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,,$1  boţi fin tăi vor fi învăţaţi EIe Iehova; şi mare va fi 
paca fiiIr tăi. - Isaia 54 : .73. 

I 	a •dovedlt-o credrnicjoşja lui Iuirnrneu. Aoasta a 
dl%jt algurarroa• că  E1 va trndep1ni 	1mflntn1 IRMai eu 
Abraaini de a biliocuvânita foaite natlunile rn ăm ţ rituliil. E 
dăd, congerea rnedrujniclrnat ă  că, ii€tămânfij1 Su cu 
Davd pntlru Im4tje nu va da gres, ci Ia fmnul 
Otă ir ţt va aiare Moto t - rliI Iui mesnnic si Ia timpul 

hotă rtt va tntemeta Impărlăţ a tn mâna Sa putorn1că.. W 
15. 12. 

Pebruairie 
{j voi zttrobI diii,atniea Inf ne polvnIai IuI, •t voj 

lovrl pe oel ce-1 urăac. - Ps. 89 : 23. 

l,egâm bintul lut Ieova pentru îm ălrătia vectnt ri 
va dia, grs, va d ă tnurt caoere1e sj Iuna. (89 : 
Des,oeeai, aoeja ciaa•i suf ăr ooan ă  dieoairace ei rnmeazb, 
pe urnmele nasilorr unuflui 1uj I)urmnezeu, Isus Chr1tos, 
se va tinpărt ăş l de bur ă tea lui Du.minezcu el v&r ve-
(Iia iJifl de fer al Re1ii4 Siu cum va • fj arnlleat 
liultru:or dusmanilor Iiii Meafa: ,.Upde sunt, I)oarmne, 
îndiirărllle Tale dintâi. De carl le-al iurat Iui David, tn 

iiircioia Ta? Adu-Tj s,min.te, Dor,mae, de 
robIlor TăI, aidu-Ţi aminrtjci c ă  port in s&n ocera multnr 
rnopoalre; adu-Ti amIrn,te de oeărIe vrăşmasior rnj, 

iigtrnir, de ocă .riie Ior ţimrpotriva prsiftor jnu u  (Me-
aI TăIu. (89 : 40-51). ln mod ineviliahjI (ce nu poate ri 
nittft,îrat), toate yj ţ iuinil1e cairl sirnt dusmatnle Reeul 
iine ail Iul Iehora4 preumbrlrt pr1n David, merit ă  u 
sever tratament dLn mâna lui Duanneeu, tn colifoir-
mltaite tu cuivintele psaliinull,u.j profetjc. W 1. 5. 

10 Pebru.airîe 
Eu imi puia vteiata  pentrii ot. - lOami 10 :15. 

• Nunnir( otle bleneficiaz ă  dc monrrliea Sa oai jertfă  de ră,ii-
curmpărare. Numiaii rnerortru a.ceitea Şj_a pus EI vleatai 
Sa., Oilier ,,turinei ai lnil ă,untrul staruiului aneeia,1 
arsntamernit.ulu.i legâmân 4iu,,IqÉ  •albrraiaimic, lsunt cele dlrntâi 
rcari ben.eti,ce ăi cle moartieai Sa. Aceaslir. dieoarece merrj. 
t.uiI jertferi SaiIe cI.e rffisrurii se aplică  mai trntâl ţa 
rr1, delriirită. cdi.nei Inrr tn deoutrsijll aoestei .perioade 
de tijnp deIa mairlica Srai şj ,până  la sfârşjtufl fina.1 al 
acestei Iumi n c~Iepiuht 1e, în Armahedorn. Din.rricinra  nces. 
trn piii,e foiorase, icii isunrt favoriza ti să, jntre în Irnnă -
ră tle şj lsă  şadiă  I iurrr ă. eu  Chrratos rne . troniuI Să,u 
ces, precum şj să  dornineas ă  îrmpreurnă  cu FJl o ml 
de aJn( Darr Isua pse voa1iaj Sia llri moaa-te pentru 1&(O 
oIe., turavsiv arcelea earj câstigă  vieata v€cinfcă  pe Pă-
mânt • qub« îmrăţ fa ceuajIlolr. Aeasta e.st,e aclev ărat, 
dieannce vfearai pe crnsre aie.rtfjt-o E1, pernrtlru allIti1. era 
vieată  urmarniă  pământească . Toti aceia oarridoresc vleaţă  
veicini el, tiebue să  dettirniă  oiIe Sai1e. Penttlru undj oa 
aeeştia muai E1. W 15. 5. 

11 Februairle 
Şi Mo&se adruze pe Aatron si,  v ie riît săl Şi-j aiJăă  eu 

- iiov 8:0. 

A.aron iI gt-area aa de cua4l ţjle rnrreulmbrc pe omiil peir-
fct Isus pe vrerrnea cârid ae adurre pe siPe in c1ep1n ă  
caerr,re Iuj Durmnezeur snre a la.ce ceenco cIe aei fna-
inte cma vrjrnr ţa Iuii . Dtirnrozeu periiitrii E1. (Evr, 7 : 26). Par 
tn ce priveş te pe credncioşi ,j ur-ma.si ai liii Tsiîs, cari 
sunt recrutalţl din rnijIocul urmaşilor pă c.ăto şi ai la,ii 
Aclrnin, • arcesta au nevoie de curătlrf, înrt.ricf siint pîll 
ta.ţi lin apele adevărtilruj cri.resc. DuDIII cum Moise sn ă lă  
lie fjij lrrrj Aaron, torti aisa sprl ă  Tsnisi rne rcelPa1tj memhrl 
ri prrreoltie1 regule. biinarica. (Ff. 5 : 25-27), Supunerrea de 
a fj snăiI,at, sjrnboliaeraz ă  aocufltrirera persnanéil c1e adevăr 
J)ii.ăJ 1.a punctul de a intra :ntro îrnvnial ă  cii Diimrnzeu 
de a frae voia Sa, ş  apo,i de a fi p ăscutj din a ă, (ade-
văr) ş i drin spiri (Iorarn 3 : 3, 5), Acerasta, îrnere.,amnă  că  
0au fost n ă ou ţ i de Ielhova Durnrn,ezeu prjn epj.riitlui Său, 

	

. 	 12 ?ebruirIe 
Iallă  ce AR fItUL $ a p 	 e1iti,ef eă  Eu 

suiat Ca tlne. Dai te vit  iiirue. wl etI.VM vifte toi em b 
oclil! - P. 5S:21 

Pclrglornlş t1j nerleglujt.j pu JuTecsrt că  Da,mnzeru .ar ti 
tntocmeI oa ei F,j au stah 1ilif proprriul Ior sitrandaird uTTlem% 
ş i p.porl au vnnif. Der Durnrnezeu Or rrl când F.1 nr RT)roba 
eCP&.e st,arndarri,urri si ca 54 cArnd F.l ar ţnfrehiiintn 1iC 
aireş tî r!igIocisti  siwe a fl nrpjrtnni1 51 re,iezernte1itl 

• Să l Acnrn, t.lmnul de eereetnre şi tudeentiÇ eote eci. r ă -
cera-ve Dumneinen m.rii rleparrte? Nu: sj E1 nii tece. El 
a ririirrat rne marforli S?tI ş4 prh-i aoetia R trlmls icara-
Ju1 S ăvi de it4er,at ă. Prin ei. Tlsirnrrezeu dem,aic ă  ne eeI 
neleoijiiti cn fă arrnici, nrI cfliEefe4lir.ă  lmnresla rea Tr crarrr 

reş tl,a anj făcut-n tu rrtrrivire îţ  Ţ)umezeu. Prirrr marfroiiLi 
(l.i crOdjrnrrrngj, F,1 puîe chestluner ?n mod e1e.r ţ fe 

pentru pulHe, ssvb nehli eeio.r, ne1eu1t1. A5tDt iusttfcă  
1 porfeai Sa c1e lergămArn.t dovedind dt El rnr etc 

lyănrtla,rr lra neieeiiirerr oaniernllor oari ai,n-i tr ă.lealc ?n ooari-
formitate cu liegărnântuI. W 1. 7 

13 Fehruatrle 
1WORue şl Arern WM tnnt t,n 	tiii r,,*aT4i$t ld 

Leşjt 
 

dlit e1 nv b11e41Uva11,lnk niwvruJ. Sl sinv. Dniniinliil 
a1* arr ăitst întrenInt popor, Lev 9 : 23, 24. 

Daeă  Tehova rpij err fj accen1islt iareotla aatrernic ă  Cg 
adevărat ă  şi calcraită . F1 nclodată  nu ar fi trlmis foeui 
Să ii atijraculo din sitAlinul ţlei iror de de-estjrvru  ci 
tnfâlririrji aprrrp a lninrrttii srăvrr,ăisl ţe1e jrtfe1 de pe aîtai. 
Aeeasta s, fonrt prlrme ocsnz 1 rrne rAnd Aa.ron. fnotlt 1. 
Moisrc, a iiritrr,t 1r1 Stâna Sflrnrfelorr coi ţnrtAinlrj, 
înai.ntoa prezen ţei. lul Durmrnteeu. reprzentată  ecolo 
Dea.ceea,, {,t,vrareia Ior renrezernta uirciairea lruj Isus la cer 
ş ; anarritia trr m ăreata prreent.ă  ai Iui Iehora eu merttul 
.iprtfei Saflp. FaptuI c ă  ej arj jesjt dé inrolo afră  .vlt şt au 
hrnecuvântatt poporrul, premhrea vii,rela Iiii ()itlarr 
Tsus, caire ese a itAt Marele Pre6t, cât ş i M.a.l Ma,ree 
Moinre, ţrn, ţmrnăa1kja Sra, dc o mip de asni a 1-dnecrurvăntării 
peintru otmerniiac, - Evsr. 9 : 27, 28. W 15.. 6, 

14 Fe1wurr1e 
41&t stfei, Dornnii ere inll ă  de Som ef, inân4 ffp, toatc 

dră -n ă Iittl1e Jrulj.. El va f*tcn iiivtjq la,jl ea lin Rai. ş l 
piiAiitii1 IVA usre,t c o irină  n Domruntul. Bfla 
şI veselia vor fi in nilloeuI ]ul, m1vlIlumi?lt 91 eàntgat IIe 

JraruIIă, - Tsa $1 : 3. 
Micra răariăş lţă  p•errseeutată  diri 1918 . şf .pe  !nisrot,jtoriil. ej 

da bin,e i-a trrimlt Îcihova Duaurrveize.0 spre a fj atâţjia 
aatră zi, după  elrea tre,120c1 rle aini.. Fl a mâ.tiâ.iart pe i ă.-
mânt locurile pu.stijfe a!tă,d,r ă  ale orgarnlzatlurill Sa.Ie 
Sion, Ceea,ce era alli ăid.a.tă  o •prurrtrje dattlorrită  atumtj nele.. 
grute a duşmnuluj tii de,cursrul primului  Băzbou Mon-
dia,l, a fost f ă cut eetim să. ţn•florea ă  ?lnlocrmai ea Ede-
ni.i, şl să  se trnpodobeaoc ă  our martorjj SăI sj fructele 
11oir creş tjric ţrsrtocma.l ca, or grăcliiă  e Iuj Ichova.. Parrte 
vjzblIi ăr al orgarnizatjlrmij  Sa10 Sion este singurra orngani-
zatiune de oamen,I, oare este fcirrlcjt ă  Lrrtrun erens ade - 

vărat şi t.emeni,c l3uicuria, vesella, rnultiirmjrea, şj noua 
lor cânllare melodIosrs ă, cA-n.tată  spre anărirea Juj Tehova 
Furnnezeu $1 împără tja Sa rni var lrncerta riciodnt ă  si 
noi iiu src vor micşoaa. Ej susjYt poportll ău eliberat 
W,15.1 	

• .... 

15 Felwuarrle 
Isus le-a pus lemnitw o allră  plld,ă. Şt !le-a ztsf 1u ăr 

ţi,a ce v1Tn se ,nrarmăn ă  eu un orn cnaq  a semrănat o 
sărnârnţ 1 buină  îin ţ îina sa. - Mat. 13 : 24 

Peaalbola prezintă  aarim ărnarea unul tlmn pământtesc 
tilI ărmi.n ă tu,rfiIor nrj sere.ri şului cie tmprătja ceirurlor 
sau tmp ă ră te lui Durmnezeii. Aoaasta nu ).rlaeaanii ă  tm-
,aiărătia aYevăzut,ă , crcreaiscă  a Iui Dumifle7,PiJ, ne Catp a 
îlntesm,ei,arto persite p.ăniA.nluiI rvostru 1n arnui 1914 d, Chr. 
c&nd inrsrtaiiă  pe Chnatos Isiys pe troriu1 c&resc, ca să  
donnrerr,sic ă  perntru E.I ln mijloou,1 du şmani1r 5111. In 
arrrrnone ou tţuuror neralbo ţ&.or tn legă tuiră  cu 
tmnărătia cetririlnr, aer lrrebue să  Se r*fere la nru-
niza ţ urnea vă zută  p,a pămâ.nt a poporuiIut lUj Dirm-
nerzeu, a acelora cari srvrn•t .esrpirsrelti pentru ţmnă,ră .t.ja 
oerreasc ă, ţrmnreiurr ă. cu Chrristos. ParaboIIel.e arnată  cunr 
arceastă  organza ţ iunrc- esrte aclunat ă  îm.nreuinlă  şi cum lu-
creaz ă. ea. Acela, caae a foat tnioeputul n icestei organrza 
ţiunj v ă.zurte pp părm•ânt, ţmpreiiri,ă  cu speranţele Trnaiă-
răţjej, errai ChrisIros Taus Deaiceea, EI predioa Inipărr ăţia 
ca aproape. W 15, & 
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Favorizare energicâ a închinrii adevrate 
,,Cu Dumnzeu vom face ispr ăvi mari,i E7 va zdrobi pe vrăjmaşii notri. - P8. 60:12. 

R EGELE LUI IEHOVA, Mesa se a•fl ă  în fnaintare 
ce ru poate fi oprii ă . E1 este St ăpântorul legal. 

pe care Dumnezeu I,-a rdicat pentru o lume nou ă  a 
dreptăţii şi care acuma virfe îm pro1yet1atea Sa •  E1 
preia puterea da1n ă  peste p ământ fără  nciun motiv 
egoist; pentruc ă  El o face îri ce]e dn urm ă  spre slava 
ivii Durrnrzeru si spr bne1e stac.rnc a cameior de 
bne; ş1 aceesta. desgur, va fi srre biriecuvâjntarea 
tuturor eniir ţ i]or şi pcpcarelor pmântului. 

2 Ast ăzi sumt în curs mari rnirc ăr  pr1ritre aameni 
ca să  irtind ă  iwerea unor anumîte f e1urî de 9t ăuân1re 
p€1tic ă  şi să  întind ă  mai deuarte domeniul de uutere 
al urior inunite ideo!ugii ecorrmiee şi sociale. Demo- 
cratile apusene se tern de p ă trunderea şi cresterea 
coplesitoare a cornunisrnuluj, şj puterile comunste sp- 
uiti bă n 1toare la actvitaiea vie a democratiilor caoi- 
talslte Fecare din cele dnu ă  mari blocuri se p5zo ş e 
de încrercuire de c ă tre cel ă1at. CeIe mai multe religit 
ale cre ştirră tătii ş 1-au ales, să  se agae de democra- 
ţiile apusne; fns ă  Regele lui Iehova,  Mesia, riu este 
părtasul rici al unuia şi nic1 al altua dri cele dou ă  
blocvri mari concurerte. El nu conduce nici pe unul 
şi nc1 p,e altul la suverantate peste partidul opus lui. 
E1 rru ee devotat niclJnei m şc ări politice insrcirat ă  
orrieneste, ca s ă  stăuârreasc ă  aceast ă  lume veche sau 
să 	facă  vecnică , deoaiîece ea este osâri-lit ă  Ja moarte 
şi ese aproae de sfâr şitul ei catastrcfal. Et se con-
sacrei ă  excusiv creăr1 une lumi noi a dreutăţii, cum 
este făgăduit in scrierle Cuvâ,rituliii lui Dumnezeu. a 
luj Iehova. Prn favorizarea frichirr ărij adevărate lui 
Dumnezu, de care se ccuu ă  acum energic în îriitreg 
u.nversid, se urrn ăreste strângeroq tuturor ceor ce 

esc de partea lui Iehova, a Ce1u 1  Prea Inlf aI î:- 
treit creatiuni, uricle I se pot închna crclircias ea 
Dumtr- ezeului viu şi adev ărat Nimai devtamantul 
ut a1  tutiiror  creatltjrilor, cari tr ăiesc penru Dum- 
nezeu Cel Prea Iinalt, ş 1  închirarea lor comun ă  lui 
Duminezu va avea ca urmare pentru ttdeauria pace 
iiniversal ă . fericire şi eatornicie.  

O me nouă  sute dte ani de asteptiare uar detu1 
dei .1uni per1 4tru vn Rege împuterriicit ca st ăuâriitor de 
către Durmnzeu, îinte de a apuca cu energie frânele 
guvernului Său; şi Regele uns al lui Iehova a a ş t1ep 
ta1t fn srnerenie tot Ilimuul acsta. Aceast ă  asteutare 
lungă  a fast prezs ă  îm urofotiie Scrrrturilor ebraice: 
şi dercoo.?lre. cât de fndelung r ăbdă tor şi indulgent 
eslre Ie1hova Dumrrezei, fa ţă  de aceia, car au mers pe 
căile lor nolitice, sociale ş,i iegioase. Mai demutt Re-
gele Davd, »e troriul s ău în Ierusnlim, a recunoscut 
că  Regele viitor mesiariic este mai distins decât e 1  ş i 
ririi, urmare va fi domnul s ău; David a zis: ., Şezi 
la dreauta Meri, pân. ă  voi uune pe vr ă imasii Tăi sub 
ncoareie Taie. (Psalm. 110 : 1) Pentruc ă  Rge1 e rne- 
sianic a rărnas riesdruniriat cieldjncios pân ă  la moarte 
ca orn perfect pe pmântu1 lui Tehova Dumncizeu, şi pen 
truc ă  ş -a deuus vieata perfc ă  cmeiieasc ă , pcnitruc ă  să  
poat ă  da viat ă  vecinică  tuturor acelora car vorfi 
supuşii Să  credincio şi, a fost îri ălţat la dreapta lul 

P€ntruve ru e,ste 	a.iiiara de acumri, e ă.reia ij 
poaitie sta înipotrjv ă  a,lui Christos o mi şcarc egoisI? 

2 Peintruice lriu este E1 aimesteicrit 1,ai acest sau t]a a.ceil 
bioc mondia1, cari se comhat ast ăzt? 

Culm a fst prezisă  aş teptlairea Sa lurig ă ; pentruoe Ia 
drteapta lui Durnne€ru? 

Iehova în ceruri. Jertfa Sa are fnt.radev ăr puterea s ă  
ştearga virfa.pacatulu: tuturar aceora. cari 11 primesc 
ca Rege şi îr.depinesc cerin ţele Sale •  

Regee David din Terusalim na trebuit s ă  fac ă  
serveiu de prect. diar în t 1 mp ce sa ocuuat cu aface 
rile guvernului, a mers în fi-untea închin ării lui Iehova 
Dumnezeu Acela, ple care David L-a num.it profetic 
Domnul său, a trebu ţ  să  fie urrnasul s ău, un ,,fiu a1 
1ui David, dar în ace!a ş  timp a trebuit s ă  fie un Reg 
mai înalt decât str ămoşul Său David. Mai departe. 
Domnul şi Rege!ie viitor .al lui David a trebuit s fie 
un rnare preot pe. tronul S ău şi să  domrfeasc ă  veiciinic. 
N crodat ă  nu va fi. lips ă  de ua urrna ş  pentru E1 dri 
cauza mor ţii Sale. David a ptrofetizat aceasta în Psa!• 
mul 110 amirritit mai sus prin cuvintele: , ,Domnnjl a 
jurat, şi nu-i va părea r ău: ,.Tu esti preot în vea(. 
în fehil lui Melhsedec‚ (Ps. 110 : 4). JJ.T ământul lui 
Iehova este irevocabl. Prin aces.a Chrstos Isus a fost 
făcut mare preot dup ă  rangul luj Melhisedec, a fostu-
Iuj preot ş i rege. Prn jertfa Sa omeneasc ă  pe p ământ 
Iss a adus una şi singura jertf ă  care are valaare 
pentru oameni. şi prirr aceasta Isus sa dovedit ca uo 
adevărat preot mare Iehova Dumnezeu a învart pe 
acest mare preot dn mor ţi şi I-a dat inlrare îrnpreun ă  
cu .eitfa Lui la cer, ca s ă  o poată  prezenta lui Iehova 
Drjmnezeu spre binecuvâatarea umerririi. (Evr. 10 : 12 
13 ; 6 : 20; 7 : 1-28) ChriEtos Isus ee mare preot şi de 
asemenea Rege. De aceea c ănd păşeşte ca Rere 1afap 
esie adânc intresat ia închnarea tui Ieiava ca a ade-
văratrulu Dumrezeu, şi favorizeaz ă  cuno ş tiinţa şi îa-
chinarea lui Iehova pe întreg p ământu]. 

In dccursuI celor nou ăsprezece sute de ani. câind 
Chrstos Isus, marele preot, a trebuit s ă  aşteprte la 
dreapta lui Iehova în ceruri, El a f ăcut seirvicu cre 
dirr,cios spre folosul tu 1turor urnaasilor S ă  ccmacra ţ1 ş i 
supuşilor Săi de pe p ământ, ca s ă-i preg ă tcasc ă  şi să -i 
facă  capb1i s ă  domreasc ă  la timpul ho ărît cu Ei fn 
ceruri. Acum a sosit împ ărăţia lui Iehova Dumnezii 

peritru icest p ământ; şi marele Dumnezeu a împuter•-
nicit pe Regele S ău Christos Isus ca s ă  slujeasc ă  ca 
regent penrru E1. Tmpul pentru împ ărăţia lui Iehova 
Dumniezeu a scit în 1914, adic ă  înainte cu treizecl ş i 

trei de ani Tirnpul şi spaţ!u1 nu ne permit aici ca s ă  
examiriăm mai deapraape ncest fapt ce se poate do-
vedi, clar îri acel an plin de evenimer.te sau sfâr şit 
cele •. şaple timpuri .a1e p ăgânior. Ele sau încprt cu 
2520 de arri mai înainite, adic ă  cu răsturnarea ultimu-
lui dintre re.g•ii p ămâ:teşti din semintia lu David, cari 
au dornnit pe tron în Ierusalirn, când şi-a pierdut co 

roana şi tot ce a simboiizat ea, şi când oraşul său re-
gal, Ier-usalimui, a fost c ălcat fn praful de sub p cioa-
rele p ăgârilor, cari au fost parniti la atac rnondial. 
Aceiasta sa îrtâmplat în anul 607 î Chr. Inchuaarea 
la Iehova a sufer!t îli acel timp de asemenea pagub ă , 

deoarece temp 1 ul inspiraitor de venera ţie ai închinării 
Iui Dumrzeu din Ierusalim a fost distrus şi diferitele 
sale unelte ale serviciuiui au fost luate de c ătre je-

fuitor. 

4 Pontruce favorizeaz ă  E1 ca Regelcl în o.ficlu fnhiiia-
rea 1a Ichova? 

5 Pentruce a scsit tirnpu1 pentru îrnp ă răţ ie în anu1 1914 
d Chr. ? 



TURNUC DE VEU11ER 

IMPOTRIVIREA A FOST PREZISĂ  

frt-gij tirnp cât a existat vecu1 
regat al ..easei lud Iuda, clela urcarea pe tron. a Rege-
luj I)avid în arrul 1077 î. Chr, pân ă  la ultmul s ău 
urma ş  b ărb ă tesc QI daci pân ă  la prăbuşirea Ieruali-
muluj Tn anul 607 î. Chr., acea îrnpărătie a trebut s ă  
1upe oentru dreptul siu dat de Dumezeu, dr a domni 
îri mijlocul unor na ţiLni puterrrce namice Acum, sa 
Tnceput pest-e ni ziva, când fmn ărătia lui Iehova a 
fost 1ntemeiat ă  li mâinile Christosulu S ău, ca să-ş l 
1t1trd5 puterea dn cer pân ă  fn toate p ărţ le pămân 
uui nostru. 

Inv ă tă tur;e b ,blim riu îndrert ăt?sc rrerea c ă  la 
sfâritu timpiirilnr riatiunlnr. în ariiii 1914 d Chr.. 
câd Iehnva Dumnezeu sr Chrsfosul S ăi, i-au îircut 
puterea împ ărătie. natiiinile p ă e. inc1isv crstn ă-
tatea, vor siluta îmn ă rtia ca mânturea nrt rreTor şi 
vor cera regenfa lnr 1u Thovn si Iij Chrins, ca 
.,t ănâniri]or ceor mni îealte. (Rom. 13: 1). P ă rerea. 
că  Trr acpl timp rrânrea si sistemele de putere ale 
riatuninr vor disn ărea irnrdiat si 	an 	lume va 
intra imediat întrn neron ă  de niee ne?rrtrerupt ă , se 
crntrazce cu ptrcfetia bb1ic ă  , Chrifos Tsiis a 
mi birie s nu a asentat a aceastn s ă  se  Târnrlr dn 
1914 d. Chr., deorec Psalmul profetic. L-n irrsriit 
dup ă  cum urmeaz ă, pe Regela şi preetul duo ă  rându- 

iala lui, 	hisedr 	..Dommul a zs I)omrrilui moit: 

Şez Ia dreartta Mea, rân ă  voi nlrie 	vrăirinsîi T ă i 
ub picioarr1 T1e. Domnui va întine din Siorii to!a. 

gul de cârmure al pu°-i Tle, zirnd : St ărirrese în 
rniiloctl vră imaşilor Tă  ! (Ps 110 : 1, 2). Ac&e cu-
vinte fi arnurt ă . că 	iriferent dr fnrtul 
,şante vremuri d domnie neconturbnt ă  a natiunlor 
u trcut - F1 trbue s ă  dea lun+ ă  la rr°1iarea pu-
erii îrrrp ărătiei. Nu vor voi s ă-L ab ă  ca Rege 

Bb1a rarorteaz ă  creclirrcion ce sn fnâmn 1 at ?na-
inte cu nousrre7ece sute de ari si mai înnn 4 e. Wlici ce 
fel de evnnimcrte :stoiiice, penfruc ă  ac1e în',Amrlârei au 
preumhrit cursul istoriei mâefeti a seccruui rrostru 
al dou ăzecilea. Nicj rratiiinea itd n eă  cn întreim sl 
rrici rrativnle p ă âne si nc imriu romnn nau dnit 
în prmul sec)1 ne Tsus ca Re 1 a wlei lumi nri. Na-
ţiunI1 r ă ârie, fresfe c ă  ru -au dnrit, r71 1 c ă  rrau 

voFt să-I cedeze rnterea lnr nolitică . Pe de at ă  parte 

nu L-a voit natiunea ivdaic ă , reetruc ă  aunc ar fi 

tro}uit 	-i n ărăsească  rel rli a  deo1fa ă  f, r,nl dn- 

bit. liirlaiqmul, s ar f: ti-phit vă  traci sih 	ănâ- 
nirca Bnce1ui meslanic a îpchin ă rji adev ărate lii Ie-
}iova Durir,e7ev Iri lrc s ă  fac rcaPln, pr Fi vnit riai 

binermâr ă  sub st ăeânra roiitic ă  a r,ăeânlnr. Tm-

potrivirea în corrtra lui Isus Christos, în contra Regelui 
uns al lu: Dumnnzeu penfrii 1uma rrou ă . a fnst aceea 

ce a vnit pe Tudei si m p ăeâni î°riin 1e ământ activ,  
îfltrumi ccmnlot în contra 1u Christos.  Prirr urmare. 

biserica dela încerut a apostnilor lrii Chrstos si al ţi 
ucenici timurii. au  txbut să-s îrrde1neasc ă  acivita-

tea de nropov ăduire, ciar dela încrit. îri mrjociii 
dusmanior uniti ai Tui Crristos. Cârrd anostolii au fot 
odat ă  bătuti si au frst slob,1znfî din îe,chsnr e  cu ame-

ninfăr, ei sau ijrrit iJ fra+ii lnr în rr1Jne si au 

arnntit acea conspira ţie prcfetzat ă  a Iudeilor şi păgâ- 

nllor !rnpotrva Regeluj lul Ih13va, In ţo*tra 1u 
Chrios Tsus. Ciiim: 

,.După  ce li sa dat drumul, el sau dus 1* ai lo, 
şi le-au istnrsit tt ce le spusese-r ă  preo ţii cel mai de 
seamă  si bă trâefi. Când au auzt ei aceste lucruri, şi-au 
ridicat glasul tci ţ i îmnreun ă  că tre Dumrrezeu, şi au zis: 
,,St ăpân, Dcamne, care a f ăcut cerul, p ământul, rnarea 
şi tyt ce este în ele ! Tu ai s prin clrhul sfn+, rriri 
gura n ărnte1u1 notru David. robul T ău: ,,Prntrvce 
se înt ări ă  neamurite, şi pentruce cuget ă  noroadnle Iu-
cruri desrrte? Imn ărat?i rxn1ni,1u1 ai t, şl 
domnilrorii iau urt înipntriva Domniilui (Tehova .i 
împoriva TJviu1i Său In adev ăr, îmnotrva Rnhului 
Tău celu: sfânt. Tsus. lie cnre L-ai uns Tu, su insrtlt 
în ctatea acensia Trod si Plat d!n. Port cu Nermurile 
şi cu rroroadre lud Isrnel. ca să  fac ă  tot ce he ă rîse ma 
dinanrfe mâna Ta şi sfatul Tău. Si acum Dramne, u 
tă-Te !a amerrn ţă rIe lor. - Fapte 4 : 23-29. 

° Pcofetiarotit ă  de David a fcst cuprins ă  îri Psal-
mul ai doiiea. Primj uceeicj au ar ătat, c ă  ea a avut 
atunci o îmnlinire •  Irr acel tirnp a putu+ f; vorba nu-
mai de o împlinire mică  sau prealahî ă , perrtruc ă  cu 
nou ăsprezece sute le ani mai înante Isus a frst nurnai 
ur. ca  să  fie Rege in viitor; ş i Ivdeii şi p ăgii şi-au 
vnit puterle de rezisten ţă , ca să  îmoredece. ca  să  de-
vin ă  Rege. Dumnezeu nu a pus atuncj pve Chrisrfos Isus 
ca Rege domnitor pe ..Son, pe munteie S ău Sfânt. 
Prin urmare, rroj tr ă m acvm, dela 1914 d. Chr., !n 
împlini rea  mare, în îmolriirea fina ă  P. profetiei din 
Psalmul 2. ptruc ă  Icaova Dumnnzu L-a pus 1ri anul 
1914 pe tron, ca să  domriease ă  pentru ET, şi Dumezeu 
poate spune provec ător la fntreac ă  Iuniea de ast ăzi: 
,.Totuş, Eu am uns pe Impăratul Meu pe Son. muntvele 
Meu cel. sfânt. Pri, urmare, urrn ătoarele versete ale 
întroducerjj la Psamul a1 doiea î şi g ă.sesc Tmplinirea 
finală  din acel timp: ,,Pentruce se îrrt ărît ă  rjear.uri1e, 
şi pentruce cuget ă  pooarele luci-uri de şerte? Imp ă -
raţîi pământulu: se r ăscoal ă , şi domntorii se sf ătujesc 
împreun ă  împeiva Domnulul ş•i îrnpttriva Unsuli.i 
Său. zicând : ,,S ă  e rlrpem legăturile şi si scăpăm de 
lanţurilve ]or. Celce şade în ceruri râde, Domnul I şl 
bate joc de ei Apoi în mânia Lui,  le vorbeş te, şi-
îngrozeşte cu urgta Sa. zicând: Totu ş, Eu am uns pe 
Imp ăratul Meu pe Sion, rnuntelo Meu cel sfân.t. Ps 
2: 1-6. 

11  Nu este dvp ă  dorirrţa. rugăciunea şi plăcerea na 
ţ unilor, că  Ree1e lui Iehova, Isus ce uns şade pe 
tro:u1 erganza ţiunii Sale principale Sjon, ca s ă  îetro-
ducă  o lurne nouă  dreapt ă . Nimeni nu peate ceuvinge 
pe acesre rra ţiuri, irIcusiv cre ştin ă afa. că  timpurile 
naţiunilor au trecut îr anril 1914 d. Chr., şi că  trebue 
să  cecieze puterea lor lui Christos Tsus, Reeluj :jm 
al p ămâritului. Njci actvitatea cle pr000v ăduire naon-
djală  de treizeci şj trei de an, strutoare, a Mrrtnrilor 
Iui Tehova na îndernnat pn na ţiuni la , astfel de fapt ă  
Dimprotrivă. itotul ce au f ăcut na ţivirte dela 1914 în-
ccace. a fcst îndreptet îrrrpotrva 74ai Iehcva I1umrczn1i 
şi Chrstos Isus, preeum sj împotriva oric ăror mărgi-
niri, cari ar fi rurt fi :mse  de c ă re acesfr ..c 1 -

mai în1te st ăpeiri ceresti. suveranit ăţ ii ş  s+nânirii 
natiun:lor pe p ănaârut. Lupele. pe cari )e-au purtat în• 
tre Clr în decursul a drru ă  rzbnaie morriin1e. irj au 
servit 1a favorizarea domniei Regelui uns •al lui Iehova 

O (p a treharit să  fac ă  empârâtia caoi Tui Iura. ca s ă  
răm ţ,ril tr, furirtiune? 

Prntruce riii sa putut a-ş tepta supuncrea nn ţ iunlor-
puteri in anijl 1914? 

Perrtrirre a trehuit sl ă  propov ăduiască  bisrica aposto-
Ili-,â in niijlocul du şrrianilor u.ni ţi? 

9 Cum a apicit ei profrtia la eees ă  stair 	lrirruri? 
10 Pentriice a fnst RCpQfa o ţmnlin 	t)rOVZorie. ş i 

pCfltr9icp estc fmnlrrirea (lrfiitiv ă  rlrla 191 ? 
11 Perrtrrice n,u corespunde dorin ţei rraţiunlor, că  E1 



pe munteie Său sfânt Sibn. ci au servit st ăpânirij mon-
diale a lor. 

iz Că  na ţiurrie pentru păstrare proprie se întnd 
după  ,.ull mui paiu. pr.n iapiul că  lni,emeiază  Orga-
niza ţiu.ea Na ţiunilor Unite, nu este o învitare pirlrru 
Christos lsus ca s ă  guverneze na ţiunlle djrect, chiar ş î 
dacă  îi adaugă  confern ţa mond.ală  a creş tinilor ş i 
evreiior UiE.ş CO. (UNESCO = Organiiza ţiunea edu 
caiva, ş Lj.iia ţiiica şi cu.iiuraiă  a Na ţ uinuior unire), i 
claca proimea rel,glei cre ş tinătăţi se roagă  paniru 
reuşita tuturor întrun rilor lor na ţionaie şi interna ţio-
riaie, prin aceasta ea nu poale amagi pe lehova Dun-
nezeu şi pe Risgele S ău, c1 acordă  sprîj rrul lor moral 
şi .ieigios pur şi sirnplu st ăpănitor.lor acesiei lumi, cari 
se SIaLuieiC im,reu.nâ 1rnpoiriva sLapunirii luj lchova 
pes..e palflaniui nuiLlu. caie esce exLuivaa prin Uniis-
tOS. k-rin roae actsscea a Iost de ajii.ia ca .Lenuva, curn 
a iost piezis ia ksaniul llu. sa  LiiniàLà d.0 	on. to.a- 
gul 1cegeiui bàu şi sa porunceasea: 	.apâneşte în 

iujfl. şiil.r ju i 	i.I,iiOS Li 	ja a..apânl 
toLdeauna, dar du şrnanîi Săi nu. E1 stă  sus deasupra 
suua ţiet ium., şi du şnian.i au fost f ăcu ţi aşternut al 
picioarelor Sale. Ch ar şi Satar]. Diavolul şi Oşiiri.e 
sale de denoni au fcst aunga ţi din cer şi au iost 
arunca ţi î.n imcci.aia apropieie a acestui paraânt şi a 
na ţiun.lor sae. - Apoc. 12: 1 - 12. 

STĂPANIREA SA ESTE DOVEDITĂ  

Au trecut treizeci şi trei de ani de când a pus 
Iehova Dumnezeu pe Uh.rsoş  Isus pe troa ca Rege in 
oficiu; ş.i totuşi (Shristos na nimicit .iric ă  pe duşina.nii 
Săi În cer şi pe pamarrt. Lum a domn t îri mijlocul 
duşma.iilor j j  .Le a iâcut, ca s ă  aducă  iaainea ochi-
lor creaturilor omeneşti de pe aeest p ământ în  mod 
văzut, câ E1 guveLneazâ? lna nte de nimic.rea tuturor 
duşmanior bai in iazooiul din urrnă  al Armaghedonu-
1u1 , ki aauce ia irpi.irnle w iLiLIare sa.vauare cie 
vieaţă. Ce este această  lucrare? 

Este resLatorn.cirea şi iavor zarea nondală  a în-
ehinâirii .lui 1ehVa, a Uunuezeuiu şi Taialui Său. De 
aceea a adunat pe supu şii Săi; şi to ţi, cari devin su-
puş.i Săi, trebue să  se inch ne la acela ş  Dumnezeu, la 
eare se iacnilla E1, hegc.ie iur: ia ieni.va, a1,anioru1 
cel rn.aj inialr ai ir.crcguui univers• Numai pe asciel de 
închinătorj ai lui Lehova îi va p ăSlra Regele uns îr 
viea ţă  prin Armagniedon. Pe to ţi eeilalţi îi va clasa ca 
duşinani ai Sâl, impir1va cârora lşi va exercita dom-
nia spre nmieirea ior. Fiecare s ă  ţină  în rrunte. c ă  Ie-
hoVa, care L-a fâcut Rege, a jurat cu Juralnarrl irevo -
cabil: ..Tu eşti preot in veac, în fe:ui .ui Melniseciec 
(Ps. 110 : ); şi ca preot E1 lace serviciu spre saivarea 
tuturor acelora, cari devin pLru de eredin ţa supuşu Săi 
loiaii. Ca znare preot, Jsil esie pe drept JsavorizarQrul şi 
Luptătorul neinoup.eeat a inchinârii curate a lui lenova 
şi a serviciiui peacru DUUInCZCU Cel Prea InaIt Ii 
cunoş iin ţa, că  a prirnit dela Dumnezeu însârcjnaiea s ă  
ninuceascâ pe to ţi duşmanii cornplect în Arniagnec1oii, 

Chr.stos Isus favorizeaz ă  acum pe ha ă  durabilă  îri pri-
znul rând înch narca curat ă  a Durnnezeului v1u şr acie-
vărat pe pămâ:nt. E1 faee aceasla, pentruca în Arrna-
ghedon, i.n srar şitul dcjiniiiv ai •aees.ei lum,, sa fie 
salv.ate trupuri, şi pentruca îrrchinarea adev ărată  lui 

12 Caie fapt şi ca.re ordin din pa.rrtea lui Duxnflezeu a 
ăcut t.>ate acetea de 1ip ă ? 

13 	<2ea făcut Chr.slos, ca s ă. vctaacă . CE1 E1 gu- 
verne&z.; ş i peritruoe ete 1a lot e po ţ.rivtt Ou tLflpuL 
ţi 84 tsd Iflwţţ ? 

Iehova pe p ământ să  mearg ă  mai departe netnitrerupt 
prin Arinagrceaozi şi până  in veci în lumea .nou ă. 

là Poseuam noi vreo ciovad ă  văzută, că  Chiisros Isus 
domrreş e in mijocu1 du şmaai.or bai, pe căt priveşre 
îzninderea inch.n ării la ieniova, la marele Dât ător d 
v.ea ţa t Da, aesigur, o  as.Iel de dovaua exi.st ă  1 Unde 
o gasim? In Matwru creainc.oşi ai Iui Iehova, cari au 
trecuL prin ciou ă  răzooaie monciiale şi pria toată  Înipo-
trvirea Iumii şi prin prigon.i.re , pe cari li le-a profe-
t.zai t.flri.sios isus penlru acest sl ărşit •ai lumii. canid 
a zis: ,.Atunei v ă  vor aa sâ fi ţi chinuiţi, i vă  vor 
omori; ş.z veţi fi uri ţi de toale neamur.Ie pentru Nu-
xneie ivieu. Ai.Lflcj, muiţi vor caaa, e vor V,iiUe unii 
pe ai ţL, şi se vor uri unii pe  al ţii... Dar ci.ne va 
răbda până  1a sfârş .t,  va fi mârituit Evangheiia aeea-
sta a lmpar ăţiei va fi propov ăâuită  în toaL ă  Iunea, cs 
să  slujeaică  de mărtur.e tuiuror neamurilor. Aiunci 
va veni sfâr şitui aces1ei lurai şi al na ţiu.ilor e..). 
(Uat. 4 : -i). Aceasiă  dovacia nu esre cliac ă  spre 
i!auda vreunei creaturi de pe pâmânL ci spre pream ă-
riiea lui Lumnezeu, a lui lehova, şi a Iui Shrisios. a 
Regelui, pri.n a carui mu ă  crcainc.o şie şi ocroure au 
ios. paz.ii servli şi mar..orii bal avo.a ţ i CreciincOS. 
Dacă  Regele Său Christos Isu,s nar fi dornniit în ...uiij-
locul tuLuior na ţlunilor, cari ur ăse pe Martorii 1u1 
Iehova, ace ştia .n urrnâ nar fi ajuris niciodaî ă  în 
vieaţă  anuI 1î48. Dar in rnod rninuxiat au ajuns pân ă  
aici şi acum caut ă  să-şl Uubleze activiratea, prin fapcul 
ca p.iopovau.esc aceaiLa evanglei.e a impara ţiei iatC 
me.a.e; şi aceasca oIer ă  îix .iurnina prole ţlel bib.ice 
cea niai pui.erruca dovaua aupa irnprejurari. c ă  Regele 
iui lehova aomneşte. 

t.e tleoue sa facem noi acum pân ă  la Arma 
ghedon, aclică  aeeia di.ntre no. cari ca Supu şi devot.a ţi 
ai Regelui au ocupat pozi ţia lui iehova? 1n ascuitare 
fa ţa ae hege nu es.e uecat uri s.ngur Iucru de lacut: 
sâ ne aociem cu kii ca mareie nJ.ru preot in inti.n-
derea incnioarii Dunir.ezeuiui adevaiat in toate p ărţiie 
pan.iarituiui. Peniruce sa ne ingrijoxam, aacâ toate na-
ţ.uniie ne urasc, perriruc ă  ţinem .a împăra ţia 4ui Duin-
nezeu. 111 CO-Lia careia se siaLu.Lesc Iaoialia regii ş,i scă.-
pan.i..orii pamaiituiui? Ce are da-iace aac ă  ne 
ameruin.ţă  şi mai muit? 8a ne inispalrnânie aceas..a. ca 
să  tim unuzi şi sa tacem, sa fim lnacuvi Şi retraşi? 
Cânci sa iniplin.t in rrue în secolul iii..ăi Fsaimu.i aI 
do.iea ta ţă  uc aposioiL şi ucerucii cari erau impreun ă  
cu ei, ei au amiaut î.n rugâciunie conspixa ţiunea comună  
a Iciue.lor şi puganiior iIiipJ..r.va unşiior lu.z 1)umiiezeu 
.şi sau rugat apui lui Durnnezeu: ,,ş i  acum. Doanne, 
Uita-..e .ia ari.i.ri.fl ţaiiie iur, cia puccre iuoi.or .Lai. să  
vesrească  CuvântuI Tău cu toat ă  îndrăSnieala. Acesta 
fl a iot uri curs nieunbzult r..pid, ii.capaanat a. ini 
drăzr..ei.i oarbe cu care ocazie şi-ar ii lniiflS gruxna-
zul cu voiri ţa ca să  f.e lovit. Mai curând a fost un 
curs pe care Dumnezeu Donnul 1-a aprobat; şi d 
aceea ie-a dat mai mult ă  puiere, dup ă  curn citim: 
,,Dcipâ ce sau rugar e, sa curremur!at iocui unde erau 
auuna ţi; to ţi sau  umput de Dunut Sfâ,iiL, şi vesteau 
Cuva.nLu1 lui Dumnezeu cu îndr ăzneală . (Fapte 4: 29 
31). 1.uanau-ne iuz.iicâ uzri aces. cuvnt, voni VCSti im 

părăţia lui Dumnezeu cu toat ă  îndrăzneala şi voxi ruga 
pe Dumnezeu s ă  ne dea mai multă  putere îxi acest scop. 
Acuma, când Regele Său uns este pus pe muntele S.0- 

15 Cine nefurnizeaz ă  cea rnai puternic ă  dovadă  de, cr-
culnstan ţă. că  E1 domne.Ş te în mijlocu.1 du şrrcaIiilor Sai, şi 
pentruoe aceasta? 

10 Ce trebuc. să  îacern acum tă.r ta.mă  d4 duşma 
şl sum #à 84 rugm aişu 	. . 	 - 



TURNUL DE VEGHR 

nului, şi când întiade toagu1 puterii Sae împotriva 
acestui p ământ puterea lui Dumnezeu se va descoperi 
ca rciciodat ă  mai înainte spre foiosul acejora, cari fac 
cunoscut îndr ăzne ţ  Cuvânitul S ău 

INTINDERE NEMĂRGINITĂ  
N•cio naţiune de pe pamant riu lucreaz ă  astăzl 

cIrept ctiac ă  protesceaz ă  irnpocriva iriuncierii ircchi.narii 
curaLe Ia leriova paa la pr ţu ei ş1 inlauntirui grani 
ţe.or saie, şi claea riailca liailcade ae rezscen ţa corcira 
et Cu pu ţ.n timp i.naince ca .Ltegeie mesianic sa s ç.  
înalţe ia cer, ca sa ş aaa ia areapia Iaaiui bau ce- 
resc, a impdr ţit urmaşiior bài creLtirccioşi >urmàLoarea 
poruncă : ,.lJuce ţiva şi 1-ace ţi uceniej cl.n toace nea- 
murie, bocezanciu-i în Nuineie Tacaiut şi ai klu.UL şi 
aI Ianuiur Dufl. Ş i lnva ţanau.i sa pazeasca tOit CC 
vam poruncit. i iată  cu hu sunt voi irc toace zilele, 
pâxră  la slar şiuui veacului •  (Mat. 2i : 19. 2o). Fână  ia 
sar5iiu1 iumii r ămane îizi p.cioare aceas ă  poruncă  
compecenta ş t nu poate fi rasturnata de nieiurca ctircre 
muce1e na ţiuni. Lflrcscos Isus a ctat aceasta poruiric ă , 
penirueă  a murit, ca ,,s ă  guste moartea panitru .tz-
care; şi E1 este .sărnanţa f ăgăduică  a  lui Avrăain, 
in caze vor f1 bineuvana ţe toaie semln ţllie şi popoa-
iele pamăntuiui. Fen.ruca oamerni, enin ţ.uie Ş i jiopiia- 
reie să  poacă  zitra in ace.sie Dinecuvancai-i, treoue să  
prirzceasca vesea, care vorbe ş ie a&spre izd şi despre mai 
ivarele Rvraam, aci c ă  aespre Ieflova .Dumnezu, a  eă- 
rui samanţă  eie 11. (Ivr. 2: 9; (.erc. 22 : lb). (.,uvernu1 
Său, cum este ae.scris atat cte m.nunac în prole ţia siartcă , 
va ti Oci o scapallire peniru Loae popoaree. care ă- 
parceşte pe parnant Iar& i11.niIe de tionuer ă  de as ăzi şi 
barere.e aespar ţicoare şi stapaniiri cte ţari ci&oisce, na ţio- 
naie. Lmpreună  cu binecuvariiarea şi stapazuxea pronus ă, 
triebue să  se intindă  peste încreg pamântul propov ădui-
rea VCSLCj ilnpara ţiet, -naileient cari guverne n ţiunaie 
atapaesc ascaz1 aauznlLe ţinuturi aie globuiui p ă-
rnant€.sc. 

Porunca vech•e de sute de ani c ătre ucenicii lui Cris.. 
tos: ,,ioaia puterea ivna ioi aa.a in eer ş  pe paznani 
i)uce ţi-vă  şi face ţi ucenici din toate neamurile. câ ş tigă  
irg pucere dela siârşitul timpur1cor naţiunclor în anul 
1914 d. Chr. Cum a şa? Pentriieă  atunci Christos Lsus, 
,.Fiui lui Davici, a rugat pe lehova Durnnezeu penru 
ceea ce l -a impuiernicit in Psalmui aI uoiiea: ,,Cere-Mi, 

voi aa nmuriie de mo ş cenire, şc marginiie pa- 
m&ntului în stăpârcire (Ps. 2 : 8). In anul 1914 a venrt 
pencrc» E1 timpu.i, ca să  roage pestăpănitorul Cel niai 
inialt ca s&-1 ciea ccae na ţiu.iie şi maigilrcile parnaricuflci 
E1 are acum dFeptul să  stăpârieasc ă  în mijlocul lor şi să  
îiTtlrldă  cnch.narea Dumrcezeu.iui şi Tacalui Său în toat 
naţiunile, da, până  la raarginie cele tnai îndep ărtate ale 
pământuiui. E1 are acum clreptul şi puierea să  răspân.- 
ciească  Evan.ghelta despre imp ărăţia iui Dumnezeu în 
lumea întreag ă . 

19 Prni urmare, acvitatea Martorilor lui Iehova, cairj 
surit supuşi lui Chritos, Regelui un.s. trebue .s ă  pătrundă  
Ia toate popoare.le, na ţ.unile, semin ţiile şi limbile. .A, 
face aeeasta, serveşte ircteresele cele mai înalte ale pu-
b1icu1ui, şi este urgent nece.sar, ca Martorii 1u.i Iehova 

7 Av&nd în vedero care  polurcc ă  Şj care bineeuvântare 
jYrcYirn.să  nju eitie just, ea na ţiurciie s>ă  ni se îjnpotriveiasoă . 
când riăspânciirn inchinarea la Iehova? 

18 Penâruice are porunca iui Christos pczltru noi clela 
1914 ş i rna.i niare importan ţă ? 

Pentruce este mai a1es acurn pliri de biecuvântare şl 
urget 	oa, ţuat, n'ativnile mâ 11t v1!t ţ  eu. vj - 

să  ajungă  până  la toate na ţiuinii.le. Penitruce ? Pen.trucă  
înaat ă  aupace Dornnu,[ Duxnnezeu învit ă  pe nou1 Rege. 
pe unrisu..., sa ceaia na ţit.Lniie şi rnarglnice paiiancu c ul 
ca moşcenirea şi posesiunea Sa lehova parunce şte Re-
gelui bau ş1-i zice: ,Tu ie veii zarobi cu un toiag de 
tier, şi ie vei slaiama ca pe vasul uuui oiar •  s- : 15) 

Aeeasea însemneaz ă  nimic.rea na ţivaiior în Armaghe-
dorz,,nu prin lvljartorii Iui leflova cle pie p ărnânt. C1 prin 
seepurul de fier al Regeiui caresc C ,,àr-stos Isus A as-
cu.ccat de vestea împara ţiei şi a o urina. ieste sirtgura 
oaie de sc ăpare penru to ţi oarneră.a aie bin,e 

20 Din toate fap:ele explccate în Sfânta Scriptur ă  re-
iese, că  această  .Lucrare cie mâriu.r.ie  este cu totul ait-
ceva dee ăt raspănciiraa înva ături1or poiitice sir ăine 
irctre toaue na ţiuntiie, inv& ţaturi, caii pL-ncru guvel iiie 
po1itce iocaie prezente ar fi în fiecare na ţiune şi în 
îiecare regat revolu ţioriare. Este deosebità de r ăspân-
direa vreuJei idei revolu ţiorcare, care iese dLntro cCrz-
ta-aiă  scrăină  cte pe p ămant şi care tinde spre st ăpâri.i.. 
re monaaia, Iie przrc 1-or ţa sau prin ir1iuiraie vccianâ, 
sau propaganct ă  poL.tica. Cenizicia, de uncte virce E-
vanglielia impărăţiei, e.ste cereasc ă  Şi stă  deasupra tu-
turor parcideior şi ideoiogztcor poiitice, şi cartea de în-
văţă cura întrebuin ţacă  ae ea este Cuvantui stânt al lui 
Dumnezeu, Bibiaa. be Iac supu şi pentru Regeie ceresc 
al lui lathova, ciar nu Cu ajutorul armelor trupe şti s.au 
pria putere şt teroare şi n1c1 prcrt puterea polc ţienea.sc ă  
a Slaluiui poiit.c, nu, ci exc.usiv priri puterea iubJrii 
lui Dumnezeu, care se manifest ă  în vestea despre îm-
părăţia Sa. 

21 lmpatrivire inipotriva r ăspând.irii Evangheiiej des 
pre impărăţia Jui Dumnezeu şi a închirtăr.i la lehova 
este toţ  atâta ca şi 1Upcă  pe partea acelora, cari au con-
sptrat împot.riva Lui şi impotrlva Christosului S ău. 
Cet ce opuirc rezisten ţă  pot 11 .gu.ri, câ cocagu.i de tier 
al Regelui îi zdrobeşte şi-i rupe în bu.c ăţi împreună  cu 
toate na ţiunile lumeşti in Armaghedori. Di.n acest mo-
tiv, şurit indemn.a ţi Martori lui lehova s ă  zzcă  înaiintea 
stiăpânitori1or moncliaLi sau tr.bunialelor: ..Acum dar, 
împara ţi puilia ţi-vă  cu îri ţelepciune! Lua ţ i îinivaţătură . 
judecă torii p ământuui ! S1uj ţi Domiziului cu fric ă , şi 
bucura ţi-v ă  trernurârtd. Da ţi ciinste Fiului, ca să  nu se 
rnânie, ş  să  nu pieri ţi pe cal&a voastr ă, căci mânia Lui 
este gata s ă  se aprindă  I Ferice de to ţi câ ţi se încred 
în E1 (cari caută  adăpost la E1, Schmoller). (Ps. 2 : 10-
12). Orice poziţie de putere înalt ă  ar ocupa ccnieva pe 
pământ, totuşi nu esle deslegat de dator.a, de a servl 
pe Iehova de a-L adora şi de a da respectul cuv&nit 
şi ascuttare Regclui S ău pus acuma pe Sjon. Ca s ă  gă -
sească  aciapost în E. persoanele earti .surit amestecate în 
conspira ţia mondială  a stăpâriitorilar pol.tici, comerci -
aii şi religioş.i, să  se desfac ă  de ea fără  întârz ere Pein-
truca să  nu piar ă  cu ea în râzboul Arma >ghedanu1ui tre. 

bue să  caute acum înţelepciune şi îzrvăţă tură  cerească, 
ca să  poată  servi pe Dum.riezeu şi pe Chri.stosu.1 Său. 

IMPOTRIVA RELIGIEI MINCINOASE 

22 Iritrucât prin m şcarea  mondială  înichinarea la 
Dumnezeul Cel Prea Irtat carie ofer ă  salvare, trebue 
să  f e favorizat ă , ea nu poate face alt.cum. decât s ă  
poarte urz r ăzboi drept împotriva religiilor aduc ătoare 
de moarte ale aeestei lumi. Aceste religiz sau r ăspân - 

20 Curn sc deosebe şite lucrarea naast.r ă  de c ătre propa 
gancla, aare vne dizi izvoarele str ătine ? 

21 Ce s.ă  spunem conforni îndcum ării bibl.ice regilor ş i 
judec ă toriIor, şi pentruce ? 

22 Ce fol de 1up* oîto rnaj dpirt. I&VoriMet lneWnà- 
ru 1a Ie.ev t 	, 
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dit pete intrg pămntu1 au adus rnare oaar ă  asupra 
nurrueiui şi scopiuuj. lui Iehova şi a lirLut pprui în 
flinrc ci€sjue sngura cae, Laue c.auce ra aivaiea 

.sa veşn.ică . ])emc>rzu şi baian, prinţul lor, sunt tavori-
zatorii şz sprijinirorij. acestcr reugi. De aceea campa-
ua cle razoo1  a poporuui cansacraL al 1a1 JJumnezeu» 

ese in realivate o iupuâ progresiv ă  irnpotrva cieino-
nLsmU.jui. A.rme trupeş u rxu sunr» ixivebuinţar»e ixx aceasi ă  
Lupta, şx ele iuci n ar puuea ajuta ia ninu.c împoir.va 
demon.jor nievazu ţi Numau arxne spirituale ate ade 
Va1u1u1  d.ivin şi aie !nhunarii la Dumnezeu surur» pouri-
vite penuru acest r ăzooi» şi .n.ci guve.xne. e poliuice ale 
parflantului nu pot cezjsta puLerix acesuor arrne spiri-
ivae şi nu le POL bi.ru.. E.t, 6: 11-2U. 

loi ştura bne, că  în înauxharea xxoastr ă  împotriva 
eultulu.i ials ai reiigiel. avem impor»riva noastr ă  pe toţi 
demonii suo coriuuccrea sr»apanur.Llor şi puerior lor 
.spLuruua1e, caii cauzeaz ă  inuunerecui acesuei iumt. Noi 
suin rna 1  aeparte. ca  aceşti aiernona nu iucttarn.fla nUiiai 
pe clericli şi pe preo ţii reIiguel organizar»e irnpourlva 
noasura., în ump ce conLnuarn 1ucraa itichlnarii ade-
varar»e ia lehova, ci c ă  ei inueamnà cle asernnea şx pe 
e.iernexxteie polxtice aie aeestei lunu, ca sa inreou n-
ţeze puu.erea poLt.ic ă. tr1bu.na1 ş1 corporaţiuniie le-
g.uuare aie ţarii la acr»ivlr»aue lrxipOruva v.oasra, 1O1 

ţintem in zzunte cuvinteie din Apocalips 16: 14-16» con-

iorm cărora oş t.ile de demoni merg 1a to ţi stăpăuitorii 
Lunui şi vor sr.rarzge for ţeie lor de lupta uniue penuru 
iupu.a aeeisivă  in 4i.rmagneaon, cănd se va dia panâ. 1a 
stax şitui ho;Uăr ă.r»or, »,razoouI ZiJIej eele niari a .L)Lurrirte-
zeu.uu (eiux AtoLputtiii&c. Acea.a nu xic clâ un nioL.V 
bun, ca să  ne texnem şi să  xie cutremur ărn în inirnile 
noasure; cieoarece uac ă  Cuvântul lui 1)urnnezeu ne  lu-
rn.rieazà tor ţele de lupt ă  unite deinonice şi omeneş t.i. 
cari tac tront impotriva .noastr ă» în ace)aş  tirnp ne des-
chide şi ocli.ix, ca s puuem vedea o ştirile rnai înalte» 
ca.rL nie spnjuiesc in favorizarea închun ării curaie. în 
care ne caiâ.uze şte comandaniul înalt. care nu poate 
fi învi.ns al lui Lehova, Christos Isus şi fle duce la 
izbănd. 

24 Cuvântu.1 lui Dumrxezeu nu t.reze ş t.e în rii cuge-
tul despie un joc perdut, şi  nici aş tepuarea 1a o spe-
raxxţă  înşeiat.ă, ci numa.i speranţa la uxx triuxxif definitiv 
sigur. dupace vom duee o campanie aspr ă . NOj suntem 
În aceeaş  situa ţie ca şi Izraeli ţii, când au tăbărît pe 
rnalul de răsărit a.1 Iordanuiu.i, gata, sub conducerea Iui 
Iosu.a, a urmaşuui lui Mose» ca să  treacă  cLincolo .şi să  
irzure înt ţara iăgăduită. Intro ultimă  învrta ţie stărui-
toare către izraeii ţi, ea să  ţină  eredincuoşi la înch.narea 
curată  lui Dum.iiezeu, Moise le-a zis: ,C ăci dacă  veţi 
păzi itoalLe aceste porunci pe cari vi la dau» şi dacă  le 
v ţi !rnplin, dacă  veţi iubi pe Dornnul, Dumnezeul vos-
tru» veţi u.mbla în toatte e ălle Lui şi vă  veţi alipi de 
E1. Domrxui va isgoni dina ntea voastr ă  pe toate cele-
!alie neamuri, şi vă  veţi face slăpâni pe toate acese 
ieamuri carx sunt rnai rnari şi mai puternice ciecât voi. 
Orce loc pe eare-1 va c ălca talpa piciorului vostru, va 
f1 al vostru: hobarul vostru se va întixide d.n pustie 
până  la Liban» şi de la râu, râul Eu.frat» pân ă  la ma-
rea de apu.s (Mediteran ă). Nimeni nu va putea s ă  stea 
împotriva voastr ă. Domnui, Durnnezeul vostru, va r ăs-
pând;» cum va spus, friea şi groaza de tine peste toat ă  
ţara îrx care ve ţ.i rnerge. - Deut» 11 : 22-25. 

23 Prizi clne lucreaz ă  dexnotiil, şl pentruee ntl Iie cutre 
murăni 

Id In ot tel de .ltu, ţi• 	etoea s. .fsj ţ  Iil; 
. 	 . 	 . 	 . 

25 Toate acele na ţiuni cari au fost mai marj şi • mai 
puternice decat lzraeu ţii, sau înct-unat la dumneei-
ciemoi» şi clernonii au impns pe to ţi aderenţ.i lor la 
împourivlre neinuuplecata» prin tapul ca cel pu ţin cu 
doua ocazil poposreie sau impreunat în arian ţe. Dar 
prin accasta, riiarşui inalru.a al incnun.atorior iui 1elova 
in acel timp cte aemuiir» na fost i.iiurerupt. deoarece 
I)umnezeu a luptai pentru ei. penlruca inckiinarea Sa 
să  tie inuameiar»â. .în ţara, ple care le-a f ăgadui-o pr;n 
truri iegamanc soenui, incrxe.at cu straino şul lor A- 
vraaxn. 	en. 15 : 1l-2l). Aceste fapla ale Sale. dixx 
trecutui. inaep ăxuat in iavoarea înct -flnarij 	au fost 
scrise pentru noi» cari kram astazu» şi noi r»reoue să  le 
ţizxem in niinte, ca sa ne înjtarm irnmile, clup ă  cuni esie 
scris: »,Marj sunt lucrarile Ueu.j Ve şn.ic; suuctu.ate să . 
fie de caure to ţu aceua, c..rora ie plac. Sir ăluciue şi mă-
reţe $Unt Iapuee Lui; biruin ţeie Lui rtu se slar şesc; 
LI va iace sa se sarbâ.Loreasc ă  fapteie a-e mlnunaie 
căci Cej Veşnic esue pLn ae inciurare şi milâ.•  E1 hră  
rieşte pe cei ce se rrxcn.ină  la Ei; nicioaau ă  nu uità le-
garnanuul bau. E1 a araiat poporu).ui Sau puuerea Saîn 
acuv1taue, prin Iaptul ca -a aat locum ţeue pagâ.nitor. 
- Fs. lil : 2-6, iVţotfatt, engl. 

26 1ncă  dn 1918 d. Cfl., au v ăzut Martarii lui Iehova 
puterea Lux în aoLvitaue in inieresul or» pent.ruJo ă  flU -
meie Lu.i es.e chemat peste ei; §1 în mod cred nclOs 11 
auură  şi se ţ .n neapara ţi de caire aceasu.ă  1uxne kute-
rea Lu 1  nu-i va parasi acuma, canct paiu.ea cea niai grea 
a luptei peritru inainarea acievarata la Dumxxezeu scă  
înca inauniie. E1 a sprijunit pe pOporul S ău ue chip 
preumarir»or în tinpui vechiu înainue de Uhrrstos» c ănd 
acesta a dus inainne campania unpou.riva cutu1u.i de-
monilor în ţara Canaan. Crecuncios proced ărij SaIe din 
tmpuj vecluu» E1 va sprTjini pe martorii Sai consacra ţ l 
şi acuma» asuăzi, cancl a pus pe Regele S ău pe Sion ş i 
I-a clat margnu1e pam ăzuului în p..sesiune. Cuv.iziue1e 
proletice, pe cari le-a aciresat .1ehova pr;n Mou.se aeolo 
Ia Iordan c ă tre Izxiaeii ţi» au iost scrise, peatruca s ă  Lirn 
plini de îrcredere îri acesle timpuri pericuioase: ,,Dum-
nezeul cel vecnic este un loc de ad ăpost» şi sub braţele 
Lr»ix cee veclnice este urz loc de sc ăpare •  El a izgoiut 
pe vrăjmaş  dinaintea ta, şi a zis: ,Nimiceşte-1, (Deut. 
33 : 27, 2tl). Şi astăzi sunt braţele veşnice ale lui Ie-
hova sub rioi! 

RELUAT DIN NOU Ş I DUS MAI DEPARTE 

27 Sub Iosua» sub urmaşul lui Mo:se, Izraeh ţii din 
tixnpul vechiu au trecut dincolo, în  ţara dată  lor de 
Dumnezeu .şi au alungat pe na ţiunile păgâae adora-
toare de demoni, sau le-au stârpit (F.apt e  7 : 45). Su -
punerea ţării făgăduite în se-colul al cuncisprezecilea în-
ainte de Chrislos na fost termiruat ă  sub Iosua. AstfeL 
cu putru sute de ani mai t.ârziu, Regele David îxi Ieru-
salini a reluat lucrul acolo. unde Iosua a trebuit s ă -1 
înlrerup ă, când a murit îrt vârst ă  îrxa1nt.at ă . David a 
supus întractev ăr ţara făgăduită  pârxă  la graniţele ho-
tă.rite de Iehova» dela râul- Eufrat în Nord, pân ă  la pă  
răul Egiptului înSud. dela Marea Mediterarx ă  în apus, 
până  la puslxa arabic ă  în răsăr.t. Campania Sa de r ăz-
boi na fost u.rx r ăzboi de atac totalitar pentru câ ştiga-
re de stăpân.i.re  morxdial ă  ca şi acela al unui Duc0 al 

25 Pentruce na fost oprt ţ  rnarşu1 Irxajnte aî Izraeli ţilor 
cirediricio şi prin activitatea d.enio.niior şi na ţ juiiitlor c[jî.i 
a.cel tinxp ? 

26 Cum am văzut putJ»ea  Sa  în activitate ş i o vedem ş i 
pe mai departe 7 

27 Cirxe a supus eop1eoi ţaira t ă» Juită  Il Prig o 
Qainpe,nis 4é rtzboiti 	 . 
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fasc ştilor. Muss&.ini, sao al unui Ftlhrer riazist, Hitler. 
A fost o campariie teocratic ă, care a fost rânduit ă  de 
Dumnozu şi a fost executat ă  in împinirea leg ământu- 
lui Său cu Avraam. Prin urmare, ea e servit spre îrr- 
drept ăţirea Curvântultul, nume.ui şi suverarutăţili lui 
Dumnzeu precuni şi spre siguran ţa p3porului Său, 
pentruca să  se poată  îrich.ina rieconturbat îrr ţara fă-
gădută. 

28 Aceie na ţîuini păgâne, cari au ţinut ocupiate părţl 
dln ţara făgăduită, fără  ca să  aibă  dela Dumnezeu 
dreptul ia aceasta, sau strârrs laolait. ă, când Dav d a 
deveinît i-ege î.n IerusaLm. Impotriva împ ărăţiei sale. 
liitrun coniplot st.ăpânit de demoni, ei au mers cu to ţ i 
tmpreun ă  împotriva împ ă răţiei regeluii lui Iehova, cum 
este descrls în Psamu.1 al doilea •  Dar deoarece David 
sa încrezut în Durnnezu, c ă -şi va îxrdepLni ieg ămân- 
liu.l privitor la grani ţele ţării promise, a întrep.rins O 

campaiiie eiriergică  împotriva duşman1or lui Iehova, 
lnchinătaru de demoni. Raportul despre aceasta sun ă : 
.,Domnud ocirotea pe David pretutincieni pe unde mer- 
gea. (2 Sani.. 8: 14) Aceslia a fost un chip preumbri- 
tor credincios despre aceea, cum sprijLne şte Iehova 
Du.rnnezeu pe Regele S ău uns, care îrr aceste zile, La 
sfârşit.ul lumii prezente, şade îa Sionul ceresc pe tron. 

Odată. Davci a suferit în r ăzboi o contra-ovitură  
trecătoare Un tkmp oarecare, aceasta a p ărut să  peri- 
cliteze in mod sorios succesul final al canipan.iei sale 
genera].e de r ăzboi, dar, deoarece, Du.mnezeu a ascultat 
rugăciunea. ea si fost repecie birut ă , ceea ce a dus la 
o biruinţă  memorabilă  penitru nurnele lui Iehova. In 
mod vădit, apari ţia neaşteptată  a ace.u.l prico1 a scos 
lui David strlgătul plin de frică, prin care a început 
Psalmul 60: ,,Dunimiezeule. Tu ne-ai alungat, ne-ai sfâ-
şiat, Tu te-ai mân.iat; rotatorniceşte-nie t Tu ai zdruri- 
cirat pământul, l-ai crăpat, vindec ă -i spărturrie, căci se 
citină. Tu ai făcut pe poporul T ău să  vadă  iucru as- 
pru, ne-ai adăpat cu c ăt nare ca şi cu vin. Tu ai dat 
aeelora, cari se tein de Tinje, un semn, ca s ă  fugă  di.n- 
ainbea aircuui. - Ps. 60 : 3-6, Schiiioller, nota mar- 
girială  şi AIlloli; mai departe Septuaginta şi Menge, 
iioba marglnală. 

Où Dacă  compunem laolalt ă  fapte1e cum ne p ă.şesc 
tniaiitea ochilor în dferitie:e p ărţi ale Bibliei, atunci 
ajungem la următoaroa concuzie: In timp ee Regole 
I)av-d a ptrtat r ăzboi cu comandantuî său suprem 
Ioab în Nord-Est îniptriva arienilor piternici. Edo- 
niliţij vic]eni au folosit în Sud-Est ocazia favorabil ă , 
deoarece trupele iui David sau dus în cea mai mare 
parbe la fran,tul din Nord-Est. Do aceea, i-au atacat pe 
Ia spate tn Sud-Est, !Tt ţ nutuil lui Iuda. Sa părut ca şi 
um Iehova Durniiezeu ar fi mâniat pe poporul S ău, 

Cu toate acestea, leg ăm.ântiul Său, ce nu se poat.e călca, 
a rămas ln vigoare pentru to ţi părtaşri cu privire la 
ţara făgădu.ită . Un timp sa părut. ea şi cu.in Iehova le-
ar fi dat un semn, s ă  se retrag ă  dela duşmanii lor şi 
să  fugă  de arcu.I du şmanuiul, dela care a plouat s ăge-
ţile. ,Tu ai dat aceora, cari se tem de Tine, un semn 
(Irae1i ţii nau purtat steag sau stindardurl cu simbo- 
luri naţionale) ca să  fugă  dinabea arcu1ui. (Ps. 60 : 4, 
SehmoI.Ier). Avnd în vedere tnsâ expedl ţia de atac, 
care a fost profetizat ă  şi sa !ntreprins, aceasta nar fi 
putut fi pomnea luj Iehova pentru regele Său, 

t@ Cum 1 saiu trnpoitlrilvlt natiUnik Iui David, şl clne i..a 
da,t biruinţa? 

9 30 Ce p€irlool serios a smuls lu1 Davtd strigătu1 con-
P.aului O: 1-4,; et et #à (aC4ăI, a $au.t a 14 arkU 
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Cu un strig ăt speriat şi după  aceea o rug ăcluzte 
fierbin.,.e către .L,umn.izeu, David a coninuat lupi.a im- 
poi.riva Sirenaior; dar acurn, în stua ţia crtica, a des 
parţlt u.n numar de Lrupe desu1 cte mare d n armata 
sa principaia. Dupa acee.i, gtnoraiui sau loao, care a 
comanctat trupeie, sa întors .,inapoi cci un subufi ţer 
num.t Ab şai, sau a iăcut o schimbare de front,  î.a di 
rec ţia m.azazi la fronu1 nou, uncte pe. nea ş ieptaue îri 
Suc.iu.1 îrilcieparuat sa aprins iupta. Acoio, gerciiraiul Joab 
şi aghioi.antul său au ciat peste forţe.e armae aie Edo- 
ni.i ţi1r şi e-au batui, ocaz.e cu care mii şc m..i au tost 
macelari ţi. Aceasua a avut ca uirriare, că  atai loao cât 
şi Ab şai au to..t am.inti ţi cu cinsiie iii b1arrta Scrpi.ur ă , 
căci prin aceasta Sa oprit ctinuroctat ă  o încercare de 
răsco.iia miil1.aca interna ţionala, îxr care Edum ţij ar ft 
trebu1i să  serveasc ă  ca trupe de aac, ca sa zuruncirle 
lmpara ţia largita a ltegeiui Davicl. (1-s. bO. t.itlui; 	2 
Sarn. b : 13, 1) 1 Crori. lb : 12 ; 1 k1..eg. 11.15, lb), Ast- 
fel a fosi ascu.Itată  rugac.iunea lu.i JJavid catre ]Jum.(Le- 
zeul său; asupra expeui ţuor saie de ra.zooi a fost bi- 
nocuvantare şi e.ie au tost spre inctrepia ţlrea lui ieho- 
va, a Dumnezeului viu, a Sajva.oru.iu 1  poporu.tui Sau. 

l.n anu.1 lii14 ci. Chr. a inceput Christos 1su.. Ree1e 
uris, care es.e mac xn,are ca L,avict, s ă  siapanească  cu o-
iagul puterii baie in mijiocui ctuşmaaiior bai. ia,ra jn-
tarziere a aiiuirugat pe baian Diavoiul ş  pe oşi.irile sa.e 
de denion.t cbn cer. (Apoc. 12 : 7-1). ln ace.st. t.imp în 
primu.1 război rnonctiai, care a bântuct cu furie atunc.i pe 
pamarat, urma.şii aevol.aţu ai lui Uhrislos ].sus şi-au a1.raa 
dsp.Iacerea iu.i 1ehova .L)umniezeu a perm.is, ca ]sdom.i ţi.i 
mocierru, relig.oni ştii organlza ţi ai creştinătăţu sa-i aa-
ce şi să  Încer<je sa mal.ure inchinarea lor la lehova, ş.i 
miarturia ior pe.ru impar ăţia ba condusă  de Christos 
1sus Un timp oarecare, activ..tatea Marturjlor lui Ieho-
va cie pe pamant a fost c ăicată  in picloare prrlxr ac ţiiiuiea 
UiIiLLă  reiigioasă-politică, care sa intreprn.s în contra loi . , 
şi arrume mai cu seamâ In iărcul 1918 cănd func ţionari 
conducă i.ori. ai  Iu.i Wa.ch Tower Bble arid Tract Society 
au fost trimi şi periitru intemn. ţare înir o casă  cte corec ţiiu-
ne federala a beteior Ijnitie. A..seman ător profet.uiui .1ia 
câncl a fost amerun ţat de Regina lzabe..ia, majorita.ea 
Martoriior lu,i lehova a f.igit îa z ăpăceaia lor ctiiia.nt.oa 
arcului duşmaniior, cari au Lras cu s ăgeţi de foc asupva 
lor. După  aceea inchinare activ ă  la Dumnzeu, la, Ieho- 
va, pe păniiânt a fncetat, şi vociea vestirii îlnpàrâtiei 
Sale, ca.re a fost îrifl.emeiată  în anu.l 1914, a devn.i 
slabă . 

11embrti crediiricio şi ai rămăşiţiei lui Iehtwa au, re- 
cu.noscut cltsplăcerea lui Iehova şi au strcgat după ,ajutor 
şi eliberare, peritruca să  poabă  relua din nou în public 
închinarea Sa şi să-L poată  servi cu lipsa de frică  a uinu.i 
Elisei. După  aceea Chr..stos Isus sa iritors spre ei ş.i 
i-a e]iberat din pericolu.1 nimicirii prin măna şi arcul 
duşmanului. Iri anul 1919 a îriceput să-i eJ.ioereze de fri.. 
ca lor de oa.meni şc de organi.za ţiunile ornene şti. E1 i-a 
scos afară  la o închiircare f ără  frică, cieschisă  a lui Ieiho-
va Du.mxrezeu, şi a deschis expedi ţia de atac fn contra 
închinării mincinoase, fortificat ă  pe acest p.mâ.nt pen 
trucă  Duinxiezau a dat aeost p ământ acunii luii Christs 
Isus ca moşteflire. 

Aşa sa îxnplinit partea de mijloc a, Psatniu.lu.i 60 

81 Ce a făcuit Davld, ş.i cum l-a fost dat răspunis la ru 
gciuucea sa 7 	 . 	 . 

82 Cum a,m sufec-lt noi în aaiij 1914-118 o eontrra-lovl 
tură  asemàn&toare se.rio.a ă  7 

S Cum ne-a saivat Cbrlstos  Isuis de1a 1919 din pericol 
84 In urma cărei figăduiiiţe de t.ritoriu a .alv&t Duni 
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uritde 1)umnezu este rugat cu înfocare: .,Penrtruca prea 
ub ţu lai &a t izb ă iţ i, scapa-ne prin dreap.a Ta, şi 
ascui.a-ne! iJumnzeu a zi.s ii-i sinrua Lu.: Voi ie şi 
brruitor, voi iniparl,i hruu1, şi vui masura valea Su-
cot. Ai Meu este ..zueauu,t, ai lVieu este Mariase; Etraim 
aiite itàra capuiu.1 Meu. . iar luua, toiau1 Meu cle câr-
mu re Moab este 1ghianu1 in care M ă  spa.: pesie 
Edurn Imi arrunc incai ţaminta: ţara Fil1sti1or strig ă  
de bucurie d1n pric1xa lviea! (Ps. bO : -b). L)umnezeu 
a eiiberat cie rana şiţa MarLorilor S ăi crec1incioş  de pe 
păma..rt, pentruca şl-a dat fagaduin ţa, care a IusL rosri-
tă  în srin ţen.ie, şi cuir cara iri.rrg pamariui va de-
VCfl U1l ioc ai inctuaari.i baie, UflOC r.Lmele bau ,va fi 
vetii şi impaiaia ba va fi propovaauit ă . 

° ioate par ţile pamafltuiu.1 au iii, reprezenate pro-
fet.c prin iccuxlie arxiintit in ]sa1xnu1 bU. Sihemu sa 
afla pe parea de apus a loida.uiui. valea Sucut a iobt 
situata ia r ăsart de lordan, tot a şa Gi1eactu şi Manase 
pe aoeeaş  parie. Etrairnul era sivat pe partea de apu 
şi a servii intc,cmai ca un coif, ca ,»ap ăratoare a capu-
lui ctin cauza mul ţinii poporuiui aoesii semin ţii luda, 
de asemenea în Vest, a ios.i seixun ţia căiea i sa daL f ă-
gădu.inţa divină  depre sceptrul regal ai lu.i S, ilo. al  
ce.rui paşn.ic. Moabul şi Eaomul au iust sii.uate înr Sud-
)iau1 marii sărae sau a lViAru Moarte, şî ţara iiisteni 
!ior a fost s.tuat ă  d-a-1ungu1 ţarmuiui MărU Med.itera-
xiie în apu.s. loate acesiea au apar ţirzurt la tertoriu.1, pe 
care I-a i ăgăctuit lehova lui Avraam în leg ămânu.i1 Sau 
sfârit. Prin urmare biruirnr ţa asupra Moabi ţior şi Edomi 
ţilor şi Ii ilisterulor a fost cupir.să  îri exprLmaiea solem-
nă  a lui L)umnezeu a legamântrului siant. Când va fi 
supusă , ţara Moabuluj va fi ca urni lighian, înr care eroul 
iie război biruitor Î Ş1 va putea spă a mâiniie pine de 
sânge şi picicarele obosite, pLne de praf. Edomul va fi 
îniocmai ca o ţară, pese care birutoru1 î şi va arurnca 
pantoifii, în sernn, că  a luat-o în posesiu.nre. sau ar fi ca 
un duşman bătut, înaintea c ărw.a biruitorul Î şi va scu-
tura sarrd.alele, înatnrte de a- şi spăla picioarele, dupăce 
a purta ţ  aceste sandaie îni rnar şul biruiaor pte Edom. 
Şi ţării Fi1istnilor, care va fi provocată, să  se fălească  
cu triumful asupra închii ătorilor lui Iehova, jj va muri 
strigărtul încăpăţânat pe buze, in t.inip ce puterea lui 
lhova activeaz ă  şi triumfează  asupra ei. 

86 ]nrtreg pămânrtul trebue să  fie penru toate timpu-
riie locul îxichinării la Iehova. Prn urmare, Martorii lui 
Dumriexieu îri lucrarea lor de educare, pot merge la 
toate na ţiunile şi se pot îrrcrede în biruinr ţa, care vîne 
pruii E1. Nicio orgaraza ţiune, oricât ar ap ărea, tot aşa 
,de necucert ca şi oaptala ap ărată  dre stânci a Edomuiui, 
niu este destul de putrernic ă» ca să  reziste mar şului înai,n-
)e biru.itor a marelu.i preot şi Rege al lui Iehova în în-
tinderea înciin ării Duninezeulux adevârat între toate 
naţiurrz1e p ământuiui. Prin faptul c ă  Martorii lui Ieho 
va se străduesc, ca să  nu-şi atragil din nou dsplăcerea 
lui Durnnezeu, pentruc ă  sautemut de oameni şi de na 
ţiunri lumeştl, pot mărşă lui înainte prin acest 1imp de 
ciupă  război şi cu cuviitele finale ale Psalmului 60 pe 
buze pot să  înfrunte curagios or.ce împotrivire: »,Cine 
mă  va cluee în cetatea înilărită ? Cine mă  va ducc la 
Edom? .  Oare nu Tu, Dumnrezeuiie, caie ne-ai lep ădat, şi 
nu mai ieşi. Dumnezeuie, ciu o ş tirile noastre? Dă-ne 
ajutor, ca să  scăpăm din necaz! C ăCi ajuiiorul omuiui 
e.ste zădarnic. Cu Dumnezeu vom face ispr ăvi xnan, şi 
Ei va zdrobi pe vrăjmaşii rzoştri. Ps. 60: 9-12 

83 Ce înjeemniează  in €jitnbol partea de inIj1oc a PaImu-
iu6O 

se CUM ne srvartă  Pser!miu1 60 : 9-12, că  putsn , 
!. qsraoÎgurï de ra ă  t 

FRONT DE ATAC UNIT 

37Psalmul arat ă, cum tebue s ă  ieşim sub comand- 
meniui iur Uhrisus ii.us, a iege1u ţ  un, ca să  tăcem lu-
crarea Iui bumnezeu. 1lui trcDue sa porn.im îznpreună  
CrCl din răsarir u ţi cu numarul mai maie a.1 .aclora, 
cari acluc ia indepunrire ixiarumarie, îniocmai a şa cuin 
Sucuiui, Gie..c1ui şi Manase ain partea cte ras ă cii. a ior 
Oanuiu, au tos uai ţi cu Eiraimui şi iucta di.n apus, şi 
cuin aparţiia.or.j la S€mJrri ţia regaia a lui luoa sau uxTlt 
cu razouin.ic..i seiniri ţ1e xnai n..ari şi mai nunieroase a 
lui Eni.rn... I\ci tc ţi iri..ieună  sunr.exn po.orui c...rzsacrat 
al lui buninczeu» pe Laie i-a preclat u.i C1i.r.sos isus. 
Acet 1-r»ge uns şi xnare pieot a Liumnzeulu.i ccu.i. mai 
înait es.e iegdtu.ia care rie leagă  a îrich..nare uni.. ă  lul 
Iehuva şi la o rnişcare mundiaia uni.r.â în contia reii 1g.iei 
organizate, erre ţ iflC pe popur in robie şi în opuzi ţ.ie in 
con.ra L)uinnezeuluj scaprii. Noi nu putem nzerge as-
tzi pe caiea icugle,i» piin acvea c ă  ne spr.inirn pe oa-
m.ni ş;i ciganr2.a ţiuni unrereş ii, ca de plaa pe Na ţiurrrle 
Unite. Aju..or din parte omeneasc ă  este zăaarnic şi irz-
şela.or. k nu va pz.i pe riinienea de nimicire în Arma-
ghedon. L)umnezeu este Rjuiatorul nostru înr care pu-
iexn avea încieaere. i-rin El, pe care 11 ador ăm, vom fi 
în stave sa veat m curagtos nunele bàu şi să  facm cu- 
noscutâ impărăţia Sa pri.nr iaptu. c ă, îxi ump ce ia.cem 
aoeasta, caicam ia p ărnant inireaga împotrivire .organ.i-
.at.a a duşmanilor. 

Noj ixinim, dar nu sub >crotirea avioane:or» cari 
sunt echipa.e cu boxnbe aiomrce şi tunuri racheie şi cu 
ai.e arnie gxoazir.zce ale puitarii de r ăzboi trupe.c, ci 
sub ocrourea şi mai sigură  a mâiiii ocroiitoara a pirterii 
lui Iehova. bà ne gand..m la aceea, c ă  situa ţiunea pc pă -
mânt nu esre stabi- ă •  Acesta nu va fi cazul pân ă  când 
războiul Axmagh&czo.r.xilui ni ă iur ă  lumea aceasra veche şi 
diieritele sale ioime ale cu1tulu1 demoni-or. Rcgele lui 
Iehova ciomneşte în mij1ocul duşmarulor Săi pe acest pă  
mârit. Sub conclucerea Sa, înc2znarea ux lehova progre 
sează . şi aceasLă  lucrar.e itrebue s ă  crea.sc ă, până  când 
toţi, cari sunt trecu ţi vii prin Armaghedon şi sunt con- 
duşi îri lumea riou ă  dreaptă , sunrt servi ţi cu vesx.ea. 1,erz- 
tru înceirare nu este nici loc şi nici motiv. Noi avem de 
aş ep.a; o opozi ţ e unită  şi mai radicală  din partea tu-
turor duşman.iIor st ăpârniiţi dedemoni ai iui Christos i 
Regelui; şi interesele impărăţ.ei Sale de pe pământ vor 
creş e numai prin activitate. ln contra împotrivirii cres- 
cânde ne apărăm cel mal bine, prxi aceea c ă  continuăin 
ofe.nsiva noastră  şi flu jntrăm inrtrun războiu de pozi ţie 
încăpăţiniat per...ru ap ărare. In timp ce p ătruden Înaizr.te 
în liber şi îna.ntăm neîncetat împotriva du şmariilor reli-
gioşi, nu trebue s ă  rre fie teamă, că  rândurile noastre 
vor fi secerate prin focu direct, conoeztrat al du şmanu-
lui. Curajui nostru şi 1ipsa noastră  d frică  cu Ocazia 
aceasta va fi pentrur ei urrz .semrr aI nimicirii lor apro-
piate de neînl ăt.urat şi îi va umplea de frică . Pentru noi 
însă  aceast ă  favorizare comun ă  fără  fric ă  a lucrării lui 
Dumnezeu va fi uix serzi înt ăritor al salv ării şi eliberă  
rii noa,strre apropiat( prin Dumnezeu. Fil. 1 : 27, 28. 

Răniăşiţa unsă  a împreun ă  moştenitorilor cu Chra-
tos şi mulţ.miie de tnso ţitori de bLnre corzsacra ţi ai lor., 
trebue să  lucreze acuxn ca o ceat ă  unită  sub Rege. cu 

87 Cum trebuie jeă  pornim toţi 1ailaltă. tn clne să  ne i.ri-
credern? 

Sub ce lacrotire mergem 1nn.t€, şi care ta,ctică  ej,te 
din anumite mofive ciitrart ă  ca .cea mai bun ă  ţa.părrrarre a 
rioastiră ? 

89  Cs suntem hetă,rtt sâ taen ht&o lum • ..8t1, ţl 
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care ocazie fiecair parte eLe obligată  să  ajute celeilalte. 
ln timp ce reiuzam ca s ă  ne eertam şi sa ne comtaem 
egoist, pnLruca să  nu Lm aoaiu ţi dela lupta de cape-
terue coraună  irnpotriva duşmaxiior de aiară, noi refu-
zam deaserrienea să  ne amesxecani în certurile Iumii ş i. 
sâ Iiin ciin cauza ac.easia cttsbinaţi şi neu.iii ţi. Noi nu 
suriiem Uixi această  lume, intocmai ciup ă  cum Christos 
lsus. Regeie nostru, nu este din aceastà ume poiri.c ă  
comerciaia şi religxoasă . NOL voim s ă  flje paz.xm pozi ţia 
rioastră  neutra ă  Iaţă  de incurcăriie, d.ispueie şi crLu-
rxie acestei iumi. Fozi ţia noas.ră  ca consacraţ l îUj Dum 
flezeU, carora le su.rit înerectinţate injuereseie ium.ii noi, 
ne interi,.ce sa căicăm atituciinea noas.ră  neurală  cu 
privire ia afaceri.Le aeestel lumi, pria iapti1 că  iuăxn 
pare la ele. A 1a.sa acunx iaoparte singura noastră  Ai •  
crare a inchinării la Dumnezeu şi de a iva parte la cer-
turile intexne ae luniii, va Îi clesiguIr spre paguba noa-
siră  şi ne va strica ccazia de veaţă  vecinica in lunxea 
nouă  dreapt.ă  a lui Dum.nezeu. lrx Proverbele î.aţe.iepciu_ 
nij dtvine cijuin: ,Este o c.inste pentru un om s ă  se fe-
rească  cie certuri. ciar arice neotiil se lasă  stăpănii de 
apnndere (aiie trad.: ,,dar Orjce nebun se arunca xxi eie). 
,,Un tr€icâtor care se arnesecă  Întro ceartă  care nu-1 
prive.şt, este ca unul care apucă  u.n câine de urecht. 
Prov. 20 : 3 ; 2: 17. 

° A şa dar lasaţi iristituţiile politice, iurneşti, să  poar-
te ltxpta lcr intre e.e. Lasaţi razboiul cteclarat pe faţă  
dirĂire Ierarh.ia roxnaixo-caiio1ică  şi comuaisniul marxist 
să  meargă  mai deparie şi să  crea.scă  în forţă. Aeeste 1u 
cruri nu sunt ataceriie supuşiior devotaţi ai luj Chrxs-
tos Isus, ai Regelui lumii nox. Ini tinxp ce CL.feriLele par-
tide ckin ]iunxe se ]upt ă  întze ele peixtru cauz ă  şi se 
bat reciproc noi voni rămâne nuxraii, dar vorn lucra 
poztiv perxtru înxp ărăţie ş  pentru îxichinarea ia Iehova 
Dumxiezeu. Noi vom privi ca observaxori, a şa ea izrae-
L ţii sub Regele losafat, când naţiunile unite ale Moa-
b ţiior. Amohi ţilor şi celor din nxusnaele Seir au îriaintat 
îrnpotriva Ierusal.inxului, dar prixi puterea de xxeb.xruit 
a lu.i Iehova au fost prăv ă liţi în z ăpăceală  în itipta uriii 
lmpotriva altora, pană  când îxi cee din urm ă  s au dLs-
trus. In itiinxp ce îxiv ăimăşala luptei, îrr care sau runx.icit 
pe ei înşişi. a fost în curs între duşmainiii uniţi, Izraelj-
ţxl au cântat sub conducerea câxităreţ ilor şi muzican ţiior 
emp1u1ui cu voce ridiicai ă  iaudele lui Iehova. In mod 

asemănător, vom continua noi cânta.rea clăditoaxe spre 
iaiuda iui Dunxnezeu, pentruca toţi smeri ţ ii şi blânzii pă  
rnântului să  o audă  şi să  fug ă  din oştirike închux ării min-
cinoase şi ale eultului demoriiior cari sunt sortte la 
peire, şx să  cârrte şi ei împreun ă  eântarea inchnătorior, 
cart cânrtă  ai lui Du.mnezeu, ai Celui Prea Inalt. (2 

° Cu.m vom fi inoi totiu. şi aotlivi, chi.a.r dasc.à rămânoni 
rieutraW, şI ce va faïcie Dunuxczeu? 

Cron. 20: 21-29). Tax timp ce. noi cântăm lauda Sa, I.)uit-
nezeul Cei Aiotputeraic. lehova O şi.irilor, va scoate dx.n 
3rxte pe eu,mani. va  purta prxn 1-iegeie Sau razboiui 
Airxnagtiedonuiui şi va nxm.ci ioaie toi ţele milita.xe duş- 
mane zapâcite. Numai injchină torii Lui advăraţi vor ră  
xnd.ixea i.i v.xea ţa aupa acest razOol 1 

in t.irnp ce aetşu incn..naoii merg prin această  lu 
rrie ca sLrQlni şi prioegt ş1-şi pă.streaza neutra.i.atea îiix- 
tre toate naţ1u.xxie uriae poposesc, Dumnezeu va lucra 
pentru e.i, intocmai cum a .f ăcut în timpul de dernu.Lt 
petatru Avraam, 1aac şi lacob, despre cari este scris: 
....I-e aiunci ei erau puţini la nurriar, foaxLe puţi.n.i la 

riiumăr şi stră.n.i în ţară ; mergeau dela un neam la 
alLui, şi de 1a cs împ ăraţie la uni alt popor; dar rxa ciat 
voie nimariui să -j asuprească , şi a peclepsii împ ă.raţi ciin 
prricina ic.r. Nu vă  a.ingeţi cie unş .i Mei, a zxs E1 - 
şi nu faceţi rău proorocicr Mei ! (Ps. 105 : 12-io). Ie-
hova Dum:ezeu a dat pe îrxchjsnatori.x S ăi acum }tegelut 
Său ca moşt€nire ca copiii Sax. De.spre aceasia cx.xi.m: 
»] eriee ceo niul care îşi umpe tolba de săge ţi Cu ei 
CaCI ei nu vor rămâne de ruşirie, când vor vorbi cu 
vra,jmaşii lor ]a poartă . (Ps. 127 : 5). Ei •sunt copsii 
cari îi sunL daţi iuptătorului care nu poate Ît învirs, 
prntxu inchinara aa€vă.rată, lui Christos Isus, Rege-
IUi Regilor, şi e.i suut lupiâtori îrxtocrna.x ca ş.i Ei. Ei ii 
conduce acum direct la purţiie zclurior de apărare ale 
duşman.uxlui şi pregăteş ie pr.ixi aceasxa luarea lor conx- 
pieeià îxx posesiune. 

Sămănţa lui Avraam trebue să  ia în posesiune por.. 
ţile duşmanior. In Genesa 22: 17 .se voroeşte în Ie1ul 
aeeirta ciespre sărnâriiţă . Asufel ofen.siva trebue s ă  mear- 
gă  mal departe împotriva închinării miricinoase, pentru- 
ca rizoniel]i să  poată  fi eliberaţi peni.ru închinarea ade-
v ăraiă  a lui lehova Dunxniezeu. Coniorm orduxului de zi 
ofensva tre.bu•e împins ă  direct p&nă  la porţile duşmanu-
lui. Crediixcioşii, cari mcştenesc viea ţă  îri lumea nouă . 
vor lucra îrx rnod coresptiazâtor. Iri tirnp ce rămăşiţa 
fraţilor uiflşt ai Regelui fac aceasta împreună  cu însoţi-
torii de bine demni de încredere, prime.sc curaj cI.in ur-
mătoarea promisiune a lui Dumnezeu: ,J..ix Z-ua aceeG. 
Dcrmnu o ş tirilor va fi o cunurxă  străluciitoa.re şi o po-
doabă  m ăreaţă  pentru răm ăş iţa poporuiui, sau: un duh 
de judecată  per.xtru ce.1 ce şacle pe scaunul de judeeaxt.ă , 

şl o puteire pentru cei ce dau pe vrăjmaş  înapo.x până  
la porţile luj. Isa. 28 : 5, 6. 

Wa1llchtower dirni 1 Septe,nbrie 1947 

41 a) Ce fa(ce Durnnezeu, în ti,rnp co aceşti puţ rni nerx.. 
txialli morg Lntire na.x ţiunii? b) Ce faic ei acum ca copii-, cari 
suinit daţi lui Christos Isuis? 

42 Ce esto corifor,m Gnosiej 22:17 ordinii.1 de zi; şj c.are 
promisiuine a luj Duinnâoz.eu ne dă  outrau1, ca să cu1- 

. 	 - 

Spre Palestina ş i Liban 
(Continuare din Nr. 24) 

eare scoate dela tel lesne încrezători sume de bairxi 
destul de marj. Amiexat ă  acestui loc este o pe şteră , nu-
mită  peşterea c1in Gixetsimani Biserica romano-caotli-
eă  are putere pestie ea şi ea zice, că  acesta este 1ocul, 
unde a mers Isus şi ucenicii S ăi, ca să  se odihnească . 
De partea, oare este cea nxai apropiată  de glroapa Ma-
rej, care se află  î.n biserica apropiată  subpământnă, 
a fot c1ădit un altar deosebit. 

Gràdina 9 blierieile aoute« .ut WtUtole pa1  

telui M ă.slinjlor, şi dacă  priveşti pe Inâltimé, po ţi veda 
dumbr ăvile de m ăs1ni, unde a petrecut Isus cu aposto-
ii S ăi multe ceasuri; unii dintre acei măs1irrl sunit foar-

te de denxuit. C ălăuza noast-ră  ne-a dus acum pe vârful 
muinitelui M ăslinilor. Am f ăcuit un voiaj circular şi a.m 
trecs.it Qstfel pe 1ârigă  universitatea şi bibl,ioteca evre-
iască •  De pe munite rre bucurăm de o priveli şte minu 
nată  asupra vechiului şx nouiui Ierusalinx. Ceea ce tţl 
ibeşte a1 mulit privii1e la ipr. api*. eite !flOch& 
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Irt.j C>mar, locul de închinare al Arabilor mohmedarzi. 
J.a răsarit am văzut valea -&ordanului şi o pare a Mă  
rii Moare şi foarte aproape satul Betiania. 1oeaztatiea 
Mariei, Mar.ei şi a lui Lazăr. De asemnea se vede 
pustia diirr ludea, care esie situal ă  la apus de Marea 
Moartă. Pe aeest munce ai M ăsiiz- .1or stă  o clădire, aşa 
zisa capelă  a înăiţarii. Locui e.st.e sub puterea Maho-
rnedar).iar. I2J acesi.ă  capeiă  se afiă  o stâncă  cu o aciân-
citiură . Aoeasta este dup ă  eu.in se spune urma pe care 
a îăisat-o pieiorul lu.i lsuis, când sa în ălţat Isus la cer, 
uitimu1 loc pe care 1-ar fz atins pe p ăntânt. 

ORAŞUL VECHIU 

După  aceea ne-am dus în oria şul vechiu, şi azturrie 
pizn poarta Laia îxi apus. Aiei lintri întro cu totuj aic ă  
iume .coio nu sunt surăzi largi, curai.e şi nici clacl.i.ri 
mocierzte, ci strazjle aici sunt suramte. Uu braeie înun şe 
aproape ca po ţx ainge ziuiiriie case.or de pe arnanclou ă  
parţue stii ăzii. Aici uozt*reşce un Iurnicar cle oameru, 
şi Iicare vincte sau CUnpiiiâ. ceva (janteflii cluca ma-
gari ae .ăptru sau ca1ric pe ei in sus şi in jos pe 
irepieie strazilor. Jit prava1i se vncte arabllor pe pie ţ  
foarte ieicin ca.rne de c.ami1ă  P•ancolaru tucreaz ă  har-

ttic ca să  facă  pancofi noi. Muşterii burzj ai ca.teneleior 
sunt a.rari, cari şed acolo ceasuri inii.regc şi a.scuită  mu-
zica sgomo.oasa, care pencru urecb.zle noa.stre sun ă  ne-
placui.a şi nearmonica. 1V4rg&nd mai departe ajungem 
I1run caxiuer al oraşului, uncie strazi.1e sunt acoperite, 
ş  în acopenş  nu sunit ciecâc câteva g ăuri peni.ru aer. 
Aceaista Iace oraşul mai posoznorît. NOj avent seniimerc-
tuL ca şi cum ne-am aIia intro casă  mare, şi totiuşi 
znergem Pe  asfa]icui stir ăzii, şi împrejuirul nostru este 
znare circuJia ţie. tJ nele d.iirit.re  mirosu.rile ce se rdieă  
sunt pur şi s.intplu groazziice. Ne înticieb ărn decă  este 
veo caxca1t.are ïa oraşul veciuui. Ni se spune, că  in.auln.-
trul ziidurzlor oraşului vechiu locuiesc >o.UUO de oameni. 
Acum vclem mui ţi evrei ortodocşi. Poartă  maritale 
lurgi şi pă.lării ci margine - ]zat ă  şi înaintea fiec ărei 
urecz le at ă rină  un rnic perciuxe. B ărbaţii mai bâtrâirri 
poartă  bărbi ungi; păiăriij,e lor sunt Uvite cu blazn ă , 
căci este tocntai sabat. 

Căiăuza ne acrage atezt ţia asupra părţii araşuluji arab. 
îa care jntr ăm. Aici veciem că  toţi barbaţii poartiă  egalls 
pe capeaele lor. Unii sunt îmbr ăcaţi europezteş t,e, ai ţii 
însă  poartă  şalvari şi cei maj mulţi haine Jungi, cari 
au niaire asemănzare cu o cămaşe de roapue, împestri ţate 
albe de itot şi negre. Aceasta este cu tocul deosebit de 
tnoda de îznbrăcărninte europeana în partea evreeasc ă  
oraşuJui vec2iiu. Mergem mai cepairie şi privim popo-
ru.1 intresant şi curiozit.ăţile, până  ajungent la zldul 
plâirzgerilor, unide merg evre.b ca s ă  plângă  şi să  fie 
roage. Se spune, că  ziaul p1ânerii este zuciul vechiuiui 
tiemplu. Miaoritatea b ăzrbaţzor bătrâni poart.ă  mantale 
Lungi şi pălării tivite cu blană. Ei murmură  sau cârztă . 
Femeile îşi îniă.şură  capetele cu năfră.mi şi fac acelaş  
tucrtu. Aeest loc ant voiit s ă-1 vedem, şi acum nu ne-a 
rămas decât puţin tiimp, înainte de a intra în vigoare 
inte.rzicerea ieşirii. 

Lăsârid în urrna noastr ă  multele tucruri denme de a 
fi văzute ale vechiuluj leriusalirn, xxe-ain luat la drum 
către groapa gr ădirrii, care este stuat ă  în a.fară  de ve-
cliiul oraş, dar totuşi aproape de poarta Damascului în 
Nord. Islorieij raporLeaz ă , că , acesta este d.a1ui Golgo 
tei, ntuintee Calvarului. Religioni ştii au mutat ace.st loc 
în oraşu1 vechiu şi au zidit bisericia lor a mo.rrnâriitului 
sfânt de jur împrejurul locuiuii, pe care-1 numesc Gol-
gata. Asooiaţi& brtaiică  a grapei grădinei su.s ţine însă , 
că  a q#*t #Mdi»A fi xoaa !ă  oae s toit taIrst 1u.. 

dupăee a fost plroait pe Lemn, pe Golgota. Ţara sfântă  
posedă  prin urmare două  Jocuri, uzxde este s ărbătoz-jtă  
una şi aceeaş  încan-lpiare. 

Locul, pe care-1 vizii ăm se nunteşte ,gr>apa grădixxii, 
şi riicio comunitate reLgioas ă  zzu exercit ă  putere peste 
el. lnt.raclevăr, am ascuii.at cu pl ăcere, cum a povestit 
aci.mjziistratorul gr ădinii istoria şi a arătat motivele, că  
pi*ni.ruce se creae, c ă  ,aceasta este groapa unde a ft 
ingropat Lsus, şi cunt a men ţionat ma.i departe Go]-
goca şi a arâtat felul şi mod.i.u, cum a fost scos Isus din 
oziaş  şi a fo.sti dus la moarte. Toat.e aceslea au fo.st foarte 
izttresante, mai aes având în vedere s ăpăturile de cu 
rând aie guvernului br.tzanjc, cari au ar ătat că  în prtea 
de Noid a ora şulu.i de asrăzi zidurile au foşt c1ădit 
peste ziduiile oraşelor de mai demuit. 

Deoarece ziva se apropia desfâr şit şi se appropta eea-
sul incerzioerii ieşirz, a trebuit să  ne întoaroem la ho-
tIel •  Ce surprriză  când am sosit acolo! ilra ţii au afZat 
locu1 noszlru de şeaere, şi trei ciintre ei erau acolo, ca 
să  n-e salute. rlimPul a fot m ărgin.it îat acea sear ă, dar 
înc1ată  sau tăcu. pregătirt pentru a ţinea în ziva u.rmă -
toare. Dun-cinec ă , o aclunzare în locuizn ţa unui frate îxz 
Beit Ja-a. 

Duminecă  dimi.neaţa fraţii ne-au luat întro ma şînă  şi 
ne-au ccăridus 1a Be.t Jala, care esle stuat ă  carn la tirei 
kiomi.ri la apuş  de Betleem. Aici am •  avut bucuria de 
a găsi mulţi Iraţi. No am gâncl.t, că  surct caxx o du-
zina de interesa ţi în Palesuina, dar la actunare sau in-
trunit 4() de oamerci din diferite p ărţi ale Palest.inei. 
Erau fra ţi arabi şi din aceia de or.igin ă  rusă, ucra.neană  
şi germaniă . TOţj au înţeies sau engeza sau araba, şi azn 
intrebuinţat i.*n ttâimaciu arab. Deia ei am a1at. c ă  as-. 
tăzi exjstă  55 cle ini.eresa ţi, cari locuiese întpr ăştiaţi în 
înrreaga ţară  şi si.uctază  publcaţiunile Soczet ăţz.i. Nu 
toţi sunt vestiitori, aar cred adev ăruk şi sunt clădiţi îrz 
credinţă . A fost îzttradevăr o zi veselă ! Toată  z-ua . am 
vorb4t printruxi tàlmaciu arab, şz La multe îzttreb ări 
s•a dar raspuins. Sau dat instrue ţiuni cu privire La or-
ga.niza ţiune, şz unf rate a fost de.stinat, ca s ă  se ocupe 
cu irxteresele Societ ăţii în Paiestirza. Sau f ăcut pregă -
tjri, de a comaztda znultă  literatură  şi de a aranja un 
depozzt în Beit Jala. Ne-am informat cari dinure fra ţi 
ar fi cei mai capabui ca s ă  fie servi de grup ă  îrx Haifa. 
Rallah, Beit Ja.a ş:î îzt alte sate, unde se scrJrcg fra ţii. 
Anumiţi fraţi au fost numi ţi îrx acest scop, şi existâ 
speranţa .că  lucrarea propov ăduiiiiii veştii bune îrx Pales 
tjna se va în.nde mai departe. Aceasl ă  vizită  la fraţi 
zte-ra făcut i1ni.mi..e fericite, căci a fost o bucurie. de a 
găsi aici câţiva energici cari c ălă to.resc la sfâr şituJ fz-
cărei săpiăntâni îirz ctiteritele p ărţi ale Pa],est.inei, ca s ă  
răspânciească  scrieri şi să  ţrezească  interes. Ziva a tr 
cujl încro clipă, şi a trebult să  fim înapoi în Ierusan 
inainte de ora opriirii ie şiiriii. (18. 30). 

Intoa.reerea noastr ă  la ierusalizn ne-a adus aminbe din 
rtou despre turbur ările din ţară. Poiiţia şi sold.aţil au 
fost oouipa ţi cu aceea, să-şi ocupe postiuruie p.entru tirn-
pul oprzrii ieşirii. Maşini blindaite se mişeau pe străzt. 
Se trâgea sârmă  gh.mpată  peste căiîe pent.ru mersul cu 
trăsura la toate depoziziele rnilitare şi ciăclirile guvernu-
]zuzl. Terorişlc.i tot mai dădeau prilej de anare îngrijorard. 
Palesuinza nu est.e o ţară  paşni.că. Am pă răsit pte fraţiz 
noştri în seara aceea cu conturxicarea c ă  de d.rminea ţă  
în ziva următoare vorzx peea în IAiban. 

Pentru a pucea vedea ceva diu ţara sfântă, azn călă  
tort înitrun auuomobil de persoazxe. cu 7 iocuri, adc ă  cu 
uzx auzi.obus reguiiat, la Beurut. Am p ără.sit Ierusa1irnu 

la ora 8 dzntiznea ţa gi arzz călătorit prin văile piteŞ 1 
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apropierea ţărmului•  Este de remarcat, ee-au f ăcut 
cvreii în cei 25 de ani tiecu ţ i cu un ariumit p ământ ş i 
teren, care mai inarr,e era o pus.ie. Ceea ee odat ă  era 
deşert, sa lrans±urmat în lanuri verzi de grâu, dum-
bravi de imai şi vii. Acesta a fosi un ţinu& fiuxnos 
entru c ă lă torie! In cinele locuri erau p ăsori In ţinu 

turx.e agricole se v ăd mu1te c ămile, cari sunL întrebuin 
ţate de micii preprietari de ferme ca animale de povar ă . 

Cârxd axn ajuns la Hadera, am avut o pan ă  de cau-
O1.uc• Aceta a iost r ău, căci naveam un caucuc de re 
zervă  in nx şină . Din fericire şoferul nosru a ştiut, că  
o alL ă  maşină  d.n Iaia va trece pe acolo ; a şa c ă  na tre-
buit să  aşLeptăxn mult, pâxă  când şoferu xioatru a putut 
să  exeme lrx ajuuor un alt autcmobil dea aceea ş  Soce-
tate şi să  îiriprumute un caucuc, ceeaee n.e-aajutat, ca 
să  aj ungem la Haifa. 

LIBANUL 

Ln HaLfa am c ălă)t.orit drEpt în mijlocul cartierului 
comercral si axn privit pe scurL forfuteaa harnic ă  
d n port. Din rnulte vapoare sau clesc ărcat măiiuri, şi 
Lucră torii de pert s au gr ăb:t îri toate p ărţile cu pove-
rile lor. Am schxnbat autoxriobiiul in Halia şi ani prof.tat 
din schimb.xre, pentruc ă  ni sa dat urr mo ăel riou txu 
cauciucuri hune. Numai pu ţin timp sa pierdut cu acea-
ta, şl în curâ:.d axn f3st pe drumu1 nosru spre Noi•d. 

pe şoseaua care mere da-a-lungul ţărmului. Tt ţinutil 
acea părea a fi lucrat, şi am fost bucuro şi, să  vedem, 
că  ce bu,nă  şosea duce prin acast teritoriu. In timp ce 
ne apropanx de frontiera dinire Palest.na şi Liban, anx 
văzut doa.lurile ia pic.oarele muntelui Liban; toaLe ace-
stea au făcut ţinuu irieresant pentru noi, c ăci am ci-
tit în Biblie despre ace şti munţi. Formalii ăţ .le de frorx-
tieră  ale ceior dou ă  ţări au zăbovit înirucâtva c ăă ora 
noastră , căci erau o mul ţime de că lători. Când am tre-
cut de frorxtier ă , şofru.t nosiru p ărea că  vrea să  C Ş  
tige tumpul pierdut, a şa de repede ne-am dus mai de-
parte! Anx ajuns la 1ocurie, un.de  mai demult au fsL 
sjtuate cetăţ.ile celebre Tir şi Sidon, dar acuma acestea 
sunt numai niş te pete mai xnici. Pe drumui nostru ne a 
salutat diirr dep ăriare muntele acopert cu z ăpadă  Her-
rnon•  

Am ajun, repede la Beirut, capitala Libanului şi în 
aoelaş  timp cel mai mare ora ş  ai său. Imprejurimea lui, 
dunxbrăviie de xnăsi.ini cari se întind pe o intindcre de 
kilome&ri, ne-a f ăcut o lmpresie ad ă acă. In grupe sunt 
acolo Şi bao.anieri şi• iămai. Vie.iţă  activă  domina îri 
această  me;opo1ă , şi străzile cari duc în ora ş  sunt pli.ne 
de automobie şi tramvaie. Incla,tă  o. sa oprit auto 
mobiîn noi.,ru la sL ţiunea final ă, o grupă  de ira ţi din 
L1ripoLis ne-a strâns mânile şi rxa-au condus la auto-
xobi..ui carx ne aştepa, pe caie şi 1-au pr&curat peniru 
ăIă toria rnii dep.irte la lrlpJlis. Aceast ă  parte a c ălă  
riei in Litaa a fost cu mui& mai in&eresant ă  cxecăt pri- 
u. drum pentruc ă  fra ţ i ne-au pu&ut explica unele lu-

cruri. Pe toate drumux•ile de ţară  am vazut ceva. caii 
.i sau p ărut caaliare i.au mici capele, pe cari st ăteau 
cruci. Uand ne-am inforniat despre aceasa ni sa spus, 
ca preo ţii €-au pus pa acesLea pe margrxea şose1e1or, ş i 
ă1ătorii îşi vor aslgura o călă ore bun ă, dacă  se vor 
pri şi vor iertfi un dar pen.iru biserici. In fieoârc sear ă  

preoţ.i merg, ca s ă -şi strângă  colecte1e. Anx trecut pe 
ângă  ţărmuri din stânci drept în sus, unde dileri ţi cu-
eeritori ai Libanului şi-au săpat numee îrnpreuriă  Cu 

data, când nu p ărăsit ţara. 
Au fot znulte întreb ări despre lucrarea în Liban Şi de-

ipre tmpatr.virea mare a bisericii ortodoxe, despre oare 
a e.t Poţi epu •cu ze paporu1ui eă  oe rea éâte 

Biblia în mâna Martori1 or lu.i Iexova, şi mai ales un 
preot a organizat c ăţiva tineri ca s ă  nxearg ă  impotriva 
[ra ţilor. Sau facut mari str ăduin ţe, ca s ă  conturbe adu-
n.a.rea fia ţllor cu ocazia Cinei de amntire, dar imporivl-
re.i na avut succes, şi la urmă  )Jomnul a bnecuvăniat 

e ±ia ţi aşa, că  au verxit 420 la adunar. 
No.i anx inşuunat pe fra ţ i rioş ri numai cu foarte pu 

ţin tlmp ifl1iiC ue aceea despre venirea nastra şi nam 
pUut bd iama.em aecai pu ţin timp. lnuaiă  ce au auzit 
de v.zia noaLxa, au anu.x ţat pe ira ţi, că  Lunii seaia la 
ora şapie are lcc o aounare, am ajuns 1a ora 1b.0 in 
lr.puus şi arn lost sa.iva ţi ae inu1i Iia ţi dn terioriu.1 
Licauu-u. LJnL vurbau eugilrze şte. re-a bucurai, sa in-
tain xxx pe aoo.ivou ţi_ ciit.auu.u,i, 1rt1e şi suxa ] arah 
aii au b ,at aeja Ue că va luni xn L.oan, ş_ pe muiţi alţ i 

fra ţi, caii cxe aiuiatinip au lacui iri IIiOU ţiUflCr5 SerV2 
CIUi şi acuxxi vau, curxi eie ş e luc:araa. LJna uj.ie tarni-
liiie ue oanieni de u.uie un ].r.ipoxls adat ocu ţa sa ca 
1oc ue aa&uiare, ceea ce sa apieca& foarLe xriuit.• asa 
aceaş ia a iuL unip.uia Ue Ouiiieru •  Ue su1priza parx.ru 
rwi uupa un a.uii jir un tiiixp a.a& cte Scui ue a găSI 
o aauii.re cle suae Iia ţi şi imni ae biuC! Â.aL Iia-
teie ir1urr cr şi liaieie ilcnsciiei au voiot prin Larzria 
CiLi, lakeie 1- x1Li, ra cei auuna ţi. jiceş lid au prinxiiL 
Siaiurl uepie uraxiizarea juJa, care in Lioan .ps şLe 
inca,. şi i.i s a ar.&a&, ca saiiie din LDan, iix ia.iejia 
in .&a&eie Ufli sau i.n aLep..ir ţi a.e .iuliiii nu sant at 
ue ueDite una cte aia, ca nu sar puiea urrna aceiea şi 
inaiiue ţiuni ae Oigunizare. ia ţii au aprecai siaui şi 
propuner.ra, cari s au Iacut jrx inLiC şu1 i aspandirn ves-
Li iIi aceasl.ă  ţară  la cre se vOiOeLe i.Inba arao ă . 

Lim.ineaia urxilaivare a i.os& hot..rita pentru ira ţii, carl 
au ourrL sa puna rxxueoari, şi sa 1riii.ouiri ţaL L.irnp, ea 
sa se insia-eze ui depoz.& in Liban, penkruca toaie gru-
pa.ie şi pinarii să  poaa prmi scrieri iie loe ş1 să  nu Lre 
burasca sa comanue ae teeare dat ă  in Nw YoiK, cxxd 
au lipsă  ceva. 1apoarta1e trebue s ă  se trimiiă  întrun 
puncr unle se adun ă , şi ahsolventul Giieadului, Farah, a 
primit supravegherea general ă  asupra luer ării în Lbark 
şi Siria•  &au ivaL mâsuri, ca fraiele Farah s ă  viziteze 
toate ora şee şi locurile, ;nde locuiesc fra ţi, şi să-i or-
ganizze in grupe şi să  se ingrijească , ca rapoartele s ă  
se lacă  regulaţ  iia fiecare lun ă  şi să  fie trirn.ise birou 
lui Brok•yn. 

După  ce sa fi.cut lucrui aeesta, ui fra ţi au dorit s ă  
ne ia sus pe munte, ea să  pulem vedea câ ţiva cedri ai 
Libanului cari raai exist ă . Ne-am foiosit de ocazle, ca 
să  vedam ceva dizx ţ .nut şi pu ţiriii arbox•i, cari mai stau 
în piciciare. Sa î:chirat urx aulomobtl nou Chevroi2t 
pentru călătorie, ş i îndată  după  plecarea nastr ă, în 
timp ce părăsealn ora şu, a început druxnul s ă  ducă  ln 
serperxine la deal. Tot mai sus a mers pria cuturt1e 
pue in fcrmă  de terrxse Cam dup ă  un ccas de călă to-
rie privel.şLea a fdst deadrepiul r ăpitoare. Pe o parte 
la o adânrxime de 300 de melri curgea în ioS pârâui, pe 
cealaltă  parte se în ă l ţ au nxun ţii. Criiar şi acolo sus in 
munţii Libanu:ui oarnorxii au pus p ămânLul în terase sub 
formă  de trepte şi i-au cultivat. In c ăderi de ap ă  măre-
ţe cade şi improaş că  apa sute de picioare adânc în v ăi• 
Pe marg tea acestor fel de v ăgăunii stau crise, dar oame-
nii par a şi face pu ţine grji despre aceez, c ă  întro zi 
ar putea alun.eca iri v ă i. 

Bisericile culLului catolic riaroriit st ăpânesc acolo fie-
care ora ş . Aici, sus ţăran.i îşi lucrează  p ământu1 culti-
vându.1 sub fcrm ă  de terase, de mu:te iri nuzriai întro 
bucat ă  de peste un metru lăţ ime şi eam şase metri iun-
gime. Tot lucrul aratului se face cu rnârxa sau poate co 
ajutorul tiiu1 vechw plug d, lxnn. C. fao ace ştl oi 
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Ment ca să  lucreze p ămyitu1 şl să  scoată  hran ă , este 
cu adevărat un lucru greu, tnj comparatie cu mtetodele 
moderrte a1e fermelor, cum sutnt aplicate tn rnajori-
tatea celorlalte ţăr. 

Ză ada de pe vârfuî murtehii Liban se desprde alb ă  
de pe fondul albastru fnehis al urui cer senin •  Când am 
ajuns la cedrii. arn aflat c ă  reigia dernon1or a aiuns 
pân ă  acoo, si că  a fost c] ădif ă  o eanel ă  1s5 aceti 
conae, pentruc ă  cedrij Libariiilui sunt ami:titi în 31- 
blie. Tot rnaj ,-ri şi aeurrta 	rtad ă  ie sub unii copaci, 
dar 	locuriie libere é1t ,  zănad ă , fînriceele de mune au 
pus ceva colnare îri tah 1 rul prveFstei. Conacii sîiiit b ă -
trâni, si tinii par s ă  ailhâ un cliernetri,e dp ay!oano doi 
metrl. Crenei,e ]or întrse •carj a.rn ă  deadrtul dn 
trunciu fi face s ă  apară  fearte djferiti de alti coniîci, 
pe eri i-am rnrii vzut. A erur rere de rriiir,e a fot în-
tradevăr răcnrtor, ci noi rrr fi rămas milt timp acolo, 
dac ă  n ar fj PrPv ăzu1 pn•tru seara o adunra de ser-
viciu în Trinolis Ce privrTise am arut de arolo de sus! 
Am văzut lpân5 derrte pe Marea Mditran ă  şi am sa-
vurat spectaeolul ore1ui ro şu de seară  îrr apele saie al-
bastre, netede ca oglinda. 

In adunarea acelei ssrl servu1 grupei a pus înttireg 
tmpu1 1a dispozi ţia fratelut Knorr. Acesta a  dat grupei 
dn Teplolis sfat despre organizatie şj a făcut de cu. 
roscut numirea servior noi penitru îndeplinirea lucr ă rii. 
E1 a raportat despre lucrarea servicuul oranizat ă  a 
servilor pentru fra ţi şi despre c ăi şi mjloace de a prmi 
iittatur ă  pentru servicul de campanie. Fra ţii au fost 
foarte îrcuraja ţi prin aceste ingrijiri şi aşteaptă  creştere 
rnaj mare în serviciul viitor. 

La ora patru îrr dirnina ţa urmă.toare a  trebuit să  ne 
aculăm ca să  ne preg ătm pntru căl ă toria cu automo-
bilu, a Beirut. Dela Ferut a trebuit s ă  Tuăm un avion 
la Lydda Pa1estira, şi du aceea. a trebuit s ă  fim Ia ora 
şapte la Berrt. Câ ţiva .fra ţi ne-au îrso ţit, şi a fost o c ă-
lătorie plăcută  în acest timp din zori d.e zi •  Cu dou ăzeoi 
de miiiute mal fnainte de P. rie urca în avioT. am văzut, 
cum sa pr ăbuşit un, mic aeroplan de pist ă . Noi am spe-
rat, c ă• p•lotui nociru î şi va face maj bne Iucru: cu avio-
nul nostru mic de 5 locuri. E1 ne-a şi dus întrun arc 
eltegant în aer, a lua.t dix-ec ţia spre Nord, sa rotit peste 
Marea Mediterar ă  şi a sburat apoi Fpre Sud pe lâng ă  
1nia ţărmului Libanuui şi Pa:estirei. C ă lătoria Bceasta 
a fost o plăcere căci rnicul avion a sburat pe tct dru-
mul foarte jos, şi am putut urm ări cu u şurinţă  ealea, pe 
care am făcut-o cu dou ă  zile mai înaite de aceea îfl 
automob:,1, şi acuma am v ăzut cu mult mai mult dirt 
împr3jurmi. CâncI am v ăzut Tiru şi ate locuri din 
înjălţimie, ne-am adus amn!e de h ărţ le, pe cari le-am 
văzut despre acest ţinut înaini±e de plecarea noastr ă  drt 
New York. Intro or ă  şi dou ăzec.i de mit,ute am ajuns 
la Lydda şi am ajuns apoi înc ă  înainie de amiazi cu au-
tom c,bil ul în Ierusa]m. Pe drumul spre lerucalim am 
trecut pe lânig ă  diferite autobuse, a c ăror că lători st ăteau 
împreun ă  pe margnea drumu!ui şi erau cerceta ţi de po-
liţie dup ă  arme sau explosivi - în timpul de fa ţă  o în.-
tâmplare foarte deas ă  în Palestina. 

In acea dupii mas ă  am mers înc ăodat ă  în ora şul veehiu 
al Ierusa1mu1ui, de data acrasta ca s ă  arunc ăm o privire 
tn rnoschea lui Omar şi în biserca  mormântului sfâat. 
Ne-a părut rău câiid am aflat, c ă  moschea lui Omar nu  

este deschis ă  după  inasă , şi aşa nam pitztut-o prlvl dee* 
iye dnafar ă . Biserica ?ns ă  am găsit-o deschisă . Un 01i 

deacoîo re-a spus, că  dîferite berici au dreptuî la aniu-
riite p ă r ţi ale acestui Ioca ş , şi iarăşi ain văzut p!eo ţa i 

bărbi stând îmnrejur şi aşteptând uni dar. Pe stârrca din 
lăuntrul bisEricii surit f ăcute senne, unde după  curn se 
spune au fost r ăstgniţi cei doj tălharl. ]ntre acestea era 
o p]acă  de metal cu o gaur ă  la mij:oc, şi rri sa spus c.ă  
dacă  vom îngerrunchia i ne vom înti.rde mâna fn de,schi-
zătură, vom putea atinge stâr.ca exact acolo, urrde a 
st.at lemnul inor ţij Iui Isus. Ne-au îrtrebat dac ă  avem 
mă t ănii sau alteeva. e,eea ce am voi s ă  lăsăm să  fie bine 
cuvânat la morxrântul Tui Isus, cim au numit ei acea ;ta. 
Am fost bucuro şi, că  am vzut :ocul; dar ni€-a pl ăcut şI 
aeeea ca s ă  J•c şim iarăş i afară . ca  să  respir ăm aer f ără  
tămâie! Interesant a fcst de v ăzut c ă  şi aici tot un ma 
homedan a fost încredin ţat cu paza ]a poarta biseiicil. 
Ne-am întors în hote1ul nostru cu sentimerttul precis, c ă  
aceea ce am v ăzut, este numai un aTt Ioc, pe care reli 
ga demonilor caută  în zadar s ă-1 prezbnffie ca sfânt şi 
adevărat. 

La 1 Mai am petrecut dminea ţa cu câ ţiva fra ţ  în Ie. 
rusalim. Am cerut l ămurire an: ănun ţ it ă  despre grupele 
din Falestna şi am rezolvat câeva chestiunx jurdice, 
cari au nccesitat aten ţ?une.  Am mers afar ă  Ir. Betaiia, ca 
să  exarnn ăm lucruri judiciare şi de acclo rm rii] ătorit 
tct mai în ios şi mai îrx jos - pân ă  la Marea Moart ă  
cel mai adânc :oc al p ământului. Un picurE de ap ă  de 
mare pe vârful limbii ne-a fost deajuirts, ca să  re con-
vingem, că  apa ese s ărată. Mulţi sau bucurat, ca să  se 
scalde în ap ă , despre care se spure, c ă  ţine deasupra pe 
aceia, cari nu pot înrrota. Când axn c ălătorit la malu.1 
râului Iordan, am ajur.s mai departe prin Ierihc.aul de 
astăzi. Râul era adânc ş i t,u:ibure, şi am găs:tt c1iaa ne-
plăeut de cald ă. Acest râu este siltuat în iriod izbitor 
cu totul sub nivelul m ării. Am văzut şi muntele, despx 
care se presupune, c ă  Isus după  botezul său fn Irdan 
sa dus acolo sus, a şa zsul munte aI ispite. Re1gioni ş tin 
au preuat acett munte şi 1-au hotărât ca Iocul pntru 
mânăstirea lor. Ei au săpat pivni ţe îrr coasl:a rinintelul 
şi cilugării îşi petrec acoio toa ă  viea ţa în sinrur ă tate-
Ce bine fac a.colo sus este greu de spus. Isi,u; sa dus pe 
munite, ca s ă  se rcage tirnp de patruzeci de zile şi să  
primeasc ă  îrdrumări, dar apoi sa coborît de pe mutnite, 
ca Fâ propov ăduiască  în toat ă  G.alileia şi Iudea între se-
mix ţiiIe perdute ale ]ui Izrael. Acei că i ug ăr i îrisa merg 
în sus şi ş i pet.rec toat ă  vieata acolo, f ără  ca s ă  propo-
văduiască. Este clar, că  aceştia nu caic ă  pe urruele lui 
Isus. 

Când ne-am în.tors lini acea dup ă  masă  la liotel, am 
găst numero şi fra ţi, şi ne-am adxrnat în cantera noastr ă  
de hotel, unde sau r ăspuns 1 a î.r..t.reb ări despre luicrarea 
dimi Falestina. Vizta noasr ă  îrr ţara sfân ă  nea făcut 
bucurie, pentruc ă  am văzut, c ă  Ccmanda:tul, Chritos 
Isus, a adunat pe un num ăr din ,.alte oi ale sale, c ă  
le hră rreş e, şi că  eie p ăşesc pe urmele sate, prin faptul 
că  propovăduesc  vestoa împIr ăţiei în toate pr ţile ace-
stei ţări. Noi crcdem srgur, c ă  :ucrarea din a1estiria va 
prcgresa sub binecuvântarea bogat ă  a Domnului. 

Watchtower din 15 August 1947. 
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Serviciu tn ţ rile de pe lngă  Marea Mediteran ă  
i seara de 1 Mai, reprezertsan ţij călătorl ai lul 

E Watch Tower Society, preşedirite1e N. H. Knorr el 
M. G .  Herche1, aru pr ăst la ora cilrij Ierusa1mu1 tn 
dircţia Lydda ca să  zboare cu TWA Ia Cairo, Eipit. 
La ora usprezeoe sau urcat în avionul, care ta vent 
dea Bombay, şi au 1ăsat Ini urna lor luminie str ălu-
ciJtoare dela Tel Avv şi Iafa, în timp ce avionui zbu-. 
ra în îiitunrec O oră  şi trerizeci şi cinci de mnute 
mai târziu arnu1 a aterizt pe pista aerodromului 
Farouk (fosrtluil Payne Field, un punct de sprijTr aI 
aTmatei amercane în tîrnpul r ăzbouIui). Am sosit la 
ora unu hcoaptea, şi diinr cauza unui defect de motzr 
sa decis, că  avonul cul c ăiătorj cari merg mai de- 

nantă. Dacă  rnerge dup ă  voiniţa Mahomeda1dr, atun-
ci aceasta va deverii o ţară  mahomedană •  De aceea. 
avocatul ne-a dat sfatul s ă  contimi ăm mai departe ca 
şi până  acuma, vadicâ f ără  îrrIeg~istrare- 

In aoea seară  a avttt ]oc a doura adunare de fra ţi în 
sala împ ărătiei; ea s•a fnceput la c*ra şase. Fratele 
Knorr ai vorbt c ătre fra ţii şi surorile fraarcee şi ara-
be, fratele Henschel a vrbit Grecilor. 

Dimineatia urm ărtoare, am petrecut -o cu aeeea, că  
am scris tndrumări căjfie frati despre aduosrea la în 
dep1inilre a lucră.ri. O ouvântare public ă  a fost prev ă -
zută  pesrrrtru ora einci a acelei dup ă  amiezi; ea a tre-
buit să  abă  loc îzt Canou1 Bosphcne un Iocal de 
dans vizavj de gara de stat egptearni ă , în Cairo. Con-
ferin ţa ,,Bucurie peirrtru tot poporu1 sa şi ţinut; ş i 
175 au fosit ptrezen ţi. Fratii din Cailro sau bucurat 
foarte n-iult daspre aoest mim ăr de asrcult ători fn Cai-
ro. Curn am anur.rţat-o, conferinţa a fost ţinută  frt en-
gezeşte. Dac ă  arr fi avut loc şi fn arab ă  sau fntro 
a]it ă  limbă, care. îrr Caro se vorbe şte şi mai mult 
atunci probabl c ă  ar fi venit eu mult m.ai mul ţi, şi 
mla ar fi fost prea mic ă. Mulţi distre cej prezenţ.i 
şi-au exjsrinaat ineresul lor mare privitdr la aceast ă  
verste nou ă  şi au acceptat la piecare scrieri. 

După  conferinţa publică  toţi  fra ţii şi oameniti de 
bine au mers în aa împrr ăţ.ei, care era stuait ă  carn 
zece blocuri nai departe. Au fost 65 prezenti în sal ă . 
câad fratele Knorr a vorbrt grupei prin trei ntiIrp!re ţi. 
cel grec, cel arab şi cel fancz. In fe1ul acesta to ţ i 
cei prezen ţj au putultr trrţelege am ănunteiie cu !yrive 
la organza ţiusrea luscrării împărăţiei în Egipt. Frarbele 
Klrrorr a az ătat c ă  în urma piedecicr cls 1îmb ă, tri 
Cairo se vcr înteraaea trei grupe par ţiale; şi este de 
sparat că  cele trei gi-utie par ţiale, car•i ţin adurrări de 
ssrviciiu ş i situ:dii.i de llirrnul. de Veghere în cee trei 
limbi, pot da o mai mare m ărturie în teritorul, caie 
esite împ ărţit grupeL Cairo. Oameni vor putea veni 
la aduri ăsrii, ri cari pot în ţelege întiradev ăr cele ordo 
nalte Două  seri pe s ăptămână  au fost fmp ărţite fie- 
ă r€i grupe par ţiale ca seri de advrnare î-1 singura 

sală  a împărăţieii, o seară  perrtru stiudiul Turnului de 
Veghere şir Io a1a pesntru adurrarea de serv$jcu şI 

şcoala de serviciu teocratc. Mai depaite sa ariun ţat. 

că  Socitatea deschide un birou, care va fi socotit ca 
fiIială, iii că  frallree P. Sp*rpoulos a fost riu,mit ca 
serv de filial ă . Fratele Spropoulos a fost unul dntre 
primii fra ţ:i, carj au propov ăduit adevă rul îrt Egpt, şi 
el a stat and de zile în ervicisui •de pcirrer. Nu-

mirea sa a fort primit ă  Cu entuziasan, de c ătre 

toţi fra ţii prezenţi, Ş j •a fost o mângâie.re pentiru 
ej să  ştie eâ Soctaitea arat ă  un intsres aşa de 

mane faţă  de Iucrarea de îtirrrdere în Egpt. Fra ţii, pe 
lângă  aceasta, au fost infar=fl despre faptul c ă  în 

ca să  iteeze poporui perrtru reIigi1e Ir, 11 sa in- 
terzi9 de cltre guveirn s ă  invete îrivăţăturiie lor ,  tri 
aeesbe institutii religloase. Ca s ă  aflăm, ce ar putea 
face Societatea pntru înfizi ţarea  uiei f1iaIe ne-am 
adresat unui avocat distins şi am discufat chestiur.ea 
Duirinecă  dimirieaţa, fn prezetrr ţa a  doi fraţi conducă -

- tori din Cairo. Acest avocat, eare el însu şi sustîne că  
este uri cre ş 1n, ne-a explJcat sjtuia ţ.a lucrurilor. Ani 
aflat că  guvernul nu recunoa şte Societatea, şi că  nu-i 
dă  îrnputezi-ci-e lega ă  pnitru llndep1inirea lucrâi7- iJ  
sale da prcpovduire, şi că  o încercare de a o fnre- 
gistra, nu folcse şte la nimic, perntruc ă  după  I.-gi, acolo 

- lsJ.amul (re1iunea Iui Mahomed) este re1ia domi-
paite inalnte de dimineata urm ătoare nu va zbra mai 
departe, şi astfel to ţi pasagerii au trebut s ă  se coboa-
re Au trecut maj multe ore, p ănăce ain trecut prin 
revizuirea vamal ă  severă  şi am jajuns în ora şul Caro 
care estre situat oam la o dep ărtare de 24 kilomeitri In 
2 Mal, la ora partiru d;minea ţa, tn fine ne-am ouicat 
ca să  dormim. 

Inte de a merge la culcare, azn luat m ăsuri, ca s ă  
tirtem o adunrarte cu srvij priircpa1i ai grupei din Cai - 

ro şi AJrexardria ca s ă  ţinem o adunare la ora 10.30 
din aoea dm.iaiea ţă , ş.i aproape întreag ă  ziva aceea sa 
petreciut cu arceea, c ă  am discutat probenaele 1ucr ări 
din Egpt şi am rrăspunrs Ia mute1e îatreb ări Una din-
tre problemele mari de iacalo este diversitatea de 
limbi. Oameaaii, cari vorberc aceea ş  iimbă , nu locuiesc 
îaattro prte a ora şulrui fnapreună, ci undeva împrăş ti-
aţ i ; şi când fra ţii pun măalturrie, atu-ddi îaartâlriesc d;fe-
riltle popoare şi limbi. Limba arab ă  eSte ast ăzi Iimba 
ofca4ă  a plciporului; totu ş , se vorheşte muit şi fran,  
tuzeste şi mai departe àiieceste. Afar ă  de aceasta uni 
vorbee italiana, armeana sau eng1eza. Este greu pen-
tru aoeia, cari vorbesc numai o limb ă, ca să  pună  măr-
tur4 e la alţ.ii cari vorbesc alte Iimbi, dr fratii  fac tot 
ce pot, ca àà ltransrnit ă  vestea mai departe. Fire şte 
acumsa, decânci au plecat Enrglezii, se vorbe şte mas 
mult 1imba arabă . 

Pentiu grupa din Cairo sa airanjat seara o adunare 
în saa împ ărăţiei, adcă  rrumai finrtro cameră  Wicâ în 
partrea dind ărăt a unei case ciur etaj,, înjtrun cartier al 
o?ra$ului, care este situart destu1 de d4eparte din centrul 
oraşuluj. Grupa din Cairo estre desmembrat ă , pr ţni faD-
tui că  urrii vorbesc greceşte, al ţii franţuzeşte, iar al ţii 
arăbete. Aşa sa hot.ărît, că  Vjneri seara fraiteIe Krr 
să  vorbească  prinrtiun interpret Ia frati cari vorbesc 
greceşte, şi după  cuvântareia sa va vorbi fratele Herii-
schel la fraţii cari vorbec ar ăbeşte şi franţuzeşte, şi 
aceasta printruar inrtierpret care a tradus mai întâi în 
ltjmba fraircez ă  şi după  aceea în liniba arab ă . A fost 
îrnrtradvăr o bucurie de a vorbi cu fra ţii  din Cairo, 
înaintre şi după  adunăsri, de a observa zelul lor şi de 
a vediea aprecierea lor penrtru vtzita fratilor lor ame-
ri)oarni- Noi am iavuM sinit ămânu! ,  că  în ziva aceea 
priri fmpărţirea iaastrucţ *rrîlor despre drgan.iza ţiune 
sa făcut mult bine. 

GuMernul Egiptului nu favorizeaz ă  absoltt deloc fa-
cerea de prozei ţi; adică, nu-i place, ca oarecate or-
ganzaţiue cre şltiriească  să  trarrrsrnit ă  învăţăturile  sale 
la alte pesrsoae, cari nu sunt dssja membrj ai comuni-
t.ăţii lor reiigrioase. De aceea ea riu pelrmte, ca s ă  
vină  rnlscri în ţară  rau ca s ă  fie fondate ceva or- 

nLza ţiui religicase. Char şi sisitlernele re1igioas, 
oari au îrădăcnat in,  Egiipt încă  de mulţi ani şi au 
întemejat sImli, spitale şi aite irnstituţii asemănătoare 
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Iegtzră  cu mnerge penru biroui şi tncăperea pnru 
diepozitarea piiibllca ţiunilor Societ ătii se va procura o 
saltă  a impârât'6i mj mre Aceasta trebue s ă  serveas-
ciă  întjccrjj lvcr ărjj grupei, î1ntrucât lccalu1 împ ără-
tie, pte care fI tntrebun ţează  acum, este atât de mic, 
TiTl$câtt nrulti fra ţi, cu ocazia adunârî 1c1r, trebue s ă  adă  
afară, în curfe, ca eâ avdă  prn fereastra deschs ă  şi 
prin deschizătura uşii. Intre st ările de locu:rrţe de as-
tăzi va fj •reu de a g ăsj fn Cairo astfel de cas ă , 
pentrucă  prturie chiriior sunt extrem de mari fn 
acest oraş  suprapopuiat; ttotiu şi, fra ţii vor căuta pâtn 
oe găsesc cteva poriviti. 

PIBAMIDELE 

!ntrucât avum bot eram tri Egipt, rre-a iritteresat s ă  
vec1tem eâteva din locurile istoriee, cari suirt amintlte 
în Biblje, si să  af] ăm elté lucrur, cu p!rivre la . aceast ă  
ţară. Mai fntâj arri voit s ă  vzităm muzeui Iuni dmi-
nleata, dr am fost destul de am ăgiti, că  1-am găsit 
închjs. După  ace?a, ne-am hot ărît să  vizt ăm Gjzeh, 
unde sflnt căteva dn piramde, frrtre alt&e cea ma 
mare, • cea cl ădită  de Ftegeie Cheops, unde se afl ă  şi 

ircu1, şi Iocvr,1e de î,ormânrtara a multor farani 
V€hj şi ale po1ifciani1cr or mai de seam ă. MuIte liu-
curi sau spus în trecut de.spre piramda din Gseh, 
de p1d ă  că  ea ai fi un altar pentru ]Yomnul fn tara 

giptului, şi vn tâIp de ac1ciere aminte pestru Dom-
rii1 la hotaruT ed, cum este amntit în Isaia 19 da 
acest text sa aplicat pe nedretpt la ptiramde. ilntrucût 
aeest subiiect a fost mult studiat fnainte cu amtt de zie, 

deoah-eoe sa scris despre aceasta, ne-a jrrterasat s ă  
intrăm în piramidă  şi să  vedem .noi tnine. c ă  părerea 

nora c ă  piramida ar avea ceva de-a face cu scopurie 
Domnu]ui, este neîmkemită. Astfel ne-am tărft îni ă-
untrul ei şi rre-am apecat, ca s ă  put•em trece ÎYn des-
chizăturile joas cari conduc Ia camera regelui şi la 
camera regirieti de sub a. Aeolo îns ă  era reee, fntuie-
rec şi gol. Impresie ne-aui f ăcutt ma alcs petreie mari, 
puternice, eari au fost fntrebuintate ta c1 ădir şri de-
spre cari se sunle, ic ă  greuttatea lor medie esr[a de dou ă  
trane şi jumătale. Această  piramid ă  ette o lucrare de 
arhtectu•ră  remarcab1 ă, dar ea a fost c ădjtă  fără  tn= 
d1a1ă  numai în scopull, cia să  îmmormânteze urr rege 
şi o regti.nă , şi să  facă  veşnică  amintirea lor fn lumea 
riea. 

Religia Egrpterilor  dirr vechirne a. dat faraonior cu-
gertul să  clădească  mormIlnte şi piramide. Autorit ăţi 
sunt de aord în p!rivinta aceea, c ă  Egiptenii au cre-
zut în mod hotărît fn nemurireasufltuJu t  I.nzestrarea 
mcrznr,rtelor lor, ijzc 1usiv a piramidelor, ie facie de cu-
noscutt credrita, ccnform c ăreia partea ,,nernurtoare 
a celor înmormântati are aceleasi dorinti şi fnc1i,nri, 
ca si omul fn vieata sa de pe pământ. Toate comorile 
reglor au fost îngropate cu ei, pentruca s ă  se poatt ă  
bucura de ele în imp ărăţia s ţyirituaiă  A1melnrte, a ă , 
vase, care si chiar cor ăbii •au fost îngrooaite cu et f m-
preun ă . Sclavji şi servii în tfmpuI nortii u,niui  domni-
tor au fost ornorf ţ i şi au fost îngropati cu el întrun 
Jocaş  apropatt, pertruoa s ă-i poatiă  sluji în veata vii-
toare. Dup ă  tradi ţie a fost de 1ps ă  de 100.000 de oa-
merii,tmp de dou ăzecj de Jan.i, pentru munca grea a 
clădirii pirarndei ce1iii mar• DeIa o dep ărtare de mile 
sau c ărat bcuri de stăncj dintrun loc de pe ceaialt ă  
parte a lNilului. Mul ţi sclavi au murit la & ădirea pi 
ramidelor, şi desigur ei au murit spre cinstca nume_ 
lUj Dcmnu1u. E,iiplrenii au adorat soarele; şi piramida 
eea nare d,in Giseh este numai un .monument reli- 

m  oare slăveşte numele unui faraon fnchinător Ia 

soare ş  a reginei 	cari aţt • trăit mal !zalnrte jeu 
sute de ani. Ea este un loc de fngropare şi, după  B1 
blie necurat ă . 

Alte piramide au fost cl ădiite dn blocuri de otâncà, 
cari au fost scoase niu departe de locul respectiv 
Sfrnxul este un srnbol al inte1grir ţej şi puterji farao-
mlor, dsrr rrinic din toafe acesta nu serve şTe spre 
ofloarea tui Dumnze.. Numai oameni, cari setrvesc 
lui Satan, dumnezeuuj acestei lumi reie, sr.mt eterni-
zati acolo, la margina pustiej. 

Reg:i Egiptuluj cred fnc ă  şj acuma, că  tr?bue să  se 
pregăitească  foarte cu grij ă  pentru fnmorniâzttarea lor. 
Coo.form cred*ntei bvne mohamedane, regele de acu-
ma a pus •s ă  I se cl ădească  groapa lui şi a regizre 
sale; ea st ă  în renumit•a moschee Mohamed-AIJ di 
Caro Mornijrittelia sunt scobite cu dalta din marmor ă , 
aabasttru şi ată  piatră  pretioas ă  şi sunt : împodobte 
cu auc şi culori admirabilie. Ele se af] ă  fn încăperi deo-
sebjte, vndle peretij şi p]afcnul sunt împodobite în 
mod luxos cu rnrzaic rar, ca s ă  dea mormrrtelor ca 
drele potrivite. Ferestireie sunt f ăcue îin curi minu-
nate, şi une!e au forma glenerai ă  a unei cruci cu ca-
peteIe tturtitie. TJneie sunt f ăcute drn alabastru str ăve-
ziu. Se pare că  tot ce este artisic, frunos, ee au 
făcut oamerij cu nâir,hle lor, pretutndeni pe p ământ, 
sa făcut prin inspiraţia vreuriej religji. 

In ziva vrn ătoare, am făcut o călătorie cu trenul 
Ia Axandria, ca• să  ne fnt1him acolo cu fratil şi să  
tinem to cuvârrtare p ublrcă .  Trenul străbate marele ţi-
nut al deltej din Egiptul de jos, d•e uinde virre bog ătia 
acestei tări, care se ocrup ă  cu agricultura. Dac ă  NiIuT 
nar iaduce încontinuu ar ă , attunoi fntreg Egjptul ar fi 
cu sigurant ă  o pustie. Pentru cu!tvara şi fertiltatea 
pământiuui udarea este riieap ărat de 1i5, şi pe tot 
parcursul drumului am văzut rnicile gropi, cari .aduc 
apa în ]oeurile unde este de lips ă  La boi 11 se leagă  
ochii, şi sunt ] ă saţi ceasvri fntregi să  meargă  în eer, 
pentruca să  pioartie roţile mari da apă  prîo carj d,in 
llzvoare neadânci se iTaggie apă  afară. De-a-lungul diru 
mului cm putvt observa cameri.i. carj Tocuiesc în ca-
sele de liut pr ăfoase. In toate pârtile se g ă sesc mo-
dheel şi mirraretele Musu]manilor. Pretutinderns, fn ţa 
ră, se vede sărăca; şj ni sa spus că  majoritabea pe-
mânfului arabil se afl ă  fn mâinile câtorva pa şi cari 
posedă  întreaga bogăţ e. • Mulţi oainerii i surnrt prea s ă-
raci ca să -şi cumpere ghete sau sandale. A.proape tto ţi 
bărbaţi poartă  ga1abas, acele haine iungi, largi. Aco-
perireia capetelor este tarbu şul roşu sau fesul. Femej 
maiomedarie acoparite cu un v ăl sunt în Egipk Io pri 
vel şte  cbi şrruit ă . 

Alexandria este princpalul port de mare al Egiotu.-
Tui şi aerul este acolra mai rece ca fn Cajro. Ne-a f ăcut 
plăcere să  • veden portul r ă săritean şi stăvilarul îm-
potrirva va1 1uri1o, c1îre fnal ă  in« Marea aIbasr ă  
Mediteran ă. La ora 4.30 sa fnceput adunarea îrr sala 
fmpărăţiei şi a durat pân ă  la eora nuă, întrerupt 
numai printro scurt ă  parză, care ne-a pernis ca s ă  
mergem dirr sa]a împi ărăţ iej la cuvânarea public ă  în 
teatrul Moaissat. In saia îrrip ărăţei au fost prezern ţi 135 
fraţi şi oameni cle bine; şi grupei i sa dat fndruml.i 
cU pirivire ]a rela ţ vni paşnice în:iăuinitrul orgarrizatiu-
nii Domnului, pentrucă  nu este îin armontiie cu ordi 
.a teocratic ă, ca între fra ţi să  dcmneasc ă  nemulţu-

mire şi certuri. Sa ar ătat, că  rru ete ntevoie de dorriri. 
cari ar trebuj Fâ aibe grija, ca Iucrarea Domnuiuj s ă  
înainttieze, ci eiste nievoia de servi, servi ca.ri, în fapt 
şi fri adevăr să  fie sclavi ai vestitorilor, prilini faptul 
că  sunt de ajutor fra ţilor,  •ca să  ajuingă  pe teren, şi 
cari să  ]e deje un exemplu bun. Ei nui trebue s ă  se 

(Contlnuare ţn numărui următor) 
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Texte ş i Comentarii 

. 	 4 Fehruarrie 
Deaseei ţi, şj sjIim să -1 tlm pl ăouţj. e că  r ăinănem 

aoa,să , fle  că  gutiiterm departe de cmră . - 2 Cor. 5:9. 
Parvel 7cea că  el :nsuşi era ,,acasă  în tirup ş.i, .draceea. 

alyien sau ,,deipaite de1a Domnu1 	ceeaiee nu ?nseamn ă  
de 	otr eil ar ti fost întrro stare spiritual ă  fă ră  griilt 
i indferen ă  întirucât ar fi fost preocupat de afectiu-

fliie salc în legă trură  cu luoruri .de arcj de jos. privnd 
Ia aceste 1.uicruri trec. ă toare, Intrucâ.t carne şj sânige riu 
pt mo şteni :rnp ărăţ a lui Dumne7eiu, tn consecjn ţă  creş-
nii, à1fil timp câ,t tr ă iesc în carine pe pmânt. ej nu 
locuieisc îrnpreună  cU Christos Isus la dreapt.a luj Dum-
nezeu. Ei sunt sepairaţj de El; şj rn ărgin rjle ochilor 
lor de carne, fac necesatr peiritru ei s ă  privească  1a El 
cu ochjj credjntei. Când se uneta cu Domnul Isus tn 
oer, ej nru..ci vor lu.a cu eI trupu.rile loe uimaue. fjjnc1 

. 	 Anrobat de cenzur 

:. 	 1 Fehruairle 
Dumjie7eta eite eIev ărat - Xon $ : 3& 

fid a ea,f.ă  poact ă  ni tstorei urnai, Iehova Diiimnre-
aeij este legat prin p"oprul S ău cuvâmt srne a dovedi 
c ă  F1 este (!°Vrat E1 d ă  drivarla intrutt lasă  să  58 
tmpîescă  Bla si, moifeţjile ei. tnrriidu-Sn asfc1 
ip jnerpretarea ofjcial ă  a a.cet&a. Apoi, sriritul S.0 

sfnt dereopeire aspmena initerpreare fn Fh1.a mri1i- 
ntă 	PrIn aecept.rga uired aseimeriea irieDretatiuTai 
sde ă1raf hseric ă, se t>zoş te flP ite 	tun riRU- 
la,y, jndividuiae •Astfel ea as ăzi. a ŢsraRlui lui, T)iim-
TliP7rU ne oareR1 1-a adunati tritro irntate a orgrini7a-
tiurili SPo teoerat!ce, şte ă  Dumezeii Sa dlt 
crerlincios ciivântiiliii Sii. Noi, pin tirmie, le ăm 
şj mrt1iTj9m în rnih1c c ă  Ţeh•ova Ptrririezeii, prn 
ts 	sus. eiste Autorit.iti, Supreirn, (nv ă t)tiio.ii1 	(,i viu 
ai! h orrij qRle dc ririairtnri. şj Ţnterpretul rifaijhjl at 
cuvAutuliiii q5u a(! adevăriilur. Noi recumastem ci ad-
vărul aiclevărijl fnlineig, viei dela E1 ş  deila Ch.rstinsu 
Său, Cu o convcngere  depli.ril roi n alIn.iem cu inS 
to1u i.n.spirat Cairp zicea : ,.I fe g ăsit Dumjnezeu: a,drci- 

- Rom. 3 :îiL Roth. W I. 11. 

2 Fehrnare 
Ditniaijezen fwes îvi vecleire ce 	mqt bian I)Pi1trn IIOII. 

pOntritteia 	 nLri! ă  nu j 	1 	vâiiŞ  să ire  fără  naI1. - 
Evr. 11:S. 

Cei -crrpderni&rkczl Mn veehimc rnj .or fl filctitj peirfec ţi 
apee de fi1 liij T)iimneioiii aoetati cu Christtos in tm-
riără ti oeireeli1 •  Cu -nosnriez°ce rsiilti,, de a.7lj inate, 
M. 7iia Bij1j1or. tncepii T)umripze. lrieraireia dp 
ţ riiarre ai flilor 	ăi credcoş , tntrueAt i-a  frid.reut ăitit 
en jertv liii Chrstos Ţsriis nrfizertatn in cer. Acum, 

eâid tj Trvviază  djo morti dtin.if ee Ch.rsfos VViR lrt 
temn.1u Dumreizeu desi1 vârse prfecti rinarroa lce. F st 
tvtusi r>e 1701MAnt o rămăsită  a aeesttotr fi tu,lrpqqf ă tj ţ  
nrl ivi Dumrlezeu. Acpsti,a t şj asttcant ă  neifeetirvnarea lor 
frniri1 -in 1nveri, !riri ă  . ce aisciiilfivrrea lor fiisese ft,ru,tl ă  
dosăvârsjtă  uriri srufut:ă  fet aşa rluipă  ciim ş i Căne-
tna lotr Christosi Isiis s1iferlsrc 1p.e rpăimâirrt. Dar Ir 
prezeint ei avi o stare peofctil tpsvirlrea 1u Divmreeu 
ptrljn fndrentNtliea irin siritrnra lertf ă  & lui Chrisfos. 
APitl rli1rn ăşi ţă  ststtiaipt ă  să  vad ă , In crirArid •  rve crel 

tVlotCjOj din voch!me aduşj afară  din gro.ap. W 1. 4. 

l Fe,riiar1e 

	

Injniia omrtţiut ee 	ntto 	ţ,e oe coln să  nvsntgă, diai? 
1JiiiaiirI 11 în.drearp ă  pejl. - Prov. 19 : 3. 

Vcrsetiiill dte ma,1 sus poate fi tradris a ş a • .OmuI 
poate pl ă j pe ce ca1e ij mearr ă . rlar Ţ)omnu,1 ţj diri-
jeiiizi1i rvasi (Aţi AJ,etr. Trans.1 Ce mângâiere cste a stl 
Şj a fi aiiiurnt c ă  Pomrriii Dumnezeu vn c.rvillviop priji 
cl&(vr cvI1 Săj prirt spritul snu forta Sa ativ ă  
ipiiIt, rnre e mgil tiare deicât noO triine stj care riu d ă  

greş  ! Vn aoirv eired rilo. al  Dnrnniiliii Dvimrinii, ia Tn 
sErics 5qVi(1j .ii, Rl in la irrim ă  responsahil!tntoa sa 
Ş.i FiS s10r1uieşt să  facă  cele maii bune rcInuri .Şi airan-
jn.rierr,t, Trr ee priveste catert sa de a servl ea uin rnrtor 
peintavi Tehova Drur1 ee el fcti, n.arliea sa, 1irâril 
pe rlepPrr i ţ i corileirati1rlrve c ţivâ.ntul scriQ al liii T)um 
nezivu,. afiiici e1 rnverte 1.a Du,mr1ieeu peiritru fnTriimre 
sa nrduieere. flaeij p1arluiile stlp uveirg in deolin a,rrrrt 
e,u Hibia a.şa c1uri1. ciim el o tn ţelage. aurvci, ăă  Tn-
dnria1it. Dpruil Dijmnezoii 11 va cn.ndvio pe oaileia pe 
erairie el a plăniutt cu aprc4bimma clivin ă.. W. 1. 1.  

fnrviar ţt dln mortj CaI CTesItUrrI spMtuale,  ibrăeat1 ou 
nemurlrrc şi neputrer.ire. Deaceea, ej sunt hot ăr?ti să  
caute favoarea lu,i Dumnezeu şi să  plsiciă, 1u1 Chriaoa 
Isus. W 15. 4. 

5 Febrvvarrie 
Doimnnll a prlvjt eii pIiy spre AbL - GOrai. 4 & 
Jertfa lui Abol pentru Darpnu1 era Uria din eele dln-

tâl roade ale tvirme sale rle 01. Fiind ardust ă  junghirartă , 
€a a.răta gj m ărtUrisea că  el era păcă tros şj avea nevie 
de o iert ă  cuiră tjto.are c1ie p ă eat, preculm şi ră  etl evea 
credin ţă  riă  1)umine7° ţj se va îngriji, 1a tmpviil 1ot ă21t. 
de o asemein.ea jerlfă  deia ferniet,a Sa. .Terrtfa aleas ă  drc 
Albel era o exprinlare ai miii ţumirij sale lu• Dvimrrezietu 
pPni1ru privilegiull de a tră i si de a avca snetraeif ă  tntro 
viitoare eljbgrrirrie din pca.t ş i  efeetele iui. Jartfa na 
arăta, de .vsempriieta, 1 Al nu aproha rebeljurnria plIrrin-
ţiToj săi rnpotrva lui Dumn.ezeu tn Eden şi oă  e1 re. 
cunostea pe Ieihoviv Dumneeu on Svive,ranul unlversral 
preeuim şi ca Laiurtorull $1 Jert!.a 
rnolnrtă  pe ata,s prezilceia c ă  Ahol r ă iiita pp, Dvimnr°rzeu ş î 
se cOnsarase (i :rubi  !ruj Diimrf,,Aeii tn dep1ln1 Ci8-
d*rttă  M E1 exlstă  51 oă  .este un H ă stnl ă.ttor drept. Asfet. 
Alc1 furniză  pei)itru emrrcire cea dir.itâ,i form ă  a adre-
vărateii şj accgiptaIbiLeri lnthin ă rj 1ui Dunnezeai, W 15. 2- 

6 Fehruarrte 
O mă  ,oiit astprvt cru trţqişnţl ieru. s-I tn la atătpnre 

ca nta cunrv,v. clnp ăee sm pivopovădujt s0tora, eu jnsunI 
să  tju lepădat. - 1 Cor. 9 : 27. 

După  oe fă cuse o daire cT.p seam ă  desprc lutrnvea mt-
siona.ră  şi 1e prtd!cri.re entrecuit ă  de riieiri alt anrrs-
tol, dacă  Privej ar fj eerl.at rit.UrrtOi şi a.r fi fă cut ţn0!1,-
dulnte truulu.i stiu P1ăCA,Bc1Ii_S s!e- şl dur ă  e.rne, 
aeeaista ar fi prlcimjit ca ei s ă  fie  a,runat afer ă , să  fie 
Letuădnt.. El a.r f piprdurt ptreim!lv1iI din mâna lIiUl Dumre-
zeiii. E1 nu ise am,ă i pe sine t.rrsrtisl eiigeltân<1 că  a.r 
pui1eia infrebunta  r.ua obi şriuită  de lueru ia  prcdotrrre 
în p,ilhlc ş t djn casà ln eas ă  şj după  aceaa :rn tmp de 
rleicrea.tie, saiu ţn rel.aitiun le sale strict parrtieulare, e1 
ar putea rnrerre pe craleitv aoestei lriml. Acrca taiiip esite 
nedreeptă . sJ Pavetl ţşj  t.iiiea lrn mocl eoint!nui frrantes 
och!Icrr, dirnineata, ln amiazi şi seara c ă  e1 trebue să  
stpa de partrt d.rerit ă tjj. şi aeciast.a a.tât tn re1a ţ uriLe 
snle particulare, eât si ln oele publlce. Derş t ţţ  m(jlo 
cul ltrirnii .  cf, nvi so făou nc scne o parte dln ea srau ,ăr 
se lriise aras de tiijile el. F1 f ăcerar n,eea,srlta îrvtrucât nu- ş1 
făcuse acearstă  Ilume prietenul s ău. W 1. 9. 

7 Febrviarrle 	 - 
La « Ige ş.ii le. anirtuirrte! CCJ ilsc ă  rmi vor VOT) a 

nu Isor ma ztăărl zir11e pevrtlau popoirizl aoeslra. - 
Isa. 8:20. 

Martoril lui Iehova nu vor schirnba mesagiul lioir dat 
de Dumnezeu de teia,m ă  saii favoare. In mijlocul aiceatui 
fei de supeiioritaite (lin cauza c ă  sunt în mocl vădit 
iarăta.ţl de a nru fi cUn. aoerasf ă, lume si ooinsnirrrttja el, 

tt nu vor opri rlela popor ,,toate sfaturle  lui Dumne-
zeu. Ej vcr tndruma pe popor in mod neschm1tor la 
leea şi 1.a mrtiir!a pe CaIrP , !ehova a tncredintst.o tri 
gr!ja lor. Nu exist ă  rnrieio kimiril p zilel Tl ,oui a drep ăţli 
lTt vreun altt mesaj, nu ex!st ă  nicio sgurarnrţă  în vrerr 
altă  domni,e sau concTucec Tri rn!jlncu1 aceste:  con-
sIfTatii moridial.e,. Crpş tirr ă taitea sa doveiit a fi o nrte-
teniă  a a,oe,srtel lumi •  Iri dspTă.ee,rna Sifată  de ea, Iehova 
Diimnezeu re ţjnu dela ea mesag!ul S.0 prfetic Şj Irn-
vătă ura Sa, sj n.ccn lumină  inj gtră ueeiste prin ,qrga-
njza ţ unea creştin ătt1i. E1 a dat 1egea Sa şi  măirtvrrja 
Sa ma,rtoritlor Sări credivwiioşj. W 15. 10. 

.8 Februairle 	. 
Şi aidevărul Iut Iehova tire  tn  veci - Ps. 117 : 2. 

AS.V. 	. 
Ace,srta este da.t ca un motiv puternic perttru uniire 

în lauda Dominului Duimnozeu. Inainte de a spuiie uifl 
aisrnenea 1ucru despr ar)ev ărul lui Ieliova, psalmstul 
alvera o perioadlt de eel putin o mie de anj linapoia sa 
tnp care dovedse vera eitntea (cred in?io şia) cuvânu1ui 
voirbit şi scris n1 îui Dumnezeu, drar, ln ciuda scurgerli 
e.cerluj tjmp, cuvâ,ntul ăţj se dovedi a fi adev ă rat ca 
adriivăr neschm,bător. Faptele jslorlce dg pg vrerncra 
psa1m!stuui dovedeau clă  lehova Invioră. euvântul Său. 
?mplinndu-I şi stabilindu-1 prin aceasta ca ac1ev ăr, spre 
a fi consu,ltia.t de toate .gonera ţiile vi:toare, Veracitat€a 
a rresei central ă .  
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