului. 

Aceste lucruri fiind adevărate şi clare, devine o 
chestiune importantă pentru toţi care pretind a fi 
creştini să-şi facă timp pentru a cerceta şi a vedea dacă 
stau la masa Domnului sau la masa dracilor. Dacă noi 
stăm la masa din urmă suntem duşmanii lui 
Dumnezeu, dispreţuim harul şi favoarea Sa şi Îl tratăm 
în mod sfidător. Vorbind despre cei care dispreţuiesc 
masa Domnului, profetul zice: „Voi ziceţi: ‘Masa 
DOMNULUI este de dispreţuit’. … căci mare este 

Numele Meu între naţiuni, zice DOMNUL oştirilor. Dar 
voi îl pângăriţi, prin faptul că ziceţi: ‘Masa DOMNULUI 
este spurcată şi ce aduce ea este o mâncare de 
dispreţuit.” – Maleahi 1:7, 11, 12. 

Dar ce se înţelege prin masa dracilor? 
Masa dracilor se referă la toţi cei care stau împotriva 

lui Iehova Dumnezeu şi a Cuvântului Său al adevărului, 
al căror tată este Satan; ea cuprinde şi toate acele 
învăţături false care nu se găsesc în Biblie, dar despre 
care Satan i-a convins pe oameni să creadă că sunt 
învăţate acolo. Vorbind despre aceste învăţături false, 
Pavel zice: „Dar spiritul spune lămurit că în vremile din 
urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească 
de spirite înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.” - 
1Timotei 4:1. 

Masa dracilor este plină de defăimări împotriva lui 
Dumnezeu şi a adevărului Său; ea este întinsă cu 
mesaje care n-au nici o mângâiere în ele, care nu 
conţin nici o speranţă de binecuvântări viitoare şi care 
nu sunt un izvor de bucurie, de pace sau plăcere. Cea 
mai mare dintre defăimările împotriva lui Dumnezeu 
este doctrina chinului veşnic al celor răi; că Dumnezeu 
a creat un iaz de foc şi pucioasă şi de asemenea, o 
creatură rea numită Diavol, căruia i-a încredinţat 
sarcina de a-i chinui veşnic pe unii. Cei care 
sărbătoresc la masa Domnului sunt foarte conştienţi că 
lor nu le este servit un astfel de fel de mâncare 
precum chinul veşnic, de cerescul lor Tată milostiv şi 
iubitor. Mâncarea aceasta se găseşte numai pe masa 
Diavolului, şi cei care se ospătează cu ea şi o dau şi 
altora stau la masa dracilor. Un alt fel de mâncare 
care nu se găseşte pe masa Domnului este doctrina 
„treimii”. Aceasta Îl minimalizează pe Iehova 
Dumnezeu, învăţând că în loc să fie singurul 
Dumnezeu adevărat, El trebuie să împartă această 
cinste cu alte două persoane. 

Învăţătura că guvernele corupte şi nelegiuite de pe 
pământ, pline de asuprire, mită şi corupţie, constituie 
aranjamentul lui Dumnezeu, împreună cu 
denominaţiunile religioase divizate din zilele noastre, 
cu crezuri diferite şi contradictorii, cu nenumărate 
sisteme de cerşit bani şi tendinţa lor modernă de a 
tăgădui faptul că Biblia este inspirată şi de a declara că 
omul nu a fost creat de un Dumnezeu inteligent, ci 
este creatura unei forţe oarbe numită evoluţie, toate 
aceste învăţături se găsesc pe masa dracilor şi nu pe 
masa Domnului. 

Iehova Dumnezeu a ales acea naţiune Israel. El a 
pregătit pentru ei o masă specială. A făcut cu ei un 
legământ special, legământ pe care nu l-a făcut cu 
celelalte naţiuni de pe pământ. Le-a făcut promisiuni 
speciale, le-a pus înainte o speranţă specială şi le-a 
promis o răsplată specială, dacă îşi păstrau în mod 
credincios legământul. Ei erau poporul Său deosebit. 
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Cuvântul lui Dumnezeu, dat lui Moise, este: „Acum, 
dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul 
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot 
pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi 
şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei 
spune copiilor lui Israel.” - Exodul 19:5, 6. 

Toate speranţele, promisiunile şi binecuvântările 
menţionate în acel legământ erau mâncarea de pe masa 
lor. Nici o altă naţiune de pe pământ nu avea vreun 
drept să mănânce de acolo. Dar această favoare 
specială a lui Iehova Dumnezeu i-a îngâmfat, iar ei s-au 
simţit şi s-au pretins a fi superiori celorlalţi oameni; în 
mândria şi îngâmfarea lor, ei şi-au călcat legământul. 
Aşa cum declara profetul, ei „au umblat după alţi 
dumnezei” şi i-au făcut un „altar lui Baal sub orice 
copac verde”. Ei L-au părăsit pe Iehova Dumnezeu şi 
au stat la masa dracilor. Ei s-au închinat lui Baal şi au 
fost serviţi la masă de Beelzebub, prinţul dracilor, adică 
de însuşi Diavolul. Vorbind despre mândria şi căderea 
lor din favoarea divină, David zice: „Masa să li se 
prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere 
şi într-o dreaptă răsplătire”. Pavel citează acest text şi-l 
aplică la Israel. - vezi Romani 11:9. 

Omul bogat, care era îmbrăcat în purpură şi in 
subţire, şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie 
(menţionat în parabola din Luca 16:19-31), este 
naţiunea Israel aşezată la masa furnizată special de 
Domnul. Cerşetorul, care era plin de bube şi zăcea la 
poarta bogatului, reprezintă pe cei dintre neamuri care 
au crezut, asemenea lui Naaman sirianul, văduva din 
Sarepta şi femeia siro-feniciană, toţi care au cerşit 
pentru o fărâmă de favoare (mâncare, binecuvântări), 
care se aflau pe masa bogatului. Când femeia din 
Canaan L-a rugat pe Isus să-i vindece fiica, Isus i-a zis: 
„Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui 
Israel”. Aceasta arată clar că binecuvântarea de 
vindecare aparţinea în special izraeliţilor. Ea le fusese 
promisă în legământul lor, dar mândria şi necredinţa lor 
i-a ţinut departe să se bucure de binecuvântare. Acestei 
femei Isus i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi 
s-o arunci la căţei.” (Matei 15:26) Acum observaţi 
răspunsul ei. Ea a zis: „Da, Doamne, dar şi căţeii 
mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor 
lor.” Aici era un „căţel” dintre neamuri, cerşind o 
fărâmitură ce cădea de la masa Israelului. Această 
explicaţie dărâmă cu totul ideea chinului veşnic care a 
fost construită pe această parabolă. 

La prima venire a Domnului, El a găsit pe marii lideri 
religioşi pretinzându-se a fi închinători ai lui Iehova 
Dumnezeu, dar în realitate stând la masa dracilor. Într-

un limbaj usturător şi plin de sarcasm, Isus i-a mustrat 
pe aceşti făţarnici, zicând: „Voi aveţi de tată pe 
Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru.” – 
Ioan 8:44. 

Într-o parabolă foarte frumoasă care începe în 
Matei 22:2, Iehova Dumnezeu este ilustrat ca „un 
împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe 
robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au 
vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: 
Spuneţi celor poftiţi: ‘iată că am gătit ospăţul meu; 
juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate 
sunt gata, veniţi la nuntă”. Ce înseamnă această 
parabolă? Aceasta înseamnă că în decursul acestei ere 
creştine, de la moartea lui Isus, Iehova Dumnezeu a 
invitat 144.000 persoane pentru a fi mireasa 
Mielului. El a făcut cu ei un legământ; le-a făcut 
promisiuni speciale; le-a pus înainte o speranţă 
specială; le-a promis grija şi îngrijirea Lui specială a 
tuturor intereselor lor, aşa încât toate lucrurile să 
lucreze împreună pentru binele lor. El le-a promis o 
răsplată specială a ‘gloriei, cinstei şi nemuririi’ dacă 
vor fi credincioşi până la moarte. El le-a promis o 
împărtăşire în prima înviere; că ei vor fi ca Domnul şi 
Îl vor vedea aşa cum este, că vor  trăi şi vor împărăţi 
cu El o mie de ani. Aceste promisiuni, speranţe şi 
binecuvântări se numesc „masa” lor. Mâncarea de pe 
masa aceasta este pentru ei şi pentru nimeni 
altcineva. Aceste promisiuni sunt pentru o turmă 
mică aleasă; ele sunt pentru biruitori; ele sunt numai 
pentru cei care vor fi credincioşi până la moarte. 

Vorbind despre această clasă aleasă, David zice: „Tu 
îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei.” (Psalmii 
23:5) Acestei clase speciale de credincioşi Isus i-a 
făcut o promisiune specială. El a zis: „De aceea, vă 
pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a 
pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea şi 
să staţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele 
doisprezece seminţii ale lui Israel”. Ce promisiune 
extraordinară! În felul acesta vedem că a lua parte la 
masa Domnului acum în mod credincios ne va da 
dreptul să sărbătorim cu El în Împărăţie, ceea ce 
înseamnă că vom avea parte de toate binecuvântările 
şi lucrările Împărăţiei. Toate celelalte mese sunt 
descrise de profetul Isaia (capitolul 28, versetul 8) 
după cum urmează: „Toate mesele sunt pline de 
vărsături murdare şi nu mai este nici un loc curat”. 

Vărsăturile murdare de pe masa Diavolului constau în 
doctrine false şi defăimătoare, blasfemii împotriva lui 
Iehova Dumnezeu şi contestări ale inspiraţiei şi 
acurateţei Cuvântului Său. 

 
*  *  *
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VIERMI CARE NU MOR ŞI FOC CARE NU SE STINGE 
[lectură radio de treizeci de minute] 

 
La Marcu 9:47 citim: „Şi dacă ochiul tău te face să 

cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri 
în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să 
ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei, unde 
viermele lor nu moare şi focul nu se stinge”. 

Isus a spus aceste cuvinte discipolilor Săi, şi nu 
mulţimii. Ele sunt un avertisment pentru cei care au 
intrat într-un legământ cu Domnul, că există pericolul 
ca ei să piardă Împărăţia lui Dumnezeu. 

Pentru a înţelege aceste cuvinte este foarte necesar 
ca noi să prindem cugetul că Biblia n-a fost scrisă 
pentru păcătoşi, ci pentru copiii consacraţi ai lui 
Dumnezeu, adevărata Biserică. Apostolul Pavel atrage 
atenţia asupra acestui fapt, zicând: „Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos … ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit.” (2Timotei 3:16, 17) 
Când Isus vorbea în prezenţa mulţimii, El vorbea 
întotdeauna în pilde şi este scris că „nu le vorbea 
deloc fără pilde”. (Mat. 13:34). Discipolii l-au 
întrebat pe Isus de ce le vorbea mulţimilor în pilde. 
Răspunsul Său a fost: „Pentru că vouă v-a fost dat să 
cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a 
fost dat.” – Matei 13:10, 11. 

Deoarece există pericolul de a pierde Împărăţia 
cerului şi de a fi aruncat în iazul de foc care nu se va 
stinge niciodată şi unde viermii nu vor muri 
niciodată, cei care Îl iubesc pe Domnul şi încearcă să-
I facă voia, vor fi nerăbdători să cunoască 
însemnătatea acestui text. 

Acei oameni care cred în chinul veşnic au înţeles 
greşit acest text, aplicându-l la un iaz literal de foc şi 
pucioasă, unde oamenii răi sunt chinuiţi veşnic. Într-
adevăr, acesta este folosit adesea ca unul din texte 
pentru a dovedi adevărat chinul veşnic. Este ciudat cum 
devine o doctrină falsă aşa de înrădăcinată în mintea 
celui care se agaţă de ea cu stăruinţă, indiferent cât de 
iraţională este. De exemplu, se pare că niciodată nu le 
trece prin minte celor care cred în chinul veşnic că, 
dacă acesta ar fi un adevărat iaz cu foc şi pucioasă, 
viermii n-ar putea trăi nici măcar o clipă în el. De 
asemenea, se pare că niciodată nu le trece prin minte 
că, dacă aceştia ar fi viermi literali, care n-ar muri 
niciodată, atunci aceşti viermi ar fi nemuritori, căci 
nemurire înseamnă ceea ce nu poate muri. 

Este imposibil ca cineva să aibă o înţelegere logică a 
acestui text atâta timp cât el crede în chinul veşnic. Un 
alt lucru care ajută la ascunderea adevăratului înţeles al 
textului este traducerea greşită a cuvântului, anume a 
cuvântului grecesc tradus „iazul de foc”. Cuvântul nu 
înseamnă iaz de foc şi niciodată n-ar fi trebuit să fie 

tradus aşa. În greceşte, cuvântul este gheena care, 
tradus corect, înseamnă „valea fiului lui Hinom”. 
Cuvântul ebraic sheol din Vechiul Testament şi 
cuvântul grecesc hades din Noul Testament sunt 
traduse în mod potrivit „iad”, deoarece cuvântul „iad” 
înseamnă „mormânt”. Dar acest cuvânt gheena nu se 
găseşte deloc în Vechiul Testament şi se găseşte numai 
de unsprezece ori în Noul Testament. El este tradus 
greşit „iad” şi „iazul de foc”. 

Traducătorii credeau în chinul veşnic şi au fost 
doritori să găsească ceva pentru a le sprijini teoria 
nescripturală şi astfel au făcut această traducere greşită, 
sperând probabil că oamenii nu vor descoperi niciodată 
faptul că au fost păcăliţi. Nu există nici o scuză pentru 
această traducere greşită, căci oricine de pe pământ 
care înţelege greaca ştie foarte bine că gheena înseamnă 
„valea fiului lui Hinom”. 

Aceasta înseamnă că un om pe nume Hinom a trăit 
în Ierusalim sau aproape de el şi deţinea o vale chiar 
lângă zidurile cetăţii. Acest Hinom avea un fiu al cărui 
nume nu este cunoscut. El a murit şi i-a lăsat fiului său 
o moştenire, iar aceasta cuprindea această vale. După 
aceasta, valea a fost numită „valea fiului lui Hinom”. 
Este imposibil ca o persoană, prin orice mijloace, să 
facă gheena să însemne chinul veşnic, sau iazul de foc 
şi pucioasă, ori suferinţă sau durere, sau ceva înrudit 
cu acestea. 

Acum, să citim versetul în traducerea lui corectă. 
„Este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui 
Dumnezeu cu un singur ochi, decât să ai doi ochi şi să 
fii aruncat în valea fiului lui Hinom; unde viermele lor 
nu moare şi focul nu se stinge”. Pentru a prinde cugetul 
pe care Isus îl avea în minte când a declarat aceste 
cuvinte, este necesar să ştim pentru ce era folosită 
această vale. 

Istoria relatează că ea era folosită în scopul arderii 
sau distrugerii tuturor stârvurilor şi gunoaielor din 
cetatea Ierusalim. Aceasta era o vale adâncă, cu o 
pantă mare şi abruptă la marginea Ierusalimului. Acolo 
erau arse nu numai toate reziduurile şi gunoaiele, ci în 
această vale erau aruncate pentru a fi nimicite cadavrele 
animalelor moarte, ca de pildă pisici, câini, cai. 
Decretul cetăţii era ca nimic ce avea viaţă să nu fie 
aruncat în vale. Astfel, vedem că aceasta nu putea 
reprezenta în vreun fel chinul veşnic, deoarece nimic ce 
avea viaţă nu a fost vreodată aruncat în ea. Istoria ne 
mai spune că trupurile moarte ale celor mai răi 
criminali nu aveau parte de o înmormântare potrivită şi 
erau de asemenea aruncate în această vale, iar acolo 
erau complet distruse. 
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Pentru a distruge acest gunoi şi aceste cadavre, acolo 
era mereu păstrat un foc arzând. Multe oraşe din 
Statele Unite au astfel de locuri în prezent pentru 
distrugerea gunoiului din oraş. Fiecare a fost de obicei 
o vale sau o depresiune. Cadavrele şi alte reziduuri 
aruncate în aceste văi ar fi dat naştere la epidemii, aşa 
că se obişnuia să se împrăştie pucioasă peste acestea, 
care servea nu numai ca dezinfectant, dar şi grăbea 
distrugerea cadavrelor, deoarece pucioasa arde mai 
distructiv decât orice altă substanţă cunoscută. 

Acest foc nu era lăsat să se stingă. A stinge un foc 
înseamnă a-l opri cu forţa. Când un foc arde tot şi se 
trece pentru motivul că nu mai este nimic de ars, acel 
foc nu este un foc care nu se stinge. Să se observe că 
atunci când Isus a vorbit despre ‘focul care nu se stinge 
niciodată’, El n-a vrut să spună că acel foc nu se va 
trece niciodată, ci că nimănui nu i se va da voie să-l 
oprească, să-l stingă. Astfel, vedem că acest foc 
ilustrează nimicirea completă a ceea ce a fost pus în foc 
şi în felul acesta devine cea mai bună ilustraţie posibilă a 
„nimicirii veşnice” a tuturor păcătoşilor cu voia care 
vor fi nimiciţi în moartea a doua. 

Acest foc care nu se stinge niciodată este acelaşi 
lucru cu iazul de foc şi pucioasă amintit de mai multe 
ori în Apocalipsa. Şi, în limbajul cel mai adevărat, iazul 
de foc şi pucioasă este declarat a fi „moartea a doua”. 
– Apocalipsa 20:14; 21:8. 

Acum observaţi faptul că sheol din Vechiul 
Testament şi hades din Noul Testament, traduse 
amândouă corect „iad” şi „mormânt”, se referă la 
moartea adamică, în timp ce gheena, din Noul 
testament, este un simbol sau o ilustraţie a morţii a 
doua, care înseamnă nimicire veşnică sau anihilare. 

Care este diferenţa dintre moartea adamică şi 
moartea a doua? Răspunsul este că moartea adamică 
înseamnă nimicire temporară, asemănată cu 
adormirea, deoarece o persoană care doarme, în 
majoritatea cazurilor se trezeşte. Multe texte vorbesc 
despre moartea adamică ca despre somn. Moartea a 
doua nu este numită niciodată adormire, pentru 
motivul că din această moarte nu există nici o trezire, 
nici măcar o promisiune sau vreo speranţă de înviere 
pentru cei care merg în ea. Ei sunt nimiciţi complet şi 
pentru totdeauna, iar apostolul vorbeşte despre 
aceasta ca despre nimicirea ve nică. Pe de altă parte, 
toţi care mor de moartea adamică şi merg în sheol sau 
hades vor fi treziţi. 

Vrem să dovedim această afirmaţie din urmă. În 
Psalmul 49:15 citim: „Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa 
sufletul din locuinţa morţilor”. Cuvântul tradus 
„locuinţa morţilor” este sheol şi nota marginală îl 
traduce „iad”. Iată aici o afirmaţie clară că oamenii 
care se află în iad vor fi răscumpăraţi din el. Când Isus 
a murit, El a fost în iad pentru trei zile şi Petru ne 

spune că Dumnezeu nu I-a lăsat sufletul în iad, ci L-a 
înviat din morţi. (Fapte 2:31, 32). Din nou, în 
Apocalipsa 20:13 citim: „Moartea şi iadul au dat 
înapoi pe morţii care erau în ele”. În toate aceste cazuri 
cuvântul „iad” este sheol sau hades, şi nu gheena. 

Acum să vedem ce se înţelege prin cuvintele textului 
nostru. „Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-
l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui 
Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi şi să 
fii aruncat în focul gheenei”. 

În 1Ioan 2:16 citim: „Căci tot ce este în lume: pofta 
firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este 
de la Tatăl, ci de la lume”. Aşa cum este folosit aici, 
cuvântul „lume” înseamnă organizaţia Diavolului; deci 
pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii îşi 
au originea de la Diavol şi nu plac Tatălui. Pofta ochilor 
se referă la acele lucruri pe care le vedem cu ochii 
noştri şi le poftim sau le dorim, lucruri care dacă le-am 
obţine nu ar plăcea lui Dumnezeu şi ne-ar împiedica să 
obţinem Împărăţia. 

Să examinăm unele din întrebuinţările acestui cuvânt 
„poftă”, aşa cum ne este dat în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Copiii lui Israel au simţit o poftă de carne 
în timp ce rătăceau prin pustiu şi Dumnezeu le-a dat să 
mănânce prepeliţe. (Numeri 11:4) Isus şi-a avertizat 
urmaşii să nu se uite după o femeie pentru a o pofti. 
(Matei 5:28) Din nou, în Iacov 4:5 citim: „Spiritul 
care locuieşte în noi pofteşte cu invidie”. Astfel, vedem 
că invidia este pofta. De asemenea, în 1Timotei 6:9 se 
găsesc aceste cuvinte: „Cei ce vor să se îmbogăţească, 
dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte 
nesăbuite, … căci iubirea de bani este rădăcina tuturor 
relelor”. Iar în 2Timotei 4:3 citim: „Căci va veni 
vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura 
sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri 
plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor”. Acum, 
ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că va veni 
timpul când oamenii se vor împotrivi cu încăpăţânare 
adevărului, nu-l vor asculta şi vor pofti după sau vor 
dori învăţători care să le predice ceea ce vor ei să audă, 
învăţători ale căror urechi doresc să ştie ce vor 
ascultătorii lor să le fie predicat, şi care nu vor predica 
altfel de frică să nu-şi piardă salariile. 

Acum avem o excelentă idee despre ce înseamnă 
cuvântul „poftă”. Acesta înseamnă să doreşti ceva într-
un mod egoist şi „pofta ochilor” înseamnă o dorinţă 
după acele lucruri pe care le vedem, care par a fi de 
dorit, şi totuşi sunt interzise. 

În felul acesta suntem pregătiţi să înţelegem 
afirmaţia: „dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, 
scoate-l”. Aceasta înseamnă că dacă noi vedem ceva pe 
care îl dorim şi-l râvnim, şi totuşi este interzis, sau pe 
care nu-l putem avea decât prin mijloace egoiste sau 
rele, atunci noi trebuie să renunţăm la acest lucru. De 



TURNUL DE VEGHERE 
 

 

15

 

ce să renunţăm astfel? Răspunsul este: Deoarece, a-l 
câştiga sau a-l obţine pe căi ilegale sau nedrepte, 
înseamnă egoism şi cu siguranţă ne va face să pierdem 
Împărăţia. De aceea, într-un limbaj simbolic, vorbim 
despre ochi că ne face să cădem în păcat. Acesta 
devine un păcat pentru noi, deoarece se uită după ceva 
cu o dorinţă egoistă de a-l poseda. 

Este mult mai bine ca noi să tăiem aceste dorinţe 
egoiste şi să ne refuzăm satisfacţia lor, decât să pierdem 
Împărăţia, aşa cum zicea Domnul: ‘Este mai bine pentru 
tine să te lepezi de tine în felul acesta decât să fii 
aruncat în nimicirea veşnică, unde viermele nu moare şi 
focul nu se stinge’. 

Aşa cum focul literal din valea fiului lui Hinom 
distrugea complet orice lucru care era aruncat în ea, 
tot la fel orice persoană care trăieşte în mod egoist 
pentru propria ei satisfacţie va fi nimicită complet în 
cele din urmă în moartea a doua. Nici unei persoane 
din cer sau de pe pământ nu i se va permite să stingă 
acest foc sau să-l oprească în vreun mod; el trebuie să-
şi împlinească scopul. 

Dar ce se poate spune despre cealaltă parte a 
textului, anume: „unde viermele nu moare?” Oricine 
ar trebui să vadă că, dacă ar fi adevărat chinul veşnic şi 
un iaz de foc literal, viermii n-ar putea trăi o singură 
clipă în el. Este complet iraţional să asociezi aceşti 
viermi cu chinul veşnic sau cu focul. Dar ce înseamnă 
aceasta? Trebuie să existe o explicaţie potrivită şi logică. 

Deoarece am aflat că „focul” este un simbol sau o 
ilustraţie, este deci raţional să credem că şi „viermele” 
este tot o ilustraţie. Dacă este aşa, ce ilustrează el? 
Referitor la deşeurile aruncate în acea vale, istoria 
relatează că nici o vietate n-a fost aruncată vreodată în 
ea, contrazicând astfel teoria chinului veşnic. Istoria 
relatează în continuare că hoiturile animalelor, precum 
şi trupurile celor mai periculoşi criminali, după 
execuţie, nu aveau parte de o înmormântare şi erau 
aruncate în această vale şi nimicite la fel ca gunoiul. 
Unele din aceste cadavre se agăţau de stânci sau de 
copaci şi nu ajungeau niciodată în foc, iar viermii le 
devorau complet, ilustrând astfel acelaşi lucru ca focul, 
anume nimicirea. Viermii distrugeau ceea ce nu 
distrugea focul. 

Dar ce este cu viermii care nu mor? Cugetul este 
exact acelaşi cu cel al focului care nu se stinge. Atâta 
timp cât exista vreun cadavru aruncat din care să se 
hrănească, viermii nu mureau. Toţi am văzut cazuri de 
viermi, consumând pur şi simplu un cadavru într-un 
timp foarte scurt; iar apoi viermii dispăreau cu toţii şi 
nimeni nu ştie unde se duceau. 

Acum, să citim din nou textul nostru: ‘Este mai bine 
să renunţi la toate acele lucruri pe care le poftim, care 
par de dorit şi totuşi sunt interzise, şi să câştigi 
Împărăţia lui Dumnezeu, decât să te satisfaci cu aceste 

lucruri pentru câţiva ani şi să mergi în nimicirea veşnică, 
ilustrată prin foc, care distruge orice lucru aruncat 
acolo, şi prin viermele ce devorează cadavre’. 

Lucrul responsabil pentru această interpretare greşită 
este învăţătura falsă că oamenii răi merg într-un loc al 
chinului în momentul morţii şi că ei sunt vii şi 
conştienţi. Crezând această minciună, deoarece este 
învăţată de părinţi şi în şcoli şi seminarii teologice, 
interpretatorii Bibliei s-au agăţat de aceste afirmaţii şi 
ilustraţii cât se poate de simbolice şi le-au denaturat, 
pentru a însemna ceva ce ele nu înseamnă şi care 
contrazic direct alte afirmaţii clare, care nu sunt 
simbolice. Daţi-ne voie să cităm câteva din multele 
afirmaţii clare din Scripturi care, într-un limbaj direct, 
resping teoria chinului veşnic. 

Ecleziastul 9:5 zice: „Cei morţi nu ştiu nimic”. 
Psalmul 145:20 zice: „DOMNUL păzeşte pe toţi cei 

ce-L iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi”. Iov 36:6 zice: 
„El nu lasă pe cel rău să trăiască”. În 2Tesaloniceni 
1:9 citim că cei răi „vor avea ca pedeapsă o pierzare 
veşnică”; şi în armonie deplină cu toate aceste 
declaraţii este învăţătura Bibliei despre „moartea a 
doua”. Chiar faptul că există o moarte a doua este o 
tăgăduire incontestabilă a chinului veşnic. Faptul că 
urmează să fie o înviere a celor morţi, atât a celor 
drepţi cât şi a celor nedrepţi, este o altă tăgăduire mai 
accentuată a chinului veşnic. 

Acum, să observăm alte texte care conţin cuvântul 
„foc”. Mulţi oameni cred că fiecare text care conţine 
acest cuvânt este o dovadă reală a chinului veşnic. 

În Matei 25:41 citim că Domnul nostru zice: 
„Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic 
care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui!” Acest 
text ne spune că cei care vor fi aruncaţi în foc sunt 
Diavolul şi îngerii lui, urmaşii sau aliaţii lui. Aceasta 
însemnă că toţi, îngerii şi oamenii, care în cele din urmă 
vor alege să-l urmeze pe Diavol în loc să-L urmeze pe 
Domnul, vor fi nimiciţi. În armonie cu aceasta, 
Apocalipsa 20:10 zice: „Şi Diavolul care-i înşela, a fost 
aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi 
proorocul mincinos”. Acum, observaţi ce spune acest 
text. El declară clar că Diavolul va fi aruncat în iazul de 
foc. Majoritatea creştinilor cred că Diavolul îi va arde şi 
îi va chinui pe cei care vor fi atât de nenorocoşi încât să 
meargă în acel „loc fierbinte”. 

Dar ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă pur şi 
simplu că Diavolul va fi nimicit. În armonie deplină cu 
această afirmaţie sunt cuvintele apostolului înregistrate 
în Evrei 2:14: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi 
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă 
părtaş la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe 
cel ce are puterea morţii, adică pe Diavol”. Aici se 
găseşte o afirmaţie clară că Diavolul va fi nimicit. Ce 
uşor este să înţelegem această chestiune când vedem că 
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focul înseamnă nimicire şi că nicăieri în Biblie el nu 
înseamnă stare conştientă sau chin. 

Un alt text, care a fost greşit înţeles şi care a cauzat 
nenumărate strângeri de inimă, se găseşte la Maleahi 
4:1. Acesta zice: „Căci iată, vine ziua care va arde ca 
un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca 
miriştea; ziua care vine îi va arde, zice DOMNUL 
oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură”. În 
acest text cei trufaşi şi toţi cei răi sunt asemănaţi cu 
miriştea într-un foc şi toată lumea ştie că miriştea n-ar 
putea fi chinuită în foc, ci ar fi arsă imediat. Textul 
merge mai departe şi spune că din cei răi nu va fi lăsat 
nimic, nici rădăcină, nici ramură. Cu siguranţă îţi 
trebuie o imaginaţie grozavă ca să faci un astfel de 
limbaj să însemne chinul veşnic. Acum să observăm cel 
de-al treilea verset al acestui capitol. El zice: „Şi veţi 
călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub 
talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu, 
zice DOMNUL oştirilor”. 

Acesta este un alt text favorit ca dovadă pentru 
susţinătorii teoriei chinului veşnic. Dar acesta spune 
clar că cei răi vor deveni cenuşă sub talpa picioarelor 
celor drepţi. Dumnezeu i-a spus lui Adam că el era 
ţărână şi, când a păcătuit, Dumnezeu i-a spus că el se 
va întoarce din nou în ţărână. Tot aşa, când cei răi vor 
fi nimiciţi în moartea a doua, ei se vor fi întors în 
ţărâna din care au fost luaţi şi vor deveni ca şi cenuşa 
sub picioarele celor drepţi. Numai un teolog ar putea 
citi „chin veşnic” în acest text. 

Să observăm acum şi alte texte care folosesc 
cuvintele „foc” şi „viermi” şi care arată clar că ideea 
din spatele lor este nimicirea. 

Vorbind despre timpul când Împărăţia Domnului va 
fi întemeiată şi toţi oamenii vor veni şi se vor închina 
înaintea Lui, profetul Isaia zicea: „Şi când vor ieşi vor 
vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit 
împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri şi focul lor 
nu se va stinge, şi vor fi o pricină de groază pentru 
orice făptură.” (Isaia 66:24) Observaţi cu atenţie că 
textul zice că ei vor vedea trupurile moarte ale 
oamenilor. Faptul că sunt menţionate trupuri moarte 
este dovada concluzivă că ei nu sunt vii şi că nimic din 

ce avea viaţă nu a fost aruncat vreodată în valea fiului 
lui Hinom. 

Iov ne spune că el se aştepta să moară, că trupul său 
avea să fie distrus de viermi şi aştepta să se întoarcă din 
nou pe pământ şi să privească gloria Domnului pe un 
pământ adus la perfecţiune. Citez: „Chiar dacă mi se va 
nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi 
vedea totuşi pe Dumnezeu.” – Iov 19:26. 

Din nou, la Iov 21:23-26 citim: „Unul moare în 
mijlocul propăşirii, păcii şi fericirii … Altul moare cu 
amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo 
fericire şi amândoi adorm în ţărână, amândoi sunt 
mâncaţi de viermi”. Iarăşi, în Iov 24:19, 20, citim: 
„Cum sorb seceta şi căldura apele zăpezii, aşa înghite 
locuinţa morţilor pe cei ce păcătuiesc … Viermii se 
ospătează cu el, nimeni nu-şi mai aduce aminte de el”. 

În felul acesta vedem clar că focul care nu se 
stinge şi viermele care nu moare sunt pur şi simplu 
ilustraţii folosite de scriitori inspiraţi pentru a ilustra 
minţii pedepsirea celor răi, despre care Dumnezeu 
ne spune în mod repetat că este nimicirea veşnică, şi 
nu chinul veşnic. 

Când ilustrează moartea sau nimicirea din care va fi o 
înviere, scriitorii Vechiului Testament folosesc cuvântul 
ebraic sheol, iar scriitorii Noului Testament folosesc 
cuvântul grecesc hades, ambele fiind traduse corect 
prin cuvintele „iad” şi „mormânt”. Dar când ilustrează 
„moartea a doua”, care este numită „nimicirea 
veşnică”, scriitorii Vechiului şi Noului Testament 
folosesc întotdeauna cuvintele simbolice „foc”, 
„viermi” şi „gheena”, precum şi expresiile simbolice 
„iazul de foc” şi „iazul de foc şi pucioasă”. În felul 
acesta, Biblia ilustrează pentru mintea noastră, prin 
expresii simbolice, nimicirea completă şi veşnică a 
oamenilor răi, a îngerilor răi şi a oricărui sistem rău şi 
corupt care există acum pe pământ.  

După nimicirea oricărei persoane rele şi a oricărui 
lucru rău, va fi un univers curat, nu va mai fi moarte şi 
distrugere, deci nu va mai fi nevoie de „foc”, „viermi” 
sau „pucioasă”. În Apocalipsa 20:10 ni se spune că în 
cele din urmă Diavolul însuşi va fi aruncat în iazul de 
foc şi pucioasă, care mai înseamnă şi nimicirea veşnică. 

_________ 

 
O SCRISOARE 

 
ÎI MULŢUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU ADEVĂR 

 

Cele mai sincere salutări pentru Sir Rutherford. 
Am citit broşura Asuprirea, când se va sfârşi ea?, pe care am cumpărat-o de la un student al Bibliei din Wheeling. 
Vreau să spun că niciodată n-am auzit sau n-am citit astfel de adevăruri ca acelea conţinute în această broşură. Ea mi-

a mers direct la inimă şi îmi exprim cea mai mare apreciere faţă de tine pentru aceasta. Ea îmi aduce aminte o poveste 
despre un om bătrân care toată viaţa a căutat adevărul cu o lumânare, dar în zadar. De aceea, Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru adevărul pe care l-am descoperit în timp ce sunt încă tânăr. 

Cu sinceritate, al vostru MELVIN GLAKY, W. Va. 
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STĂPÂNIRILE CELE MAI ÎNALTE 
 

„De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; 
şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda” – Romani  13:2. 

 
Partea a II-a 

 
IEHOVA este stăpânirea supremă, Isus Cristos şi 

Iehova sunt înaltele stăpâniri, iar aranjamentul privind 
Biserica vine de la Iehova prin Cristos. Toţi membrii 
Bisericii, care sunt plăcuţi lui Iehova şi lui Isus Cristos, 
trebuie să se supună de bună voie acestui aranjament 
divin. Nu există nici o excepţie de la această regulă; de 
aceea, această regulă ar trebui să fie ţinută minte 
totdeauna de unşii Domnului şi să fie urmată strict. 
Bineînţeles că nu există conflict între stăpânirea înaltă şi 
cea supremă, deoarece Cristos şi Dumnezeu sunt 
totdeauna în deplină armonie. Un traducător redă 
textul astfel: „Fiecare persoană să fie supusă 
autorităţilor superioare!” (Diaglott). Apostolii pot fi 
cuprinşi în autorităţile superioare, deoarece ei sunt 
superiori tuturor celorlalţi din Biserică, cu excepţia lui 
Cristos şi Iehova. Această Scriptură a fost mult timp 
aplicată de creştini la guvernele naţiunilor şi la puterile 
lor. Cu toate acestea, este clar că în mintea lui Pavel nu 
era un astfel de cuget când a scris aceste cuvinte. 

2 Cuvântul „osândă” (versetul 2) din textul de mai 
sus este tradus din cuvântul grecesc krima şi înseamnă 
judecată, şi este tradus astfel în Versiunea Revizuită. În 
Diaglott el este tradus „pedeapsă”. Categoric, toţi 
creştinii pot vedea acum că aranjamentul sau stăpânirea 
lui Dumnezeu, amintit în text, nu se referă la stăpânirea 
sau la aranjamentul naţiunilor. Este adevărat că 
Dumnezeu nu a împiedicat naţiunile pământului să facă 
legi şi să le aplice, dar răspunderea pentru aceste legi 
nu este a lui Iehova. El a permis acest lucru prin faptul 
că nu l-a interzis. Textul zice că aceasta este rânduiala 
lui Dumnezeu; prin urmare, trebuie să înţelegem că 
Iehova îşi asumă răspunderea pentru aceasta. 

3 Nu s-ar putea spune că Dumnezeu judeca lumea în 
zilele lui Pavel, pentru că însuşi Pavel a scris că 
‘Dumnezeu a rânduit o zi [în viitor] în care va judeca 
lumea după dreptate’ (când guvernele nedrepte nu vor 

mai exista) şi că acea judecată va fi prin Isus Cristos. 
(Fapte 17:31; Apocalipsa 20:4) Judecata la care se 
referă apostolul Pavel în Romani 13:2 trebuie să se 
aplice Bisericii, şi această judecată trebuie să fie făcută 
de puterea pe care Dumnezeu a rânduit-o să judece 
Biserica. În sprijinul acestei argumentări, observaţi 
următoarele: „Căci suntem în clipa când judecata stă să 
înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu 
noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de 
evanghelia lui Dumnezeu?” (1Petru 4:17) Observaţi 
cuvintele lui Pavel către Galateni (5:10): „Eu, cu 
privire la voi, am, în Domnul, încrederea că nu gândiţi 
altfel [despre circumcizie]. Dar cel ce vă tulbură, va 
purta osânda [krima], oricine ar fi el”. 

4 Dacă „osânda” amintită în Romani 13:2 avea să fie 
dată şi aplicată de puterile guvernelor păgâne, atunci 
această judecată trebuia să fie făcută şi aplicată de un 
anumit om ca judecător; acest lucru este contrar 
Cuvântului lui Dumnezeu, indiferent cine este acel om. 
Nici un om, din Biserică sau din afara Bisericii, nu este 
autorizat să judece pe cel care este în Biserică. „Aşadar, 
omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi 
dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te 
osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci 
acelaşi lucruri ... Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei 
ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi tu, că 
vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?” (Romani 2:1, 3) 
De aceea, trebuie să tragem concluzia că „osânda” la 
care se face referire în Romani 13:2, este judecata pe 
care Domnul a aranjat-o în propria Sa organizaţie, prin 
Capul acestei organizaţii, sau prin cei pe care Domnul i-
a numit s-o facă. 

5 Esenţa declaraţiei lui Pavel (Romani 13:2) este 
aceasta: oricine din Biserică, care se împotriveşte 
aranjamentului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru 
conducerea Bisericii Sale, se împotriveşte lui 
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Dumnezeu, prin urmare va primi pedeapsă de la 
Dumnezeu prin Isus Cristos pentru că face astfel. Fie că 
autorităţile naţiunilor pedepsesc sau nu pe cei nelegiuiţi, 
aceasta atârnă adesea de câtă influenţă are asupra 
judecătorului cel acuzat de crimă. În judecata lui 
Dumnezeu nu există părtinire. Textul zice: „De aceea, 
oricine se împotriveşte”, şi prin urmare se aplică la toţi, 
fără nici o excepţie. Numai acest fapt ar limita judecata 
la organizaţia lui Dumnezeu prin autorităţile din 
organizaţia lui Dumnezeu, numite să judece. 

6 „Conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă 
bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de 
stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea” (versetul 
3). Cine sunt conducătorii amintiţi aici? Cuvântul 
„conducător” derivă din grecescul archoon şi mai este 
tradus cu prinţ sau prinţi. Satan este conducătorul 
principal sau prinţul lumii acesteia. În cazul în care 
cuvântul „conducători” folosit de Pavel în Romani 
13:3 nu se aplică la aranjamentul din Biserică, atunci 
trebuie să se aplice la Satan şi la organizaţia sa. Oare 
Satan, prinţul răului, sau oricare parte a organizaţiei 
sale, este de temut pentru cei care fac răul din Biserică? 
Mai mult ca sigur că nu. Dacă cineva din Biserică face 
ce este rău şi prin urmare lucrează împotriva 
organizaţiei lui Dumnezeu, acela este exact lucrul pe 
care Satan, prinţul acestei lumi, ar dori ca el să-l facă. 
Oare nu conducătorii puterilor păgâne i-au făcut pe 
membrii Bisericii timpurii să facă răul, prin asocierea cu 
organizaţia Diavolului? În loc să-i pedepsească pe 
oameni pentru că au făcut aceasta, organizaţia 
Diavolului sau puterile păgâne ale ei i-au lăudat şi slăvit. 

7 Mai mult, se poate spune că aceşti conducători ai 
guvernelor prezente de pe pământ „nu sunt de temut 
pentru o faptă bună?” Cei unşi şi consacraţi pe deplin 
ai lui Dumnezeu umblă prin ţară, făcând binele prin 
predicarea veştii bune despre Dumnezeu şi Împărăţia 
Sa, iar conducătorii puterilor acestor naţiuni îi 
arestează, îi ameninţă şi îi bagă în puşcărie pentru că fac 
binele. ‘Primesc laudă’ de la prinţii sau conducătorii 
acestei lumi acei colportori şi lucrători credincioşi, care 
merg din uşă în uşă şi astfel fac binele, ducând mesajul 
Împărăţiei oamenilor de pe pământ? Nimeni n-a auzit 
vreodată că ei au primit laudă pentru că au făcut 
aceasta. Când Pavel zice: „Vrei dar să nu-ţi fie frică de 
stăpânire?”, se poate afirma că el a vrut să spună că 
unşii lui Dumnezeu trebuie să se teamă de prinţii acestei 
lumi şi de conducătorii din organizaţia ei? Dacă aceasta 
ar fi adevărat, atunci toţi s-ar reţine de la a fi un martor 
pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta este exact ceea ce 
ar dori Diavolul ca ei să facă. 

8 O ilustraţie: Recent, un reprezentant al Societăţii, 
unul din copiii lui Dumnezeu, a început să predice 
evanghelia în îndepărtata ţară a Liberiei, Africa, 
plasând în mâinile oamenilor din acea ţară cărţi 

tipărite care conţineau evanghelia. Guvernul l-a 
informat că trebuia să înceteze, că nu trebuia să mai 
pună în circulaţie cărţi, broşuri sau literatură, ori să 
mai ţină cuvântări publice, până când autorităţile îi vor 
acorda permisiunea să facă aceasta. Cu toate acestea, 
el a continuat şi a pus în mâinile oamenilor un mare 
număr de cărţi. Dacă el s-ar fi supus autorităţilor, 
atunci n-ar mai fi predicat evanghelia. El a ascultat de 
Domnul şi a fost ocrotit. El a făcut binele, dar nu a 
primit laudă de la guvernatorii locali. 

9 Prin urmare, este evident că aceste cuvinte ale lui 
Pavel înseamnă următoarele: Voi, care sunteţi unşii lui 
Dumnezeu, să vă temeţi de stăpânire (Cristos 
Judecătorul); conducătorii (Cristos şi cei care 
acţionează sub conducerea Lui) nu sunt de temut 
pentru o faptă bună, ci pentru una rea; şi, dacă voi 
faceţi ce este bine, veţi primi laudă de la această 
stăpânire (Cristos şi cei din organizaţia Sa, învestiţi cu 
autoritatea de a lăuda). Cineva poate întreba: Trebuie 
oare să aşteptăm noi laudă din partea stăpânirilor 
[autorităţilor] din Biserică, pentru că facem binele? Ca 
răspuns la o astfel de întrebare şi ca dovadă că apostolii 
au avut autoritate să laude pe cei ce făceau binele - 
ceea ce au şi făcut - şi că aceia care fac binele vor fi 
lăudaţi, observaţi următoarele texte: „De aceea, să nu 
judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, 
care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, şi 
va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare îşi va 
căpăta lauda de la Dumnezeu.” (1Corinteni 4:5) „Am 
trimis cu el şi pe fratele a cărui laudă în evanghelie este 
răspândită prin toate Bisericile.” (2Corinteni 8:18) 
„Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de 
mine şi că ţineţi învăţăturile întocmai cum vi le-am 
dat.” – 1Corinteni 11:2. 

10 Când membrii Bisericii se întâlnesc pentru alt scop 
decât pentru a face binele, ei nu mai primesc laudă, aşa 
cum declara apostolul: „Vă dau aceste învăţături, dar 
nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă 
faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.” (1Corinteni 
11:17) Prin urmare, este evident din Scripturile citate 
mai sus că cei care fac răul primesc judecata prin 
aranjamentul lui Dumnezeu, iar cei care fac binele 
primesc laudă prin acelaşi aranjament.  

11 „Căci el [autoritatea] este slujitorul lui Dumnezeu 
[servul lui Dumnezeu4; vezi traducerile Diaglott şi 
Rotherham] pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, 
teme-te, căci nu degeaba [autoritatea] poartă sabia. El 
este în slujba lui Dumnezeu [servul lui Dumnezeu] ca 
să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.” 
(Romani 13:4) Acest text nu s-ar putea referi la 
autoritatea exercitată de naţiuni. Este sigur că 

 
4 Gr. Diakonos = un slujitor; în mod specific un învăţător  şi păstor 
creştin (tehnic un diacon sau diaconiţă): - diacon, slujitor, serv. – Strong. 
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Dumnezeu nu i-a încredinţat lui Satan, sau oricui din 
organizaţia lui, puterea de a acţiona ca servul sau 
slujitorul lui Dumnezeu pentru bine în Biserică. Nici nu 
a numit pe nimeni din acea organizaţie nelegiuită să 
acţioneze ca răzbunător pentru a-şi executa mânia 
asupra celui care face răul în Biserică. Ce înseamnă 
atunci cuvintele lui Pavel din acest text? 

12 Răspunsul este că autoritatea şi ordinea sunt 
aranjate de Domnul în Biserică pentru binele celor care 
fac parte din Biserică, şi pentru judecata celor care fac 
răul. (2Corinteni 10:8; 13:10) Ce este rău în Biserică 
este ilustrat de următoarele scripturi: „Alexandru, 
căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti 
după faptele lui.” (2Timotei 4:14) „Căci cine iubeşte 
viaţa şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de 
la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. Să se 
depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o 
urmărească.” (1Petru 3:10, 11) „Dar dacă este un rob 
rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul meu zăboveşte să 
vină!’ Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi 
să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia 
va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe 
care nu-l ştie, îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta 
făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” – 
Matei 24:48-51. 

13 Stăpânirile naţiunilor folosesc sabia pentru a ucide. 
Dacă acest text este aplicat la stăpânirile naţiunilor, 
atunci aceasta înseamnă că ele sunt învestite cu putere 
şi autoritate peste poporul Domnului pentru a ucide în 
mod literal pe cei din Biserică, şi că sunt răzbunătorii lui 
Dumnezeu. Isus a fost acuzat de răul răzvrătirii, a fost 
judecat pe nedrept şi a fost omorât. Făcând aceasta, cu 
siguranţă că Diavolul n-a acţionat în cazul acesta ca 
răzbunătorul lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului 
înseamnă că sabia reprezintă puterea pe care Dumnezeu 
o foloseşte pentru a-i pedepsi pe cei din Biserică ce fac 
răul şi care, prin urmare, acţionează contrar legii Sale 
prin care este guvernată Biserica. Creatura (sau 
creaturile) pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a 
exercita o astfel de putere, este răzbunătorul care 
execută mânia asupra celor care fac răul. 

14 Aceasta nu înseamnă că orice individ din Biserică 
poate să pedepsească după plac pe unul sau pe mai 
mulţi, despre care el crede că fac răul. Scripturile 
interzic în mod expres unui membru al Bisericii să facă 
aceasta. „Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate 
în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul 
pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi 
v-am adeverit.” (1Tesaloniceni 4:6) În anumite cazuri, 
Domnul a încredinţat altora puterea de a judeca şi de a 
executa judecata. El a încredinţat această putere 
apostolilor Săi, deoarece ei erau reprezentanţii Lui 
speciali. Pavel spune că i se raportase că în adunare era 
ceva rău şi apoi adaugă: „Cât despre mine, măcar că n-

am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu spiritul, am 
şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut 
o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi şi 
spiritul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea 
Domnului nostru  Isus, am hotărât ca un astfel de om 
să fie dat pe mâna lui Satan [tăiat ca şi cu o sabie din 
adunarea lui Dumnezeu şi predat lui Satan], pentru 
nimicirea cărnii, ca spiritul [Bisericii, care este sfinţenie 
şi devotament complet pentru Dumnezeu] să fie 
mântuit în ziua Domnului Isus [la cea de-a doua venire 
a Domnului şi la strângerea poporului Său]” 
(1Corinteni 5:1-5; vezi şi Fapte 5:1-11; 8:20-22) 
Cristos şi apostolii sunt conducători în Biserică, şi în 
timpul când Pavel scria aceste cuvinte erau deja stabiliţi, 
iar adunării îi fusese încredinţată o oarecare autoritate. 
Nici unul dintre aceştia nu este de temut pentru o faptă 
bună; ci puterea pe care o foloseşte Domnul este de 
temut pentru cei care fac răul şi nu degeaba poartă 
instrumentul de pedepsire al lui Dumnezeu. 

15 „De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica 
pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului [datorită 
conştiinţei, ASV; KJV].” (Romani 13:5) Dumnezeu 
nu şi-a chemat poporul pentru a-i pune deoparte ca să 
fie victime ale mâniei Sale. El i-a chemat să fie 
martorii Lui credincioşi şi să primească mântuirea prin 
Isus Cristos. (1Tesaloniceni 5:9) Dar mânia lui 
Dumnezeu se abate asupra celor care sunt 
neascultători şi care fac răul. (Efeseni 5:5, 6) Nimeni 
să nu creadă nici pentru o clipă că Dumnezeu a numit 
aşa-zişi „poliţişti spirituali” pentru a-i pedepsi pe cei 
care fac rău în Biserică. Orice pedeapsă, care rezultă 
din mânie sau din resentiment personal, este cu totul 
greşită. – Coloseni 3:8; Matei 5:22. 

16 Declaraţia lui Pavel este că, dacă cineva din Biserică 
face răul, el va avea de suferit şi din acest motiv ar trebui 
să se reţină de la rău; dar el ar trebui să se reţină de la 
rău sau de la a face rău în Biserică şi datorită conştiinţei. 
Dacă el se reţine de la rău numai pentru a scăpa de 
pedeapsă, atunci motivul său nu este potrivit şi neegoist. 
Dacă el se reţine de la rău deoarece ştie că este drept să 
facă aşa şi că este plăcut înaintea lui Dumnezeu ca el să 
se reţină de la rău, atunci face aşa pentru că Îl iubeşte pe 
Dumnezeu, motivul său este drept şi pur, iar el are o 
conştiinţă curată. „Scopul poruncii este iubirea, dintr-o 
inimă curată, dintr-o conştiinţă curată şi dintr-o credinţă 
neprefăcută.” – 1Timotei 1:5, Diaglott. 
 

TAXE 
 

17 „Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci ei 
sunt slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai 
slujba aceasta.” (versetul 6). Faptul că apostolul 
vorbeşte despre plătirea taxelor a fost considerat un 
argument puternic şi a fost folosit pentru a dovedi că 
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tot capitolul se referă la stăpânirile naţiunilor. Acest 
argument este greşit şi concluzia nu este justificată. 
Pentru comparaţie, este expusă mai jos traducerea 
acestui text de diferiţi traducători. 

18 „Căci din această cauză plătiţi şi tribut.” 
(Rotherham). „Din acelaşi motiv plătiţi şi taxele.” 
(Moffatt). „Iată de ce, acesta este într-adevăr motivul 
pentru care plătiţi şi taxele.” (Weymouth). „Tot din 
acest motiv plătiţi şi taxele.” – Diaglott. 

19 Apostolul nu porunceşte nimănui din Biserică să 
plătească taxe şi impozite. Scrisoarea a fost adresată 
acelor creştini care fuseseră odată evrei (Romani 7:1) şi 
care erau familiari cu legea evreilor care cerea plata 
impozitului şi a altor taxe impuse pentru susţinerea 
guvernului lui Israel. (Exodul 30:11, 13) Ei trebuiau să 
înţeleagă - şi au înţeles - că plata taxelor era un lucru 
potrivit de făcut. Când Pavel le-a scris, acei creştini 
locuiau în Roma şi plăteau taxe guvernului roman, 
deoarece nu doreau să atragă asupra lor mânia Romei şi 
de asemenea datorită conştiinţei lor, ştiind că făceau ce 
era potrivit. ‘Din acest motiv’, zice apostolul, ‘să plătiţi 
şi taxele; şi, mânaţi de acelaşi motiv bun, daţi lui Iehova 
ceea ce I se cuvine!’ Cuvintele textului, ‘din acest motiv 
să plătiţi şi taxele’ par să fie o declaraţie în paranteză, 
folosită numai pentru a întări forţa argumentului 
apostolului. Din ce motiv plătiţi taxele? Datorită 
conştiinţei; pentru motivul că este corect să plăteşti 
pentru serviciul pe care-l primeşti. 

20 Revenind apoi la conducători, el zice: „Căci ei 
sunt slujitori ai lui Dumnezeu [servi ai lui Dumnezeu, nu 
servii lui Satan, ai cui ar fi dacă ar fi vorba de oficialii 
guvernelor pământeşti]”. Expresia „slujitori ai lui 
Dumnezeu”, aşa cum este folosită în acest text, este 
tradusă din cuvântul grecesc leitourgos5, din care derivă 
şi cuvântul „liturghie”. Cine sunt deci leitourgos 
(slujitorii) lui Dumnezeu? Cuvântul slujitori mai este 
folosit pentru a traduce cuvântul leitourgos şi în textele 
următoare, care dovedesc peste orice îndoială că ei 
sunt slujitori unşi ai lui Dumnezeu, care servesc în şi 
pentru Biserică: Evrei 1:7; 8:1, 2, 6; 9:21; 10:11; 
Fapte 13:2; Romani 15:16; Filipeni 2:17, 25. Apoi, 
apostolul adaugă: ‘făcând necurmat tocmai slujba 
aceasta’. În felul acesta, el vrea să spună lămurit că 
sarcina acestor slujitori ai lui Dumnezeu este de a 
menţine ordinea şi autoritatea în Biserică. Atunci, 
argumentul său este că pentru a fi ordine şi pace în 
Biserică, cât şi datorită conştiinţei, legile ţării vor fi 
respectate până la punctul în care vin în conflict cu 
legea lui Dumnezeu. 

21 „Daţi tuturor [fie din Biserică, fie din afara ei] … 
darea, cui datoraţi darea; vama, cui datoraţi vama”. 

 
5 Gr. Leitourgos = un slujitor public, ceea ce înseamnă, un funcţionar 
în Templu sau al Evangheliei, sau (în general) un închinător (al lui 
Dumnezeu) sau binefăcător (al omului): - slujitor. – Strong. 

Cuvintele „darea” şi „vama” se referă amândouă la 
obligaţii comerciale sau financiare pe care guvernul le 
poate impune celor care locuiesc sub autoritatea lui, 
pentru a acoperi cheltuielile guvernamentale. Isus şi 
discipolii Săi au plătit astfel de taxe. Ca răspuns la 
întrebarea dacă era potrivit sau nu să se plătească taxe 
guvernului roman, Isus a zis: „Daţi dar Cezarului ce este 
al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” 
– Matei 22:18-21. 

22 Dar ce vrea apostolul să spună când tot în acest 
verset zice: „cui [datoraţi] frica, daţi-i frica!” Vrea el să 
spună că este voinţa lui Dumnezeu ca creştinul să fie 
copleşit de teamă sau să-i fie frică de servii numiţi din 
Biserică? Clerul, bătrânii şi alţii din adunări au folosit 
această scriptură ca o autoritate pentru a cere să le fie 
acordate teama şi veneraţia din partea adunării. O 
astfel de aplicare a textului este greşită. Atunci de cine 
să se teamă în mod potrivit membrii Bisericii? 
Următoarele scripturi ne dau răspunsul. 

23 „Supuneţi-vă unii altora în frica lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 5:21). „Respectaţi pe toţi; iubiţi frăţia; temeţi-
vă de Dumnezeu; cinstiţi pe Rege. Servitorilor, 
supuneţi-vă stăpânilor voştri cu toată frica; nu numai 
celor buni şi blânzi, ci şi celor mofturoşi.” (1Petru 
2:17, 18, Diaglott) „Dar chiar dacă suferiţi din pricina 
dreptăţii, sunteţi binecuvântaţi. Nu vă temeţi de ei, nici 
nu vă alarmaţi; ci sfinţiţi pe Domnul cel uns în inimile 
voastre şi totdeauna fiţi pregătiţi cu o pledoarie pentru 
oricine vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; 
dar cu blândeţe şi teamă.” (1Petru 3:14, 15, Diaglott) 
„Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi 
să vă înfricoşaţi!” – Isaia 8:13. 

24 Creştinul nu trebuie să se teamă de om. „Frica de 
oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-
are de ce să se teamă.” (Proverbe 29:25) Cei care au 
o încredere statornică în Dumnezeu, nu se tem de ce 
le-ar putea face omul. „Prin credinţă a fost ascuns 
Moise trei luni de către părinţii lui, când s-a născut; 
pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat 
înspăimântaţi de porunca împăratului [păgân]. Prin 
credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia 
împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi 
văzut pe Cel ce este nevăzut.” – Evrei 11:23, 27. 

25 Este cu totul scriptural - de aceea şi potrivit - ca şi 
creştinii să se respecte unii pe alţii în Biserică, deoarece 
Domnul a aşezat membrele acolo. Apostolul vorbeşte 
de unii din Biserică ce urmează o cale de acţiune 
egoistă, care „dispreţuiesc stăpânirea [guvernarea]” şi 
pe care Domnul îi va pedepsi. Despre aceştia este scris: 
„Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem 
să batjocorească dregătoriile [demnităţile].” (2Petru 
2:10). „Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi 
pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi 
batjocoresc dregătoriile [demnităţile].” – Iuda 8. 
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26 Apostolul zice: „Cui datoraţi cinstea, daţi-i 
cinstea!” Ce vrea el să spună prin aceste cuvinte? 
Scripturile lămuresc cui să dea creştinul cinstea. „Tatăl 
nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o 
Fiului, pentru ca toţi să cinstească Fiul cum cinstesc pe 
Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, 
care L-a trimis.” (Ioan 5:22, 23) „Respectaţi pe toţi; 
iubiţi frăţia; temeţi-vă de Dumnezeu; cinstiţi pe Rege 
[Cristos].” (1Petru 2:17, Diaglott) Dacă un bătrân din 
Biserică se trudeşte potrivit Cuvântului adevărului 
pentru interesele Împărăţiei, atunci el este îndreptăţit 
pentru îndoită cinste sau respect. Dacă el se 
împotriveşte lucrării Domnului şi instrucţiunii cu privire 
la lucrarea Domnului, atunci nu este îndreptăţit pentru 
nici o cinste. (1Timotei 5:17) „De aceea, iată ce zice 
DOMNUL, Dumnezeul lui Israel: Spusesem că şi casa ta 
şi casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea 
Mea. Şi acum, zice Domnul, departe de mine lucrul 
acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce 
Mă dispreţuiesc, vor fi dispreţuiţi.” – 1Samuel 2:30. 

27 „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi 
unii pe alţii; căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit legea” 
(versetul 8). Aici este fixată regula după care creştinii 
sunt datori să se iubească unii pe alţii, adică să-şi 
păzească în mod neegoist interesele unii altora în 
Biserică. Ei ar trebui să caute în mod silitor să-şi facă 
bine unii altora. În aceasta se găseşte adevăratul motiv 
pentru care creştinii trebuie să fie supuşi tuturor legilor 
care sunt drepte. 
 

MOTIV PENTRU SUPUNERE 
 

28 „Pentru că: ‘Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu 
faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti’ şi 
orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca 
aceasta: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’” 
(versetul 9). Când apostolul zice aici: „Pentru că”, 
poate fi pusă în mod potrivit întrebarea: Pentru ce 
motiv? Răspunsul este: Din pricina iubirii tu nu vei 
preacurvi, nu vei ucide, nu vei fura, nu vei face o 
mărturisire mincinoasă şi nu vei pofti. Lucrurile 
menţionate aici, pe care creştinul nu trebuie să le facă, 
sunt crime împotriva legii lui Dumnezeu. Este adevărat 
că în majoritatea naţiunilor aceste lucruri sunt 
denunţate de lege ca rele. Cu toate acestea, dacă 
creştinul s-ar reţine de la înfăptuirea crimelor 
menţionate aici numai pentru că legea ţării îl va pedepsi 
- şi pedepseşte pe cei care comit astfel de infracţiuni - 
atunci motivaţia creştinului ar fi greşită. 

29 Ce ar determina pe o persoană să comită adulter, 
omor, furt sau mărturie mincinoasă? Bineînţeles că 
egoismul, care este chiar contrarul iubirii. Dacă 
persoana iubeşte pe Dumnezeu şi pe semenul său, el nu 
va săvârşi aceste rele. Dacă el îşi iubeşte aproapele, 

atunci nu-i va pricinui pagubă. A satisface o anumită 
dorinţă egoistă sau rea este ceea ce-i îndeamnă pe 
oameni să facă aceste fapte rele. Dacă cineva îşi iubeşte 
aproapele ca pe sine însuşi, el va fi neegoist faţă de 
acesta, şi de aceea nu-i va face nici un rău cu voia. Din 
acest motiv creştinul ascultă de orice lege a ţării care 
este în armonie cu legea lui Dumnezeu. El nu ascultă 
numai pentru că aceasta este legea ţării, ci fiindcă este 
drept să asculte de ea. 

30 „Dragostea nu face rău aproapelui; dragostea este 
deci împlinirea Legii” (versetul 10). În acest verset 
apostolul nu s-ar fi putut referi la legile naţiunilor sau 
aşa-zisele naţiuni creştine, pentru motivul că nu toate 
legile naţiunilor ar putea fi împlinite de cel care este 
îndemnat cu totul de iubire. Dacă o naţiune porunceşte 
creştinului să meargă la război şi să ucidă, iubirea n-ar 
putea fi o împlinire a acelei legi. Dacă o naţiune 
porunceşte ca un om să nu întindă o mână de ajutor 
aproapelui său, care este bolnav şi suferind, sau să-i dea 
un pahar cu vin care l-ar ajuta, iubirea n-ar putea 
împlini acea lege. 

31 Dar fiecare lege a lui Dumnezeu este împlinită 
de iubire sau de neegoism complet, deoarece toate 
legile lui Dumnezeu sunt drepte. Orice lege a fiecărei 
naţiuni de pe pământ care este în armonie cu legea 
lui Dumnezeu va fi ascultată cu bucurie de creştin, fie 
că este sau nu cetăţean al acelei naţiuni. Însă, când 
legea naţiunii sau a guvernului este contrară legii lui 
Dumnezeu, atunci pentru creştin nu există 
compromis: el trebuie să asculte de legea lui 
Dumnezeu. Dacă ascultă de legea lui Dumnezeu, el 
nu va face rău sau pagubă. 
 

RĂZBOI 
 

32 Atunci, care este atitudinea potrivită a fiilor unşi 
ai lui Dumnezeu faţă de război şi participarea la război, 
al cărui scop este de a ucide fiinţe omeneşti? Capitolul 
13 din Romani şi cuvintele lui Petru (1Petru 2:13, 
17) au fost folosite în mod repetat pentru a dovedi că 
creştinii sunt obligaţi să se angajeze în lupta mortală a 
războiului, deoarece legea ţării zice aşa. O astfel de 
aplicare este cu totul greşită. Nici una din aceste 
scripturi, aşa cum stabileşte clar dovada de mai sus, nu 
se referă la legile naţiunilor. Ambele scripturi se referă 
la guvernarea, ordinea şi disciplina din organizaţia 
Domnului. Aplicarea acestor cuvinte la guvernele 
pământeşti îi induce în eroare pe creştini. Cuvântul lui 
Dumnezeu este explicit pentru poporul Său, când El le 
zice: „Să nu ucizi!” Creştinul care ucide în război, 
încalcă nu numai porunca lui Dumnezeu exprimată 
clar, aşa cum este arătată mai sus, ci şi legământul 
veşnic al lui Dumnezeu, prin urmare primeşte 
dezaprobarea lui Dumnezeu şi este exclus de la a avea 
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o parte în Împărăţia Sa. – Geneza 9:5, 7; Exodul 
20:13; Matei 5:21; Isaia 24:5; 1Ioan 3:15. 

33 Cei din care se compune „Societatea”, în înţelesul 
acestui termen aşa cum este definit aici, şi care, prin 
urmare, sunt unşii lui Dumnezeu de pe pământ, grupă 
de creştini despre care se vorbeşte ca despre 
Organizaţia internaţională a Studenţilor Bibliei, în timp 
ce se află încă în carne, trebuie să fie guvernaţi de legea 
lui Dumnezeu. Deci legile Sale, aşa cum sunt exprimate 
în Cuvântul Său, sunt regulile Studenţilor Bibliei şi 
aceste reguli interzic cu desăvârşire ca aceşti unşi să se 
angajeze în război cu arme literale. Pentru acest motiv, 
Studenţii Bibliei sunt înţeleşi greşit de puterile 
conducătoare ale acestei lumi. Ei nu au nici o dorinţă să 
se amestece cu guvernele lumeşti sau în acţiunea lor, 
nici nu pot călca cu voia legea lui Dumnezeu. Nu este 
prerogativa Studenţilor Bibliei, ca şi creştini, să spună ca 
naţiunile şi popoarele pământului să nu se angajeze în 
război. Aceasta nu e treaba lor. Ar fi greşit ca ei să 
încerce să împiedice angajarea naţiunilor în război, sau 
recrutarea oamenilor pentru a se angaja în război. În ce 
priveşte acţiunea unei naţiuni de înrolare şi instruire a 
unei armate, nici un creştin nu are drept să se 
amestece. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o 
hotărască naţiunea însăşi. 

34 Cu toate acestea, nici un creştin cu adevărat 
consacrat nu se poate angaja în războiul literal, şi în 
acelaşi timp să-şi menţină integritatea faţă de 
Dumnezeu. Datoria lui este să stea deoparte de 
treburile naţiunilor care sunt angajate în război între ele 
şi să se devoteze Domnului şi să asculte de poruncile 
Sale. Dacă puterile conducătoare ale naţiunii îi 
poruncesc să meargă la război şi să ucidă, el trebuie să 
refuze să meargă la război, pentru a fi credincios 
poruncii lui Dumnezeu. Acest refuz, după toate 
probabilităţile, va atrage asupra creştinului mânia 
guvernului care i-a poruncit să meargă în război. Dar 
creştinul mai bine va suferi mânia guvernului 
pământesc, decât să fie supus mâniei lui Dumnezeu 
pentru neascultare de legea Sa. 

35 Creştinul consacrat şi uns ştie că el trebuie să 
moară pentru a fi făcut membru al gloriosului trup al 
lui Cristos. Dacă va muri din pricina credincioşiei sale 
pentru Dumnezeu şi legământul Său, atunci va fi bine 
de el. Dacă nu ascultă de Dumnezeu, şi în mod voluntar 
ascultă mai degrabă de puterea conducătoare 
pământească, merge în război şi moare acolo, ocazia sa 
pentru un loc în Împărăţia lui Dumnezeu va fi pierdută 
pentru totdeauna. Prin urmare, el trebuie să aleagă: să 
asculte de om sau de Dumnezeu, ştiind bine urmările. 
Domnul a făcut să fie lăsată o înregistrare despre o 
grupă de oameni, care şi-au dovedit credincioşia prin 
martiriu înainte de a începe alegerea Bisericii. Deoarece 
au refuzat să asculte poruncile organizaţiei lui Satan şi 

din pricina credincioşiei pentru Dumnezeu, ei „au 
suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi 
cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit 
ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei 
de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – ei de care 
lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin 
munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.” – 
Evrei 11:36-38. 

36 Apostolul adaugă apoi că din pricina credincioşiei 
lor, ei au primit o bună mărturie şi aprobarea lui 
Dumnezeu. Scripturile arată că Domnul îi va răsplăti pe 
aceşti oameni credincioşi, făcându-i domnitori văzuţi 
sub Împărăţia lui Cristos. Domnul va răsplăti 
credincioşia lor faţă de Dumnezeu. Desigur că 
Dumnezeu nu va cere mai puţin de la cei cărora le-a 
dat privilegiul de nedescris de a fi pe tron împreună cu 
Cristos şi de a avea o parte împreună cu El în 
binecuvântarea tuturor familiilor pământului. – 
Apocalipsa 2:10; 3:21. 

37 Atitudinea creştinului adevărat faţă de război nu 
este din pricina urii sale faţă de oamenii care au de-a 
face cu guvernele pământeşti, ci din pricina iubirii lui 
pentru Dumnezeu, a ascultării şi credincioşiei sale faţă 
de Domnul. Dumnezeu i-a chemat pe unşii Săi pentru 
scopurile Sale şi i-a făcut martorii Lui pentru a-I cinsti 
numele. Ei trebuie să stea de o parte şi separaţi de 
lume. (Fapte 15:14; 1Petru 2:9, 10; Isaia 43:10, 12) 
Aceşti unşi au un război în care trebuie să se angajeze, 
dar acela nu este un război cu arme literale. „Măcar că 
trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi 
de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm 
nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, 
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” 
(2Corinteni 10:3, 4) Datoria unşilor lui Dumnezeu este 
să nu facă rău nimănui, ci să facă bine tuturor, după 
cum se oferă ocazia şi să reprezinte în mod credincios 
pe Iehova. – Luca 3:14; Galateni 6:10. 
 

TIMPUL PENTRU TREZIRE 
 

38 Mult timp creştinii au fost într-o stare de adormire 
în ce priveşte datoria lor de serviciu în organizaţia 
Domnului. Ei au încercat să placă domnitorilor acestei 
lumi şi, pentru a face aceasta, au luat o cale de acţiune 
care însemna un compromis între credincioşie faţă de 
Domnul şi credincioşie faţă de lume. De fapt, ei au zis: 
‘Noi trebuie să lăsăm lumea să vadă că suntem atât de 
prietenoşi şi inofensivi, încât conducătorii vor observa 
că am fost cu Isus şi am învăţat de la El’. Scripturile au 
fost denaturate pentru a justifica acea poziţie. Nu există 
scriptură care să sprijine aceasta. Apostolii au fost 
îndrăzneţi şi curajoşi, iar atunci când li s-a spus că 
trebuie să asculte de legile ţării mai degrabă decât de 
legile lui Dumnezeu, ei au răspuns: „Judecaţi voi singuri 
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dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai 
mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să 
nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” (Fapte 
4:13-20) Chiar şi acum lui Dumnezeu îi plac numai cei 
care sunt îndrăzneţi şi curajoşi, reprezentându-I cauza şi 
vestind numele Său. – 1Ioan 4:17, 18. 

39 „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce 
împrejurări ne aflăm; este ceasul să vă treziţi în sfârşit 
din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de 
noi decât atunci când am crezut.” (versetul 11). Unşii 
cunosc acum timpul. Ei ştiu bine că Domnul este în 
templul Său cel sfânt şi că toţi cei care fac parte din 
templu trebuie să declare acum gloria lui Dumnezeu. 
(Psalmii 29:9) Completarea Bisericii, şi prin urmare 
salvarea ei, este mai aproape decât oricând înainte. 
Acum nu mai este timp de dormit, de visare şi de 
indiferenţă în ce priveşte cauza Domnului. Acum este 
timpul să fim complet treji ca să putem vedea şi 
aprecia profeţiile lui Dumnezeu pe care ni le 
descoperă, şi fulgerele Sale care le luminează. Cei din 
Sion care se trezesc acum, trebuie să servească 
bucuroşi, cântând laude numelui lui Iehova. El trebuie 
acum să dea ascultare poruncii lui Dumnezeu şi să 
continue să reamintească fraţilor lor indiferenţi ce 
important este să-şi ungă ochii, ca să poată vedea şi 
aprecia adevărul prezent, şi să fie ascultători de 
cerinţele lui. (Apocalipsa 3:14-21) Acelora care fac 
parte din rămăşiţă, li se porunceşte acum: „Strigă în 
gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi 
vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui!” (Isaia 58:1) 
Cei care sunt adormiţi şi indiferenţi comit păcatele 
menţionate aici. 

40 Unşii discern acum organizaţia lui Dumnezeu aşa 
cum n-au văzut-o niciodată înainte. Aşa discern şi 
organizaţia lui Satan, cum n-au văzut-o niciodată 
înainte. Ei văd că „sămânţa” şarpelui şi „sămânţa” 
promisiunii au fost născute şi sunt una împotriva 
celeilalte şi că acest conflict pe viaţă şi pe moarte este 
în curs. Nu există nici o înţelegere între Cristos şi 
organizaţia lui Satan. Cel credincios nu are nici o 
legătură cu cel necredincios. „Cum se împacă templul 
lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul 
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‘Eu voi 
locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor şi ei vor fi poporul Meu.’” – 2Corinteni 6:15, 16. 

41 Fără îndoială că Dumnezeu aşteaptă ca unşii săi să 
asculte de poruncile Sale mai degrabă decât să cedeze 
regulilor din organizaţia lui Satan, care sunt contrare 
poruncilor lui Dumnezeu. Nu mai este scuză şi 
justificare să se aplice greşit Scripturile pe mai departe, 
în încercarea de a-i face pe unşii lui Dumnezeu să se 
conformeze directivelor agenţilor lui Satan, şi mai ales 
să se supună unor astfel de dispoziţii, care ar împiedica 
proclamarea adevărului despre numele şi Împărăţia lui 

Dumnezeu. Acum este timpul când Dumnezeu zice 
poporului Său: ‘Voi Îmi sunteţi martori – zice 
DOMNUL – că Eu sunt Dumnezeu’. (Isaia 43:10, 12) 
„Eu pun cuvintele Mele în gura ta şi te acopăr cu 
umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi, şi să 
întemeiez un pământ nou şi să zic Sionului: ‘Tu eşti 
poporul Meu’!” – Isaia 51:16. 

42 Noi ştim că Isus Cristos este Capul organizaţiei lui 
Dumnezeu şi că este prezent, conducând lucrarea 
unşilor de pe pământ. El nu are două organizaţii pe 
pământ. Există numai una singură. Acea organizaţie a 
Domnului, sau trupul de creştini care Îi sunt devotaţi, 
este cunoscută sub termenul general de „Societate”. 
Prin Cristos, Dumnezeu dă acum porunci poporului 
Său, pe care ei trebuie să le asculte. Aceste porunci El 
le face clare prin fulgerele Sale asupra Cuvântului Său şi 
descoperă poporului Său faptele în împlinirea profeţiei 
care arată că timpul împlinirii este aproape şi arată 
timpul pentru stabilirea Împărăţiei. Toţi cei care susţin 
că sunt unşii lui Dumnezeu să ţină pasul cu adevărul 
prezent şi cu Isus Cristos, Capul organizaţiei lui 
Dumnezeu. De aceea, apostolul zice unşilor lui 
Dumnezeu: „Orice suflet [toţi cei din organizaţia lui 
Dumnezeu] să fie supus înaltelor stăpâniri”, deoarece 
aceasta este organizaţia lui Dumnezeu, iar Isus Cristos, 
acum prezent, se află la conducerea acesteia. Apoi 
apostolul adaugă: 

43 „Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să 
ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne 
îmbrăcăm cu armele luminii.” (versetul 12). Ziua 
este aproape, deoarece Satan a fost aruncat jos din 
cer, iar forţele se organizează repede în ordine de 
bătaie pentru lupta finală care va nimici întunericul, 
va mătura cu desăvârşire locul de scăpare al 
minciunilor şi va descoperi lumina perfectă a zilei. 
(Isaia 28:17) Faptele întunericului sunt faptele lui 
Satan Diavolul, prinţul răului. Nu poate exista nici un 
compromis cu vreuna din faptele sau agenţii săi. 
Unşii trebuie să fie pentru Domnul, cu totul şi 
neîmpărţit. Sfinţenie înseamnă devotament absolut 
faţă de Domnul. Oricine pretinde a fi unsul 
Domnului care acum stă nepăsător şi priveşte clerul – 
care, fiind o parte a lumii, este duşman al lui 
Dumnezeu - cum fură şi jefuieşte pe Dumnezeu de 
devotamentul poporului şi refuză să strige ca 
avertisment, în felul acesta devine părtaş la nelegiuire 
şi-şi dovedeşte necredincioşia faţă de Dumnezeu. Cei 
care pretind că sunt unşii Domnului, dar care refuză 
acum sau neglijează să spună adevărul, fiindcă se tem 
să nu ofenseze pe cineva din organizaţia lui Satan, 
arată în felul acesta că ei urăsc învăţătura Domnului şi 
nu au aprobarea Lui. – Psalmii 50:17, 18. 

44 Ca dovadă suplimentară că Domnului nu-i place ca 
unşii Lui să facă vreun compromis cu organizaţia lui 
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Satan, martorul Său inspirat zice: „De aceea, ‘Ieşiţi din 
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei’, zice DOMNUL; ‘nu vă 
atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi 
Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice’, zice DOMNUL Cel 
Atotputernic” (2Corinteni 6:17, 18) Unşii lui 
Dumnezeu trebuie să îmbrace şi să poarte de acum 
încolo armura luminii şi să lase această lumină să 
strălucească, aşa încât nimeni să nu se poată îndoi de 
poziţia lor. 

45 „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri 
şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri 
şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu 
purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi 
poftele.” (versetele 13, 14). Aceste cuvinte ale 
apostolului fac clară calea de acţiune potrivită a celor 
unşi. Nici unul dintre cei care încearcă să se 
compromită cu duşmanul nu poate trăi frumos. În 
rândurile armatei Domnului trebuie să fie pace şi 
armonie deplină, iar toţi cei care se îngrijesc bine de 
aceste bunuri sau de interesele Împărăţiei pe care 
Domnul le-a încredinţat clasei servului Său, vor lucra în 
armonie împreună. Cei care se opun acţiunii poporului 
Domnului în continuarea lucrării Sale de mărturie, nu 
trăiesc frumos, ci în chefuri şi în beţii, curvii, certuri şi 
pizmă, în înţelesul cuvintelor apostolului. 

46 Unşii lui Dumnezeu se află între zidurile 
organizaţiei Lui. Prin urmare, toţi care fac parte din 
această organizaţie să zică: „Pacea să fie între zidurile 
tale şi liniştea în casele tale domneşti! Din pricina 
fraţilor şi prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din 
pricina casei DOMNULUI, Dumnezeul nostru, fac urări 
pentru fericirea ta!” (Psalmii 122:7-9) Fie ca toate 
certurile din poporul Domnului să înceteze şi cei care 
nu doresc să aibă o parte în lucrarea Domnului să se 
retragă, să rămână liniştiţi şi să nu încerce să împiedice 
lucrarea Domnului! 

47 Domnul Isus se află la conducerea armatei lui 
Iehova. El conduce spre victoria completă. Dintre 
rămăşiţa de pe pământ, cântăreţii se află în avangardă 
şi în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, vestesc 
numele lui Iehova şi cântă laudele Lui. (Isaia 12:5, 
6) Dumnezeu îi apără pe cei din avangarda armatei. 
Pe cei care dorm, El îi avertizează să se trezească şi să 
se alăture ariergărzii. Spre încurajarea celor care fac 
aşa, El zice: „Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi 
vindecarea ta va încolţi repede; dreptatea ta îţi va 
merge înainte şi slava DOMNULUI te va însoţi.” – 
Isaia 58:8. 

48 Cei care se trezesc astfel şi se alătură armatei 
Domnului, mărşăluind înainte, vor fi apăraţi în 
ariergardă, după cum Domnul a promis, exact cum 
sunt apăraţi cei din avangarda armatei. Fie ca unşii să 
aprecieze acum privilegiul lor de a fi martori adevăraţi 
şi credincioşi, cântând laudele lui Iehova. 

ÎNTREBĂRI PENTRU STUDIUL BEREAN 
 
1. Spune care este aranjamentul pe care-l găsim 
constituind „stăpânirile care sunt”, cărora toţi din Biserică, 
care doresc să aibă aprobarea Domnului, trebuie să le fie 
supuşi şi să le dea ascultare de bună voie? 
2. Arată dacă existenţa şi funcţionarea guvernelor lumii le 
dovedesc a fi rânduite de Dumnezeu! 
3. Ce arată Fapte 17:31 referitor la faptul că Dumnezeu 
a judecat lumea în decursul erei creştine? Cum sprijină 
această concluzie 1Petru 4:17? 
4,5. Cum exclude Romani 2:1, 2 aplicarea lui Romani 
13:2 la stăpânirile guvernelor naţiunilor? Cum limitează 
judecata la organizaţia lui Dumnezeu expresia „oricine se 
împotriveşte”? 
6. Arată dacă termenul „stăpâniri”, folosit aici de Pavel, 
se referă la Biserică sau la Satan şi organizaţia sa! 
7. Dovedeşte prin ilustrarea atitudinii lor faţă de faptele 
bune şi cele rele, că „stăpânirile” la care se face referire 
aici nu sunt cei din guvernele lumii! 
8-10. Relatează împrejurările care dovedesc că aplicarea 
termenului „stăpânire” (folosit aici) la prinţii lumii 
acesteia, şi care acţionează în consecinţă, nu ar 
corespunde scopului pentru care Dumnezeu a ales un 
popor pentru numele Său. Prin urmare, la ce stăpânire 
trebuie să se refere el? Prezintă versetul 3, în aplicarea lui 
corectă! 
11-13. Este raţional că Dumnezeu i-a dat lui Satan sau 
vreunuia din agenţii săi putere să acţioneze ca slujitorul lui 
Dumnezeu pentru bine, sau ca servul Său pentru a executa 
mânia asupra cuiva din Biserică? Citează scripturi pentru a 
ilustra funcţionarea lui Romani 13:4 în Biserică! 
14. Explică dacă cineva este împuternicit sau nu să judece 
şi să execute judecata în Biserică! 
15,16. Care este natura „mâniei” menţionată în versetul 
5 şi care este înţelesul versetului de a fi supus „datorită 
conştiinţei”? 
17. Explică versetul 6 şi citează diferite traduceri pentru a 
confirma o astfel de aplicare a declaraţiei apostolului! 
18-20. Ce arată clar examinarea diferitelor texte citate, 
referitor la înţelesul declaraţiei apostolului că „ei sunt 
slujitorii lui Dumnezeu”? 
21-24. Ce sunt birul şi impozitul amintite aici şi cui 
trebuie date acestea? Ce vrea să spună apostolul când 
zice: ‘cui datoraţi frica, daţi-i frica’? 
25-27. Aplică aceste cuvinte: „cui datoraţi cinstea, daţi-i 
cinstea!” Cum se poate şti cui să se dea cinste în Biserică? 
Cum împlineşte cerinţa legii iubirea unul faţă de altul? 
28, 29. La ce se referă apostolul (în versetul 9) când 
zice: „Pentru că”, apoi menţionează mai multe porunci? 
Cum acţionează iubirea prin faptul că ţinem legea lui 
Dumnezeu faţă de semenul nostru? 
30, 31. Pentru ce iubirea n-ar putea fi întotdeauna 
motivul pentru ţinerea legii naţiunilor? Atunci, la care lege 
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se referă apostolul, de care creştinul trebuie să fie 
guvernat întotdeauna? 
32, 33. Cum trebuie atunci creştinul să facă faţă 
chestiunii de a participa la război? Identifică-i pe cei 
cărora, ca grup, li se aplică această regulă de conduită! Ce 
să spună aceştia în privinţa angajării altora în război, fie 
naţiuni sau indivizi? 
34-36. Spune ce poziţie trebuie să ia creştinul în privinţa 
afacerilor naţiunilor? La ce să se aştepte cel care este 
credincios lui Dumnezeu de la puterile conducătoare 
pământeşti? Descrie experienţele unora din timpurile pre-
creştine, care în împrejurări asemănătoare şi-au dovedit 
devotamentul neclintit faţă de Dumnezeu! Care va fi 
răsplata lor? Arată învăţătura din exemplul lor? 
37. Pe baza cărui principiu şi din pricina cărei relaţii 
creştinul adevărat refuză să ia parte la afacerile lumii? 
38. Descrie împrejurările care au necesitat exprimarea 
cuvintelor din Fapte 4:19, şi spune ce învăţătură poate 
trage din ea în acest timp poporul lui Dumnezeu! 
39-41. Aplică Romani 13:11! Arată importanţa timpului 
prezent şi împrejurarea care îndeamnă pe creştin să 

aprecieze adevărul prezent şi să accepte responsabilitatea 
şi privilegiul serviciului! Care fapte din adevărul prezent îl 
vor face capabil pe cineva să înţeleagă clar calea potrivită 
de acţiune pentru unşii lui Dumnezeu? 
42. Este raţional să credem că Dumnezeu are mai multe 
organizaţii pe pământ? Cum pot recunoaşte uşor toţi cei 
ce se susţin a fi unşii lui Dumnezeu, în care organizaţie se 
află privilegiul lor de a avea o parte în lucrarea Domnului 
care se face pe pământ în acest timp? 
43, 44. La care „noapte” se referă apostolul în versetul 
12? La care „ziuă”? Cum „se dezbracă cineva de faptele 
întunericului”? Cum „se îmbracă cu armele luminii”? 
45, 46. Cum se poate şti dacă cineva trăieşte sau nu 
frumos? Care este singura procedură înţeleaptă pentru cei 
care nu doresc să ia parte la lucrarea Domnului? 
47, 48. De ce privilegiu se bucură rămăşiţa de pe pământ 
în armata lui Iehova? Spune care este scopul 
avertismentului dat celor care nu se trezesc acum la ocazia 
de a se angaja ca martori în serviciu? Ce binecuvântări îi 
aşteaptă pe cei care răspund? 

 
*  *  * 

 
IEHOVA, MARELE ÎNVĂŢĂTOR 

[lectură radio de treizeci minute] 
 

Învăţătorul este cel care dă învăţătură elevilor. Un 
învăţător înţelept exercită răbdare şi indulgenţă faţă de 
elev, arătându-se îngăduitor faţă de ignoranţa lui şi faţă 
de multele lipsuri ce rezultă din neştiinţa acestuia. Un 
învăţător înţelept îl învaţă pe elev nu numai regulile şi 
legile care explică de ce anumite moduri de a acţiona 
sunt urmate de unele rezultate, ci el îi dă elevului şi 
anumite ilustraţii practice, dându-şi seama că experienţa 
este un dascăl bun. El îi demonstrează elevului său că 
regulile sau legile sunt corecte şi precise, continuând 
această demonstraţie până când elevul va fi pe deplin 
convins şi va învăţa bine lecţia. 

Potrivit Bibliei, Iehova Dumnezeu este cel mai mare 
învăţător din univers. Şcoala Sa este deja în funcţiune 
de peste şase mii de ani şi va continua să funcţioneze 
încă o mie de ani. Elevii Lui sunt întreaga familie 
umană. Biblia este cartea de legi şi reguli, toate 
trebuind să fie ascultate şi învăţate. De şase mii de ani 
Iehova dă ilustraţie după ilustraţie despre funcţionarea 
acestor legi, demonstrând creaturilor Sale că acestea 
sunt corecte şi potrivite, şi convingându-şi elevii că 
încălcarea acestor reguli sau legi aduce întotdeauna 
pedeapsa, iar ascultarea de ele aduce întotdeauna 
binecuvântări. Cele mai minunate demonstraţii că 
legile Sale sunt potrivite stau chiar înaintea noastră, în 

viitorul apropiat. 
Ca un învăţător înţelept, Iehova Dumnezeu nu se 

grăbeşte. El nu e iute la mânie, nu se enervează şi nu-i 
ocărăşte pe elevi. El manifestă faţă de ei o răbdare şi o 
indulgenţă minunate şi foarte vrednice de laudă. 

Prin toate aceste secole de răbdare şi indulgenţă, El 
a suportat şi s-a întristat de calea de acţiune şi de 
comportamentul elevilor Săi, şi totuşi i-a susţinut, a 
avut în vedere ignoranţa lor, nu le-a luat în seamă 
greşelile, decât dacă acestea s-au datorat încăpăţânării şi 
îndărătniciei. Greşelile din ignoranţă şi nerozie au cea 
mai prietenoasă înţelegere din partea Lui şi cei care le 
fac vor fi obiectul îndurării şi iubirii Sale celei mai 
delicate. Cu toate acestea, încăpăţânarea, îndărătnicia şi 
rebeliunea merită şi vor primi cea mai severă 
condamnare şi pedeapsă pe care Iehova Dumnezeu o 
poate da, anume, nimicirea veşnică, numită în Scripturi 
moartea a doua. Pentru a imprima această lecţie că 
nimicirea veşnică este pedeapsa Lui pentru 
încăpăţânare, Iehova Dumnezeu a dat multe ilustraţii 
care sunt înregistrate în Cuvântul Său. Biblia nu spune 
că Dumnezeu va chinui veşnic pe cineva şi acesta este 
motivul pentru care nu există ilustraţii ale chinului 
veşnic în Biblie. Astfel de ilustraţii se găsesc în crezurile 
şi în cărţile făcute de om, ca Infernul lui Dante. 
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Care sunt lecţiile despre care Dumnezeu vrea să 
înveţe neamul omenesc? Există multe lecţii; de fapt, 
prea multe pentru a vorbi despre toate într-o singură 
cuvântare. Dar aici este o listă parţială. 

Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să ştie că El este 
singurul Dumnezeu; că El este Creatorul tuturor 
lucrurilor; că din mâna Sa nu vine altceva decât daruri 
bune şi desăvârşite; că El este complet ne-egoist şi nu 
are în inimă decât cele mai bune interese pentru 
creaturile Sale; că El este înţelept, drept, iubitor şi 
puternic, că niciodată nu foloseşte vreuna din aceste 
însuşiri spre paguba creaturilor Sale; că ascultarea de 
legile şi aranjamentele Sale aduce pace, fericire, 
libertate şi viaţă veşnică, în timp ce neascultarea de 
aceleaşi lucruri aduce necaz, regret, suferinţă şi în cele 
din urmă moartea sau nimicirea veşnică. 

El, de asemenea, învaţă rasa umană că atunci când 
oamenii sau îngerii urmează propria lor înţelepciune, 
propriile lor dorinţe, căi şi planuri, indiferent cât de 
înţelepte şi potrivite pot părea acestea, ei ajung 
totdeauna în dificultate. El demască înţelepciunea 
acestei lumi şi arată că aceasta este nebunie înaintea 
lui Dumnezeu. El învaţă rasa umană că nu există altă 
cale de a obţine binecuvântări, viaţă veşnică, libertate, 
pace şi fericire decât prin ascultarea de legile Lui şi 
prin supunere completă faţă de planurile şi 
aranjamentele Sale. 

Toate aceste lecţii sunt arătate în Cuvântul Său, dar 
Iehova ştie, aşa cum ştie orice învăţător înţelept, că nu 
este suficient doar să memorezi anumite reguli şi legi, 
ci că sunt necesare experienţe practice pentru a 
imprima lecţii care nu vor fi uitate niciodată. De 
aceea, El a pus deoparte şapte mii de ani cu scopul de 
a da aceste experienţe. 

Importantă între aceste experienţe practice pentru 
om este că Dumnezeu a considerat înţelept să 
permită omenirii să-şi încerce propriile căi, planuri şi 
scheme, ştiind foarte bine că fiecare din ele va fi un 
eşec. Pentru mai bine de şase mii de ani Dumnezeu i-
a permis omului să-şi încerce cele mai înţelepte 
planuri financiare, politice şi religioase. Aceşti şase 
mii de ani sunt presăraţi cu eşecurile planurilor 
omului, ale speranţelor şi proiectelor sale. Fiecare 
plan financiar, politic şi religios pe care cei mai 
înţelepţi oameni ai pământului l-au putut concepe a 
fost un eşec, şi totuşi omenirea n-a învăţat lecţia atât 
de clar şi accentuat arătată în Cuvântul lui 
Dumnezeu, anume că „înţelepciunea acestei lumi este 
nebunie înaintea lui Dumnezeu”. 

Motivul pentru care planurile oamenilor eşuează 
este că ele sunt egoiste, în timp ce planurile lui 
Dumnezeu sunt întemeiate pe iubire; căci Însuşi Iehova 
a decretat ‘să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu 
tot sufletul tău şi cu toată puterea ta şi pe aproapele 

tău ca pe tine însuţi’. Orice proiect sau plan pentru 
binecuvântarea rasei umane, dacă este întemeiat pe 
orice altă bază decât pe iubire, este sortit eşecului, 
împreună cu durerea, dezamăgirea şi regretul care-l 
însoţesc. Şase mii de ani de înţelepciune a omului, cu 
toate eşecurile, dezamăgirile şi durerile ei, încă nu l-au 
învăţat pe om lecţia că legea şi planul lui Dumnezeu 
sunt cele mai bune. 

De ce este omenirea atât de neglijentă să înveţe 
aceste lecţii? Răspunsul este că de când omul a căzut, 
ca rezultat al păcatului, el a devenit mândru, arogant, 
lăudăros, redus, pervers, încăpăţânat, împietrit, 
îndărătnic şi rebel. Această stare îl împiedică să profite 
de pe urma experienţelor sale. Toate acestea pot fi 
rezumate într-un singur cuvânt: egoism. Egoismul este 
de la Satan şi este contrarul iubirii, care este de la 
Dumnezeu. Oamenii decăzuţi, chiar cei mai buni dintre 
ei, sunt controlaţi de egoism. 

Dumnezeu a plănuit să aibă un neam de fiinţe drepte 
şi fericite care să trăiască veşnic pe pământ. El a dat 
început acestui neam omenesc prin Adam şi i-a spus să 
se înmulţească, să crească şi să umple pământul. El i-a 
spus într-un limbaj clar şi accentuat că, dacă va asculta, 
el va trăi, iar dacă nu va asculta, va muri. Adam nu era 
ignorant cu privire la ceea ce cerea Dumnezeu de la el. 
Pavel zice: „Şi nu Adam a fost amăgit.” (1Timotei 
2:14) El avea cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, dar nu 
avea experienţe practice pentru a-l confirma; şi, când a 
venit un moment de criză, lui i-au lipsit încrederea, 
respectul şi devotamentul potrivit faţă de Creatorul său 
şi a ales cu premeditare să urmeze propria cale de 
acţiune. Fără îndoială, el a gândit că făcea alegerea în 
mod înţelept şi Dumnezeu i-a permis să facă aşa cum 
alesese. Rezultatul a fost că au venit în existenţă păcatul 
şi moartea, războaie, crime şi toate lucrurile rele. 

Dumnezeu a executat pedeapsa împotriva lui Adam 
scoţându-l din grădină şi lăsându-l să-şi urmeze propriile 
planuri şi dorinţe. După 930 de ani de efort zadarnic, 
el a murit. Dar ce moştenire îngrozitoare a lăsat 
posterităţii! Acest lucru este relatat la Romani 1:21-
31. Cităm o parte a acesteia: 

„Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au 
proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au 
dedat la gânduri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a 
întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit; şi 
au schimbat slava Dumnezeului nemuritor … De 
aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, … căci au 
schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au 
slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. … 
Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor 
patimi scârboase; … Fiindcă n-au căutat să păstreze pe 
Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în 
voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri 
neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de 
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nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de 
răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de 
înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 
bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, 
lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 
fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste 
firească, neînduplecaţi, fără milă”. 

Ce imagine înfricoşătoare a întregii familii umane! 
Şi totuşi, toată lumea trebuie să recunoască faptul că 
această imagine este una adevărată. Acum, punctul 
care trebuie observat este acesta: Dumnezeu nu 
trebuie învinuit pentru aceste stări. Omenirea nu 
trebuie să învinovăţească pe nimeni altcineva decât 
pe ea însăşi. Prima vină este pusă în seama lui Adam. 
El a condus rasa umană pe calea ei de acţiune 
descendentă şi fiecare din urmaşii lui a accentuat 
numai această mişcare descendentă. Oamenii 
încearcă să oprească această tendinţă de degradare a 
rasei umane, dar o fac într-un mod greşit. Ei încearcă 
s-o facă în propriul lor mod şi ignorând metoda lui 
Dumnezeu. Omul îşi foloseşte înţelepciunea şi 
puterea în mod egoist. El se străduieşte să aducă 
dreptatea folosind forţa. El foloseşte braţul puternic 
al legislaţiei şi al autorităţii militare, cât şi puterea 
propagandei pentru a modela opinia publică după 
linii false şi egoiste, şi pentru a se convinge că acestea 
vor aduce o stare de dreptate pe pământ. 

Încercarea de a impune oamenilor dreptatea a avut 
întotdeauna ca rezultat eşecul şi întotdeauna îl va avea. 

În ciuda celor şase mii de ani de eşec, omul este încă 
încrezător în succesul propriilor sale planuri, se laudă cu 
propria sa putere şi abilitate, prezice cu optimism 
succesul proiectelor sale şi continuă să facă legi 
restrictive, să stabilească guverne prin dictaturi, 
birocraţii şi alte metode de forţă. După câte s-ar părea, 
el nu trage învăţătură din lecţiile pe care Iehova i le-a 
dat de-a lungul experienţei din trecut. 

Dar Scripturile ne asigură că doar peste puţin timp 
Iehova Dumnezeu va interveni pentru folosul rasei 
umane şi va distruge printr-o nimicire completă şi 
veşnică toate legile, dictaturile şi birocraţiile restrictive, 
împreună cu toate celelalte mijloace de forţă, cruzime 
şi asuprire de pe pământ. Această nimicire este numită 
„bătălia zilei celei mari a Dumnezeului Cel 
Atotputernic”. Ea va fi o victorie a dreptăţii asupra 
nedreptăţii, a iubirii asupra egoismului, a justiţiei asupra 
asupririi şi a adevărului asupra minciunii. 

Această bătălie va convinge majoritatea omenirii că 
planurile oamenilor sunt planuri greşite, calea lor este 
una greşită şi înţelepciunea lor este nebunie. Ea îi va 
mai convinge de asemenea că există un Dumnezeu, că 
El este înţelept, drept şi puternic, şi că a permis omului 
să-şi urmeze propriile planuri numai pentru a-l învăţa 
inutilitatea acestora. 

Acum, să rezumăm câteva din lecţiile pe care Iehova 
Dumnezeu, ca un mare învăţător, le-a dat rasei umane 
de-a lungul celor şase mii de ani de istorie umană. 

Prima mare lecţie este cea amintită deja, anume, că în 
Eden Dumnezeu şi-a retras puterea şi controlul de peste 
rasa umană şi i-a lăsat să-şi urmeze propriile dorinţe 
pentru a-i învăţa lecţia că, Cuvântul Său este adevărat, 
că încălcarea legii Lui este păcat şi va aduce cu sine 
pedeapsa sub forma sărăciei, mai mult păcat, nenorocire, 
nelegiuire, război, suferinţă, nesiguranţă, teamă, asuprire, 
speculaţie, crimă, ură, egoism, etc. Dumnezeu doreşte ca 
întreaga rasă umană să înveţe această lecţie şi o va 
continua astfel până când vor fi născuţi toţi copiii lui 
Adam, ca ei să poată profita de pe urma acesteia. 

Omenirea şi-a urmat propria cale pentru primii 
1.656 de ani din istoria pământului, până la potop, iar 
rezultatul înţelepciunii omului este arătat la Geneza 
6:5, 7, în aceste cuvinte: „DOMNUL a văzut că răutatea 
omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile 
gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi 
numai spre rău. Şi DOMNUL a zis: Am să şterg de pe 
faţa pământului pe omul pe care l-am făcut”. Ca 
urmare, Dumnezeu a trimis un potop şi a nimicit toată 
lumea, cu excepţia dreptului Noe şi a familiei lui. Mulţi 
oameni Îl învinovăţesc pe Dumnezeu pentru acest 
potop şi Îl acuză de cruzime şi răutate în legătură cu 
acesta. Din contră, să distrugi astfel de oameni 
nelegiuiţi şi corupţi este un act îndurător. Naţiunile 
civilizate pun capăt în mod îndurător vieţilor 
criminalilor pentru binele lor şi al altora. 

Dar marea lecţie aflată în spatele acestei manifestări 
a puterii este trecută cu vederea de aproape toată 
lumea. Ca un mare învăţător, Dumnezeu i-a învăţat pe 
oameni lecţia că El poate distruge într-o clipă păcatul şi 
răul şi pe toţi păcătoşii, dacă ar dori asta. De asemenea, 
El i-a mai învăţat o altă lecţie, predată peste tot în 
Cuvântul Său, anume că El nu va permite niciodată 
păcătoşilor să se bucure de viaţă veşnică, ci îi va nimici 
în moartea a doua. Prin potop, Dumnezeu a ilustrat pur 
şi simplu exact ceea ce învaţă Cuvântul Său, că El este 
Atotputernic şi îi va nimici pe păcătoşi. Permiţând 
acestor stări să existe timp de 1.656 de ani, Dumnezeu 
a ilustrat de asemenea faptul că este îndelung răbdător, 
îngăduitor, îndurător şi iertător. Salvându-l pe Noe şi 
familia sa, El a ilustrat faptul că numai cei drepţi vor 
avea viaţă şi binecuvântări de la Iehova Dumnezeu. 

În planul divin a venit timpul când Iehova a dat o 
ilustraţie a felului de credinţă ce-i plăcea Lui şi care-i 
dădea dreptul cuiva la favoarea şi binecuvântarea Sa. 
Pentru a face această ilustraţie, El l-a folosit pe Avraam. 
El i-a cerut să-şi părăsească propriul popor şi casa 
tatălui său şi să meargă într-o ţară străină, şi i-a spus că 
după ce sosea acolo va face un legământ cu el. Avraam 
a mers 2.400 de kilometri până în această ţară şi acolo 
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Dumnezeu a făcut un legământ sau o învoială pentru a-l 
face tatăl multor naţiuni şi pentru a-i da ţara Palestina, 
o promisiune care va fi împlinită faţă de Avraam atunci 
când va fi înviat din morţi. El a folosit de asemenea 
credinţa lui Avraam ca un model de credinţă pe care 
poporul Său trebuie să o posede pentru a-i plăcea lui 
Dumnezeu. În felul acesta Avraam este numit „tatăl 
celor care cred”. 

Este scris că ‘Avraam l-a crezut pe Dumnezeu şi 
credinţa lui a fost socotită ca neprihănire’. Astăzi 
există puţini oameni pe pământ care au o credinţă ca a 
lui Avraam. 

Când Dumnezeu a scăpat pe copiii lui Israel de sub 
puterea lui Faraon, El îi învăţa pur şi simplu o altă 
lecţie. Faraon îl ilustrează pe Diavol. Faraon a asuprit 
pe poporul ales al lui Dumnezeu. Diavolul îi asupreşte 
pe toţi oamenii de pe pământ. Dumnezeu intenţionează 
să-i scape pe toţi oamenii de sub puterea Diavolului şi 
să-l distrugă complet pe acesta. Cuvântul Său ne spune 
aceste fapte, dar Dumnezeu şi-a ilustrat scopul atunci 
când şi-a scăpat poporul de mândrul, îngâmfatul şi 
sfidătorul Faraon şi a înecat oştirile acestuia în Marea 
Roşie. Aceasta înseamnă că Iehova îi va elibera pe toţi 
de Satan şi puterea lui şi-l va nimici pe acesta. 

De multe ori Dumnezeu a purtat bătălii pentru 
poporul Său ales, izraeliţii, şi a nimicit un mare număr 
din duşmanii lor. Scepticii, savanţii şi alţii, călăuziţi de 
propria lor înţelepciune omenească, văd doar cruzime şi 
nedreptate în aceasta şi Îl acuză pe Dumnezeu de 
intenţii şi scopuri rele. Dar marele Învăţător preda 
numai o lecţie, pe care aceşti oameni sunt împiedicaţi s-
o înveţe de propria lor înţelepciune omenească, de 
propria lor îngâmfare. 

Duşmanii lui Israel erau şi duşmanii lui Dumnezeu. 
Cuvântul Său declară că El îi va nimici pe toţi duşmanii 
Lui în moartea a doua. Iehova a dorit să ofere ilustraţii 
despre faptul că El avea putere să-şi distrugă duşmanii şi 
că în cele din urmă va face aceasta; de aceea, au existat 
aceste mari distrugeri de viaţă prin grindină, ciumă şi în 
alte moduri. 

Prin distrugerea Sodomei şi Gomorei şi prin 
eliberarea dreptului Lot, Dumnezeu a dat o altă 
ilustraţie a puterii şi a scopului Său de a nimici tot răul 
şi pe toţi răufăcătorii şi de a-i elibera pe cei drepţi. 

Prin ocrotirea vieţii lui Daniel în groapa leilor şi a 
celor trei evrei în cuptorul de foc, Dumnezeu a ilustrat 
puterea şi hotărârea Sa de a se îngriji şi de a-i proteja 
pe urmaşii Lui credincioşi în toate timpurile şi în felul 
acesta să-şi confirme Cuvântul. 

În trecut, Iehova şi-a ilustrat mai ales puterea şi 
dreptatea, dar curând va veni timpul când El va oferi 
ilustraţii ale iubirii Sale. Cu toate acestea, înainte de 
acel timp, El va da încă o ilustraţie a dreptăţii Sale. El a 
decretat în mod drept că nici un păcătos nu va trăi, ci 

toţi încăpăţânaţii şi îndărătnicii în ciuda celor şapte mii 
de ani de şcoală, vor fi nimiciţi complet în moartea a 
doua. El a decretat că toate instituţiile rele vor fi 
distruse. În armonie cu aceste decrete, El a aranjat să 
vină „bătălia zilei celei mari a Dumnezeului Cel 
Atotputernic”, care acum se află chiar în faţa noastră. 
Această bătălie este numită „ziua cea mare a mâniei lui 
Dumnezeu” şi „ziua răzbunării”. În această bătălie 
Iehova Îşi va demonstra din nou poporului Său 
dreptatea şi puterea, nimicind toate planurile făcute de 
om, de păcat, nedreptate şi asuprire şi cele politice, 
financiare şi religioase. Doctrinele false vor dispărea 
pentru totdeauna; legile restrictive vor fi interzise 
pentru totdeauna; naţiunile vor fi zdrobite în bucăţi ca 
vasul unui olar şi niciodată nu vor mai fi refăcute; 
întregul pământ va fi pus sub un singur guvern, un 
guvern divin cu Isus ca Rege. 

Acest guvern va continua apoi să demonstreze 
iubirea lui Dumnezeu, deschizând mormintele şi 
aducându-i de acolo pe cei morţi şi învăţându-i şi pe 
aceştia, împreună cu milioanele de oameni vii care nu 
vor merge în mormânt, adevărul despre planurile şi 
scopurile lui Dumnezeu; învăţându-i învăţătura 
adevărată în locul doctrinelor false; făcând un nou cod 
complet de legi care nu va aduce foloase celor bogaţi şi 
asuprire celor săraci; răsplătindu-i pe cei ascultători cu 
sănătate, putere, libertate, pace şi viaţă veşnică, chiar 
aici pe pământ. 

Dându-l la moarte pe singurul Său Fiu născut pentru 
a fi Răscumpărătorul omului, Dumnezeu făcea o 
ilustraţie sau o demonstraţie practică a iubirii Sale. El 
confirma faptul repetat adesea în Cuvântul Său, că 
Dumnezeu este iubire. De aceea, noi citim că „atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul 
Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică”. Bazat pe faptul morţii lui Isus, 
va fi posibilă o înviere a tuturor celor morţi. Această 
înviere a celor morţi va fi cea mai minunată ilustraţie a 
marii iubiri a lui Dumnezeu, precum şi a îndurării Sale 
nemărginite. Pentru o mie de ani Dumnezeu va 
continua să-şi demonstreze iubirea şi îndurarea 
scoţându-i din mormânt pe toţi care se află acolo şi 
binecuvântându-i cu o cunoştinţă perfectă a adevărului, 
dreptăţii şi iubirii. 

S-ar părea că aceste lecţii, atunci când se vor 
termina, vor aduce pe fiecare persoană care a trăit 
vreodată, în armonie cu Dumnezeu; dar Biblia învaţă 
că unii vor rămâne împietriţi, egoişti şi răi la inimă şi 
că aceştia, la sfârşitul celor şapte mii de ani, vor fi 
nimiciţi în moartea a doua. Acesta va fi un alt act de 
îndurare şi iubire din partea lui Dumnezeu. A-i lăsa să 
trăiască pe păcătoşii cu voia, când ei ar fi un blestem 
veşnic pentru ei şi pentru alţii, nu este o parte din 
programul divin. Planul lui Dumnezeu pentru cei rebeli 
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este arătat în Ieremia 51:39, 57, care zice: „Vor 
adormi somnul cel de veci şi nu se vor mai trezi”. 
Această pedeapsă a unei nimiciri instantanee, fără 
vreo suferinţă legată de ea, ilustrează puterea, 
înţelepciunea, dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu. 

Cei care vor fi lăsaţi să trăiască vor fi cei cu 
bunăvoinţă, cei ascultători, cei care au învăţat bine 
lecţiile şi care, prin urmare, au drept la darul lui 
Dumnezeu, care este viaţa veşnică. 

Aceştia vor cunoaşte bineînţeles planurile şi 

scopurile lui Dumnezeu; ei vor şti că El este singurul 
Dumnezeu adevărat; ei vor avea o încredere absolută în 
El şi nu se vor încrede în înţelepciunea omului. Ei vor 
asculta legea Sa pentru totdeauna şi vor face veşnic 
voinţa Lui. 

În felul acesta vedem că marelui Învăţător Îi va lua 
şapte mii de ani să-şi înveţe poporul marele adevăr 
declarat de Isus: „Şi viaţa veşnică este aceasta: Să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” – Ioan 17:3. 

 
ÎMPOTRIVIRE FAŢĂ DE ÎMPĂRĂŢIA LUI CRISTOS 

[lectură radio de cincisprezece minute] 
 

Când Isus a fost pe pământ, acum aproape 
nouăsprezece secole, El n-a eşuat niciodată să îndrepte 
atenţia ascultătorilor Săi spre viitoarea Lui Împărăţie. În 
toate parabolele Sale, El a vorbit despre acea Împărăţie. 
Într-o parabolă, El S-a ilustrat ca „un om de neam mare 
care s-a dus într-o ţară depărtată ca să-şi ia o împărăţie 
şi apoi să se întoarcă”. Isus era acel tânăr de neam 
mare. El s-a dus într-o ţară depărtată acum aproape 
nouăsprezece secole. La întoarcerea Lui, adică la cea 
de-a doua Sa venire, El şi-a întemeiat Împărăţia. 
Aceasta este Împărăţia pentru care Isus şi-a învăţat 
urmaşii să se roage, zicând: „Când vă rugaţi, să ziceţi: 
… Să vină Împărăţia Ta”. 

Aşa cum este declarat la Apocalipsa 20:6, această 
Împărăţie va fi de o mie de ani; acesta este motivul 
pentru care oamenii o numesc Mileniu. Cuvântul 
„Mileniu” înseamnă o mie de ani. Într-un limbaj care 
nu poate fi înţeles greşit, Scripturile învaţă că această 
Împărăţie, când va fi întemeiată, va fi chiar aici pe 
pământ. Ele învaţă că în timpul acestei Împărăţii 
Satan va fi legat şi Cristos va acţiona pentru a 
binecuvânta toate familiile pământului, atât pe cei vii 
cât şi pe cei morţi. 

Scripturile învaţă mai departe că această 
binecuvântare va consta într-o trezire din somnul morţii 
pentru toţi cei care se află în morminte şi că aceştia, 
împreună cu toţi cei vii, vor fi scăpaţi de puterea lui 
Satan; vor fi scăpaţi de păcat şi moarte; de boală, 
durere şi suferinţa de tot felul; de sărăcie, de asuprire, 
de războaie şi de frica de acestea; de toate doctrinele şi 
crezurile false, până când toţi vor cunoaşte adevărul, 
aşa cum este declarat de Isaia, care a scris: „Pământul 
va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI ca fundul mării de 
apele care-l acoperă.” – Isaia 11:9. 

Noi citim că atunci când se va încheia această 
lucrare a Împărăţiei ‘orice genunchi se va pleca şi orice 
limbă va mărturisi, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că 
Isus Cristos este Domnul’ (Filipeni 2:10, 11) Noi mai 
citim că fiecare om va sta sub smochinul şi sub viţa lui, 

fără nimic care să-l necăjească sau să-l facă să-i fie 
teamă (Mica 4:4). Imaginaţi-vă un pământ perfect, plin 
cu o rasă mulţumită, perfectă şi fără păcat, având viaţă 
veşnică împreună cu pace, libertate şi fericire, fără 
suferinţă, durere, lacrimi sau moarte. 

Aceste rezultate fericite vor fi realizate de Împărăţia 
viitoare a lui Cristos. Nu este de mirare că Isus a expus 
întotdeauna ilustraţia despre Împărăţie înaintea 
ascultătorilor Săi. Această Împărăţie este singura 
speranţă a lumii. În timp ce Isus se referea adesea la 
această Împărăţie ca „Împărăţia Mea”, totuşi, în 
majoritatea cazurilor El a numit-o „Împărăţia lui 
Dumnezeu”. Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu în 
sensul că Dumnezeu a aranjat înainte să fi început 
lumea ca ea să vină şi este Împărăţia lui Cristos în sensul 
că Dumnezeu l-a numit pe Isus, ca Fiul şi Moştenitorul 
Său, pentru a face lucrarea Împărăţiei şi i-a dat puterea 
şi autoritatea s-o facă. 

Dar cineva ar putea insinua: cu siguranţă nimeni nu 
s-ar împotrivi şi nu s-ar opune întemeierii unei împărăţii 
care va fi o binecuvântare pentru toţi, atât vii cât şi 
morţi. Cu toate acestea, Scripturile arată că va exista 
împotrivire faţă de această Împărăţie. Vorbind despre 
întemeierea ei,  psalmistul zice: „Împăraţii pământului 
se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva 
lui Iehova şi împotriva Unsului Său.” (Psalmii 2:2) 
„Unsul” lui Iehova este Fiul Său; de aceea, în versetele 
10 şi 12 citim: „Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu 
înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! 
Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe 
calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă”. 

Observaţi faptul că acest text spune că cei care sunt 
amintiţi că se împotrivesc Unsului lui Iehova sunt 
„împăraţii pământului”, „domnitorii” şi „judecătorii”; 
şi celălalt fapt, că dacă ei nu „dau cinste Fiului”, vor 
pieri din pricina mâniei lui Iehova împotriva 
încăpăţânării şi rebeliunii lor. 

Împotrivirea faţă de lucrurile drepte se presupune de 
obicei că vine de la pătura socială de jos a societăţii. De 
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aceea, când citim de lupte, greve, tulburări, bolşevism, 
oamenii sunt înclinaţi să acuze aşa numitele „mase 
populare”, „elementul clasei muncitoare”, etc., ca fiind 
vinovaţii. Dar, potrivit textului care tocmai a fost citat, 
împotrivirea faţă de întemeierea Împărăţiei lui Cristos, 
singurul guvern care va aduce tuturor oamenilor 
binecuvântări universale, va veni din partea aşa-numitei 
„pături sociale superioare” în viaţă, de la împăraţi, 
domnitori, judecători.  

Pentru majoritatea oamenilor aceasta ar părea cu 
totul incredibil; totuşi, istoria arată că cele care s-au 
împotrivit întotdeauna la tot ce are legătură cu 
Împărăţia lui Cristos au fost elementele financiare, 
politice şi religioase ale lumii. Acum nouăsprezece sute 
de ani „împăraţii” şi „domnitorii”, însemnând 
politicienii şi „judecătorii”, nedrepţii ce stăteau pe 
scaune de judecători în zilele acelea, au fost cei care l-
au condamnat la moarte pe Isus, un om nevinovat, 
fără vreo dovadă de vină; de asemenea, liderii 
religioşi, cărturarii, fariseii, preoţii cei mai de seamă şi 
bătrânii, care pretindeau că cred în Iehova Dumnezeu 
şi care erau învăţători numiţi ai lucrurilor religioase, 
care Îl aşteptau pe Mesia; toate aceste clase au fost 
cele care au încuviinţat uciderea Fiului lui Iehova 
Dumnezeu, care venise în lume pentru ca lumea să fie 
mântuită prin El. Aceşti oameni ai finanţelor, 
politicieni şi lideri religioşi, au pus la cale cel mai 
nelegiuit complot care a fost născocit vreodată pentru 
a da morţii un om nevinovat, complot care a avut 
succes în planurile lor nelegiuite. 

Spre sfârşitul secolului XIX, Studenţii internaţionali 
ai Bibliei au început să anunţe faptul că Împărăţia lui 
Cristos va fi întemeiată cu mare putere şi glorie pe 
acest pământ. Ei au arătat dovezile din Biblie, pe care 
nici o fiinţă umană nu le-a putut contrazice. Acum, ei 
continuă această lucrare cu zel şi energie îndoite. 
Aproape cincizeci de milioane de cărţi şi broşuri în 
treizeci de limbi au circulat pe întreg pământul şi fiecare 
din acestea anunţă faptul că Împărăţia lui Cristos va fi 
întemeiată în curând pe pământ. Mai mult de o sută de 
staţii radio anunţă acum acelaşi fapt în fiecare 
săptămână. Milioane de oameni simpli ascultă cu 
bucurie mesajul şi în fiecare zi alte mii „ascultă” şi 
inima li se înveseleşte. 

Dar în decursul acestor ani, mesajul răspândit de 
Studenţii Bibliei - cel mai bucuros mesaj pe care acest 
pământ l-a auzit vreodată - a primit împotrivire cu 
violenţă din partea aceloraşi clase care s-au împotrivit 
şi lui Isus şi care au fost prezise de psalmist, anume de 
„împăraţi”, „domnitori”, „oameni mari” şi 
„judecători”. Mesajul pe care noi îl răspândim este 
prezentat într-o lumină falsă, denaturat şi pervertit 
pentru a-i influenţa pe oameni împotriva lui. 
Politicienii au asigurat adoptarea unor hotărâri pentru 

a opri distribuirea literaturii ce anunţă binecuvântările 
viitoare ale Împărăţiei. Mulţi din liderii religioşi şi-au 
îndemnat turmele să ardă cărţile şi s-au alăturat altor 
metode în împotrivire. 

Acum, ajungem la întrebarea noastră finală: De ce 
oamenii aflaţi la putere se împotrivesc întemeierii 
Împărăţiei lui Cristos? Răspunsul este că oamenii aflaţi 
la putere sunt egoişti, la fel ca ceilalţi membri ai rasei 
umane. Ei se bucură de privilegii speciale, pe care 
masele nu le au. Oamenii din finanţe îşi folosesc bogăţia 
excesivă pentru a controla preţurile; pentru a cumpăra 
imunitatea atunci când sunt ameninţaţi cu urmărirea 
penală; pentru a corupe judecători şi juraţi, pentru a 
controla ziare şi pentru a cumpăra drepturi pentru 
utilităţi publice care ar trebui să aparţină poporului. 

Politicienii deţin locuri de putere şi influenţă; ei sunt 
căutaţi de alţii care au motive personale şi care doresc 
o legislaţie specială de care să fie protejaţi; ei deţin sub 
control mult patronaj politic şi se bucură de o anumită 
imunitate ca rezultat al poziţiei lor. Liderii religioşi au o 
slujbă uşoară cu multă influenţă şi prestigiu. Ei 
controlează faptele unui mare număr de oameni; au o 
influenţă politică mereu crescândă şi sunt principalii 
sfătuitori ai unui mare număr de indivizi. 

Dar atunci când Împărăţia lui Cristos va fi 
întemeiată, se vor sfârşi pentru totdeauna orice 
privilegiu, imunitate şi avantaj special. Tot ce seamănă 
a egoism va fi nimicit de pe pământ. Va exista doar un 
singur guvern sub cer şi acest guvern va fi o Împărăţie, 
iar Isus va fi Regele. Aceasta va însemna că toţi ceilalţi 
regi îşi vor pierde scaunele de domnie şi puterea. În 
Psalmul 2:6 citim: „Totuşi, Eu am uns pe Regele Meu 
pe Sion, muntele Meu cel sfânt”. Iehova Dumnezeu 
este Cel care vorbeşte, şi regele Său este Regele Isus. 
În Psalmul 72:1, 2 citim din nou: „Dumnezeule, dă 
judecăţile Tale Regelui, … el va judeca pe poporul 
Tău cu dreptate şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire”. 
Da! Când această Împărăţie va fi întemeiată, ea va 
funcţiona în interesul celor nenoroci i, celor asupri i, 
cei care au fost deposedaţi de drepturile lor de aceia 
care acum deţin privilegii speciale. Această Împărăţie 
va întemeia dreptatea, libertatea şi pacea pe pământ. 
Prin urmare, ei i se vor împotrivi toţi cei care iubesc 
nedreptatea, aceia care îi deposedează pe alţii de 
libertatea lor, şi toţi militariştii care aprobă războiul în 
locul păcii. 

Legile acestei Împărăţii vor fi absolut drepte, 
deoarece Dumnezeu va fi autorul lor. Bineînţeles că 
aceasta va pune capăt slujbelor de legislatori care sunt 
acum pe pământ. Fiind egoişti, fireşte că ei se vor 
împotrivi acestei noi Împărăţii. Sub această Împărăţie 
vor lua sfârşit boala şi moartea. Ea va pune capăt 
meseriilor de doctori, chirurgi, antreprenori de pompe 
funebre; spitalele şi cimitirele nu vor mai fi folosite. 
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Păcatul şi infracţiunea vor lua sfârşit; de aceea, nu va 
mai fi nevoie de judecători, juraţi, avocaţi, poliţişti, 
curţi sau departamente de justiţie. Toţi acei oameni 
care se bucură de privilegii speciale sub aranjamentul 
prezent le vor pierde, iar din pricina egoismului din 
inima lor se vor împotrivi întemeierii unei Împărăţii 
care, din instinct, ei simt că îi va deposeda de 

avantajele lor prezente. Acest lucru explică de ce va 
exista împotrivire faţă de Împărăţia lui Dumnezeu şi de 
ce va veni aceasta din partea celor care se află la 
putere, clasele „superioare”. Cei care persistă în 
împotrivirea lor vor muri în moartea a doua ca duşmani 
ai lui Dumnezeu, duşmani ai semenilor lor şi duşmani ai 
adevărului şi dreptăţii. 

 
 

*  *  * 
O SCRISOARE INTERESANTĂ 

 
 

DUMNEZEU ESTE LA CÂRMĂ 
 
 

IUBIŢI FRAŢI, 
 „Căci mie nu-mi este ruşine de veştile bune; deoarece ele sunt puterea lui Dumnezeu pentru salvarea oricui 
crede” – Rom. 1:16, Diaglott.  
 
 Salutări celor iubiţi. 
 
 Adunarea noastră a votat să vă trimitem o expresie scrisă a încrederii noastre în atitudinea voastră faţă de 
favorizaţii lui Satan, precum şi în noua şi foarte mângâietoarea aplicare a adevărurilor evangheliei la stările 
prezente. 
 
 Niciodată în istoria bisericii sau a naţiunilor umanitatea nu s-a aflat într-o nevoie mai mare de o domnie 
atentă, totuşi severă şi neînduplecată. Niciodată ei n-au fost mai intoleranţi faţă de planurile şi scopurile 
exprimate ale lui Dumnezeu. Şi, în timp ce privim dezordinea cruntă şi rebeliunea pe toate părţile, putem 
numai să ne minunăm de spiritul de prietenie şi dreptate manifestate de iubitul nostru frate Rutherford şi de 
asociaţii lui credincioşi de la sediul central. 
 
 În timp ce, fără îndoială, mulţi foşti fraţi critică - deoarece punctele lor de vedere pe care le nutresc demult 
sunt deranjate - Turnurile şi cartea Guvern sunt pentru micul nostru grup de consacraţi din acest loc „hrană 
tare” la timpul potrivit. 
 
 Dorim să ne exprimăm pe scurt încrederea noastră maximă atât în învăţăturile spirituale şi interpretările 
Scripturale, cât şi în administrarea şi conducerea activităţilor Societăţii din această ţară şi din altele. 
 
 Rapoartele din Cartea Anuală sunt un izvor de mulţumire extremă şi o asigurare că Dumnezeu este la 
cârmă şi triumful final nu poate fi prea departe. 
 
 Fie ca mâinile să vă fie întărite şi inimile încărcate de har divin pentru a continua mărturia prin toate 
mijloacele folosite acum, până va fi câştigată victoria.” – 1Ioan 3:1, 2. 
 

Ai voştri fraţi prin harul Său, 
ECCLESIA DIN QUINCY (Mass.) 
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