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TAINA-ÎMPLINITĂ 
„Vinul mâniei lui Dumnezeu" şi Căderea Babilonului 

SERIA VII 

„Cărarea celor drepţi este ca zorile 
strălucitoare, care tot mai mult luminează pîna se face ziuă 

deplină" 
EDIŢIA 45OO 

„Şi îngerul pe care-I văzui stând pe mare şi pe pământ, ridică mana lui dreaptă spre cer, şi jură pe cel viu în vecii 
vecilor, care făcu cerul şl cele ce sunt într-însul, şi pământul şl cele ce sunt pe dînsul, şl marea şi cele ce sunt într-însa, 

ca nu va fi timp ; ci că in zilele glasului celui de al şaptelea înger, cînd are să se trâmbiţeze, atunci  este săvârşită 
[împlinită] Taina lui Dumnezeu, cum a binevestit slujitorilor săi profeţi."—Apocalipsul 10 : 5-7. „Viziunea este 

pentru un timp hotărât ; ea se apropie de împlinire, şi nu înşeală."— Habacuc 2:3. 

 
Aceasta operă se dedică 

REGELUI REGILOR 
ŞI 

DOMNULUI DOMNILOR 
spre binele şi folosul consacraţilor Săi sfinţi 

cari aşteaptă înfierea şi al tuturor 
celor ce în tot locul cheamă 

numele Domnului 
—  

— „CASA CREDINŢEI" —  
şi al 

făpturei gemătoare ce se svârcoleşte în dureri şl necazuri aşteptând descoperirea 
 

FIILOR LUI DUMNEZEU. 
 

OPERA POSTUMĂ A PĂSTORULUI RUSSELL. 
 

Legatul său poporului lui  Dumnezeu.—(Matei 20:9) 
 

„Şi să lumineze tuturor care este întocmirea tainei din veacuri ascunsă in Dumnezeu care 
a făcut toate." „Pe care l-a prisosit către noi prin orice înţelepciune şi pricepere, făcăndu-
ne cunoscut taina voinţei sale, potrivit găsirii sale cu cale pe care mai d-inainte şi-a pus-o 

în gând, pentru întocmirea împlinirii timpurilor cuvenite, să-si adune iarăş toate in  
Christos, cele din cer si cele de pe pământ." Efeseni 3:4,6,9; 1:8-10. 

 
Răspunzător pentru editarea şi tipărirea acestei cărţi este VASILE CIUCAŞ, comuna Jac, judeţul Sălaj. 

Romănia 1924. 
(Reeditată în anul 2003, Chişinău.) 
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PREFAŢĂ 
     CREŞTINII începând din zilele Apostolilor şi 
până acum, au fost mereu în aşteptarea venirii 
Domnului nostru Isus Christos în puterea şi mărirea 
sa mare, pentrucă însuşi a făgăduit că are să vină din 
nou, ca să-şi primească şi preamărească cu sine 
Biserica sa. Mai departe ne-a anunţat, că încă cu 
câtva timp înainte de desăvârşirea Bisericei sale, el 
va fi prezent, adunând din Babilon şi din lume pe cei 
cu adevărat consacraţi lui, şi că în timpul acestei 
prezenţe a lui, „Misterul lui Dumnezeu" va fi sfârşit. 
  Prin Sf. Ioan Domnul Isus ni-a descoperit faptul, că 
Biserica se va dezvolta în decursul a şapte perioade 
sau epoci distincte şi că el va trimite pentru fiecare 
epocă câte un înger sau sol special, care să servească 
celorlalţi membri ai Corpului său. Urmează deci, că 
solul trimis ultimei epoce, celei Laodiceane, avea să 
declare prezenţa Domnului şi timpul Secerişului 
epocii evanghelice. Marele învăţător a pus mare şi 
deosebită însemnătate pe solul perioadei Bisericei a 
şaptea, adecă cea Laodiceană, spunând, că acela va 
fi „sluga credincioasă şi cuminte, pe care a pus-o 
stăpânul peste slugărimea sa, spre a le da de mâncare 
la timp."—Matei 24:45. 
Creştinii consacraţi, cari au citit şi apreciat deplin 
adevărul aşa cum el este cuprins în precedentele şase 
volume ale „STUDIILOR IN SCRIPTURI", văd 
lămurit şi sunt de acord, că C. T. Russell a fost 
trimisul Bisericei Laodicene. Pentru fiecare care 
crede în Biblie, dovezile prezentate în acest Volum 
vor stabili faptul în chestiune stă mai presus de orice 
îndoială. 
   In lumina profeţiei dumnezeeşti, ce se îndeplineşte 
şi prezintă astăzi lămurit „veghetorilor", cele ce 
urmează, scrise de Pastor Russell, sunt o dovadă mai 
mult, că dânsul a fost trimis de Dumnezeu 
generaţiunii prezente. Cu mulţi ani înainte de a se fi 
început nenorocirile şi tulburările de acuma asupra 
popoarelor, el a scris: 
„Cele patru arătări făcute de Domnul lui Ilie,. 
reprezintă, după credinţa noastră, cele patru 
manifestaţiuni prin cari Domnul se va descoperi 
omenirii, şi dintre care primele trei vor pregăti pe 
oameni pentru ultima, în care are să vină dorita 
fericire pentru toate familiile de pe pământ. Acestea 
sunt: 
   1) Vânturile mari, cari despică stâncile. Aparent, 
vânturile suflătoare închipue în Scripturi războae. 
Războaele, a căror nori negri înspăimântă şi 
ameninţa lumea civilizată cu atâtea prevestiri în 
ultimii 80 de ani, sunt reţinute şi restrânse în mod 
miraculos, pentru a se da ocaziune să fie sigilaţi pe 
frunţile lor cu adevărul prezent toţi consacraţii 
Domnului. De aceea, ne putem aştepta, că îndată ce 
aceste vânturi ale războaelor vor fi relăsate libere, 
ele vor însemna o cataclismă de războire generală, 
care va împărţi împărăţiile [munţii]—după cum a 

fost prefigurat prin vântul puternic arătat lui Ilie (l 
Regi 19:11), şi a despicat stâncile, împărăţia lui 
Dumnezeu nu va urma însă epocii răsboiului; lumea, 
nu va fi gata încă pentru împărăţia lui Emanuel. Nu; 
va fi nevoe de o nouă lecţie, şi ea se v-a da. Aceasta 
e reprezentată printr-un— 
   2) Cutremur de pământ. Dealungul Scripturii 
cutremurul de pământ se pare a reprezenta revoluţia; 
şi nu este iraţional a ne aştepta, că o eră de războire 
generală va ridica într-atâta massele de jos din 
Europa, pe cari le va face nemulţumite de sparta ce o 
au [şi în special cu condiţiunile ce vor urma 
războiului], încât revoluţia va fi proximul lucru, care 
va urma. (Apoc. 16:18) Dar, oricât de grele vor fi 
pentru lume experienţele acestea revoluţionare, ele 
nu vor fi suficiente pentru a-i face pe oameni să 
asculte de glasul lui Dumnezeu, ci va mai trebui—  
   3) Foc din cer—o epocă de judecăţi şi pedepse 
divine asupra unei lumi înebunite dar încă 
neconvertite şi în plină anarhie, după cum ne arată 
alte Scripturi. Rezultatele războaelor, revoluţiilor şi 
ale anarhiei, ce se vor manifesta prin nereuşirea 
complectă a planurilor lor, vor avea un efect 
umilitor, şi vor pregăti omenirea pentru descoperirea 
lui Dumnezeu, prin— 
   4) O voce blândă şi subţire. Da, Acela care a 
vorbit vânturilor şi valurilor mării Galileene, va 
vorbi la timpul său, ordonând pacea popoarelor. El 
va vorbi cu autoritate, poruncind ascultarea legii sale 
de iubire, de mult timp neglijată. „Şi va fi, că orice 
suflet care nu va fi ascultat de acel Profet, nimicit va 
fi din popor." (Faptele 3:23)— THE WATCH 
TOWER. l Iulie anul 1898, pagina 208. 
 „Uitându-ne înapoi la  profetica  mărturie  
privitoare  la  Timpurile Păgâne, ne dăm seama, că 
cuvintele Domnului nostru:  „şi Ierusalimul va fi 
călcat în picioare de neamuri, până când se vor fi 
împlinit ale  Neamurilor  Timpuri",  ne   dau  
indicaţia,   că   timpurile   sau   anii hotărîţi, în cari 
împărăţia lumii va fi în mâinile guvernelor păgâne, 
au fost, din punctul de vedere divin, fixe. Si dacă, 
după cum credem noi că ne învaţă Scripturile, 
stăpânirea păgână a fost hotărîtă să se termine Oct. 
1914, ni-se pare că este raţională interpretarea, că 
puterea divină nu va interveni şi nu se va exercita 
spre detronarea lor decât după ce timpul fix dat 
domniei lor se va fi împlinit, adecă Octombrie 
1914."—THE WATCH TOWER, l Iulie 1904,  
pagina 198. In  1879, C. T. Russell  a început 
publicarea TURNUL DE VEGHERE, al cărui singur 
redactor a fost toată viaţa sa. Turnul de Veghere a 
fost   şi este, prima şi singura publicaţiune anunţând 
prezenţa Domnului Isus. Fiind Pastor Russell solul 
Bisericei Laodiceane si ocupând postul de servitor 
special al Domnului pentru a da hrană la timp 
potrivit casei credinţei, trebuia să ne aşteptăm, că el 
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va aduce din marile magazine ale Domnului 
mâncarea spirituală necesară Bisericii, potrivit voiei 
lui Dumnezeu, Prin graţia Domnului el a scris cele 
şase volume STUDII IN  SCRIPTURI,  scrieri cari, 
în afară de Biblie, au bucurat mai multe inimi decât 
ori care altele şi au umplut inimile Creştinilor de 
speranţă şi aşteptare veseloasă. Foarte potrivit, 
cărţile acestea au fost desemnate ca „Cheile la 
Planul Divin al Vârstelor." Aceste „chei" fură puse 
în manile a mii de creştini din toată lumea, cari i-au 
făcut capabili a deschide Vistieria Domnului, Biblia, 
şi acolo se descopere tezaurii ştiinţei şi înţelepciunii 
lui Dumnezeu! Unii au ajuns a se putea folosi de 
aceste chei cu mai mult folos decât alţii. „Dumnezeu 
a pus membrele în corp după cum i-a plăcut Lui." 
  Pastor Russell a spus-o şi a repetat-o, că va scrie şi 
pe al 7-lea Volum al „STUDIILOR IN 
SCRIPTURI"; şi se aştepta să-1 şi scrie. Scripturile 
arată, că Volumul al şaptelea trebuia scris şi 
publicat. Pastor Russell a trecut însă din viaţă şi 
Volumul al şaptelea a rămas nepublicat. In ultimile 
sale momente, el a spus: „Va putea altcineva să-1 
scrie." Ca cineva să-şi aroge autoritatea de a scrie şi 
publica Volumul al şaptelea, după credinţa noastră, 
ar părea presumţios înaintea lui Dumnezeu. Pe cine 
dar l-ar voi Domnul ca să-1 scrie? 
  Pastor Russell a fost un om de o modestie 
neobişnuită. Oamenii mari de obicei sunt astfel. 
Examinarea conţinutului acestei cărţi, va dovedi că 
cele scrise în Apocalipsul şi Ezekiel, au fost rânduite 
de Domnul cu de a se fi îndeplinit sau chiar scris, şi 
că în aceste cărţi—Apocalipsul şi Ezekiel—se 
găseşte scrisă, întro limbă simbolică, o istorie a 
Bisericii, în special experienţele ei pământene de la 
sfârşit; tot în aceste el ne spune că au să se 
descopere toate învăţăturile frauduloase, amăgitoare 
şi blasfemiile practicate de biserica nominală—
catolică şi protestantă; că în zilele din urmă el va 
aduce la lumină nesfânta, alianţă a nedreptelor 
sisteme eclesiastice cu elementele politice corupte 
de pe pământ, sisteme religioase, cari au prosperat şi 
s-au îngrăşat în numele lui Christos; că Domnul îşi 
pronunţă indignarea şi osânda sa contra ori căror 
astfel de sisteme babilonice şi le marchează 
nimicirei în marele timp de strâmtorare ce va avea 
loc atunci; o strâmtorare, ca şi care lumea n-a văzut 
şi nu va vedea nici când; iar personagiul însemnat în 
legătură cu toate aceste va fi solul Bisericei 
Laodiceane, acel înţelept şi credincios servitor al 
Domnului,— C. T. Russell. 
  Dar faptul este, că el 1-a scris. Această carte poate 
fi declarată de fapt ca o publicaţiune postumă a 
Pastorului Russell. De ce? Pentrucă lui i-a dat 
Domnul „cheia"; lui i-a fost dat privilegiul de a face 
cunoscut Bisericii, în ultimii ei ani, „Misterul lui 
Dumnezeu"; lui i-a fost acordat privilegiul de a 
aduce din mâinile Domnului, casei credincioase, 

hrana la timp potrivit, pentru speciala dezvoltare şi 
edificare a micuţilor Domnului. Această slujbă el a 
împlinit-o credincios. Această carte este în cea mai 
mare parte o adunare la olaltă, în stil armonic, a 
celor scrise de el prin aplicarea potrivită a 
simbolurilor explicate de el Bisericii. 
  Prin ultima sa voinţă şi testament, Pastorul Russell 
a designat pe George H. Fisher din Scranton, Pa, ca 
pe unul pe care el l-ar aproba ca membru al 
comitetului de redacţie la TURNUL DE VEGHERE, 
revista cea mai importantă publicată pe pământ. De 
mai mulţi ani, fratele Fisher era consacrat Domnului, 
fiind un aprig student al Bibliei în lumina adevărului 
adus de la Domnul de către Solul Bisericii 
Laodiceane; şi de mai mult timp el făcuse un studiu 
îngrijit şi cu rugăciune asupra cărţii lui Ezekiel. 
  Fiind încă cu noi, Pastor Russell a dat îndrumarea, 
ca Manualul Studenţilor în Biblie să fie pregătit de 
Clayton J. Woodworth, deasemenea din Scranton, 
Pa. Acest Manual a fost. publicat de Societate, şi s-a 
dovedit un mare dar pentru casa credincioasă. 
Pregătirea Manualului a reclamat o examinare critică 
a tuturor celor scrise de Pastor Russell; şi astfel 
fratelui Woodworth i-a fost dat să ajungă mai 
familiar, probabil, decât oricare altul, cu. explicaţia 
Scripturilor date de fratele Russell. In acest chip se 
vede că Domnul 1-a calificat pentru o operă 
specială. Cu cheia plasată în mâinile lui de către 
servitorul Domnului, fratele Woodworth, prin graţia 
Domnului, a fost făcut capabil a aduna tot ce fratele 
Russell scrisese asupra Apocalipsului, şi să explice 
şi armonizeze alte părţi neexplicate ale Cărţii cu 
Planul Divin; de asemenea să trateze la fel Cartea 
Cântarea Cântărilor. 
      S-a părut plăcut Domnului, ca fraţii C. J. 
Woodworth şi George H. Fisher să pregătească pe al 
Şaptelea Volum sub direcţiunea Societăţii. Deşi 
ambii se aflau în acelaş oraş, ei au lucrat deosebit şi 
fără aşi compara măcar notele. Cititorul va fi în stare 
se judece cât de mult este în armonie opera unuia cu 
a celuilalt şi cu Planul Divin, dând astfel o nouă 
evidenţă a direcţiunii Domnului în această chestiune. 
Pastor Russell a zis cu mult înainte, că Volumul al 
Şaptelea nu va fi pentru dezvoltarea Bisericii; că 
precedentele Şase Volume Studii în Scripturi 
conţin hrana spirituală necesară în acest scop. 
Întrebat, că pentru cine dară va fi scris, el a răspuns: 
„Va fi dat probabil Bisericii într-un timp de 
supremă necesitate, pentru confortarea şi 
încurajarea ei." 
  Cine dintre cei consacraţi de această parte de văl, 
nu-şi dă seama că Biserica este acum în acele 
vremuri de „supremă necesitate a confortării şi 
încurajării?" Ceasul grelelor încercări şi probelor 
înfocate este acum asupra poporului lui Dumnezeu, 
şi este nevoe de multă mângăere şi încurajare. 
Domnul ni-a făgăduit „har şi ajutor pentru orice timp 
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de lipsă", pentru toţi acei cari îl iubesc şi se apropie 
de el încrezători. Noi sperăm, că iubiţi fii ai 
Domnului din toată lumea citind conţinutul acestei 
cărţi, şi văzând în ce chip minunat i-a scăpat 
Domnul din valurile pasiunilor omeneşti şi de 
amăgirile marelui vrăşmaş, şi văzând că nedreptele 
şi păcătoasele sisteme ale Babilonului se dărâmă 
acum sub puternicia manei lui Dumnezeu, care ne 
prevesteşte scăparea încurând a ultimului membru al 
Corpului lui Christos din această vale a plângerilor, 
în lumina şi libertatea glorioasă a sfinţilor—ei vor fi 
mult întăriţi şi vor prinde nou curaj, „încingându-şi 
mijloacele gândirii lor, fiind deştepţi, 
nădăjduiţi,desăvârşit în darul ce vi se aduce în 
descoperirea lui Isus Christos"; şi cu mare bucurie, 
ei îşi vor ridica sus capetele, pentrucă ceasul 
eliberării a sosit! Credem, că la toţi adevăraţii 
consacraţi cari citesc şi apreciază această carte, 
cuvintele învăţătorului: „Şi s-a apropiat Împărăţia 
ceriurilor", le vor suna în urechi asemenea 
melodiilor de clarinent în aerul proaspăt al 
dimineţei, dând putere şi curaj acelora cu credinţa 
slăbită, iar celor puternici mai mult curaj. Credem, 
că toţi cari apreciază volumul acesta, vor avea o 
arzătoare dorinţă de a-şi îmbrăca armele şi a eşi la 

lupta ultimă ce se dă acum între adevăr şi eroare, 
aducând pentru privilegiul acesta laudă Domnului. 
  Unii vor murmura şi vor găsi cărţii acesteia scăderi; 
alţii se vor mânia, şi alţii se vor alătura 
prigonitorilor. Noi însă credem, că tot credinciosul 
cucernic a cărui inimă este plină cu iubirea lui 
Dumnezeu şi a poporului său, se va bucura şi va 
lăuda pe Domnul pentru această nouă mărturie a 
favorului său. 
  Publicatorului îi face plăcere, să prezinte acest al 7-
lea Volum membrilor rămaşi ai Bisericii şi tuturor 
cari îl pot citi cu folos pentru ei şi pentru mărirea 
Domnului Isus şi a Tatălui nostru. Cu trimiterea 
celor şase volume precedente, binecuvântarea lui 
Dumnezeu le-a însoţit pe toate. Noi ne rugăm ca şi 
cu volumul acesta binecuvântarea lui să abunde spre 
mângâierea şi încurajarea scumpilor Domnului, în 
acest ceas de grele încercări. 
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NOTA EXPLICATOARE 
 
Această operă a Pastorului Russell, mult condensată, 
conţine numai  extracte abreviate 
 din operele sale precedente. Prescurtările 
întrebuinţate sunt: 
 
A, B, C, D, E, F-- se referă la cele şase volume sau 
opere ale "STUDIILOR IN SCRIPTURI."  
B.S.M...............STUDENŢII BIBLIEI" [revistă 
lunară]." 
H..................... .„Ce spun Scripturile DESPRE 
IAD." 
P-D.......................... .„PHOTO-DRAMA 
CREERII." 
T 
..............................................„TABERNACOLUL" 
B ................................Broşura despre „SPIRITISM." 
W-T ..................................THE WATCH TOWER." 
 
Alte prescurtări sunt: 
Barnes ..................................Apocalipsul de Barnes. 
Brit. ................................. „Encyclopedia Britanica." 
Buck..................... .Dicţionarul Teologic a lui Buck. 
Coffin..........................„Istoria Libertăţii" de Coffin. 
Cook ................ .„Apocalipsul" de Cook, un Manual 
alcătuit din ex-plicaţiile celor 72 
 de comentatori principali asupra Apocalipsului, in 
toate limbele şi vârstele Bisericii. 
Edgar................„Pasagiile Piramidei" de Edgar, Vol. 
II. 
McC. .................Encyclopedia de McClintock şi 
Strong. 
Mosheim ..................... Istoria Eclesiastică de 
Moshelm. 
S. B. D ...............................Dicţionarul Biblio de 
Smith. 
Smith.................„Cugetările lui Smith asupra Cărţei 
lui Daniil şi Apocalipsului". 
Weym.  ..............Test. Nou in limba modernă de 
Weymonth. 

                                     
 

DESCOPERIREA 
SFÎNTULUI IOAN 

APOCALIPSUL 1. 
SOLIA PENTRU ACEASTĂ ZI 

1:1. Descoperirea lui Isus Christos.—Sft. loan şi 
Profetul Habakuk au prezis că descoperirea aceasta, 
dată lui Ioan de Domnul pe insula Pataos la ,an. 96 
d. Chr. va fi înţeleasă la un anumit timp, „timpul 

sfârşitului", „sfârşitul veacului", când „servul 
credincios şi cuminte" făgăduit, va fi în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu.—Apoc. 1:10; Mat. 24:45; 
Hab. 2:l; 1Pet. 1:13. 
Pe care i-o dete Dumnezeu.—„Mărturisirea că Fiul 
nu poate face nimic de la sine-însuşi, suportată de un 
şir de alte mărturii de către acelaş învăţător 
interesant şi inspirat, este o contrazicere a credinţei 
comune a Trinitarilor, cum că Fiul este Tatăl şi Tatăl 
este Fiul."—W. T. -99-45; Ioan 5:20; 12:49; 17:7, 8. 
Ca să o arate slujitorilor săi.—„Domnul nostru Isus 
ne-a promis că, ca Fratele nostru mai bătrân (între fii 
credinţei), orişice îi va face cunoscut Tatăl, El în 
schimb ne va face cunoscut nouă."—W. T.-99-45; 
Ioan 16:13-15. 
Cele ce trebuie să se întâmple în curând.—Scenele 
schimbătoare dintre biserică şi stat, istoria veacurilor 
Evangheliei şi a celui Milenar, cari scene au început 
a se întâmpla chiar din ziua lui Sf. Ioan, şi vor 
continua până la îndeplinirea a toate ce el a prevăzut. 
Şi pe cari, trimiţându-le.—El nu a venit însuşi, dar s-
a purtat cu demnitatea ce i să cuvine Lui, care este 
acuma chipul fiinţei Tatălui, „locuind în lumină de 
neapropiat pe care nu 1-a văzut nimenea dintre 
oameni, nici nu-1 poate vedea."—l Tim. 6:16; Evrei 
1:3. 
Le însemnă.—„Descoperirea Domnului nostru, care 
i-a dat-o Dumnezeu Lui după înălţarea sa la cer, El a 
trimis-o şi a arătat-o prin semne [simbole, tipuri 
asemănătoare cu realul] Bisericei Sale."—E185. 
Prin îngerul său.—Ingerul" din Apoc. 8:14 
reprezenta pe vestitorul acesta care s-a înfăţişat lui 
loan. Promisiunea Domnului din Luca 12:44 nu să 
mărgineşte numai la lucruri pe pământ. 
Slujitorului său Ioan.—„Simplicitatea aceasta, pe 
care o observăm la toţi Apostolii, ni-i înfăţişează pe 
ei ca nişte oameni umiliţi—tocmai de felul ce ne 
puteam aştepta de la Domnul nostru să folosească 
pentru a se întreţine cu poporul său."—W. T. -16-
343; Apoc. 19:10. 
1:2. Care mărturisi.—Prin Solia Cărţii aceştia, iar 
mai înainte, prin Evanghelia a 4-a şi cele trei 
Epistole cari îi poartă numele său. 
Cuvântul lui Dumnezeu.—Pe Logos. Şf. Ioan a avut 
sa spună despre Logos mai mult decât orişicare alt 
Apostol. „In timpurile vechi anumiţi regi vorbeau 
supuşilor lor prin mijlocirea unor mandatari; regele 
stătea după un paravan, pe când vorbitorul său, 
stătea înaintea paravanului, şi acesta vorbia către 
popor ceea ce-i şoptea regele, care era nevăzut; iar 
un astfel de vorbitor era numit Logos-ul regelui" 
(E85), ceeace pe curat româneşte înseamnă cuvântul 
sau cuvântătorul Regelui. 
Şi mărturia.—Vorbele şi faptele zilnice din timpul 
celor trei şi jumătate ani de serviciu a Domnului pe 
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pământ. 
Lui Isus Christos.—„Martorul cel credincios şi 
adevărat."—Apoc. 3:14. 
Câte văzu.—Sf. Ioan era un observator foarte bun şi 
ager. Evanghelia sa aminteşte 22 de» întâmplări sau 
învăţături cari nu sunt însemnate de ceilalţi 
Evanghelist!. 
1:3.   Fericit.—Singular, clasa Ilie. 
Cine citeşte.—Tălmăceşte în mod corect simbolurile 
acestea. 
Şi cei.—Plural. 
Cari ascultă cuvântul profeţii.—„Toţi aceia cari au 
cetit şi au înţeles chiar numai în parte învăţăturile 
cartei aceştia au fost binecuvântaţi precum s-a 
făgăduit. Ea fu un ajutor important lui Luther, pentru 
a decide că Papalitatea, a cărui servitor credincios 
era, e în realitate antichristul." —A27. 
Şi păstrează.—îşi ţine ochii deschişi asupra acestora, 
observează (aşa spune textul grec).—Apoc. 22:7. 
Cele scrise într-însa.—„Este o binecuvântare pentru 
aceia cari citesc descoperirea aceasta, deşi ei n-o 
înţeleg, şi o binecuvântare deosebită pentru aceia 
cari aud şi înţeleg cuvintele profeţiei ei, şi cari îşi 
întocmesc viaţa lor după cele ce sunt scrise într-
însa."- W. T.-16-343. 
Pentru că timpul potrivit este aproape— 
Indeplinirea a început, chiar în zilele lui Ioan. 
1:4. Ioan celor şapte biserici.—Prin acestea să 
înţeleg nu numai cele şapte biserici (adunări) 
amintite în versul 11 şi la alte locuri, ci e vorba de 
cele şapte epoci prin care a trecut Biserica, începând 
din vremea Apostolilor până acuma. 
Cari sunt în Asia.—In Orient, la Răsărit, în calea 
mai de vreme a soarelui, înainte de ce Soarele 
Dreptăţii poate să lumineze lumea, razele lui trebuie 
să treacă mai întâi prin Biserică, care e cea dintâi să 
salute Ziua cea Nouă. 
Dar vouă.—Favoarea nemeritată a Lui, fie partea 
voastră fericită. 
Şi pace.—Darul deosebit al Domnului nostru 
încredinţat Bisericei Sale.Ioan 14:27. 
De la cel.—Domnul şi Capul nostru mărit.—Apoc. 
1:8. 
Care este.—Acuma asemenea Tatălui, având viaţă în 
sine. —Ioan 5:26. 
Şi care era.—Logos-ul, reprezentantul Tatălui la 
facerea tuturor lucrurilor ce sunt făcute (Ioan 1:3), şi 
după aceea Răscumpărătorul omului, „făcut cu puţin 
mai pe jos de îngeri pentru suferinţa morţei."—Evrei 
2:9. 
Şi care vine.—In putere şi mărire mare, la a doua 
Lui venire, când „nu v-a obosi, nici v-a slăbi, până 
ce nu v-a întemeia dreptul pe pământ."—Isaia 42:4. 
Şi de la cele şapte spirite,—Lumini de foc sau ochi. 
(Apoc.  4:5; 5:6) „Prin simbolul acestor cuvinte 
ochiul Domnului este înfăţişat prin numărul de 
şapte, ceea ce înseamnă cornplect, desăvârşit, a tot-

văzător, în orice loc, a-tot-ştiutor. Aceasta este 
încrederea noastră, aceasta este bucuria noastră."—
W. T. -05-318; Zach. 3:9; 4:10. 
Cari sunt înaintea tronului Său.—Cari sunt „trimise 
în tot pământul."—Apoc. 5:6. 
1:5. Şi de la Isus Christos, martorul credincios.—
„Care mărturisi înaintea lui Ponţiu Pilat mărturie 
bună." (l Tim. 6:13) Mărturisirea înaintea lui Pilat: 
„Da, eu sunt împărat: eu pentru aceasta m-am născut 
şi am venit în lume" (Ioan18:37), a fost cauza 
adevărată a morţii Lui. învinuirea ce a fost pusă 
deasupra capului Său pe cruce era: „Acesta este Isus, 
împăratul Iudeilor." (Ioan 19:19; Mat. 27:37) 
Asemenea pretinderi mărturisite pot fi cauza 
sfârşitului pământesc al urmaşilor Săi. 
   Întâiul născut dintre morţi.—„Pârga celor 
adormiţi." (l Cor. 15:20; Col. 1:18; Fapte 26:23) Isus 
a fost cel dintâi care în realitate a experienţat o 
înviere din morţi. Toate alte învieri, învierea lui 
Lazar, învierea ficei lui Iair ş. a. au fost numai treziri 
temporale spre a dovedi puterea divină în învierea 
morţilor. „Acest vers învaţă în mod clar ceea ce 
creştinii deadreptul neagă; adecă că Domnul nostru a 
fost cel dintâi care a experienţat o înviere desăvârşită 
şi a primit nemurirea, în înţelesul adevărat al 
cuvântului, ceea ce înseamnă că nimenea înainte sau 
după El nu a primit încă viaţă." (W. T. -16-343; 
Fapte 13:33, 34; Ioan 3:13) Conflictul între aceasta 
şi crezurile deosebitelor religiuni este învederat. 
Cele din urmă învaţă, că la moarte fie care merge 
imediat la unul din două locuri şi anume: unii în cer 
la fericire, iar alţii în iad la chin Aceasta ne dă se 
înţelegem că de fapt nimeni nu este mort, iar 
învăţătura Scripturei că „are se fie înviere a drepţilor 
şi a nedrepţilor," din punctul lor de vedere, nu 
însemnează nimic, sau este de altfel absurdă.—
Coloseni 1:18. 
Principele.—(textul grec) Regele Şef. 
Împăraţilor pământului.—-Asociaţii Lui regi, 
„împăraţii de la răsărit de soare." (Apoc. 16:12) 
„Toţi vor fi treziţi din moartea lui Adam, ca din 
somn. Apoi vor fi sub îngrijirea preoţimei regale, a 
căror experienţă şi biruinţă asupra păcatului, i-a 
făcut să fie un ajutor potrivit acelora asupra cărora ei 
vor stăpâni ca preoţi şi regi. (Apoc. 5:10)"—E478. 
Celui care ne iubi.—Dragostea Domnului pentru noi 
este totdeauna de faţă. „De oarece ştiţi că nu prin 
cele stricăcioase argint şi aur, aţi fost răscumpăraţi, 
ci cu sânge preţios, ca al unui mei desăvârşit şi fără 
pată, al lui Christos.-- „Ori cine care făptueşte 
păcatul este rob al păcatului... Deci dacă Fiul vă va 
face liberi, veţi fi liberi într-adevăr." (Ioan 8:34, 36) 
„Că moartea Omului Isus Christos, sângele său, a 
fost care a câştigat îndreptăţirea (deslegarea) noastră 
din păcat şi moarte, şi în cele din urmă va câştiga 
eliberarea noastră, să învăţă şi susţine cu multă tărie 
de multe alte Scripturi.—Vezi l Pet. 1:2, 18, 19; 
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Fapte 4:12; 20:28; Apoc. 5:9; Evr. 13:12."—E446; 
Mat. 20:28; l Tim. 2:6; Apoc. 14:4. 
1:6. Şi ne făcu pe noi.—Şi ne va face în timpul miei 
de ani.  
împărăţie, preoţi.—Menirea unui preot este aceea de 
a propovădui adevărul şi a învăţa dreptatea. Gândul 
de aici e alegerea unei clase ce va deveni o clasă de 
regi şi preoţi pe treapta spirituală sub căpetenia lui 
Isus Christos, pentru a aduce mântuirea neamului 
omenesc din nefericirea de faţă.—l Pet. 2:9; Apoc. 
5:10; 20:6; 22:5. 
Lui Dumnezeu şi Tatăl Său.— împărăţia este a lui 
Dumnezeu însuşi, a lui Isus prin denumire şi a 
noastră pentru că suntem aleşi în El.—Luca 22:29; 
Ef. 1:6.  
Lui fie mărire şi stăpânirea în vecii vecilor, Amin.— 
„Domnească de la mare până la mare, şi de la râu 
până la marginile pământului... Şi bine-cuvântat fie 
măreţul său nume în etern, şi umple-se tot pământul 
de mărirea lui, Amin şi Amin." (Psa. 72:8, 19) „In 
veci vecilor," înseamnă literal veacurile veacurilor. 
Mileniul şi veacurile următoare sunt veacurile 
veacurilor. 
1:7. lată, vine cu nouri.—Dealungul Scripturilor 
norii sunt înfăţişaţi ca simbolul tulburărilor, 
strâmtorărilor mari pe pământ, ş. a. După mărturia 
aceloraşi şi altor Scripturi, Ziua venirei lui Christos 
va fi o „zi de întunerec şi de întunecime (confuzie, 
spaimă, alarmă între popoare); zi de nori şi negură 
deasă." (Ioel 2:1, 2) „Când nourii grei şi întunecoşi 
de tulburări stau deasupra lumei, când munţii—
împărăţiile acestei lumi—se cutremură şi cad, când 
pământul—societatea organizată—se clatină şi se 
desface, unii vor începe a-şi da seama că Unsul lui 
Dumnezeu îşi ia puterea Sa mare şi îşi începe opera 
sa de a pune judecata în linie şi dreptatea în 
cumpănă." (W. T. -16-344; Mat. 24:30) ,Nor şi 
negură sunt în jurul lui [tronul lui Christos se află 
numai dincolo de norii şi negura tulburărilor sociale 
de azi, iar omenirea nu-şi dă seama că acest tron 
curând va ajunge la pământ şi împărăţia Sa va lua 
deplină fiinţă]; dreptatea şi judecata [cu care el 
măsoară sistemele de azi] sunt temelia tronului Său. 
Foc [nimicire] merge înaintea Lui [premerg stabilirei 
domniei Sale], şi cu flăcări [de lumină, adevăr, 
dreptate socială, etc. prin cari se descopăr frâudele şi 
nelegiuirile publice şi private, cum şi prin tulburări 
cari le urmează acestora] mistueşte din toate părţile 
pe duşmanii Săi." (Psa. 97:2-5; 2:9-11) Atenţie 
acelora cari să împotrivesc venirei a doua a lui 
Christos—dacă doriţi să nu fiţi striviţi, daţi-vă 
deoparte din calea Regelui măririi! Luaţi sfatul lui 
Dumnezeu: „Şi acum, regilor, înţelepţiţi-vă, învăţaţi-
vă judecători ai pământului. Serviţi lui Dumnezeu cu 
frică [ori-cui aţi fi servit până acuma], şi bucuraţi-vă 
cu cutremur. Sărutaţi [salutaţi, să-i ziceţi bun venit] 
pe Fiu (lui Dumnezeu, care vine a doua oară ca Rege 

al măririi), ca se -nu se mânie şi să nu periţi în cale; 
căci mânia lui curând se aprinde."—Psa. 2:9-12. 
Şi orice ochiu Îl va vedea.—„El nu va fi văzut 
ochilor naturali ci înţeles (recunoscut), după 
pedepsele şi binecuvântările ce vor veni omenirei de 
la domnia Sa. Regele nou se va descoperi pe sine 
rând pe rând. Unii îl vor recunoaşte mai curând 
decât alţii. Dar în sfârşit „tot ochiul îl va vedea 
[Greceşte horao, discerne, cunoaşte]." (W. T. -16-
344) Precum Satana domneşte în prezent, şi nimenea 
nu-l vede pe el personal, ci numai domnia lui de 
nedreptate şi păcat care să manifestează 
pretutindeni, aşa şi Christos, personal nevăzut, 
domnia Lui se va învedera în toate părţile şi toţi vor 
cunoaşte şi vedea că acuma sunt sub un cârmuitor 
nou şi deosebit.—Vezi loan 14:19. 
Şi cei cari îl împunseră.—„Peste casa lui David, şi 
peste locuitorii Ierusalimului [poporul jidovesc], 
voiu revărsa spiritul harului şi al rugei; şi vor plânge 
după EI, după cum plânge cineva după fiul unic al 
său."—Zach. 12:10. - Şi vor jăli pentru dânsul toate 
seminţiile pământului.— "La venirea a doua a 
Domnului lumea va fi departe de a fi convertită 
[întoarsă] la Dumnezeu; pentrucă „toate seminţiile 
pământului vor jăli pentru dânsul [vor fi în nevoe şi 
strâmtoare mare—Luca 21:28]. Christos vine înainte 
de convertirea lumei şi tocmai cu scopul de-a o 
converti."— W. T. 16-344. 
Aşa, Amin.—Noi nu putem opri nourii timpului de 
mare strâmtorare, sau lacrămile desamăgirii, şi mai 
târziu, căinţii lor; n-am face-o chiar şi dacă am 
putea. Tulburările s-i lacrămile sunt o pregătire 
trebuincioasă pentru binecuvântările ce au să 
urmeze. 
1:8. Eu sunt Alfa şi Omega.—Alfa este prima literă, 
iar Omega cea din urmă din alfabetul grecesc. 
începutul şi Sfârşitul.—„Cinstea cea mare a 
Domnului nostru se arată nu numai prin aceea, că El 
a fost cea dintâi, ci şi cea din urmă făptură a lui 
Dumnezeu. Din aceasta noi trebue să înţelegem că 
Dumnezeu n-a întrebuinţat puterea sa directă întru 
creerea omului sau a îngerilor, ci a încredinţat 
puterea sa Fiului său unul născut."—W. T. 
-93-115. 
Zice Domnul Dumnezeu.—Dar nu preoţii; dintre 
dânşii nici unul nu se va găsi să zică la fel. 
Care este, care era, şi care vine, Atotputernicul.—
„Numai de la învierea Sa a mers vestea aceasta—
„Datu-mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ." 
(Mat. 28:18) Prin urmare numai de atunci Domnul 
poate fi numit atotputernic."— W. T. -93-115; Apoc. 
1:4; 16:5-7. 
1:9. Eu Ioan, fratele vostru.—„In loc să-şi adaugă la 
numele său titluri mari, umflate şi falnice ca, 
Venerabilul, Episcopul, epitropul tuturor bisericilor 
din Asia mică, noi îl vedem pe Ioan întroducându-se 
pe sine bisericei şi fraţilor ca fratele vostru." (W. T. -
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01-187) Ce simplitate! ce umilinţă!" 
Şi împreună părtaş în strâmtoare.—„El a fost părtaş 
cu Christos, ca un membru a corpului Său, în 
răbdarea şi suferinţele sale; şi frate a urmaşilor 
învăţăcei, părtaşi la aceleaşi suferinţi, şi prin urmare 
la aceiaş speranţă de mărire."—W. T. -01-187; Mat. 
20:23. 
Şi în împărăţie.—Acuma, când „împărăţia cerului 
(membrii ei) suferă violenţă"; cât şi mai târziu, când 
„împărăţia şi domnia si măreţia împărăţiei de sub tot 
cerul se va da sfinţilor celui Prea-Inalt."—Mat. 
11:12; Dan. 7:27.  
Şi în răbdarea stăruitoare în Isus.—Cană Saul a 
prigonit pe Creştini, a prigonit pe Isus. Când Sf. 
Pavel a suferit, ca un creştin, el era părtaş al „morţei 
Domnului lui Isus." (Fapte 9:5; 2 Cor. 4:10) Ceea ce 
a răbdat cu bucurie Sf. Ioan, a fost răbdat şi de Isus. 
Am fost pe insula Patmos.—„In vremea arătării sau 
vedenii acesteia Sf. Ioan era un prinsonier, silit să 
trăiască pe insula Patmos, o localitate de pedeapsă 
pe vremea aceea (lăcaş pentru cei osândiţi)—o 
insulă stâncoasă şi stearpă din Marea Egee. 
Fărădelegea pentru care el suferia această pedeapsă, 
era pentrucă el era un credincios propovăduitor al 
cuvântului lui Dumnezeu. Sf. Ioan, învăţăcelul cel 
mai iubit a lui Isus, înfăţişa într-o măsură oareşcare, 
pe cele din urmă membre   vii   ale   trupului   lui   
Christos   (Ioan 21:20-23)—o clasă care vede cu 
ochii priceperei arătările şi descoperirile pe cari Sf. 
Ioan le văzuse în simbole, într-o răpire. Prin urmare, 
dacă pedeapsa lui Sf. Ioan reprezintă într-o măsură 
osânda la care să pot aştepta urmaşii Domnului la 
încheierea veacului de faţă—o izolare completă de 
către alţii, şi manifestarea unei purtări faţă de dânşii 
ca şi cum ar fi prinsonieri—ei să pot mângăiea cu 
gândul că binecuvântarea Domnului şi  descoperirea 
pe  care i-a dat-o Sf.-lui Ioan, au covârşit prin 
măsură mult mai mare toate prigonirile sale."W. T. -
16-343. 
Pentru Cuvântul lui Dumnezeu.—Sf. Ioan, cu o 
smerenie uimitoare trece preste slujba dinainte adusă 
cauzei adevărului lui Dumnezeu şi pentru Isus 
(Apoc. 1:2), şi care i-a pricinuit această izolare, şi 
trece uşor preste prigoniri însăşi, şi nu aminteşte 
decât că prezenţa lui pe această insulă este pentru 
credincioşia sa Cuvântului lui Dumnezeu."W. T. -
01-187. 
Şi pentru mărturia lui Isus.—Dupăcum e amintit în 
Evanghelia după Ioan şi în cele trei Epistole ce-i 
poartă numele. 1:10. Am fost în spirit.—Vedeniile 
nu sunt realităţi, deşi în mod simbolic le înfăţişează 
pe acestea. (Dan. 7:1; Mat. 17:9) Vedeniile ce le-a 
avut Sf. Ioan, şi cari sunt amintite în Apocalipsul, n-
au să fie înţelese ca lucruri literalmente 
întâmplate."—W. T. -16-343; Fapte 10:10. 
In Ziua Domnului.—„După înţelegerea noastră a 
cronologiei Biblice, noi astăzi trăim tocmai în zorile 

acestei Zi a lui Christos; şi e în plină potrivire că noi 
începem a vedea acum lucrurile minunate ale 
planului lui Dumnezeu, ascuns în aceste simbole. 
Insă pentru ale vedea şi ale înţelege, noi trebue să 
fim „în spirit." Numai aceia cari au devenit „făpturi 
noui în Christos" pot să înţeleagă lucrurile spirituale; 
şi aceştia sunt clasa reprezentată de ucenicul 
Ioan."W. T. -16-343. 
Şi auzii în urma mea glas mare, ca de trâmbiţă.—
„Faptul că se spune locul de unde s-a auzit aceasta, 
arată că are o însemnătate simbolică, înseamnă că 
începutul vestirii acesteia nu era din timpul lui Ioan, 
nici în viitor, ci că cele descoperite începuse deja şi 
ca, în oarecare măsura, parte din ele, erau deja în 
trecut, dupăcum unele semne ale Apocalipsului arată 
că glasul dindărăt venea de pe vremea slujbei 
Domnului pe pământ. Precum Ioan auzi glasul 
venind dinapoia sa şi s-a uitat în partea aceea, aşa şi 
noi, cari acuma privim realităţile aflăm că vestea 
vine dinapoia noastră, şi ne întoarcem şi privim spre 
trecut ca să vedem îndeplinirea multor semne ale 
Planului dumnezeesc şi să auzim şi să înţelegem 
vestirea dată poporului său de către măritul Isus, 
Capul şi Inainte-mergătorul celor credincioşi."—W. 
T. -05-168. 
1:11. Zicând, ceea ce vezi, scrie în carte, şi trimite 
celor şapte biserici cari se află în Asia.—Sunt mai 
multe motive să credem că vestea sau descoperirea 
aceasta trimisă celor şapte biserici, deşi în oarecare 
măsură mărginită, era aplicabilă lor, are o 
însemnătate mai mare şi e pentru întreaga Biserică a 
lui Christos. Numărul şapte înseamnă lucru complet, 
şi că în rândul cum sunt puse arată cele şapte epoci 
(timpuri de desvoltare) ale bisericei. Ale înţelege 
altfel, ar însemna să punem mai multă importanţă de 
cât trebue pe aceste biserici comparativ mici, şi că 
nu luăm în seamă pe altele mai mari şi mai cu vază; 
precum biserica din Ierusalim, Antiochia, Corint, 
Colose, Filipi şi Tesalonic, ş. a. Ceva mai mult, 
amănuntele acestei veste trimise celor şapte biserici 
să referă şi se potrivesc în tocmai Bisericei întregi a 
lui Dumnezeu, de care Domnul Isus poartă grijă. Că 
numărul şapte înseamnă lucru complet, găsim pilde 
şi în alt loc, cum d. ex. şapte sfeşnice de aur, şapte 
stele. ş. a. m. d. Colosse (Col. 1:2) Milet (Fapte 
20:17) şi Hierapolis (Col. 4:13) erau biserici în Asia, 
cari nu sunt amintite aice. Prin Asia se înţelege 
numai partea cea mai vestică a Asiei mici. 
La Efes.—Timpul apostolic al Bisericei. 
Şi la Smirna.—Biserica din timpul prigonirii din 
partea Romei Păgână. 
Şi la Pergam.—Biserica din timpul ridicării lui 
Antichrist. _ Şi la Tiatira.—Biserica din timpul 
„veacului întunecos," timpul măririi lui Antichrist, şi 
a prigonirii ei din partea Romei papale. 
Şi la Sarde.—Biserica din zorile Reformaţiunii. 
Şi la Filadelfia.—Biserica, din timpul Reformatiunii 



Taina  împlinită 

 

11

 

prin secte. 
Şi la Laodicea.—Biserica din timpul când Domnul 
va fi a doua-oară prezent. 
    1:12. Şi mă intorsei să văd glasul care vorbia cu 
mine. —„Apostolii au văzut numai în simbole ceea 
ce poporul Domnului de acuma poate vedea cu 
ochiul credinţei şi al priceperei. El a văzut pe unul 
care semăna cu Fiul Omului—pe unul asemenea 
unui om, unui preot, după cum să trage înţelesul din 
hainele cu care era îmbrăcat—umblând printre cele 
şapte sfeşnice, îngrijind de ele, curăţind mucul, 
punând în ordine fitilurile, prevăzându-le cu olei ş. 
a. m. d. Astfel Domnul nostru, măritul învăţător, s-a 
îngrijit de poporul său, şi a ocrotit afacerile lui, a 
purtat grijă de biserica sa ca un purtător de lumină, 
ca un sfeşnic. Ah, cât de sermane au fost uneori 
fitilurile! Cât de slab a luminat câte odată lumina! 
De câtă grijă, mustrare şi curăţire a fost nevoe!"—
W. T. -16-344. 
Şi intorcându-mă văzui şapte sfeşnice de aur.—
Sfeşnicul de aur care stătea înaintea Mesei de Aur şi 
lumina întreaga „Sfântă" (din Cortul întrunirii) era 
de aur—lucrat dintr-o singură bucată. (Exod. 25:31-
37) El avea şapte ramuri, dintre cari fiecare avea 
câte o lampă la vârf, în toate şapte lămpi—un număr 
desăvârşit sau complet. Acesta înfăţişa pe Biserica 
întreagă, coprinzând pe Capul ei Isus şi până la cel 
din urmă membru al „micei turme" pe care El o 
alege dintre oameni, ca să fie părtaşa naturei 
dumnezeeşti [de aur]."—T. §250; Apoc. 1:20; Zach. 
4:2; Mat. 5:14-16. 
1:13. Şi în mijlocul sfeşnicilor.—Legătura dintre ele 
constând din Mântuitorul nostru, antitipicul preot 
înalt. 
Unul asemuit cu Fiul omului.—„Această simbolică 
zugrăvire conţine preţioase învăţături, mult mai 
însemnate pentru noi, decât dacă am încerca a ne 
închipui arătarea Domnului într-o formă de spirit, 
„ce acum locueşte în lumină de neapropiat", si pe 
care nu este cu putinţă să o înţelegem până ce nu 
vom fi schimbaţi, ca să fim „asemenea Lui" şi să-1 
„vedem aşa precum este" acuma—natura divină.—l 
Ioan . 3:2; l Cor. 15:50, 53."—W. T. -16-344; Dan. 
7:13. 
  Îmbrăcat în vestmânt lung până la picioare.—
Mărirea lui Christos s-a arătat în persoana sa proprie 
(Ioan 1:14), în serviciul său, şi în aceea a celor 12 
Apostoli, reprezentanţii săi.-Sf. Pavel luând locul lui 
Iuda; cu moartea lor corpul Adevărului a devenit 
acoperit ca printr-un văl şi a stat aşa prin timp de 18 
veacuri până acum.W.T. -16-344. 
 Şi încins la piept.—Atârnarea vestmântului de la 
piept, pe unde era legat cu o sfoară, a lăsat astfel 
descoperite braţele şi umerii, înfăţişând că Biserica 
la început a fost favorizată cu lumina Evangheliei 
adevărate mult timp încă dupăce Domnul nostru" şi 
Capul ei şi-a sfârşit cursul pe pământ. 

Cu încingătoare de aur.—Aurul este un simbol al 
naturei dumnezeeşti; brâul un simbol al slujbei. 
(Apoc. 15:6) Dealungul veacului evanghelic 
Domnul nostru a servit pe Biserica sa. „Fericite sunt 
slugile acelea pe care venind Domnul le va găsi 
veghind; adevăr zic vouă că se va încinge şi-i va 
pune la masă şi trecând alăturea îi va sluji." „Eu sunt 
în mijlocul vostru ca cel care slujeşte."—Luca 
12:37; 22:27. 
1:14. Iar capul şi părul lui alb ca lâna, şi alb ca 
zăpada.—„Capul acoperit cu păr alb, nu ne învaţă că 
Domnul nostru în mărire are formă de om, cu părul 
cărunt, ci simbolul este întrebuinţat pentru a arăta 
cunoştinţă, pricepere, experienţă, înţelepciune."—W. 
T. -01-188; Mat. 17:2. 
Şi ochii lui ca flacăra de foc.—„Ochii lui ca flacăra 
focului ni-1 înfăţişează pe Domnul în simbol ca a 
toate-văzător, atot-ştiutor; că El nu se lasă amăgit de 
formele şi ceremoniile din afară; ci El poate şi 
citeşte orice gând şi intenţie a minţei şi inimei."—W. 
T. -16-344; Apoc. 19:12; Evr. 4:12, 13. 
1:15. Şi picioarele lui asemenea cu arama 
lucitoare.— „Picioarele descrise aşa ca şi cum ar fi 
din aramă fină lucrată în cuptor, pare să zică că aceia 
cari aparţin, trupului lui Christos, şi de cari se 
foloseşte Domnul pentru serviciul său, membrele 
„picioare" ale corpului, trebuie, prin atingerea lor cu 
lumea, să devie curăţite, rafinate.—„Curăţiţi-vă voi 
toţi cei ce purtaţi uneltele lui Dumnezeu."—W. T. -
0-188; Ezek. 1:7; Isa. 52:11. 
Ca în cuptor arsă.—„La sfârşitul veacului de faţă 
picioarele Corpului lui Christos vor fi luminate de 
adevăr şi vor străluci—nu ca şi Capul ci ca o aramă 
poleită, lustruită. Asupra noastră strălucesc, cu o 
brilianţă aproape arzătoare, razele înspiraţiunei şi 
descoperiei dumnezeeşti a celor 6000        de ani. 
Cum ar trebui să mistuie aceasta din noi orice 
egoism; (iubire de sine). Cum ar trebui să ne curate. 
Câtă umilinţăj W trebui să desvolte în noi!"—W. T. 
-16-344. 
Şi glasul lui ca vuet de ape multe.—„Apele multe 
înseamnă popoare, noroade, naţiuni şi limbi, 
dupăcum să arată în alte locuri în cartea aceasta. 
(Apocalipsul 17:15 si Isaia 17:12, 13) Astfel, 
Domnul nostru, prezent cu Biserica Sa, îi vorbeşte ei 
şi prin ea cu multe şi în multe limbi."—Apoc. 19:6. 
1:16.   Şi avea în mâna sa dreaptă.—„Pe acela care 
s-a înfăţişat nouă astfel, ca Instructorul şi îngrijitorul 
Sfeşnicului, avem al recunoaşte ca având în mâna Sa 
dreaptă — în favoarea şi sub ocrotirea sa—şapte 
stele, îngerii, solii, celor şapte biserici. Că El îi are în 
mâna Sa dreaptă, înseamnă că aceştia stau sub 
conducerea deosebită, grija şi supravegherea lui, 
înspre binele Bisericei pe care ei o reprezintă."—W. 
T. -16-345; Ier. 22:24. 
Şapte stele.—„Stelele   reprezintă   pe   solii   
speciali ai Bisericei. In Apocalipsul 12:1 Biserica 
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este zugrăvită în chip de fecioară, încoronată cu o 
coroană de 12 stele. Se înţelege, că aceste stele 
înfăţişează pe cei doisprezece Apostoli cari 
luminează Biserica într-un mod special. Totaşa în 
zugrăvirea ce avem înaintea noastră, cele şapte stele 
pe cari Domnul le ţine în mâna sa dreaptă arată să 
înfăţişeze pe anumiţi purtători de lumină în 
Biserică—în fiecare din cele şapte perioade ale 
desvoltării ei. E de notat, că soliile pe cari Domnul 
le trimete Bisericei în cele şapte epoci ale ei, au fost 
trimese prin aceste stele, servi, sau îngeri, ca şi cum 
Domnul ne-ar face să înţelegem că solia cuvenită 
petnru fiecare epocă din cursul şi experienţa 
Bisericei va fi trimesă prin o stea anume, sau serv pe 
care El îl va însărcina în mod deosebit ca trimisul 
sau pentru acel period. Domnul este însuşi înfăţişat 
prin lumina cea mare a Soarelui; iar solii lui 
speciali, cari au servit Biserica dealungul veacului, 
sunt îndeajuns înfăţişaţi prin Stele. —Apoc. 1:20. 
Şi din gura Lui eşia o spadă ascuţită cu două 
tăişuri.— „Nici o altă parte a descrierei aceştia nu ne 
poate dovedi mai lămurit, că înfăţişarea Domnului 
nostru făcută aici, este simbolică. Sub aceasta 
„spadă" se înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, Sabia 
Spiritului Sfânt, care este „mai tăiător decât orice 
spadă cu două tăiuşuri." (Ef. 6:17; Evr. 4:12) 
Aceasta ne aduce aminte, că Cuvintele Domnului 
nostru nu merg numai într-o parte, nu sunt îndreptate 
în contra păcatului numai în anumite clase, ci 
Cuvântul lui este ascuţit, aspru, tăiător în toate 
părţile; că păcatul este mustrat de El atât în urmaşii 
lui cei mai de-aproape cât şi în ceilalţi. Aceasta ne 
spune că nime să nu încerce a scoate paiul din ochiul 
altuia până ce n-a scos mai întâi bârna din ochiul său 
propriu; şi că dacă nu arătăm milă faţă de aceia cari 
ne-au greşit, nici noi n-avem ce să ne aşteptăm la 
milă din partea Lui. Cât de cercetător de inimi este 
Cuvântul lui Dumnezeu când îl înţelegem nu numai 
ca şi cum ar fi o colecţie de reguli în morală, ci 
atunci când îi pricepem înţelesul lui! Atunci noi 
vedem că cererea lui este „iubire din inimă curată"; 
1) faţă de Tatăl ceresc; 2) faţă de Domnul şi Capul 
nostru; 3) faţă de fraţii săi; 4) faţă de lume în 
general, care geme şi suferă, aşteptând sosirea zilei 
fericite a lui Christos; şi 5) faţă de duşmanii noştri, 
simpatizând cu ei, cunoscând că ei sunt înşelaţi şi 
orbiţi de păcat şi de ademenirile marelui adversar al 
omenirei, Satan.— 2 Cor. 4:4."—W. T. -16-345; 
Apoc. 2:12; 19:15, 21; Isa. 11:4. Şi înfăţişarea Lui 
cum luceşte Soarele în puterea lui.— „Şi faţa lui era 
ca soarele."—Apoc. 10:1; Fapte 26:13. 
1:17. Şi când îl văzui, am căzut la picioarele Lui ca 
morţi—„Aşa de mare era splendoarea, strălucirea 
lui, de Sf. Ioan a căzut ca mort, tocmai cum s-a 
întâmplat lui Daniil când a văzut pe Unul Puternic, 
şi lui Saul din Tarsus, când i s-a arătat în strălucirea 
lui cerească. (Dan. 10:4-11; Fapte 9:3-9) Totaşa şi 

cu Creştinul, în mod simbolic, când i să descopere 
mărirea caracterului şi planului dumnezeesc. Când 
prindem a vedea în toată mărirea pe Acela cu care 
noi avem de a face, ca marele Cercetător al inimilor 
şi îngrijitorul Bisericei Sale, noi cădem înaintea lui, 
umiliţi până la pulbere, dându-ne seama că noi 
suntem nedesăvârşiţi, că noi nu putem sta înaintea 
Lui, şi că nu suntem vrednici de binecuvântarea 
Lui."—W. T. -16-344; Ezek. 1:28. 
Şi puse mâna Lui dreaptă asupra mea.—„Precum 
Domnul gentil atinse pe Sf. Ioan, ridicându-1, totaşa 
ne grăeşte el nouă pace, iubire şi mângâiere, 
asigurându-ne că noi avem Preot care compătimeşte 
cu noi şi starea noastră, unul care poate .şi voeşte să 
ne deie ajutor."—W. T. -16-345, 
Zicând, nu te teme: Eu sunt cel dintâi şi cel de pe 
urmă. —„Noi trebue să recunoaştem că Domnul 
nostru este Unicul din toată creerea care a fost direct 
creat de Dumnezeu, unul prin care sunt toate 
celelalte făcute, al doielea după Tatăl, în poziţie 
precum şi în toate lucrurile din Univers.—Col. 1:15; 
Apoc. 3:14; Ioan 1:1-3; l Cor. 8:6."— W. T. -16-
345; Apoc. 1:11; 2:8. 
    1:18.  Adecă cel viu, şi am fost mort.—„Domnul 
acum trăeşte şi ca să putem preţui aceasta, trebuie să 
înţelegem că parte din trei zile El a fost mort—nu 
numai prefăcut mort, ci într-adevăr mort—:sufletul 
Său a fost dat moríi, ca jertfă de răscumpărare. (Isa. 
53 .10-12) Tocmai din cauza că Sufletul Său a fost 
mort, Apostolii au putut spune că numai în caz că El 
înviează putem noi avea în El speranţă ca Mântuitor 
şi dătător-de-viaţă."—W. T. -01-122. 
Şi iată Eu sunt viu in veci vecilor.—„Moartea nu mai 
are putere asupra Lui." (Rom. 6:9) Nu mai este 
nevoie de nici un fel de jertfe, prinoase, sau alte 
mijloace pentru iertare de păcate şi deplină mântuire. 
Lucrul Său este desăvârşit; este complet; îndeajuns 
şi mulţumitor."—W. T. -16-345; Ioan 19:30. 
Şi am cheile morţii.—„El are cheia, puterea asupra 
morţii, ca-toţi aceia cari încă n-au murit, dar sunt 
sub sentinţa de moarte, să poată fi puşi în sfârşit în 
libertate desăvârşită, pe care o au toţi fii lui 
Dumnezeu—să li se deie viaţă vecinică.—Rom. 
8:21."—W. T. -16-345. 
Şi a iadului.1—„Cuvintele acestea ne dau să 
înţelegem că poporul Domnului merge în Hades, 
locul uitării, nimicirea, şi că speranţa lor când se 
pogoară în Hades este că când va sosi timpul 
cuvenit, Răscumpărătorul nostru va deschide această 
prinsoare figurativă a morţii şi va libera pe 
prisonierii ei. Că El are cheile, înseamnă că El poate 
deschide; toată puterea se află în mâna Lui. La întâia 
sa venire, El i declarat că aceasta îi este 
Evanghelia—vestea bună— anume, de a deschide 
închisoarea şi a da drumul celor închişi. (Isa. 61:1; 
Luca 4:18) Ce adânc înţeles au aceste Scripturi când 
sunt privite din adevăratul punct de vedere; şi cât de 
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fără înţeles sunt ele, privite din oricare altul E378.    
1:19,   Deci scrie cele ce ai văzut.—Ioan cunoştea 
bine primul period, care era deja în trecut. Ceea ce a 
scris el despre acest period (Apoc. 2:1-7), serveşte 
de călăuză pentru cele următoare. 
Şi cele ce sunt.—Ioan scria deja în periodul al 
doielea, când prigonirile şi începuseră.—Apoc. 2:8-
11. 
Şi cele ce au să fie după aceasta.—In celelalte cinci 
perioade sau epoci ale Bisericii, şi împărăţia ce are 
se urmeze îndată după ele. 
1:20. Taina celor şapte stele.—Fiecare reformator 
adevărat trebuie să meargă contra curentului şi stării 
ce domneşte în vremea sa; şi în măsură care el 
posede spiritul Mântuitorul, nu poate fi altceva decât 
ceea ce a fost El, un om mister generaţiunei sale„o 
piatră de poticnire şi stâncă de sdruncinare"pentru 
cei cari n-au „urechi de uzit." 
Pe cari le-ai văzut în dreapta mea.—Ce mirare deci 
că aproape toţi aceşti reformatori mari au avut o 
viaţă ferme-cătoare! 
Şi cele şapte sfeşnice de aur.—„Sfeşnicul reprezintă 
mai «degrabă pe biserica nominală decât pe ceea 
adevărată. Aceasta se vede din aceea, că Domnul 
vorbind de fiecare biserică, dojeneşte pe cei mulţi şi 
aprobă pe credincioşii puţini."— W. T. -16-344. 
Şi cele şapte stele.—„Lumina stelei e lumină 
cerească, instrucţia sau luminarea spiritului. Lumina 
sfeşnicului înseamnă lumină pământească, care 
înfăţişează faptele bune, ascultare ş. a. m. d. a 
acelora cari sunt îndemnaţi „să lase lumina lor să 
lucească în aşa fel ca să mărească pe Tatăl lor care 
este în ceriuri."—W. T. -16-345. 
Sunt îngerii celor şapte biserici. -Titlul acestea este 
luat din Sinagoga evreescă, în care îngerul sau 
servul adunării, era persoana care prezida şi 
conducea adunările aranjate pentru închinăciune." —
Mal. 2:7; Hag. 1:13. 
Şi sfeşnicile sunt cele şapte biserici.—„Vai! Domnul 
nostru învederat a găsit numai puţine fapte bune, 
numai o slabă lumină din partea acelora cari îi ţineau 
locul pe pământ în multe din cele şapte perioade a 
istoriei bisericei."— W. T. -16-344; Apocalips 1:12; 
Zach. 4:2. 
 

BISERICA ŞI LUMEA 
Biserica şi lumea, umblau odată departe şi deosebit, 
Pe ai timpului ţărmuri schimbători; Lumea cânta un 

cântec amorţit, 
Iar biserica un Imn încântător. 

„Dă-mi mâna şi vină cu mine", îi zice Lumea îmbătată, 
Vină cu mine, căci calea-i mai lată; Dar Biserica îşi 

ascunde a ei frumoasă mână, 
Şi-i răspunde solemn: Nu, căci eu sunt virgină. 

Mâna -ţi-e murdară de păcate, 
Şi cu tine eu nu voiu merge; Drumul tău e drum, ce 

duce Ia moarte 
Eu credincioasă remân cătră al meu Rege. 

 
 

APOCALIPSUL 2 
BISERICA IN PERIODUL EFES 

DE LA ANUL 33-73; ÎNGERUL EI SF. PAVEL 
2:1. Prin îngerul (textul grec).—Solul special pentru 
perioada Secerişiului vârstei Iudeie, a fost Sf. Pavel. 

Fiind Evreu dintre Evrei (Fil. 3:5), 
el s-a născut ca cetăţean liber 
roman (Fapte 22:25-29), a fost 
înalt educat (Fapte 22:3), vorbea 
greceşte (Fapte 21:27) şi evreeşte 
(Fapte 22:2), şi se presupune că a 
fost un membru din Sinedrul pe 

vremea morţii lui Sf. Ştefan. (Fapte 7:58; 8-1; 26-
10) Ales mai înainte de naştere (Gal. 1:15), el a fost 
întrpdus îri mod supranatural în Corpul lui Christos 
(Fapte 9:1-22) se ocupe locul lui Iuda (Psa. 109:8; 
Fapte 1:20); a fost instruat în mod privat în 
plinătatea Evangheliei (Gal 1:11, 12, 17), a fost 
însărcinat anume să explice Evanghelia fraţilor la 
Ierusalim (Gal. 2:1 2), nu s-a sfiit de a-1 mustra si 
corecta pe Petru în greşala sa (Gal. 2:11), a fost 
recunoscut de Sf. Petru ca înzestrat cu înţelepciune 
dumnezeească (2 Pet. 3:15, 16), a scris mai mult de 
jumătate din cărţile Noului Testament, a dus 
Evanghelia în Europa (Fapte 16:9), s-a susţinut prin 
însăşi manele sale, şi aşa a predicat Evanghelia 
(Fapte 20:32-35), şi a suferit cele mai,necrezute, 
chinuri .si greutăţi de tot felul pe lângă care „a avut 
grija tuturor bisericilor." (2 Cor. 11:24-28) Ce slujbă 
şi onoare mare, pentru acum şi viitor, a pierdut Iuda- 
prin iubirea sa de argint! Sf. Pavel a fost decapitat (i 
s-a tăiat capul) la porunca împăratului Roman, Nero, 
în an. 66 d. Chr. la Roma. 
Bisericei în Efes.—întâiul period al Bisericei a 
început la Rusalii, în primăvara anului 33 d. Chr. şi 
s-a sfârşit în primăvara anului 73. „E bine de amintit 
cât de multă îndurare a arătat Providenţa prin aceea 
că a prelungit distrugerea lor cu 40 de ani după 
crima lor contra lui Christos." (Eusebuis 
Ecclesiastical History) „La 15 Nisan, adică luna lui 
April, a anului 73, în ziua întâia â"serbârii  Pastelor, 
în aceeaş zi, în care după tradiţie, Dumnezeul lui 
Israil a liberat pe poporul său din sclavia egipteană, 
a căzut cea din urmă întăritură a libertăţii lui Israil, 
şi poporul israelit a . căzut în robie:" (Cornill-s 
History of the people of Israel). „Masada a fost 
însemnată în războiul cu Romanii... Odată cu 
căderea Masadei războiul s-a sfârşit, în ziua de 15 
Nisan a anului 78." (The Jewish Emyclopedia). 
„Cucerirea Masadei, o întăritură a Israiliţilor pe 
malul sud-vestic al Mării Moarte, a pus capăt uneia 
dintre cele mai crâncene lupte pomenite în Istorie 
(73 d. Chr.)."—Morrison-s Jews Under Roman Rule. 
„Iudea n-a fost subjugată toată; pentrucă încă trei 
cetăţi puternice mai erau în arme-Herodium, 
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Machaerus şi Masada... Vitejii lor s-au înţeles cu 
propunerea făcută de Comandantul lor Eleasar, şi în 
întâia zi de Paşti, a anului 73, după ce şi-au ucis 
femeiele şi copii şi apoi şi-au luat viaţa ucigându-se 
cu însăşi săbiile lor." (Graetz-s History of the Jews. 
Voi. 2) „Eleazar a sfătuit pe oamenii săi ca în 
noaptea aceasta să-şi ucidă pe femeile şi copii lor şi 
apoi pe ei însăşi, dar să ardă înainte toate comorile 
lor. A doua zi Romanii au găsit numai 960 de trupuri 
moarte, şi două femei şi cinci copii cari s-au fost 
ascuns în vizuini. Sărbătoarea Paştilor din anul 73, 
tocmai şapte ani decând a început marea mişcare şi 
40 de ani de la răstignirea lui Christos, a văzut   
sfârşitul   acestei   întâmplări   triste."— Ewald-s 
History of Israel, Voi. 7, care este întitulat. „Pe 
rioada   Apostolică" şi care   dupăcum   spune   
Profesorul Ewald, s-a sfârşit cu anul 73.Cuvântul. 
Efes înseamna „permisiune" care în înţelesul , de 
„aprobare" se potriveşte bine cu tradiţia, că înţelesul 
îi este: „de dorit", plăcut. Ceea ce este odată aprobat 
este totodată şi „de dorit." 
Scrie.—Sf. Pavel a scris a treia parte din Noul 
Testament. 
Aceasta zice Cel care tine cele şapte stele în dreapta 
lui.—In Capitolul prim ni este descris „Unul 
asemenea Fiului Omului." Una sau mai multe din 
aceste zugrăviri ale Domnului să amintesc în 
legătură cu fiecare din cele şapte perioade ale 
Bisericei.—W. T. -16-346; Apocalips 1:16, 20. 
Cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de 
aur.— „N-am putea avea îndoială despre iubirea şi 
grija Domnului şi Capului nostru mărit chiar şi dacă 
El nu ne-ar fi dat lămuriri  deadreptul  despre 
aceasta."—F401;  Apoc.  1:13; Lev. 24:2-4. 
2:2. Ştiu lucrurile tale.—Creştinii de la început „au 
primit pierderea averii lor cu bucurie" (Evrei 10:34); 
„în multă încercare de suferinţă" ei erau plini de 
veselie, şi în „sărăcia lor adâncă" erau darnici „după 
putere şi peste putere." (2 Cor. 8:2, 3) Ei erau 
epistole vii, „cunoscute şi citite de toţi oamenii."—2 
Cor. 3:2, 3. 
Şi osteneala ta.—Deosebirea între lucru şi muncă ar 
fi aceasta: lucru nu are nevoe să fie însoţit de muncă 
din răsputeri. In grădina Edenului Adam şi Eva 
lucrau, dar numai după căderea şi condamnarea lor li 
s-a adaus munca, lucrarea din greu, până la sudori, 
care mistueşte puterile unuia. Fraţii din Efes nu 
numai că lucrau, dar au muncit din greu pentru 
Domnul şi Evanghelie, până la slăbire fizică, şi unul 
după altul şi-a sfârşit calea. Socotiţi ca trădători ai 
credinţei evreeşti; trăind în mijlocul idolatriilor 
păgâne, într-o vreme când nu erau nici trenuri, 
vapoare, automobile, biciclete, telegraf, telefon, 
tipar, poştă, electricitate, gaz sau petroleu, în 
mijlocul celei mai dese întunecimi, şi încunjurati  de 
cea mai degradată morală—creştinii primitivi 
cutreerau ţările şi mările lumii cunoscute pe atunci, 

si sfidau biciuirile, bătăile cu pietre, suferinţele de 
tot felul foame, frig, ba umblau goi şi îndurau 
moarte de martiri, numai ca să poată spune vestea 
cea bună despre împărăţia viitoare.—2 Cor. 11:24-
27. 
Şi răbdarea ta stăruitoare.—-Hupomonee, cuvânt, 
grec, rare înseamnă: .,a îndura nedreptăti sau 
chinuri_si_a fi mulţumiţ fără răscoală în voie- în 
plina, linişte si resemnati înţelepciunei şi  iubirei 
dumnezeesti. 
 Si că nu poţi suferi pe cei răi.—„Căci iacă, chiar 
aceasta, că v-aţi întristat dumnezeeşte, ce fel de 
silinţă a făcut între voi, ce apologie, ce indignaţiune, 
ce frică, ce dor, ce zel, ce revindecare! In toate v-aţi 
arătat că sunteţi curaţi într-acest lucru." (2 Cor. 7:11, 
Diaglott) „Destul este unui asemenea această 
pedeapsă, care i să face de către mulţi; în cât, din 
contră, trebue mai vârtos să-1 iertaţi, şi să-1 
mângăeaţi, ca nu cum-va să se mistue unul ca acesta 
de prea multă durere Pentru aceea, rogu-vă, ca să 
întăriţi iubirea voastră spre dânsul."—2 Cor 2:6-8, 
Diaglott. 
Şi ai cercat.—„Ai pus la încercare."—Cornilescu. 
Pe cei cari să zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai 
găsit mincinoşi.—„Zicându-se că, el este un oare 
cine însemnat," ca şi preoţii din alte vremuri, Simion 
Magu a căutat sa dobândească şi el „împuternicirea 
aceasta, că pe orişicine va fi pus el manele să 
primească spirit sfânt," dar i s-a răspuns, că el „n-are 
parte nici sorţ la cuvântul acesta" pentrucă „inima lui 
nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu." (Fapte 8:9-
24) Totaşa erau „unii (limbuţi) din ludea" (Fapte 
15:1, 2), „nişte apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, 
prefăcându-se în Apostoli de-ai lui „Christos" în 
Corint (2 Cor. 11:12-15); „Imenu şi Alexandru," (l 
Tim. 1:20); „Filet" (2 Tim. 2:17); de aceia cari au 
voit să „restoarne Evanghelia lui Christos" în Galaţia 
(Gal. 1:7); „Figel şi Ermogene."—2 Tim. 1:15; 
Fapte 20:28-30; Apoc. 2:6. 
2:3. Şi ai răbdare stăruitoare.—Cu bucurie ai 
îndurat satonic. 
Şi ai suferit pentru numele Meu.—„Că de secta 
aceasta ştim, că în tot locul i să zice împotrivă." 
(Faptele 28:22) Mersul natural al firei este mai întâi 
ură, dispreţuire şi apoi omor. (Mat. 5:21, 22) Petru a 
fost răstignit cu capul în jos (la_an-70); Andrei a fost 
răstignit pe o cruce piezişă (X); Iocob ucis de Irod 
cu spada (la an 44) (Fapte 12:2); Bartolomeu a fost 
mai întâi jupuit de viu şi apoi răstignit cu capul în 
jos; Matei a  murit moarte de martir (să presu-pune); 
Toma a  fost înţepat într-o lance;Iacob a fiul lui  
Alfeu a fost aruncat de pe aripa templului şi ucis cu 
petre, şi creeiii zdrobiţi cu un băţ; Semeon  Zelotul a 
fost răstignit: Pavel a fost decapitat de către Nero la 
66. 
Şi nu ie ai obosit:-—„Să nu perdem dar răbdarea 
făcând binele; căci la timpul său nimerit vom secera, 
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dacă nu vom fi obosit." (Gal. 6:9) „Uitaţi-vă dar bine 
la Cel care a suferit în sine (fără murmur) de la cei 
păcătoşi o aşa de mare împotrivire cu vorba, pentru 
ca să nu obosiţi, fiind în sufletele voastre 
osteniţi."—Evrei 12:3. 
2:4. Dar am aceasta împotriva ta.—împotriva 
poporului nominal al Domnului din vremea aceea. 
Că ai părăsit iubirea ta cea dintîi.—„Mă mir că aşa 
de repede vă abateţi de la Cel care vă cheamă prin 
darul lui Christos la altfel de evanghelie."—Gal. 1:6. 
2:5. Deci adăţi aminte de unde ai căzut.—„Aduceţi-
vă dar aminte de zilele de mai înainte, în care, după 
ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat o mare luptă, de 
suferinţe; pe de o parte prin mustrări şi strâmtorări, 
fiind puşi spre privelişte iar pe de alta, făcându-vă 
părtaşi ai celor care se aflau astfel."—Evr. 10:32, 33. 
Şi pocăeşte-te şi fă faptele dintâi.—„Deci nu daţi la 
o parte îndrăzneala voastră, ce are negreşit răsplătire 
mare."—Evr. 10:35. 
Iar dacă nu, vin curând la tine.—Creştinii nominali 
din perioada acea erau în mare primejdie de a fi 
lepădaţi din favoarea lui Dumnezeu, de a fi predaţi 
„lucrării rătăcirii ca ei să creadă minciuni."— 
2 Tesal. 2:11, 12. 
Şi voiu mişca sfeşnicul tău din locul său, dacă nu te 
vei fi pocăit.—Voiu pune sfârşit perioadei Efesene a 
Bisericei, mai de vreme decât i s-ar cuveni, dacă nu 
te vei pocăi—nu te vei rentoarce la „zilele de mai 
înainte", la iubirea şi zelul dintâi. 
2:6. Dar ai lucrul acesta bun: că urăşti faptele 
Nicolaiţilor.—Greceşte Nico-Loas. „Nico" 
însemnează „triumf", a „cuceri"; iar „Loas" 
înseamnă „poporul." Prin urmare, Nico-loanii sau 
Nicolaiţii înfăţişau pe „cuceritorii (explo-tatorii) 
poporului"; „domnitori asupra poporului," „stăpâni 
asupra moştenirii lui Dumnezeu"—preoţimea.—
Apoc. 2:15. Pe cari şi eu le urăsc.—Când poporul 
lui Dumnezeu ureşte încercarea unor oameni cari 
caută să fie „stăpâni peste moştenirea lui 
Dumnezeu" (l Pet. 5:2, 3), ei urăsc ceva ce urăşte şi 
Domnul. 
2:7. Cine are ureche.—Să primească şi să înţeleagă 
glasul lui Dumnezeu prin cuvântul Său.—Matei 
11:15; 13:9, 43; Apoc. 13:9. 
Asculte ce zice bisericilor, spiritul.—„Dacă m-au 
prigonit pe mine şi pe voi vă vor prigoni; dacă au 
păzit [au observat, „ascultat" de] cuvântul meu, şi pe 
al vostru îl vor asculta,"—Ioan 15:20. 
Biruitorului.—Vezi l Ioan 2:13, 14. li voiu da să 
mănânce din al vieţii lemn.—Toţi arborii din grădina 
Eden erau arbori ai vieţii, şi biruitorii din veacul 
evangheliei, vor avea libertate desăvârşită de a să 
împărtăşi de „arborele cunoştinţei binelui şi al 
răului", când cunoştinţa va fi spre binele iar nu spre 
blestem lor. Christos este aici indicat în mod 
deosebit ca fiind „pomul vieţei." 
Care este în Raiul lui Dumnezeu.—„Raiul, grădina 

lui Dumnezeu, se numia grădina Edenului, în care au 
locuit primii noştri părinţi înainte de a se face 
neascultători; şi totaşa să numeşte în Scriptură 
„pământul nou", care. începând cu a doua venire a 
lui Christos şi în cursul Mileniului, prin 
binecuvântările restatornicirii, el va redeveni la o 
stare de perfecţie şi frumuseţă, pentru a fi Ia urmă 
locuinţa fericită a celor ce sub favoarea 
dumnezeiască să vor dovedi vrednici de viaţă 
vecinică. Tot la acest Paradis din viitor pe pământ s-
a referat şi Domnul nostru când a vorbit Tâlharului 
pocăit, şi care este numit în altă parte, „al treilea 
cer"; „ceruri noui şi un-pământ nou." (2 Cor. 12:2, 4: 
2 Pet. 3:13).W. T. -01-198. 

 
BISERICA IN PERIODUL SMIRNA 

ANUL 75—325; ÎNGERUL EI SF. IO AN 2:8.    
Şi prin îngerul.—Vestitorul Domnului în perioada a 

doua a Bisericei a fost Sf. Ioan. 
El a fost acela pe care 1-a iubit 
Isus îndeoseb (Ioan 13:23; 20:2; 
21:7, 20); lui i-a încredinţat 
Domnul averea sa cea mai aleasă 
de pe pământ, pe mama sa (Ioan 
19:26); lui Domnul i-a făgăduit  
îndelungirea   zilelor,   când   ia-   

zis:   „Şi dacă voesc ca dânsul să remâie până ce vin, 
ce-ţi este ţie?" (Ioan 21:22) Apostolul Ioan a murit 
în Efes la vîrsta de. 100 ani, patru ani după ce a 
sfârşit  de scris Apocalipsul. Învăţăceii săi Polycarp, 
Ignatie şi Papias scriu despre dânsul că a fost un 
„Turn de Putere" pentru fraţi în vremea   
groaznicelor persecuţiuni   cînd       împărăţii romani 
Nero, Domiţian Traian   încercau să nimicească 
secta aceasta urâtă de toţi. Când toate puterile sale 
de muncă îl părăsiră, şi el nu mai avea putere să stea 
nici chiar pe picioare, se lăsa dus de alţii prin 
adunările creştine, unde el le repeta: „Copii mei 
iubiţivă unii pe alţii." „Scopul poruncii este iubire." 
(l Tim. 1:5); şi e însemnat că perioada bisericei mai 
cu seamă de pe vremea îngrijirei credincioase şi cu 
dragoste a Sf.-lui Ioan, nu primeşte nici un fel de 
dojana din partea Domnului. Bisericei   din   
Smirna.—Greceşte   myrh,   şi   înseamnă     „amar", 
şi se potriveşte foarte bine istoriei Bisericei dintre a. 
73 până la 325. In timpul acesta sau făcut prigonirile 
cele mai amare, cele mai diavoleşti ştiute omenirii, 
când la porunca lui Nero femei creştine erau muiate 
în păcură şi apoi puse să ardă în loc de făclii ca să 
lumineze calea înaintea trăsurei sale; sub Domiţian, 
în an. 95 d. Chr. . 40,000 de creştini au suferit 
moarte de martir; sub Traian în anul 100; sub 
Antoniu; sub Severus în anul 127, când fecioare 
tinere şi femei cinstite şi curate erau desbrăcate 
înaintea unor bande cari le insultau şi-şi băteau joc 
de ele, şi apoi le dădeau să fie sfârticate de animale 
sălbatice; sub Maximin la anul 235; sub Decius în 
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anul 250, când toţi creştinii au fost alungaţi din 
locuinţele şi de pe moşiile lor; sub Valerian la anul 
274; şi sub Diocleţian în anul 303. 
Scrie.—Sf. Ioan a scris, afară de Sf. Pavel, mai mult 
din Testamentul nou ca orişicare altul. 
Aceasta zice cel dintâi şi cel din urmă.—„In nici un 
înţeles Domnul nu poate fi socotit ca cel dintâi şi cel 
de pe urmă, decât că El este unica făptură creată 
direct de Tatăl. Oricare altă explicaţie să contrazice 
cu Sf. Scripturi. (Apoc. 3:14; Col. 1:15; l Cor. 8:6; 
Ioan 1:1-3, Diaglott)."-- W. T. -16-346; Apoc. 1:11, 
17. 
Care fu mort şi fu viu.—Aceasta asigurare—numai 
de la sine—trebue să fi fost o veste de mângâiere şi 
speranţă acelora cari sufereau moartea de martir.—
Apoc. 1:18. 
2:9. Ştiu strâmtorarea şi răbdarea ta.—„Unele 
dintre cele mai sublime exemple ale răbdării 
creştineşti s-au manifestat în perioada Bisericei 
Smirna,"—W. T. -16-346. 
Dar eşti bogat.—In credinţă, iubire, răbdare. 
„Binecuvântarea lui Dumnezeu, ea înavuţeşte."—
Prov. 10:22; Luca 12:21; l Tim. 6:18;  
Şi defăimarea de la cei cari se zic pe sine că sunt 
ludei, şi nu sunt.—„Că nu toţi cari sunt Iudei sunt 
Israiliţi" (Rom. 9:6, 7) „Pentru că nu este Iudeu cel 
din afară, nici tăere împrejur cea în afară, în carne: ci 
Iudeu este cel în ascuns, şi tăierea împrejur a 
inimei."—W. T. -99-68; Rom. 2:28, 29. Vorbind de 
jidovii religioşi din vremea sa, Apostolul Pavel Ie 
spunea: „Numele Iui Dumnezeu să blastămă între 
neamuri prin voi... Şi văzând Iudeii, s-au umplut de 
pizmă şi vorbeau asupra celor spuse de Pavel. 
împotrivindu-se Şi blestămând." (Fapte 13:45; Rom. 
2:23, 24) Prin isprăvile creştinismului numai din cei 
câţiva ani trecuţi, numele lui Dumnezeu se 
blastămă—păgânii nu erau în stare să facă ceea ce 
au săvârşit creştinii în numele lui Dumnezou si a lui 
Christos. 
Ci sinagoga Satanei.—„Vânduţi păcatului de 
strămoşul Adam, neamul lui a devenit rob păcatului 
prin moştenire.  (Rom. 5:12, 21; 6:16-23; 7:14; 8:20, 
21) In această stare de     robie ei au fost orbiţi de 
netrebnicul stăpân al acestei lumi    rea de azi, care 
le pune răul în loc de bine, şi întunerecul în loc de 
lumină. (2 Cor. 4:4; Ef. 6:12; Isa. 5:20) El îi are pe 
toţi în mână; pe cei mai mulţi prin ignoranţă sau 
neştiinţă; iar pe cei mai cuminţi prin mândrie, iubire   
de    sine, etc."—E189. 
Cuvintele Domnului nostru către farizei şi cărturari, 
cari pretindeau a fi reprezentanţii lui Dumnezeu şi a 
şedea pe scaunul lui Moise, şi de a face în sinagogi 
şi pe la colţurile stradelor anumite servicii religioase, 
din cari lipsea religia, şi cari nu erau decât o repetiţie 
a buzelor, cum El le spusese de mai multeori; şi 
către jidovii cari îndemnaţi de aceşti conducători 
căutau să-1 omoare, că de fapt ei nu se închină lui 

Dumnezeu, nu sunt izraeliţi nici nu se trag  de la 
Avraam, ci „din tatăl lor diavolul" (Ioan 8:44), ne 
luminează pe deplin şi cu privire la timpul de acum, 
când acelaşi lucru se repetă. Privind înapoi în istorie, 
vedem cum marele Satan a reuşit să facă din marile 
sisteme religioase „sinagoga" sa, în care şi prin care 
el desvolta cele mai grozave atrocităţi [cruzimi] ce s-
au putut cândva închipui, ca inchiziţia ş. a. Numai 
Satan putea inventa astfel de chinuri, şi sistemele 
prin cari el a lucrat şi lucrează, sunt foarte nimerit 
numite „sinagoga sa." 
2:10. Nu te teme nici decum de cele ce ai-să 
pătimeşti. —In prigonirile ce s-au făcut în timpul 
acesta, unii erau acoperiţi cu piei de animale 
sălbatice şi rupţi în bucăţi de câini; alţii erau chinuiţi 
fiind puşi în scaune de fier roşii ca focul; altora li se 
tăia gâtul; şi în toate locurile se dădeau şi publicau 
ordine în contra Creştinilor, cari erau daţi în seama 
sălbătăciei tuturora fără nici un spriiin.-Mat. 10:22. 
Iată, diavolul.—„Din cauză că animalele cum sunt 
leul, ursul, leopardul au anumite apucături numai ale 
lor, un caracter sălbatic, deaceea stăpânirile sunt 
asemănate lor; şi tot din cauza, pentru că există un 
Diavol, al patrulea imperiu pe pământ, este asemănat 
cu diavolul." (A258) Diavolul s-a folosit de 
stăpânirea Romană pentru a-şi ajunge scopul. 
Are să arunce dintre voi în închisoare.—Va 
restrânge libertatea şi ocaziunile voastre de a-mi 
servi Mie. 
Ca să fiţi încercaţi.—„Aceia cari au citit istoria 
acestei perioade pot înţelege adâncimea acestor 
cuvinte."—W. T. -16-346; Iac. 1:2, 3; l Pet. 1:6, 7.  
Şi veţi avea strâmtorare zece zile.—„Cele 10 zile 
simbolice înseamnă cea din urmă şi mai grozavă 
prigonire din partea împăraţilor romani—adică sub 
domnia lui Diocleţian, care a durat între anii 303-
313. Această prigonire a durat din Februarie 23 a 
anului 303 până la 13 Iunie 313. A început în 
Nicomedia şi a devenit universală. Unii au fost 
înţepaţi de vii: altora li s-au frânt mădulările şi lăsaţi 
astfel să moară. Alţii au fost arşi în foc; alţii atârnaţi 
de picioare cu capul în jos şi făcându-se foc de 
desubt au fost înăduşiţi de fum. Unora li s-a turnat 
plumb topit pe gât; altora li s-a sfâşiat carnea 
împreună cu degetele de la mâini şi picioare. Case 
pline de creştinii au fost aprinse. Creştini erau legaţi 
mai mulţi la un loc cu sfoare, şi aruncaţi în mare. 
Şaptesprezece mii au fost ucişi, într-o lună; şi în 
vremea prigonirilor numai în Egipt au fost ucişi 
144.000, afară de cei 700.000 cari au murit de alte 
chinuri sau de muncă silnică la care au fost siliţi. S-
au bătut monete şi s-au scris în toate locurile că în 
sfârşit (superstiţia) credinţa deşartă a Creştinilor a 
fost nimicită cu desăvăr-şire."—McC. 
Fii credincios până la moarte.—Se cere de la toţi 
consacraţii ca ei să „moară zilnic", şi că sfârşitul 
nostru, ca şi cu al Domnului" şi Capului nostru, va fi 
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moarte literală, precum este scris: „Zis-am: sunteţi 
zei (elohim-puternici), din fii ai celui Prea-înalt 
sunteţi voi toţi; dar ca tot omul veţi muri, şi ca unul 
din mari veţi cădea"—nu ca principele Adam, 
osândiţi, ci ca principele Isus, părtaşi ai morţii 
Lui.—Psa. 82:6, 7. 
Şi-ţi voiu da coroana vieţii.—„Apostolul lacob încă 
vorbeşte de această coroană şi o numeşte „coroana 
vieţii." (Iac. 1:12) Apostolul Petru-vorbind de 
aceasta o numeşte „coroana măririi." (l Pet, 5:4) Dar 
înţelesul ce stă la baza acestor cuvinte este acelaş; 
anume, în timpurile vechi se obicinuia a alerga în 
stadiu şi alergătorului dintâi i să dădea o cunună. 
Răsplata noastră va fi Cununa vieţii, în înţelesul că 
noi vom dobândi viaţă în forma ei cea mai înaltă, 
viaţă în sine, nemurirea. Aceasta va fi coroana 
dreptăţii, în înţelesul că numai aceia vor fi răsplătiţi 
şi preamăriţi cu ea cari vor fi aprobaţi de Domnul ca 
drepţi--dreptatea lui Dumnezeu îndeplinindu-se în 
noi care umblăm, nu după trup, ci după spirit."—W. 
T. -03-190; Apoc. 3:11; 2 Tim. 2:15; Isa. 62:3; Fii. 
3:14. 
2:11. Cine are ureche să asculte ce zice spiritul 
bisericilor, biruitorul.—Biruitorul din veacul 
evangheliei numai. 
Nu va fi nicidecum vătămat de a doua moarte.—
Biruinţa lui este veşnică. 

 
BISERICA DIN PERIODUL PERGAM 

DE LA 325-1160; ÎNGERUL Ei ARIUS 
2:12. Şi prin îngerul.—Solul a cărui mărturie a fost 
de o înesmnătate deosebită pentru Biserică pe 

vremea- când Papalitatea să ridica 
la putere, a fost Arius. El „susţinea 
că Fiul lui Dumnezeu era cu totul 
deosebit de Tatăl, că El a fost cel 
dintâi şi cel mai nobil dintre 
făpturile lui Dumnezeu prin care 
Dumnezeu a făcut tot Universul; şi 
deaeeea este inferior sau mai pre 

jos decât Tatăl şi ca fiinţă şi ca mărire." (BucK) 
„Desbaterea aceasta [a Treimei] s-a întins ca o 
flacără peste întreaga împărăţie romană, şi a avut ca 
urmare ţinerea celui dintâi sobor bisericesc (consiliul 
ecumenic) la Nicea, la anul 325 la care au luat parte 
318 episcop i, veniţi mai cu seamă din părţile de 
Răsărit. La această adunare punctul principal ce avea 
să fie desbătut erau mărturile lui Arius şi anume că: 
„Tatăl este tatăl; Fiul este fiu; deaeeea Tatăl a existat 
înainte de a fi fiul; prin urmare a fost un timp când 
fiul nu era; şi că el a fost făcut ca şi celelalte făpturi 
dintr-o materie care nu era înainte." Crezul, după 
cum a fost primit în sfârşit, a condamnat şi 
anatematizat eresia lui Arius şi a fost hotărât aşa 
cum 1-a păstrat biserica până în ziua de astăzi. 
Din toţi episcopii numi Toma din Marmarica şi 
Secundus din Ptolemais, au votat contra izgonirei lui 

Arius din partea împăratului Roman, Constantin. El 
a fost afurisit şi izgonit, iar cărţile lui arse. 
„De la timpul acesta când s-a hotărât si promulgat 
crezul făurit la adunarea din Nicea, la a. 325, Biblia 
nu a mai fost studiată timp de peste 1200 de ani. In 
tot acesta timp s-a crezut că nu mai e nevoie să se 
studieze Biblia, pentrucă Episcopii Apostolici 
hotărau şi alcătuiau ei crezurile ce trebuia să le 
creadă Biserica. A fi studiat Biblia ar fi însemnat a 
studia cum să se lupte în contra împăratului, care s-a 
amestecat în biserică, şi în contra Episcopilor, cari 
deraiau repede de la „credinţa dată sfinţilor o singură 
dată." Ca urmare a greşelei ce au făcut-o aceşti 
episcopi, în aceea că n-au stat lângă Cuvântul lui 
Dumnezeu, a fost că sute de ani dearândul Creştinii 
nominali au mărturisit şi au crezut într-o treime 
dumnezeiască, o propoziţiune cu neputinţă de 
înţeles; şi au nesocotit treimea învăţată de Biblie 
care e mult mai resonabilă. Dacă Treimea să punea 
pe întrebare, mâni de groază să ridicau contră-i, şi 
întrebătorului i se răspundea că aceasta este o taină 
pe care nu este mod să o înţeleagă, dar a o bănui o se 
însemne pentru el cele mai groaznice chinuri atât 
pentru viaţa aceasta cât şi pentru cealaltă. Aceasta 
misterioasă, propoziţiune apărătorii ei încercau 
uneori să o dovedească prin cifre, adecă că 3*1 face 
1; iar alţii, că 1X3 face l! Nu-i mirare că mulţi dintre 
cei mai cuminţi au mărturisit că nu sunt în stare să 
priceapă această matematică, şi au fost prea cinstiţi 
ca să admită şi mărturisească ceea ce nu se putea 
crede." „Mărturia lui Arius a creeat o adâncă 
impresie, învăţătura lui a fost adusă în secolul al V-
lea de Vandali în Africa; iar Goţii au dus-o în Asia. 
Dar ea s-a pierdut deodată când Vandalii au fost 
alungaţi din Africa, iar Goţii izgoniţi din Italia de 
către armata lui Iustinian. Ea însă a răsărit iarăşi în 
Italia sprijinită de Lombarzi, în veacul al 7-lea, şi s-a 
păstrat aici până la sfârşitul veacului 8-lea. 
Arianismul a fost reînviat în ţările apusene de către 
Servetus—în an. 1531, din care cauză el a şi suferit 
moartea."—Buck. 
Bisericei din Pergam.—Cuvântul vine de la 
grecescul purges, care înseamnă turn sau cetate. 
„Numele acesta fu dat mai întâi unui deal însemnat, 
care avea o arătare ascuţită când era privit din şes, 
bine fortificat de natură si artă." (S. B. D.) Cu privire 
la cetatea Pergam, a cărei anti-tip Papismul ce să 
ridica era, citim următoarele: „Avuţiile Principilor 
au înălţat Pergamul să fie cea dinţai cetate in Asia, 
în ce priveşte măreţia ei. Ea era un fel de catedrală a 
păgânilor ce să adunau acolo ca la biserică, un oraş 
de universitate şi o reşedinţă de rege, care a fost 
înfrumuseţată în decursul vremurilor de către regii 
cari aveau o pasiune mare de a cheltui fabuliceşte, şi 
aveau mijloacele din ce să cheltuiască."—McC. 
De la mărturia lui Arius la a. 325 până la mărturia 
următorului sol deosebit al Bisericei a trecut o vreme 
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de 835 ani, şi în timpul acesta s-a ridicat încetul cu 
încetul Papismul, înălţându-se din ce în ce mai sus. 
„Adunarea întâia bisericească de la Nicea (325), în 
canonul al şaselea numai din întâmplare aminteşte 
de Episcopul Roman. Cel dintâi Papă, în înţelesul 
adevărat al cuvântului, a fost Leo I (440-461). 
Episcopii bisericilor din Africa şi Spania s-au plecat 
cererilor lui şi la acelaş timp a câştigat mare vază în 
răsărit. In Galia însă a dat de duşmani hotărîţi. 
Grigori I (590-004) a văzut că episcopii Romei nu 
vor putea ajunge să aibă puterea şi supremaţia 
bisericească câtă vreme vor atârna de puterea 
politică. Triumful bisericei catolice asupra Aria-
nismului în Africa şi Spania a dat un pas hotărâtor 
planurile sale; dar el personal nu ajunse la puterea 
absolută a papilor din evul mediu. In veacul al 7-lea 
şi 8-lea un şir întreg de întâmplări însemnate le-a dat 
papilor o poziţie înaltă şi influenţă, din ce în ce mai 
mare, şi i-a făcut cu vază între stăpânitorii şi 
împărăţiile lumii. Dar puterea lor din această vreme 
nu corespundea cu-pretenţiile şi aţintirile care le 
aveau ei până câteva veacuri mai târziu. La an. 1073, 
Hildebrand (Grigori VII), dupăce prin timp de 
aproape de 25 ani a condus politica papală, a făcut 
mărturisirea îndrăzneaţă în teoria, teocratică că Papa 
trebue să domnească asupra tuturor popoarelor din 
lume. Timpul ce urmează după dânsul este aproape 
numai o luptă neîncetată între papi şi stăpânirile 
politice, în cari lupte Papii cu o,, voinţă de fier au 
încercat mai întâi să zdrobească puterea nemijlocită 
a principilor asupra bisericei, şi apoi să supuie toate 
stăpânirile puterei bisericeşti. Conflictul aceasta s-a 
terminat cu Concordantul din Worms (1122), prin 
care împăratul Enric V-lea, urmând pilda 
stăpânirilor din Anglia şi Franţa, a predat „lui 
Dumnezeu, Sf. Ap. Petru şi Pavel, şi Bisericei 
Catolice, toate drepturile de cârmuire," (McC.) Era 
Pergam [care înseamnă „înălţare pământească"] s-a 
sfârşit în an. 1160 d. Chr. dupăcum vom vedea mai 
târziu. 
Scrie.—Arius a scris contra învăţăturilor şi 
obiceiurile păgâne cari au început a fi aduse în 
Biserica lui Christos de filosofii păgâni, în contra 
învăţăturilor lui Isus şi a apostolilor, susţinând că 
Biserica are numai doisprezece apostoli; şi prin 
urmare, toţi alţii, sunt de sine făcători şi falşi; iar 
teoriile lor nu au să fie asămânate cu a celor 
doisprezece aleşi de Domnul. Scrierile lui Arius au 
fost distruse de Constantin, care pentru prosperitatea 
regatului său a îmbrăţişat creştinismul, şi a pus 
puterea sa împărătească dinapoia episcopilor cari au 
fost gata să calce toate învăţăturile şi credinţa 
Bisericei de la început, numai ca să câştige onoare şi 
favoare înaintea împăratului. 
Aceasta zice Cel care are spadă ascuţită cu două 
tăiu-şuri.—„Vin este Cuvântul lui Dumnezeu şi 
lucrător, şi mai tăietor decât ori ce spadă cu două 

tăişuri, pătrunzând până desparte suflet şi spirit, 
rosturi şi măduve, şi judecător al cugetelor şi al 
gândurilor inimei." (Evrei 4:12) Cum sabia 
ascuţită—Cuvântul lui Dumnezeu—scoasă şi 
folosită înaintea împăratului şi a fraţilor săi bătrâni, 
la consilul Nicean, trebuie să fie tăiat pe unii din ei 
prin inimă, când au văzut pe nobilul bătrân [Arius 
era bătrân când s-a născut cearta] şi blând, dar 
determinat şi stăruitor lângă Cuvântul lui 
Dumnezeu, isgonit în munţii Balcani unul din cele 
mai de-ne-locuit locuri din lume!—Isaia 11:4; Osea 
6:5; Ef. 6:17; 2 Tesal. 2:8. 
2:13  Ştiu unde locuieşti.—Poziţia în care te afli. 
Biserica (nominală) din periodul acesta a fost foarte 
înălţată, dar numai din punctul de vedere pământesc; 
ea a fost „înălţată pe pământ." Prigonirea nu numai 
că a încetat, dar acei cari au acceptat ideile 
împăratului au fost protectaţi şi onoraţi. Politica 
împăratului, care văzu o glorioasă prosperitate a 
împărăţiei sale prin Biserică, a devenit politica, şi a 
preoţilor şi poporului, şi Biserica nominală a fost în 
scurt timp umplută cu ceea ce Scriptura numeşte 
„neghină." „In decursul acestui period, în vreme ce 
Biserica nominală devenea populară, adevăraţii 
creştini au fost puţi la cercare şi probaţi prin 
întroducerea ideilor şi învă-ţăturilor şi obiceiurile 
păgâne şi papale în biserică. Preoţii păgâni, ne voind 
să piardă poziţiile lor de onoare şi în-fluienţă printre 
popor, au căutat să încovoaie teoriile lor aşa ca să se 
potrivească cu religia cea nouă; şi cu toate că ei 
nominal mărturisau că s-au încreştinat, au adus cu ei 
multe din ideile şi obiceiurile lor vechi în biserică, 
care în cele din urmă au fost „încorporate" în 
credinţa biseri-cei; iar obiceiurile lor păgâne de a se 
închina zeilor, ido-lilor, pe cari îi adorau ca sfinţi au 
fost puse să fie practi-zate în Biserică. Astfel a fost 
Biserica dusă în eorare şi întunecime, în obiceiurile 
păgâne, şi în lături de la Dum-nezeu."—W. T. -16-
346. 
Unde este tronul Satanei.—Precum al patrulea 
imperiu pe pământ, Roma, a fost asămânat cu 
diavolul, Constantul fiind împăratul acestui imperiu, 
aşa când el a devenit capul, şi al Bisericei şi al 
statului, tronul său a devenit centrul de unde Satan a 
dirigat afacerile combinate ale bisericei şi statului. 
Prin devenirea lui Constantin capul bisericei, Sa-
tana a luat cnotrolul asupra bisericei nominală, şi 
astfel şi-a aşezat tronul său în ea. Cuvântul „tronul 
satanei" să referă la „infernala parodie" a Satanei cu 
falşa sa împă-răţie a lui Dumnezeu pe pământ, în 
fruntea căreia se aflau papii ca locţiitorii lui 
Christos. Tronul Satanei a fost cen-trul imperiului 
roman şi a celui papal. 
Şi ţii numele Meu şi n-ai tăgăduit credinţa Mea.—
Este frumos a te numi după numele lui Christos — 
un creştin,— când pentru numele acesta nimic nu-ţi 
e făcut s-au zis im-potrivă, şi când prin purtarea 
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acestui nume vine numai onoare, avantagii materiale 
şi sociale, şi toată lumea te respectează. Dar când 
întâmpini, ceea ce zicea Isus că va întâmpina fie care 
adevărat creştin, că „dacă m-au prigonit pe Mine, şi 
pe voi vă vor prigoni" (Ioan 15:20; şi că „pentru 
numele Meu, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi 
vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate îm-
potriva voastră." (Mat. 5:11), se pare că nu este aşa 
uşor a fi creştin—că se cere mai mult decât 
participare din când în când, la anumite ocazii şi 
sărbători, la anumite servicii religioase. 
Şi in zilele acelea era Antipa, martorul meu 
credincios —In toate ţările apusene ale europei 
episcopul de la Roma a ajuns a fi numit papa, sau 
papă, care înseamnă Părin-tele Bisericei. Şi oricine a 
îndrăznit a se împotrivi numirei de „papă," sau a 
denunţat pe aceştia „părinţi," cari sau mai numit şi 
sfinţi, şi a stat lângă învăţătura lui Isus „de-a nu 
numi pe nime părinte pe pământ," (Mat. 23:9) a pri-
mit persecuţiunele promise. (2 Tim. 3:12) In 
perioada Per-gam, aceia cari s-au împotrivit 
usurpărei papale, sunt ară-taţi de Domnul sub 
numele de „Anti-pa, martorul meu cre-dincios." In 
greceşte anti însemnează contra, iar pa înseamnă 
tată. Deci antipa, înseamnă, contra tatei! 
Care fu omorât la voi, unde locueşte Satana.—
Putem în-şira aici numai o parte dintre papii cari au 
slujit de la osân-direa lui Arius până la sfârşitul 
periodului Pergam; dar chiar şi atâta va fi de 
învăţătură pentru aceia cari să încred în orânduirea 
omenească pirn „punerea mânelor," sau succe-siunea 
apostolică, că prin aceste cineva se face părtaş al 
şpriţului sfânt; şi pentru aceia cari cred în presupuşii 
„ur-maşi ai Sf.-lui Petru", sau a acelora cărora ei le 
împărtă-. şese „autoritatea" lor. iată-i: „Sfântul" 
Gregori I, papă 590-604 era strănepotul Papei Felix 
II. Când Focas a ucis mişeleşte pe împăratul 
Mauriţiu şi s-a suit pe tron, Grigori a scris: 
„Atotputernicul (?) te-a ales şi te-a pus pe tron. Să se 
bucure cerurile şi să se veselească pământul"! Focas 
nu s-a arătat nerecunoscător de aceasta, şi în schimb 
a ridicat pe „Ochiul Sfânt" din Roma, asupra tuturor 
celorlalţi ochi. Grigori a fost descoperitorul 
Purgatorului, pre-tinzând că i s-a arătat aceasta prin 
„vedenii şi visuri." 
Honorus l, 625-638, a fost condamnat pentrucă a 
învă-ţat ex catedra1) o eresie. Partea însemnată, 
pentru noi din aceasta este faptul, că în a. 1870, 
Consilul de la Vatican a declarat infalibUitatea 
(neputinţă de a greşi) tuturor papi-lor în vorbirile lor 
ex catedra. Dar Papa care a declarat pe Honorius 
eretic încă a făcut-o de pe ex catedra. S-au scris sute 
de cărţi „învăţate" ca să lămuriască preoţilor catolici 
acest nimic. El însă e clar tuturor altor. „Sfântul" 
Agafton, 678-682, pretindea a fi un făcător de 
minuni. El a fost infalibilul papă, care a denunţat de 
falşe toate învăţătu-rile infalibilului papă Honorius I. 

„Sfântul" Nicolai I, 858-867, „a umilit regi şi tirani 
şi a stăpânit lumea ca un autocrat; pentru cei răi şi 
neîncreştinaţi el era o groază." Aşa spune un istoric 
catolic. Ioan VIII, 872-882, trebue să-1 fi jignit bine 
pe unul dintre „fraţii săi din Vatican; pen-trucă acel 
prelat a căutat mai întâiu să-1 învenineze, iar văzând 
că veninul nu lucrează destul de repede, a sfârşit 
treaba prin crepându-i capul cu un ciocan. Ştefan 
VII, 897-898 s-a simţit jignit că înaintaşul său i-a 
smuls odată tronul; de aceea, cea dinţai faptă a sa a 
fost să desgroape trupul papei Formosus, să-1 
ciuntiască şi să-1 arunce în Tibrei. Mai pe urmă, 
unul din „fraţii lui" prelaţi din Vatican l-a gâtuit. 
Cristofor, 900-903, cu obrăznicie 1-a alungat de pe 
scaunul papal pe înaintaşul său, Leo V, declarându-l 
nedemn să domniească, ceea ce fără îndoială era 
adevărat. Leo a murit „de supărare" în prinsoare în 
mai puţin de 40 zile după ce s-a suit pe tron. 
Probabil i s-a va fi dat ceva pentru ai pune capăt 
supărării. Cristofor însuşi a fost omorât mişeleşte de 
urmaşul său la scaunul papal, probabil că acesta din 
urmă nu-i putea aştepta moartea naturală. Sergiu III, 
904-911, dupăce a ucis pe Cristofor, s-a suit pe tron 
şi a început să rivaleze pe regii dinaintea sa. 
Concubina lui, Marosia, i-a născut mai mulţi copii. 
Papii Ioan X, 915-928, şi Leo VI, 928-929, au fost 
ucişi amândoi de Marosia, pentru a face loc altora în 
care ea era interesată. Ioan XI, 931-936, a fost fiul 
Marosiei prin Papa Sergiu III. Un „frate" 1-a 
înveninat şi a murit. Ioan XII, 956-964, a fost ucis 
pe-când săvârşia un adulter. El avea o purtare care 
lăsa mult de dorit, petrecea cu femei de tot soiul şi-a 
umplut Late-ranul de fapte mârşave prin făcând din 
el o prostitutate. Printre drăguţele lui era şi Ioana, 
cunoscută în istorie sub numele de Papa Ioana. 
Aceasta era o femeie aleasă, şi pe vremea papei Ioan 
avea singură toată înfluenţa Romei. Benedict VI, 
972-973, a fost gâtuit sau înveninat de unul dintre 
„Sfinţi." Bonifaciu VII, 984-985, a fost ales îndată 
după zgomotul produs la moartea lui Benedict VI, 
dar el a trebuit să fugă din Roma ca să nu aibă şi el 
aceeaşi soartă, din pricina purtării sale imorală şi 
crudă. A petrecut aşa 11 ani, s-a reîntors, a aruncat 
pe papa Ioan XIV în prinsoare, 1-a omorât prin 
foame şi s-a suit pe tron în locul lui. 
Papa Grigori V, 996-999, a fost înveninat de către 
unul din preoţii „sfinţiţi." Behedict IX, 1033-1045, 
papa băiat a cărui părinţi i-au cumpărat tronul papal 
pe când era încă de doisprezece ani, a fost cea mai 
rea dihanie care a ocupat cândva tronul papal. Unii 
însă pretind cinstea cea mai mare pentru Alexandru 
VI, 1492-1503, care a avut şapte copii din flori, 
recunoscuţi, şi mai multe întreţinute. Alexandru a 
cercat să învenineze 9 cardinali la o singură adunare, 
ca să poată vinde slujbele acestora neamurilor sale; 
dar un servitor nepriceput, din greşală i-a dat lui 
paharul cu veninul şi astfel a pus capăt vieţii. 
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Purtarea viţioasă a lui Benedict a făcut pe romani 
săî1 alunge din oraş. Silvestru III, a fost ales să-i 
ocupe locul; dar după trei luni el se reîntoarce şi reia 
domnia. Scurt timp după aceea el vinde tronul papal 
lui Grigori VI, numai ca să poată fi liber de a lua în 
căsătorie pe o principesă italiană. Intr-un timp erau 
deodată trei papi în Roma, şi oraşul" era plin de 
certe şi omoruri. A fost ales un al patrulea, Clement 
II, dar după ce a domnit nouă luni, un prietin de ai 
lui Grigori, i-a pus ceva în mâncare, aşa că în dimi-
neaţa următoare nu s-a mai trezit. Apoi s-a reîntors 
Bene-dict şi a domnit trei ani mai mult. 
2:14. Dar am puţine împotriva ta.—Contra Bisericei 
nominale din perioada Pergam. 
Fiind că ai acolo pe cei cari ţin povaţa lui 
Balaam.— Balaam a fost un profet a lui Dumnezeu, 
dar nedemn de aceasta funcţie. El doria să blesteme 
pe poporul lui Dum-nezeu adevărat pentru onoarea 
şi banii ce i-a făgăduit Balak (Num. 22), şi în urmă 
i-a reuşit să-i amăgească la desfrâriare [ce 
închipueşte unirea dintre biserică şi stat]. (Num. 
31:16) Cuvântul Balaam înseamnă tot-aceea ca şi 
„Nicolaiţii- (explotatorii poporului), şi ne descrie pe 
clasa care se pretinde a fi în serviciul lui Dumnezeu, 
dar la acelaşi timp caută şi cinste şi putere 
omenească, şi avan-tagii pe pământ. Am văzut 
sforţările acestora în preioada Pergam, care era după 
puterea lumească (fornicaţiune spi-rituală). Istoria 
acestui period ne dovedeşte iarăşi că preo-ţimea din 
vremea această, era atât de flămândă de bani şi 
onoare, încât Balaam este nimic în comparaţie, Ioan 
XX, 1024-33, a încercat să vândă puterea bisericei 
Romane asupra celor din Răsărit pentru o sumă de 
bani, dar nu i-a reuşit. Benedict IX, când era încă 
băiat de 12 ani, a fost ales papă intercedente 
thesaurorum pecuniae; adică, neamurile sale i-au 
strâns bani cu cari au cumpărat scaunul papal. 
Grigori VI, care era ţinut de mare sfânt, a ajuas la 
scaunul papal prin acea, că 1-a cumpărat de la 
Benedict IX, care 1-a părăsit pentru a se căsători cu 
o copilă din familie nobilă. (1044) „La o adunare 
bisericească din Lyon, arhiepiscopul- şi 45 de 
episcopi s-au mărturisit unul pe altul simoniaci" 
[adică vinovaţi de a fi cumpărat şi vândut funcţii 
bisericeşti). In timpul domniei lui Lucian II (1144-
1145), poporul, sperând că vor scăpa îutru-câtva de 
starea jalnică în care se afla, a cutrierat străzile 
Romei în frunte cu un steag pe care erau scrise 
cuvintele: „Cesarul să aibă ceea ce i se cuvine 
Cesarului, iar preoţii ceea ce li se cuvine preoţilor." 
Lucian a crezut că aceasta era îndreptat contra sa, şi 
a eşit singur în persoană să potolească „răscoala"; 
dar poporul 1-a omorât cu pietre. 
Care învaţă pe Balac sa puie piedică înaintea fiilor 
lui Israil.—Sfătuit de Balaam, regele Balac [un rege 
păgân] s-a înţeles cu stăpânitorii poporului Madianit, 
ca femeile şi ficele acestora să se deie în dragoste, 

numai de formă, cu Israeliţii, şi să-i înveţe pe aceştia 
religia simţuală madiani-ţilor. Planul a reuşit. Unele 
dintre femeile şi ficele ma-dianite au ademenit pe 
câţiva dintre capii lui Israil, la adulterie şi după 
aceea i-au indus la închinări de idoli şi beţie." (W. T. 
-13-297; Num. 24:14; 25-1; 31:16; 2 Pet. 2:15; Iuda 
11; l Cor. 10:8) Biblia Rotherdam traduce aceste cu-
vinte astfel: „să puie cursă." 
Ca ei să mănânce.—Să le primească ca adevăruri. 
Înjunghiate idolilor.—învăţături false, sucite, pe cari 
le-au făcut să se unească cu crezurile păgânilor. 
Şi să facă desfrânare.—Papalitatea şi-a întins 
puterea asupra popoarelor din Europa, cari, pe 
vremea aceea, cre-deau orbiş în biserica catolică din 
Roma. In vreme ce regii Europei erau slabi în 
comparaţie cu influenţa Papilor, iar acestora din 
urmă, le-a venit în cap: „Acesta trebuie să fie timpul 
lui Dumnezeu pentru aşezarea împărăţiei sale pe 
pământ, pentrucă acuma puterea este în manele 
noastre." Alţii au obiectat. „Nu; Biblia ne învaţă că 
Isus Christos singur îşi va aşeza împărăţia sa pe 
pământ la a doua sa venire în putere şi mărire mare 
şi că Biserica fecioară va deveni atunci mireasa Sa şi 
comoştenitoare prin puterea întâiei învieri." La 
aceasta s-a răspuns: „Da, aşa am crezut şi noi odată. 
Dar am aşteptat înzădar timp de 800 de ani să vie 
Christos; şi acuma ne-am convins că El probabil 
doreşte ca noi să-i înfiinţăm împărăţia pe pământ, şi 
să stăpânim în numele şi locul lui." Aşa aceşti preoţi 
păgâni au indus biserica în fornicaţiune spirituală, şi 
prin aceasta au atras asupra ei mânia veştezătoare a 
lui Dumnezeu.—W. T. -16-53, 346; Apoc. 18:3, 6. 
2:15. Astfel ai şi tu pe cari ţin învăţătura 
Nicolaiţilor. —învăţătura Nicolaiţilor [cuceritori sau 
domnitori de popor], pare să fie teoria de a domni în 
biserică, (l Pet. 5:3) De la soborururile lor, să dădea 
o luptă mare totdeauna după supremaţie. Şi această 
luptă s-a sfârşit numai prin despicarea în două a 
Bisericei: cea din Răsărit sau grecească, care a 
recunoscut ca mai marele ei pe Patriarhul din 
Constantinapol, şi cea din apus, sau Biserica papală, 
care a recunoscut pe Episcopul din Roma ca Papa 
sau Tată. „Păcatele 1-a cari 1-a ademenit Balaam pe 
poporul lui Israil, erau tipice la păcatele la care te 
ademeneşte acuma pe tine învăţătura Nicolaiţilor."—
Cook. 
2:16. Pocăeşte-te; iar dacă nu, mu curând la tine, şi 
mă voiu războii cu dânşii.—Deosebirea dintre 
adevăraţii credincioşi din perioada aceasta, şi 
biserica nominală, care acum era cu desăvârşire în 
manele „Nicolaiţilor" (papilor şi preoţilor), cari erau 
îmbătaţi de putere şi vază lumească, este foarte 
clară. Adresându-se puţinilor credincioşi de atunci, 
Domnul le vorbeşte astfel: ,,vin la tine, şi mă voiu 
războii cu dânşii"—cu preoţii, cari imitau în totul pe 
Ba-laam, care pentru banii şi cinstea regelui Balac a 
condus pe fii lui Israel în idolatrie şi desfrânare. 
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Cu spada gurii mele.—Cu Scripturile, în mâna 
servito-riului meu credincios. Un astfel de servitor a 
venit tocmai la timpul potrivit, după cum vom 
vedea.—2 Tesal. 2:8; Evr. 4:12. 
2:17. Cine are ureche asculte ce zice bisericilor 
spiritul.—Puţini au avut „urechi să audă." Ici şi colo 
numai câte unul. 
Biruitorului îi voiu da din mana cea ascunsă.—
„Mana era pâinea căzută din cer spre a întreţinea 
viaţa Israiliţilor. Ea reprezintă pâinea vieţii, pe 
Christos însuşi. O însuşire deosebită ce o avea mana 
ascunsă în vasul de aur din Cortul Mărturii, era 
aceea, că deşi era de acelaş fel cu mana ce să dădea 
Israiliţilor, ea nu să strica niciodată; şi de aceea în 
mod potrivit înfăţişa nemurirea, starea nepe-ritoare 
ce s-a făgăduit Bisericei, biruitorilor."—T. §274-
276; Ex. 16:33, 34; Evr. 9:4; Ioan 6:49, 50. 
Şi îi voiu da o pietricică albă.--„În timpurile vechi 
Grecii şi Romanii aveau obiceiul de a întări legătura 
de prietenie cu ajutorul unei pietricică albă. Această 
piatră era împărţită în două jumătăţi, iar cei doi 
prieteni îşi scriau numele pe suprafaţa lor, şi apoi le 
schimbau. Era de-ajuns să ai jumătatea aceasta ca să 
poţi fi sigur de ajutorul prietenului. Piatra împărţită 
astfel era un semn de cunoştinţă şi garanţie unul 
pentru altul. Tot aşa este o legătură între Domnul şi 
cei biruitori, care poate fi numită piatra de 
cunoştinţă şi garanţie din ambele părţi în viaţa 
aceasta. Acest semn este pecetluirea Spiritului 
Sfânt.—„Eu îmi cunosc oile Mele, şi ele mă cunosc 
pe Mine."—W. T. -12-315; Ioan 10:14. 
Şi pe pietricică un nume nou scris, pe care nimenea 
nu-l poate şti decât numai primitorul.—Numele cel 
nou înseamnă legătură nouă cu Dumnezeu. (Facere 
17:5, 1: 32:18) „Dacă este cineva în Christos [un 
adevărat credincios şi membru în Corpul lui 
Christos, fiind conceput de spirit], acela este Făptură 
Nouă: cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut 
noui."—2 Cor. 5:17. 

 
 

BISERICA DIN PERIODUL TIATIRA 
DE LA 1160-1378; ÎNGERUL EI WALDO 

2:18.   Şi prin îngerul.—Solul în al patrulea period al 
Bisericei, a fost Petru Waldo. „Petru Waldo, un 
negustor bogat din Lyon [supranumit Valdensis, sau 
Valdisins, de la Vaux, sau Waldum, un oraş în 
judeţul Lyons], pătruns adânc de un zel ferbinte de a 
propovădui evlavia adevărată şi învăţătura creştină, 
a pus pe un preot, cu numele Ştefan de Evisa, pe la 
anul 1160, să-i - traducă din limba latină în cea 
franceză cele patru Evanghelii  şi  alte  cărţi  ale  
Sfintei    Scripturi. Dară nu departe a mers el în 
studierea acestor cărţi, până ce a găsit că credinţa pe 
care o pro-povădueşte biserica catolica se deosebeşte 
mult de aceea care a fost propovăduită la început de 
Christos şi de Apos-tolii săi. Jignit de această 

deosebire vădită şi izbitoare dintre  învăţăturile 
papilor şi adevărurile Evangheliei, şi pătruns de un 
zel ferbinte, el a părăsit ocupaţia sa de negustor, a 
împărţit averea săracilor [din care cauză Wal-densii 
şi erau numiţi ,,oamenii săraci din Lyons"], şi for-
mând o societate împreună cu alţi oameni evlavioşi, 
cari simţiau la fel cu dânsul, el a început să ajungă a 
fi un învăţător în public, şi a lămuri mulţimei 
învăţăturile şi poruncile creştineşti. 
Nn multă vreme după ce Waldo si-a început 
misiunea sa, arhiepiscopul din Lyons şi alţi 
demnitari bisericeşti din această provincie, i s-au pus 
cu toate puterile în cale. Cu toate acestea, potrivnicia 
lor n-ajungea nimica: deoarece 
curăţenia şi simplicitatea religiei ce o propovăduiau 
aceşti buni oameni, nevinovăţia ce strălucea prin 
viaţa şi faptele lor, despreţul averei pământeşti şi al 
oricărei măriri deşarte lumeşti, erau atât de 
pronunţate în viaţa si umblarea lor, încât privitorilor, 
care erau cu adevărat evlavioşi, acestea le atrăgeau 
inima, şi numărul lor creştea de pe o zi pe alta. In 
urmare, ei au întemeiat adunări religioase, mai întăiu 
în Franţa, apoi în Lombardia; de aci secta lor s-ar 
răspân-dit în toate provinciile europene cu o iuţeală 
nemaipome-nită, şi cu un astfel de curaj, că nici 
focul, nici sabia, nici cele mai crude şi cumplite 
mijloace de prigonire nu erau în stare să-i înăbuşe, 
sau să zădărnicească cu desăvârşire cauza lor. Tot ce 
ei aveau de scop era să simplifice sistemul 
guvernării bisericeşti, cum şi obiceiurile preoţilor şi 
a oamenilor, la aceea frumoasă simplicitate şi 
sfinţenie care se afla în biserica lui Christos pe 
vremae Apostolilor, şi care este cu atâta stăruinţă 
îndemnată asupra tuturor în cuvintele şi sfaturile 
Autorului Divin al religiunei adevă-rate [Isus şi 
Apostolii]. 
 Ca urmare a planului lor, ei dovedeau pretutindeni 
că Biserica Catolică s-a depărtat de la adevărata 
sfinţenie a Bisericei de la început. Ei negau hotărât 
vice-regenţa sau superioritaeta Papei, şi susţineau că 
conducătorii şi servitorii bisericei sunt obligaţi, prin 
chiar chemarea lor, să urmeze pildei Apostolilor şi 
să-şi câştige mijloacele de traiu prin muncă cu 
mâinilor proprii. Ei socotiau, în oareşicare măsură, 
pe fiecare Creştin demn şi în drept de a învăţa şi a-i 
întări pe fraţii săi în precepţiile creştineşti. Ei 
totodată susţineau că nu e nevoie ca oamenii să se 
spovedească preoţilor pentrucă cel ce a păcătuit 
poate să-şi recunoască păcatele sale şi să-şi 
mărturisească pocăinţa sa faţă de ori-şi-care 
credincios adevărat, şi poate să primească un sfat 
sau o mustrare de la acela, după cum cazul său îi 
cere. (Vezi Mat. 18:15-18; l Cor. 6:2, 3, 6) Ei 
susţineau că puterea de a elibera pe cineva de păcate 
sau pedeapsă, o are numai Dumnezeu; şi că 
iertăciunea [„Indulgenţele" cu cari preoţii catolici 
traficau] păcatelor era b meserie criminală şi o 
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invenţiune mârşavă a unor oameni ipocriţi. Ei ţineau 
rugăciunile şi slujbele făcute pentru cei morţi, ca 
zadarnice, fără de folos, şi fără înţeles; şi tăgăduiau 
că sufletele după moarte merg într-o stare de curăţire 
sau purgatoriu. Asemenea, mulţi dintre Valdensi 
susţineau că copii nu au nevoie să fie botezaţi. Ca 
bază a moralei creştine ei luau vorbirea de pe Munte 
a lui Christos, pe care ei o tălmăceau în înţelesul cel 
mai literal; şi prin urmare ei opriau şi con damnau în 
societatea lor orice război, petrectări în faţa legii, şi 
toate încercările de a aduna averi."—Buck. 
„Traducerea celor patru evanghelii în franţuzeşte de 
Petre Waldo, a fost cea dintâi traducere a Bibliei 
făcută într-o limbă modernă. Având în mână aceste 
cărţi, Waldo a descoperit îndată că Biserica 
niciodată n-a fost menită să atârne de preoţi, nici 
chiar la săvârşirea sfintelor taine: şi el era aşa de 
primejdios pentru biserică, încât a fost afurisit de 
Papă. Nefiind mai mult sigur-în Lyons, Waldo şi cu 
tovarăşii săi, s-au refugiat în munţi, unde au înfiin-
ţat comunităţile, din cari învăţăturile simple ale 
creştinis-, mului să răspândiau în întreaga Europă. 
Provenţa, Lan-guedoc, Flandra şi Germania, una 
după alta au gustat din această apă împrospetătoare. 
Waldo a cutreerat Picardia, propovăduind 
învăţăturile reformaţiunii sale, sute de ani înainte de 
naşterea lui Luther. In sfârşit s-a aşezat în Bo-hemia, 
unde a murit în anul 1179, în acelaş an în care în-
văţăturile sale a fost anatematizate de un sobor al 
demni-tarilor Papali. Biserica waldensiană a fost o 
lumină pe munte în decursul veacurilor 
întunecate."—McC. 
Bisericei din Tiatira.—„Tiatira pare să însemne 
parfu-mul dulce al jertfei." (W. T. -16-347) Aceasta 
este perioada prigonirii papale. De la mărturisirea lui 
Petru Waldo înce-pând cu a, 1160, până la vestitorul 
ce i-a urmat a trecut un timp de 218 ani. 
Scrie.—Cea dintâi traducere a Bibliei într-o limbă 
modernă—cea franceză—a fost lucrarea lui Waldo. 
Aceasta zice al lui Dumnezeu fiu, care are ochii săi 
ca flacăra de foc.—„Pentru a supraveghea asupra 
credincioşilor săi cum cutreeră văile întunecoase sau 
petrec ascunşi n peşterile pământului, pentru a scăpa 
de urgia papismu-ui," (W. T.  -16-347; Apoc. 1:14) 
Ochii săi pătrund cele ai ascunse gânduri.—Apoc. 
2:23. 
Şi picioarele sale sunt asemenea aramei 
lucitoare.—„Ca să umble alături de ei cum ei 
cutreierau munţii rugoşi sau călătoriau cu răni pe 
picioare şi obosiţi, căutând un loc unde se planteze 
semânţa adevărului." (W. T. -16-347; Apoc. 1:15) 
Picioarele sale „calcă şi zdruncină tot ce este necu-
rat,"--Cook-. 
2:19. Ştiu lucrurile tale.—Domnul recunoaşte lui 
Petru Waldo că el a fost cel dintâi, care a tradus 
Cuvântul Său într-o limbă modernă. 
Şi iubirea si credinţa, si răbdarea stăruitoare.—

Domnul recunoaşte că Petru Waldo literal „vându 
tot ce avu şi împărţi săracilor (Domnului)." 
Şi lucrurile tale din urmă sunt mai multe decât cele 
dintâi.—Atât de mult s-a răspândit aşa numita eresie, 
încât Papa Inocent III, s-a hotărât s-o nimicească—
„să stârpească întreagă această rasă pestilenţială,"—
au fost cuvintele sale. A dat poruncă autorităţilor să 
ardă de vii pe căpi-teniile Waldensilor, să alunge pe 
eretici, să le i-a averile lor şi să ucidă pe orişicine s-
ar împotrivi Papei. Asociat cu „Sfinţia Sa", Papa, în 
prigonirea nemiloasă a waldensi-lor, era şi 
Dominic,, părintele Inchiziţiei. Aceasta este istoria 
valdensilor dealungul veacurilor—supuşi celor mai 
grozave şi neauzite prigoniri; puţină vreme 
îmbucurând liniştea văilor Piedmontului. unde se 
ascunse, au fost din nou atacaţi de duşmanul lor 
înverşunat, biserica catolică, care, prin foc şi 
măcelărire, şi grozăviile Inchiziţiei, căuta a pune un 
capăt acestor nefericite jertfe nevinovate, în stârpirea 
căror nici un fel de chin nu a fost cruţat." (McC) Cât 
este de clar, că urmaşii lui Petru Waldo au dat o 
mărturie mult mai mare prin suferinţile lor 
(„lucrurile din urmă") decât prin lucrurile cele dintâi 
(traducerea evangheliilor în limba franceză). 
2:20. Dar am împotriva ta.—împotriva perioadei a 
patra a bisericei nominale. 
Că laşi pe femeea lezabel.—Vestea aceasta conţine, 
în mod antitipic, istoria profetului Ilie, care, pentru 
aşi scăpa viaţa de furia reginei idolatră a unui rege, a 
fugit în pustiu, Iezabela era patroana zeului sau 
idolului „Baal", şi spri-jinitoarea celor 450 de preoţi 
ai lui: Bărbatul ei, Ahab, era rege a lui Israil, iar ea 
s-a folosit de puterea lui regală într-un mod care le-a 
adus un sfârşit dezastruos, atât ei cât şi lui. (Vezi 
1Regi 18:19; 21:25; 2 Regi 9:22) Pentru că Iezabel 
era patroana lui Baal, ea a atras pe bărbatul ei la 
închinare de idoli, iar prin el pe tot poporul în 
idolatrie. Rezultatul a fost, că Dumnezeu a năpustit o 
secetă de trei ani şi jum. la care a urmat o mare 
foamete în ţară.—l Regi 16:31; 21:25; lacob 5:17. 
Iezabel, ca patroana idolului Baal, şi întreţinerea 
celor 450 de preoţi ai lui, era un tip al bisericei sau 
sistemului papal, sau papist, care, la alt loc în 
Apocalipsul, este în mod simbolic descris ca 
„femeea înfăşurată în purpuriu şi roşiu, şi 
împodobită cu aur şi piatră preţioasă şi mărgăritare, 
având pahar de aur în mâna ei plin de grozăvii şi 
necurăţeniile desfrânării ei." (Apoc. 17:4) Ahab, 
bărbatul lezatele, care era rege a lui Izrael, tipifica 
puterea civilă în regii şi domnitorii împărăţiei 
romane şi mai târziu papale. Ilie arată pe adevărata 
Biserică a lui Christos, care a avut se îndure urgia 
sistemului papal tot acest timp. Dăm mai jos paralela 
dintre Iezabel şi Ilie; Papalitate şi adevăraţii 
credincioşi—biserica adevărată: 
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Iezabel era patroana idolului                                      Papalitatea  este  patrona    zei- 
Baal  şi altor zei morţi.                                               lor   întrupaţi   în   deosebite   
                                                                                    crezuri păgâneşti ridicate în 
                                                                                   sistemul  papal:   treimea,  iadul,   
                                                                                   purgatorul, etc., etc.   
 
Ilie a protestat contra Ieza-                                        Biserica  adevărată a protestat  
Belei de a conduce pe popor                                     contra papismului de a introduce 
la idoli.                                                                       în biserica lui Christos învăţaturi 
                                                                                   păgâneşti şi străine de Biblie. 
 
 
„Ilie a fost prigonit pentru                                        „Biserica a fost prigonită 
 statornicia lui pentru adevăr şi                                  pentru statornicia ei pentru adevăr 
 dreptate.                                                                    şi dreptate. 
 
„Prigonitorul principal al său                               „Prigonitorul principal a ei   
 a fost Iezabel, stricata regina a                               a fost Biserica rătăcită din Roma, 
 izrailiţilor, care este numită pe                                 care pretinde să fie o „regină" 
 nume, ca fiind tipul duşmanului                               şi stăpânitoare asupra Israilu-lui 
 sfinţilor (credincioşilor), „omorând.                        spiritual.—Vezi Apoc. 18:7; 17:6. 
 pe profeţii lui Dumnezeu." 
 —Vezi l Regi 18:4; 19:2, 3;  
2 Regi 9:7; Apoc. 2:20. 
 
„Puterea de a prigoni a Iezabelei                   „Puterea de prigonire a Papalităţii 
a fost exercitată prin bărbatul ei,                                a fost exercitată prin împărăţia 
 regele Ahab.—l Regi 21:25.                                 sau puterea civilă romană, 
                                 cu care ea s-au unit în căsătorie, 
                                  la 325 de ani la Nicea. 
 
 
 
„Ilie a fugit dinaintea Ieza-belei                                 „Biserica adevărată a fugit 
 şi a lui Ahab în pustie, unde                                      în pustietatea simbolică 
 într-un lăcaş pregătit de Dumnezeu                          —starea singurităţii, a izolării 
 a fost nutrit miraculos.                                              —într-un loc pregătit de Dumnezeu, 
—l Regi 17:5-9.                               unde ea a fost sprijinită şi susţinută. 
                                                                       —Apoc. 12:6, 16. 
 
 
„Ilie a petrecut „trei ani şi         „Biserica a petrecut trei ani şi jumătate 
 jumătate în pustie", şi în timpul         simbolici [o zi pentru un an—sau literal o 
 acesta n-a fost ploaie pe pământ        1260 ani în pustietate, în care timp a fost 
 şi era foamete mare în ţară.        o foamete spirituală grozavă din cauza 
—Iacob 5:17; l Regi 17:7; 18:2.        că a lipsit adevărul—apa vieţii. 
        —Apoc. 12:6; 11:8; Vezi Amos 8:11. 
 
 
 
„După trei ani şi jumătate, sau 1260 zile,        „La sfârşitul celor 1260 de ani, puterea 
 când Ilie s-a reîn-, tors din pustie, eroarea         adevărului s-a arătat (1799); şi de atunci 
 preoţilor lezatele s-a dat pe faţă,        adevărul lui Dumnezeu a curs în fiecare  
 Dumnezeul adevărat a fost iarăşi        an prin milioane de Biblii răspândite, 
 recunoscut şi apoi a urmat o ploaie mare.         împrospetând astfel lumea şi aducând fructe."— B256. 
—l Regi 18:41-45." 
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       Care zicându-se pe sine profetă.—Pretinde să fie o învăţătoare infalibilă dară de fapt ea nu are dreptul să. 
înveţe deloc: „Femeii nu-i dau voe să înveţe, nici să-stăpânească pe bărbat (Christos)." (l Tim. 2:12, l Cor. 14:34; 
F270) „Femeia Iezabel înseamnă prorocie rătăcită, fornicaţiune şi închinare la idoli." (Cook) Iezabel era şefa 
preoţilor idolului Baal.—l Regi 16:31-33; 21:25. 
învaţă şi rătăceşte pe slujitorii mei, ca să facă desfrânare.—Adică unire între Stat şi Biserică.—
Apoc. 2:14; 2 Regi 9:22; l Cor. 14:34. 
Şi să mănânce înjunghiate idolilor.—Plecare în fata 
ido-lilor-crezuri, cari au fost ridicaţi prin deosebite 
adunări şi soboare bisericeşti. 
2:21. Şi i-am dat timp.—Chronos, un „timp" care la 
alt loc este arătat ca fiind 360 de ani. După cum am 
văzut în lămuririle de la 2:20, „timpul" profetic 
„timpurile şi jumătate de timp", sau trei timpuri şi 
jumătate, care sunt trei ani şi jumătate, sau patruzeci 
şi două de luni, sau 1260 zile, toate acestea 
înseamnă 1260 ani. Deaceea, un singur chronos, sau 
„timp," înseamnă 360 ani. 
Să se pocăiască.—„De necredinţa ei faţă de 
Domnul. In tot timpul acesta Biserica fecioară a 
îndurat greutăţile pustiului, pecând Biserica rătăcită 
şedea pe tronul ei de falşă regie."—W. T. -16-347. 
Şi nu voeşte să se pocăiască de desfrânarea ei.—
Domnul a prevăzut că Biserica catolică după o 
conveţuire de 360 ani cu regii pământului, şi 
sforţările ei de a domni asupra lor, ea nu se va pocăi. 
Cei 360 ani de la vestirea lui Waldo în anul 1160, s-
au sfârşit în anul 1520. Tezele lui Luther au fost 
lipite pe uşa bisericei din Wittenberg, la 31 Oct. 
1517. „Punctele aceste el nu le-a propus ca 
desăvârşite, ci, cu gândul de a fi discutate şi 
desbătute. învăţaţii au fost poftiţi să le atace, fie prin 
scris sau oral; şi la toate acestea a adaus că el 
păstrează stima cea mai mare faţă de Papa şi vaza 
lui. Mici un potrivnic nu s-a arătat la timpul hotărât, 
şi tezele lui s-au răspândit în toată Germania cu o 
iuţime nemaipomenită, şi erau citite cu cel mai mare 
en-tusiasm." (Buck) Luther a fost somat în Iulie 
1518, să se înfăţişeze la Roma în timp de 60 zile. El 
a srcis o scrisoare supunătoare Papei, cerând ca să 
fie dat în judecată în Germania. In răstimpul acesta 
însă muri împăratul Germaniei, iar Papa, amestecat 
în treburile politice de a alege un nou împărat, nu s-a 
ocupat mult cu cearta născocită de Luther. 
„Din aceasta cauză judecata contra lui Luther s-a 
amânat timp de 18 luni, cu toate că în timpul acesta 
au urmat în-tr-una negocieri. Felul cum s-au făcut 
aceste negocieri au dat multe prilejuri lui Luther să 
se încredinţeze despre corupţia şi necinstea ce 
domnia la Roma, îndărătnicia lor de a susţinea la 
greşeli stabilite, şi nepăsarea lor faţă de adevăr Şi 
atunci,în anul 1520, el a început să de-a "rasunet 
îndoielei sale în ce priveşte originea autorităţii- 
dumnezeeşti a Papei, lucru pe care el 1-a desbătut în 
faţa publicului cu unul dintre cei mai învăţaţi şi 
aprigi duşmani ai lui, anume Eccuis. Odată ce a fost 

atinsă vaza papilor, şi autoritatea lor suspectată, 
Luther a căutat rând pe rând să zdruncine toate 
învăţăturile lor până ce în sfârşit a început să 
zguduie temeliile pe cari erau aşezate averea şi 
puterea Bisericei. Atunci papa Leo a început să vadă 
că nu mai e nădejde de îndreptat acest eretic 
încăpăţînat a hotărât să pronunţe judecata de 
excomunicare [afurisenie] în contra lui. Car--dinalii 
seminarilor s-au adunat de mai multe ori ca «ă pre-
gătească cu îndoită grijă osânda potrivită; şi cei mai 
de seamă canonişti au fost consultaţi să deie sfat 
cum să se rostiască pedeapsa, într-un fel cu totul 
excepţional. In sfârşit edictul a fost dat la-15 Iunie 
1520. Patruzeci şi una de propoziţiuni luate din 
tezele lui Luther au fost denunţate ca eretice, 
scandaloase si nesuferite urechilor evlavioase; sub 
pedeapsă de afurisenie li s-a oprit tuturora să 
citească scrierile lui; dacă cineva avea în păstrare 
vre-o carte de a lui s-a dat ordin să o ardă cu foc; el 
singur (Luther) dacă până în 60 zile nu va 
recunoaşte în public greşeala sa, şi nu-şi va arde 
cărţile, era declarat un eretic îndărătnic, afurisit, şi 
predat Satanei ca să-i nimicească corpul; şi toţi 
Principii [civili] au fost avizaţi că vor avea de suferit 
aceeaş -pedeapsă dacă nu vor căuta să-1 prindă ca să 
i să deie pedeapsa ce i se cuvine." (Buck) Cu 
afurisenia lui Luther, „grăsimea a fost pe foc"; şi 
numai era modru Bisericei Catolice să oprească 
valurile Reformaţiunii. Perioada pocăinţei ei s-a 
sfârşit cu „chrons", 360 de ani, la 15 Iunie 1520.—
Vezi comentarul la 2:21. 
2:22. Iată o arunc în pat.—Nu într-un pat de plăcere, 
ci de chinuri. Acolo unde ea a neruşinat v-a şi suferi. 
Patul e un loc de odihnă, când după oboseală odihna 
e poftită; dar acelaşi pat este un chin dacă eşti 
aruncat cu forţa în el. 
Şi pe cei cari fac desfrânări cu dânsa.—Toate 
puterile sau guvernele cari primesc legaţiunele 
(reprezentanţii) ei sau au reprezentanţi pe lângă 
Vatican. Odată ce-i cunosc caracterul şi năravurile, 
ei se fac deopotrivă vinovaţi. 
In strâmtorare mare.—Parte din ea o gustă, acum; 
restul îl vor lua rând pe rând. 
Dacă nu să vor pocăi de lucrurile ei.—Aceasta 
învaţă că starea (tulburarea) prezentă din Europa 
este drept o urmare a învăţăturilor Bisericei Catolice. 
2:23. Şi pe copii ei îi voiu omorî.—„Atât catolicii cât 
şi protestanţii stau în legătură de mamă şi fii şi pe 
faţă mărturisesc unirea lor de mamă şi fete, cea 
dintâi (biserica catolică), numindu-se Stanţa Maică, 
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cea de a doua, încă cu oareşcare plăcere, recunoaşte 
aceasta."—D28; Isa. 57:3, 4. 
Negreşit.—„Şi vor fi, ca cum nici n-ar fi fost.":—
Obada 16. 
Şi vor cunoaşte toate bisericile.—Când tainele lor 
vor fi descoperite de lumina cea mare a Cuvântului 
lui D-zeu. 
Că eu sunt care cercetez rărunchi şi inimi.—In 
timpurile vechi se credea că mintea este aşezată în 
rărunchi, şi profeţia aceasta trebue că i-a acel înţeles. 
Astfel zice David, „Încă şi noaptea mă îndeamnă 
rărunchii mei." (Psa. 16:81; f. 42:9) „Rărunchii mei 
să consumă în sânul meu de dorul acelei zi." (Iov 
19:27, trad. engleză, margin) Figura aceasta este 
potrivită cazului.—Psa. 7:10; Ier. 11:20; 17:10; 
20:12. 
Şi voiu da vouă fiecăruia potrivit cu lucrurile 
voastre.— Lumina adevărului străluceşte puternic 
contra aşezemin-telor bisericeşti, a căror este vina 
mai mare. încât priveşte pe Papalitate, „păcatele ei 
au ajuns până la cer, şi Dumnezeu şi-a adus aminte 
de nelegiuirile ei."—Apoc. 18:5, -6; Mat. 7:16, 20. 
2:24. Iar vouă vă zic, celor rămaşi în Tiatira.—
Waldensilor şi celorlalţi cari au stat în afară de 
sistemul Papal. 
Câţi nu aveţi învăţătura aceasta.—Fornicaţiunea 
spirituală, amestecul dintre biserică şi stat, solia 
deosebită pentru perioada Tiatira. 
Ca unii care n-aţi cunoscut.—N-aţi cuprins, nu v-aţi 
amestecat. 
Adâncurile Satanei—Roma, păgână şi papală. 
După cum zic -ei.—„A spune aşa", adică „Satana" 
este un nume care s-a dat Romei păgâne şi papale, 
pentru a zugrăvi caracterul ei satanic. 
Nu pun peste voi altă greutate.—Domnul nu cere 
mai mult de la poporul său decât să umble după 
lumina ce o are.—Ioan 1:7. 
2:25.   Dar ceea ce aveţi.—Adevărurile arătate în 
2:18. 
Ţineţi până ce vom veni.—Lumina ce a luminat 
asupra waldensilor, nu s-a stins cu totul niciodată. 
2:26. Şi cine birueşte.—Se împotriveşte hotărât de a 
fi atras în necredincioşie faţă de Domnul. 
Şi păstrează până la sfârşit lucrurile mele.—
Păstrează şi remâne în credinţă (loan 6:29; l Ioan 
3:23), în ciuda unirii dintre stat şi biserică. Lucrurile 
lui Christos sunt contra celor ale lezatele.—Apoc. 
2:22. 
Ii voiu da stăpânire peste neamuri.—Cât de 
neasămânate-s lucrurile lui Dumnezeu! Christos şi 
Biserica, mistuiţi în jertfă, câştigă tocmai aceea după 
care s-a abătut Satana.— Isa. 14:13, 14; l Cor. 6:2, 
3; Apoc. 3:21; 5:10; Psa. 149:5-9. 
2:27. Şi le va păşuna cu toeag de fer.—„împărăţia 
lui Dumnezeu nu se va aşeza prin votul poporului, 
nici prin votul aristocraţilor şi stăpânitorilor. Acela, 
a căruia e cu drept, Acela care a răscumpărat-o cu 

sâagele său preţios pe Golgota, o va lua, va lua 
puterea Sa mare şi va domni glorios." (D518) 
„Popoarele vor fi stăpânite de o putere irezistibilă—
tot genunchile se va pleca şi orice limbă va 
mărturisi—şi ascultare va fi forţată pentru fiecare." 
(D639) „In zilele lui ca palmierul vor înflori (numai) 
cei umiliţi ş drepţi." (Isa. 28:17; 14:11; Psa. 92:12, 
13.—C369) „Singura libertate ce va fi dată ori-cui 
atunci va fi adevărata şi măreaţa libertate a fiilor lui 
Dumnezeu—libertatea de a face bine atât pentru sine 
cât şi altora; dar nimic nu va fi iertat, ce ar tinde să 
vatăme sau să strice în tot acel Regat Sfânt (Isa. 
11:9; Rom. 8:21) Acest guvernământ va fi simţit 
deci, de cătră unii ca un guvernământ aspru, 
zdrobind toate obiceiurile şi moravurile lor rele de 
mai înainte, şi zdruncinând aşezămintele din prezent 
întemeiate pe aceste obiceiuri rele şi idei falşe de 
libertate. Din cauza tăriei şi vigoarei sale, domnia lui 
Christos este figurativ numită o domnie de fer."—
A302; Apoc. 19:15. 
  Ca vasele olarului de pământ vor fi sfărâmate.—
„Piatra [din visul lui Nebucodonozor cu Chipul cel 
mare, al cărui cap era din aur, braţele de argint, 
coapsele de aramă, picioarele din fer amestecat cu 
lut, înfăţişând pe cele patru împărăţii universale ce s-
au perândat pe pământ de la Nebucodonozor până în 
ziua de azi] ruptă din munte, fără mână de om, care 
zdrumică şi spulberează puterile si regatele păgâne, 
[cari se trag din imperiul Roman şi sunt înfăţişate 
prin cele zece degete de la picioarele Chipului] 
înfăţişează pe biserica adevărată, împărăţia lui 
Dumnezeu. Nu poporul ci guvernamentele păgâne 
sunt simbolizate prin chip, şi aceste au să fie stârpite 
pentru ca poporul să poată fi liberat. Domnul nostru 
n-a venit să distrugă vieţile oamenilor, ci să le 
mântuiască. (Ioan 3:17) De fapt, însă, piatra nu 
devine munte de cât numai după ce a zdrobit chipul; 
şi aşa Biserica, în înţelesul deplin, va deveni Regatul 
care va umplea tot pământul numai după ce, „Ziua 
Domnului", „ziua mâniei asupra naţiunilor", sau 
„timpul de strâmtorare mare," va fi trecut." (A255) 
„Sdruncinarea şi spulbe-rearea puterilor prezente 
sunt opera din Ziua mâniei lui Dumnezeu, şi cu toate 
că puterea şi toiagul de fer va rămânea peste tot 
dealungul veacului Milenial, folosirea lui probabil 
că nu va fi de trebuinţă."— D637 ; Psa. 2:9; Dan. 
7:22. 
După cum şi eu am primit de la Tatăl meu. — Tatăl 
(Justiţia) divină decretează că nu sunt vrednici să 
mai fie. Nedreptăţile lor au întrecut măsura. 
Perioada de 400 de ani de la Luther tocmai acuma se 
sfârşeşte. — Apoc. 2:21; Fac. 15:13-16. 
2:28. Şi îi voiu da steaua cea de dimineaţa. — „Eu 
sunt." — Apoc. 22:16; Mat.13:43. 
2:29. Cine are ureche. — Acordată pentru Harfa 
dumnezeiască. 
Asculte ce zice bisericilor spiritul. — Numai puţini 
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pot în-ţelege dulcele cântec a lui „Moisi şi al 
Meluşelului" când îl aud.-Apoc. 15:3. 
 

 
APOCALIPSUL 3 

 
BISERICA DIN PERIODUL SARDE 

DE LA 1378-1518; ÎNGERUL EI WYCLIFFE 
3:1. Prin îngerul.—Următorul vestitor însemnat al 
Bisericii a fost Ioan Wycliffe. „Ioan Wycliffe a păşit 
ca Reformator al învăţăturii Creştine în anul 1378 d. 
Chr. cu ocazia, marei dezbinări în biserica apuseană, 
când doi papi, unul la Roma şi altul la Avingnon, 
fură aleşi să ocupe scaunul lui Christos. Workman, 
în cartea sa întitulată „Zorile Reformaţiunei", scrie 
următoarele: Zelul spiritual a lui Wycliffe fu zguduit 
din temelii şi credinţa lui în teoriile papale 
zdruncinată, de scandalul celor doi papi, cari, fiecare 
să pretindea pe sine a fi unicul cap al Bisericei, în 
vreme ce pe cel lalt îl făcea antichrist. Pentru 
Wycliffe anul 1378, anul dezbinării, fu cel mai critic 
an al vieţii sale. Mai întâi el a îndemnat ca amândoi 
papii să fie daţi la o parte, ca având puţin sau nimic 
în comun cu Biserica lui Dumnezeu. Din starea 
aceasta neutră, el înscurtă vreme trecu în una de 
antagonizm şi duşman înverşunat al papis-rnului 
însuşi." In cartea sa Istoria Bisericii Medievale, ar-
hiepiscopul French spune: „Anul 1378 a fost 
punctul de întoarcere în viaţa lui Wycliffe. Până aci 
el s-a ocupat nu- tapet ca Reformator. El a început în 
mod serios traducerea ,Bibliei în limba engleză, şi 
încurajat de studiile sale mai cu  treburi  mixte 
bisericeşti şi politice, dar de aici în-colo s-a devotat 
cu totul doctrinelor creştine şi a eşit pe în Bible, a 
eşit cu un atac deschis şi hotărît în contra 
Transubstanţierii. Astfel Wicliffe a lovit în 
învăţătura cea mai puternică a lui Anticrist, pentrucă 
teoria transub-stanţierii sau jertfa liturghiei 
(cuminecătura) face nula adevărata jertfă pentru 
păcat a lui Isus Christos. Tocmai din pricina aceasta 
Papismul a devenit înaintea lui Dumnezeu urâciunea 
pustiierii. (Dan. 11:81)" Edgar. 
 Bisericii din Sarde.—„Sarde înseamnă remăşiţă, 
ceea ce rămâne, ca şi cum ar fi ceva din care viaţa şi 
energia a eşit. Biserica nominală din timpul acesta 
avea o formă de dumnezeire, lipsită de puterea ei. 
Sarde era rămăşiţa bisericii adevărate, care fu 
alungată în pustie; dar când au început a să potoli 
prigonirile, şi zelul ei a scăzut."T. -16-347. 
Scrie.—Wycliffe a scris cea dintâi traducere a 
Bibliei în limba engleză. 
Aceasta zice cel care are cele şapte spirite a lui 
Dumnezeu.—Cele şepte făclii "de foc (Apoc. 4:5), 
sau cei şapte ochi trimeşi în tot pământul (Apoc. 
5:6), însemnând cu-noştinţă desăvârşită. 
 Şi cele şapte stele.—Cum a fost păzit fiecare dintre 
vestitorii Domnului! Sf. Pavel (se presupune) a mai 

fost liber opt ani dupăce a stat în închisoare prima 
dată, şi după acea a introdus Evanghelia în Spania şi 
a recercetat locurile unde muncise înainte vreme cu 
Evanghelia; Sf. Ioan să zice că a fost aruncat într-o 
căldare plină cu olei clocotind, insă a scăpat teafăr şi 
a murit în vârstă de 100 ani. Arius a murit moarte 
naturală, dupăcum şi Petru Waldo, Ioan Wycliffe, 
Martin Luther, şi Pastor Eussell, deşi toţi aveau 
pricină să se aştepte la moarte martiră din partea 
ecclesiasticismului. Iu anul morţii lui Petru Waldo, 
învăţăturile sale au fost condamnate de cătră un 
consil (preoţesc) ecumenic. „Wycliffe a propovăduit 
fără să fie împiedecat; dar adunarea (consilul 
ecumenic) din Constanţa (la 5 Mai 1415) a afurisit 
învăţăturile sale şi în anul 1428 rămăşiţele sale au 
fost scoase şi arse; cenuşa lor a fost aruncată în râul 
Swift, care, dupăcum foarte bine a zis poetic 
Wordsworth, a  dus—o  prin  (râurile)  Avon  şi 
Seven  la Mare şi astfel s-a împrăştiat în tot 
pământul, învăţăturile sale, duse în Bohemia, au 
produs mişcarea Hussiţilor. Noul Testament a fost 
publicat la anul 1378, şi întregul Testament vechiu a 
fost terminat scurt timp înaintea morţii lui."      
Ştiu lucrurile tale, că ai nume, că trăeşti.—Mulţi 
dintre aceia cari admirau pe Wycliffe nu erau 
creştini adevăraţi. 
Acela care nu e înstare să moară pe lemn pentru 
religia sa, nu o are deloc.  
Şi eşti mort.—Spiritualminte.—Luca 9:60. 
8:2.   Fii veghetor şi întăreşte pe cele ce erau să 
moară.—Mulţi dintre credincioşii lui Wycliffe 
perduseră credinţa şi iubirea şi în felul acesta erau 
morţi, pe când alţii mai aveau întru câtva o viaţă 
spirituală. Pe aceştia doria Domnul să-i trezească, 
să-i îmbărbăteze, să-i întărească şi să-i încurajeze.—
Ef. 5:14. 
Căci n-am găsit lucrurile tale depline înaintea 
Dumnezeului Meu.—Altă traducere zice: „Pentrucă 
din partea ta n-am aflat lucruri îndeplinite înaintea 
Dumnezeului meu." 
3:3. Deci adu-ţi aminte cum ai primit.—întreg 
Cuvântul (Biblia) lui Dumnezeu în limba engleză. 
Şi ai auzit.—Wycliffe a scris mai mult de 200 
tractate (foi) asupra Bibliei, tratând mai cu seamă 
despre Răscumpărare. 
Fii statornic şi reformează-te.—Dacă să apreţia cum 
să cade munca lui Wycliffe, reformaţiunea să 
începea cu 150 ani mai de vreme. 
Deci dacă nu vei fi veghiat.—Dacă nu-ţi schimbi 
mersul, purtarea. 
Voi veni ca un fur.—„Mulţi din ziua de astăzi 
seamănă cu cei din Sarde. Pentru aceştia cuvintele 
de mai sus sunt un aviz. De şapte ori venirea a doua 
a lui Isus este descrisă ca cea a unui fur, secretă, în 
mod ascuns şi pe nesimţite. Acei ce dorm vor fi 
deşteptaţi, dar abia dupăce opera Lui de nimicire va 
fi înaintat departe. Prezenţa Lui va fi recunoscută de 
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către cei ce dorm numai atunci când zgomotul 
distrugerei Casei Omului Tare va creşte din ce în ce 
mai mare." (W. T. -16-347; l Tesal. 5:2; Mat. 24:43; 
2 Pet. 3:10) „In Biblia originală, venirea secretă, 
nesimţită a furului este indicată, şi nu violenţa 
lui."—Cook. 
Şi nu vei cunoaşte nicidecum în ce ceas voiu veni la 
tine.—„Nedându-şi seama că fiinţele spirituale nu 
pot fi văzute de ochii omeneşti, decât prin o minune 
oarecare, cei mai mulţi oameni nu pot înţelege cum 
se poate ca El să fie prezent, când „toate remân aşa 
cum erau de la începutul lumii." (2 Petru 3:3, 4) 
Astfel ei nu vor cunoaşte semnele timpului care vor 
dovedi reîntoarcerea Lui."—W. T. -916-347. 
3:4 Dar ai în Sarde puţine nume cari nu şi-au mânjit 
hainele lor.—Ci au dat ascultare cuvenită vestei de 
atun-cea, Răscumpărarea şi îndreptăţirea prin 
credinţă în sângele lui Christos, ca în contrast cu 
credinţa în iertarea păcatelor prin preoţi, indulgenţe, 
etc. 
Şi ei vor umbla cu mine în veştminte albe.—
îmbrăcaţi în haina dreptăţii lui Isus. 
Fiindcă sunt destoinici.—Niciunul care crede în 
jertfa liturghiei, cuminecături sau în alta jertfă, afară 
de aceea făcută de Isus pe Golgota, nu poate fi 
vrednic în ochii lui Dumnezeu.—Matei 10:37. 
3:5. Biruitorul, astfel.—Proba pusă, după cum se 
vede, a fost cu privire la transubstanţiune, biruinţă 
prin credinţă asupra rătăcirii acestei doctrine. 
Va fi îmbrăcat in haine albe.—„Tatăl ceresc este 
zugrăvit ca îmbrăcat (Psa. 104:2); iar Domnul 
deasemenea este zugrăvit ca îmbrăcat. Vestitorii 
(îngerii) ce s-au arătat la învierea Domnului nostru 
încă sunt arătaţi ca îmbrăcaţi în alb. Domnul nostru a 
zis: „Fericit cine veghiază şi păstrează hainele sale 
ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea lui." (Apoc. 
16:15) Biserica preamărită este zugrăvită, nu ca 
goală de haina dreptăţii, ci continuând a umbla în 
haină albă, nu ca acuma, într-o haină de dreptate 
socotită, ci reală." (W. T. -914-11; Apoc. 19:8) „Cu 
dreptatea eram îmbrăcat, şi ea-mi setvia de 
vestmânt; mantie îmi era ne-prihănirea."—Iov 
29:14. 
Şi eu nu voiu şterge numele său din Cartea Vieţii.—
„In carte sunt însemnate numele tuturor acelora cari 
s-au unit cu Domnul în Jertfă—acelora „cari au 
încheiat legământ cu Dumnezeu prin sacrificiu." 
(Psa. 50:5) Numele fiecăruia din aceştia este înscris 
în Cartea Vieţii Meluşelului, când el începe noua 
viaţă. Dacă ei se arată credincioşi, numele lor nu va 
fi şters, şi ei vor ajunge Ia toate ce li s-a promis 
acelora, cari 1-au iubit pe El mai presus de toate. 
(Apoc. 3:21)"—W. T. -915-119; Apoc. 13:8; Psa, 
69:28; Dan. 12:1; Fil. 4:3; Luca 10:20. 
Şi voiu" mărturusi numele lui înaintea Tatălui meu 
şi a îngerilor săi.—La sfârşit, cei ce au învins toate 
piedicile vor fi atât de desăvârşit desvoltaţi, încât 

Domnul nu se va ruşina să spuie de nici unul din ei: 
„Iată un urmaş al meu. Iată colo un altul. Aceştia au 
umblat pe urmele Mele şi au biruit." Dar El să va 
ruşina de acela care se ruşinează de El acuma sau de 
cuvintele Sale. (Luca 9:26)"—W. T. -15-119; Luca 
12:8, 9. 
3:6. Cine are ureche.—Ureche spirituală. „Oile mele 
aud glasul meu."—Ioan 10:27. 
Asculte ce zice bisericilor spiritul.—„Fericit 
poporul, ce cunoaşte sunetul trâmbiţei [glasul 
îmbucurător, după trad. engl.]."—Psa. 89:16. 

 
BISERICA DIN PERIODUL FILADELFIA 

DE LA AN 1518-1874; ÎNGERUL EI LUTHER 
3:7. Şi prin îngerul.—Următorul serv al Bisericii a 

fost Martin Luther. Este o mare 
asemănare între lucrarea începută 
la Rusalii şi cea a lui Luther. 
„Reformaţiunea a fost, într-un sens, 
începutul unei ere noi, zorile de 
lumină în-tr-un loc unde totul era 

întunecos, un început nou pe Calea Adevărului."—
W. T. -16-347. 
Bisericii din Filadefia—„Filadelfia înseamnă 
dragoste frăţească. Partea aceasta a istoriei Bisericii 
a început odată cu Reformaţiunea; şi sunt încă mulţi 
în viaţă cari au caracterul acestora." (W. T. -916-
347) Epoca Filadelfia începe din ziua de 31 
Octombrie, la amiazi, în anul 1517; şi anume, în 
ceasul când Luther a bătut cele 95 de teze ale sale pe 
uşa bisericii din Wittemberg." „Baterea hârtiei Iui a 
fost începutul desbinării mari în Biserică, a 
răsturnărei multor tronuri în pulbere şi cu ele pe 
regii lor; a prăbuşirii impierurilor despotice; a 
pustiirii multor ţări de războaie; a ucideri şi barbarii 
groaznice împotriva vieţii şi libertăţii omeneşti; a 
treizeci de ani de război conţinu în Germania; a 
udării cu sânge de om a Parisului şi Italiei; a focuri 
aprinse în toată Anglia cari ardeau bărbaţi, femei şi 
copii; câţi oameni n-au fost aruncaţi în prăpăstii, arşi 
de vii timp de ceasuri întregi; o mulţime au murit de 
foame prin temniţe; supuşi cruzimilor de tot felul—
însă cu toate aceste, Reformaţiunea a început să ia 
avânt, şi era un imbold al dreptăţii, adevărului şi 
libertăţii; începutul unui timp nou în treburile 
omenirei." (Coffin) „Tezele sale s-au împrăştiat în 
timp de 14 zile prin toată Germania, pentrucă toată 
lumea se deplângea în contra indulgenţilor, şi Luther 
s-a făcut renumit, pentrucă în sfârşit a venit cineva 
care să pună culme acestei eresie."—McC. 
Scrie.—Luther a făcut Cea dintâi traducere a Bibliei 
în limba germană. 
 Aceasta zice Sfântul.—Vezi Marcu 1:24. Vestirea 
specială a lui Luther a fost „îndreptăţirea prin   
credinţă"—sfinţenia adevărată. Una dintre tezele 
bătute pe uşa bisericii suna astfel: „Aceia cari într-
adevăr se căesc de păcatele lor, li se şterge deplin 
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orice vină şi pedeapsă." 
Adevăratul.—E vorba deadreptul despre Christos (l 
Ioan 5:20); dar ceeace era înseninat despre Luther 
mai mult, era iubirea sa de adevăr. Când a venit 
trimisul Papei ei i-a cerut să-şi retragă tezele, el a 
răspuns: „Eu stau lângă adevăr. Nu le retrag." 
Care are cheia lui David.—„Toată puterea în cer şi 
pe pământ." (Mat. 28:18; Luca 1:32) Tezele lui 
Luther erau duşmănoase sistemului ce atunci 
stăpânea toată lumea. Când un trimes veni la dânsul 
ameninţându-1 cu moartea dacă nu-şi v-a retrage 
tezele şi întrebându-1 unde va merge când toţi au 
poruncă să nu-1 primiască, el a răspuns: „Mă voiu 
adăposti sub bolta ceriului." Care deschide.—Vezi 
Luca 24:32. 
Şi nimenea nu va închide.—„Fără îndoială, slugile 
Satanei au întrebuinţat toate puterile pentru a închide 
uşa, care a fost deschisă lui Luther; dar „Acela care 
este adevărat" zise: „nimenea nu o poate închide.—
W. T. -16-347; Isa.22:22. 
Şi care închide şi nime nu va deschide.—Uşa 
prilejului de a se pocăi pentru Biserica Romano 
Catolică s-a închis în ziua excomunicării [afurisirii] 
lui Luther de către Pa-pism. (Apoc. 2:21) „Luther nu 
s-a mirat de loc de această pedeapsă, pe care o 
aştepta de mai multă vreme. El şi-ă renoit apelul său 
către adunarea generală, a declarat pe faţă că Papa 
este Antichristul, prezis, Omul Păcatului, des-pre a 
cărui ivire spune Noul Testament; s-a ridicat în 
contra stăpânirii tirane a lui, cu înverşunare mai 
mare ca oricând; şi în sfârşit, la adunarea 
Universităţii, el a aruncat în foc legea canoanelor şi 
a ars-o împreună cu bula de excomunicare."—Euck. 
3:8. Ştiu lucrurile tale.—O însuşire însemnată a lui 
Luther era de a face îndată ceeace vedea că este 
voinţa Domnului. Când a sosit ceasul de încercare a 
lui Luther, cu un curaj uimitor el a răspuns lui 
Erasmus: „Tu vrei să te plimbi pe ouă fără să le 
spargi?" Erasmus a răspuns: „Eu nu vreu să fiu 
necredincios cauzei lui Christos, cel puţin cât îmi va 
permite vârsta de acuma." „Voiu merge la Worms," 
a strigat Luther," chiar dacă dracii se vor uni în 
contra mea ca un zid de castel!" 
lată am lăsat înaintea ta uşă deschisă.—Vezi l Cor. 
16:9; Fapte 14:27. 
Pe care nimenea nu poate să o închidă.—„In vreme 
ce Papa de la Roma credea că totul este hotărât şi 
asigurat, şi când toţi oamenii evlavioşi şi de bine 
aproape pierduseră nădejdea într-o reformă a 
religiunii, aşteptată atât de mult, un călugăr 
neînsemnat din Saxonia, a provincie din Germania, 
s-a ridicat singur cu o voinţa de fer nemai auzită în 
contra puterii de la Roma, Acesta a fost Martin 
Luther." —Mosheim. 
Fiindcă ai putere mică.—„In comparaţie cu puterea 
mare a duşmanilor, tovarăşii Reformaţiunei nu erau 
decât o putere mică; dar erau convinşi că ei au 

Adevărul, şi ei se incredeau pe deplin în acela care 
1-a dat."W. T. -16-347. 
Şi ai păstrat cuvântul meu.—„Dacă păzeşte cineva 
cuvântul Lui; iubirea lui Dumnezeu este într-acesta 
cu adevărat desăvârşită."—l loan 2:5. 
Şi n-ai tăgăduit numele meu.—,,Dacă-l tăgăduim şi 
El ne va tăgădui."—2 Tim. 2:12. 
3:9. Iaţă Eu voiu face ca să fie părtaşi din Sinagoga 
lui Satana.—Duşmanii reformatorilor făceau deja 
parte din această Sinagogă.—Apoc. 2:13. 
Pe aceia cari zic că sunt ludei.—Pretind să fie 
Israeliţi spirituali, creştini, sfinţi.—Apoc. 2:9. 
Şi nu sunt, ci mint.—Papismul este unul din cele 
două forme sau părţi ale stăpânirii (puterea 
imperialistă fiind cealaltă) care este „pătat ca 
leopardul", în ce priveşte adevărul.—Dan. 11:27: 
Apoc. 13:2. 
lată voiu face să vie.—„Toate popoarele, pe cari le-
ai făcut, vor veni şi să, vor închina înaintea Ta."—
Psa.86:9. 
Şi să se închine înaintea picioarelor tale.—„Şi fii 
celor ce te-au strâmtorat vor veni, închinându-se ţie; 
şi toţi cei ce te-au   despreţuit  se   vor  arunca la 
tălpile picioarelor tale."—Isa. 60:14; 49:23. 
Şi să cunoască că Eu te-am iubit.—Vezi Ef. 2:7. 
3:10. Fiindcă tu ai păzit Cuvântul Meu, al răbdării 
Mele stăruitoare.—Sfatul meu de a fi statornic şi a 
răbda până la capăt.—Mat. 10:22; 24:13; Luca 8:15; 
21:19. 
Şi Eu te voiu păzi pe tine.—„întrucât e vorba despre 
epoca Filadelfiană a Bisericii, şi despre aceea că ei 
vor fi păziţi, noi credem că Domnul a avut în gând 
pe aceia cari din această Epocă vor trăi şi vor trece 
în periodul de faţă, fără să fie supuşi încercărilor ce 
le va aduce ceasul de pe urmă. De pildă, avem în 
minte pe un bătrân cinstit, care în timpul despre care 
vorbim, era cam de 90 ani. El era păstorul unei 
biserici. Se părea că el înţelege adevărul de faţă şi-1 
spunea cu multă sîrguinţă. Dar el avea împrejurul 
său, acasă şi la biserica unde slujia ca preot, atâţia 
duşmani încât părea că nu-i vine să creadă în 
judecata minţii sale. Versul acesta ne-a fost de o 
mare mângăere în privinţa lui şi a altora la fel."—W. 
T. -15-200. 
De al încercărei ceas.—„Ceasul încercării a fost 
timpul Secerişului. Partea cea mai mare a celor ce 
mărturisesc cerştinismul—poate mai mult de trei 
pătrimi—au pierdut orice credinţă în Biblie, şi au 
căzut în alte gânduri rătăcite, precum este Evoluţia, 
Criticismul superior, Creştinismul Ştiinţific, 
Teosofia, Spiritismul, Gândul liber, etc. Ei nu sunt în 
stare să stea în ziua cea rea, despre care vorbeşte 
Biblia că v-a avea loc acuma," (W. T. -15-199; l 
Cor. 3:13-15; 2 Tim. 3:1, 13) Şi mai adaugem, că 
„întrucât suntem noi în stare de a judeca, astăzi 
predomnesc în rândurile studenţilor în Biblie 
aceleaşi împrejurări pe cari le arată Apostolul 
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vorbind bătrânilor bisericii din Efes. (Fapte 20:28-
32)"—W. T. -16-328. 
Ce are să vie preste lumea întreagă.—„Noi credem 
că această ispită spre încăpăţinare şi ceartă se întinde 
încetul cu incetul preste întreg pământul şi toate 
liniile activităţii omeneşti; şi Domnul ne asigură, că 
dacă aceste zile nu ar fi scurtate prin aşezarea 
împărăţiei Lui, prin coi Aleşi, n-ar rămânea nime în 
viaţă."—W. T. -16-327- Apoc 7:1-3; 16:14; Mat. 
24:21. 
Ca să încerce pe locuitorii de pe pământ.—,,Noi 
înţelegem că spiritul egoismului (iubirei de sine) şi 
al ambiţiei 
(dorinţei de mărire), care împinge popoarele orbeşte 
în războiu pentru stăpânire comercială, va creşte din 
ce în ce mai mult, şi va amesteca pe toţi în acest 
conflict." — W. T. -16-327; Apoc. 6:10; 8-13; 11-
10; 13:8, 14. 
3:11. Vin în curând.— Smirnei (73-325 d. Chr.) şi 
către Pergam (325-1160 d. Chr.) nu s-a zis nimic cu 
privire la a doua venire a lui Christos: către Tiatira 
(1160-1378) vestea a fost: „Ţine-ţi până ce voiu 
veni"; către Sarde (1378-1518): deci dacă nu vei fi 
veghiat, voiu veni ca şi un fur": către Filadelfia 
(1518-1874): „Iată, Eu vin curând." Cât de răs-vedit 
se arată, în aceste vestiri trimise bisericilor, că aceste 
epoci erau opere progresive ale Planului lui 
Dumnezeu, ce ne aduc din ce în ce mai mult spre 
culmea istoriei lumii, când al V-lea Imperiu al 
Lumii, vine în sfârşit! 
Ţine bine ceea ce ai. — „Mişcarea lui Miller a fost o 
despărţire între aceia cari au păzit cuvântul lui 
Dumnezeu cu răbdare şi aceia cari au pierdut 
credinţa lor în Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica 
Filadelfia, care a trecut cu răbdare prin încercări atât 
de grele ale credinţii lor, nu era, să fie supusă 
cercărilor de mai târziu ale zilei rea." . T.15-199 
Ca nimenea să nu iaie coroana ta. — „Necredinţa 
poate să aibă drept rezultat, ca anumite nume să fie 
şterse din  Cartea Meiului si Coroanele lor să fie 
date altora." (F165)  „Noi credem că eşirea şi 
intrarea aceasta va dura atâta    vreme până ce cel 
din urmă membrii al Nouei Creaţiuni va fi prăsit 
vrednic, si până ce toate coroanele vor fi îm-   partite 
definitiv."— F95: l Şam. 16:1: Apoc. 2:10 
 3:12.Biruitorul, îl voiu face stâlp în Templul 
Dumnezeului meu.—In Epoca Filadelfiei, toţi 
credincioşii au fost siliţi să iase afară din templul 
nominal sau au fost daţi afară. Acestora li s-a 
făgăduit că vor fi stâlpi în eternul Templu a lui 
Dumnezeu."— W. T. -16-347: Gal. 2:9: l Regi 7:21, 
22; Ier. 1:18; l Cor. 3:17; Ef. 2:19-22. 
Şi nicidecum nu v-a ieşi afară. — „In timpul de 
încercare, numele lor erau despreţuite, date afară ca 
fiind rele; ei n-au fost recunoscuţi ca creştini. In 
viitor lucrul va sta tocmai din contră. "Cunoaşte 
Domnul pe cari sunt ai săi." —W. T. -16-347. 

Şi vom scrie pe el numele Dumnezeului meu.—„Şi 
văzui, şi iată Meluşelul stând pe Muntele Sion, şi cu 
dânsul o sută patruzeci şi patru de mii, având scris 
pe fruntele (pe intelectul, mintea) lor numele Tatălui 
său.Apoc. 14:1, 22:4. 
Şi numele cetăţii Dumnezeului meu.—„Şi-i vor 
numi: popor sfânt, răscumpăraţii lui Domnului; şi tu 
te vei numi căutată, cetate nepărăsită."—Isa. 62:12; 
Ezek. 48:35; Ier. 23:6; 33:16. 
Noul Ierusalim.—„Preamărită Cetate a Păcii! a cărei 
temelii, aşezate pe dreptate, nu pot fi mişcate 
niciodată, şi al cărei Ziditor şi Plănuitor este însuşi 
Dumnezeu! La lumina acestei Cetăţi preamărite 
(împărăţii) a lui Dumnezeu, popoarele vor merge pe 
Calea cea înaltă a Sfinţeniei, spre desăvârşire şi spre 
armonie deplină cu Dumnezeu."—Apoc. 21:2, 10, 
24; A295. 
Care să pogoară din Cer de la Dumnezeul meu.—
„O cetate este simbolul unei împărăţii sau stăpâniri, 
şi totaşa împărăţia lui Dumnezeu este simbolizată 
prin Noul Ierusalim, prin noua stăpânire ce vine pe 
pământ din cer. La început ea va consta numai din 
Mireasa lui Christos."— A295; Evrei 12:18-22.  
Şi numele Meu cel nou.—„Domnul Mântuirea 
noastră." Cât de bine se potriveşte numele lucrului şi 
slujbei Domnului Isus pe pământ! N-a fost El acela 
care a stat reprezentantul dreptăţii lui Dumnezeu şi a 
suferit pedeapsa dreptăţii ca Răscumpărătorul 
omului?—ca Dumnezeu să poată fi drept şi totuşi să 
îndrepteze pe aceia cari cred în Isus? Desigur nu s-ar 
potrivi un alt nume mai bine. (Ier. 33:16; 23:6; T. 
§238) Şi că acest nume se potriveşte şi cu biserica 
preamărită, poate vedea orişicine din următoarele: ea 
nu numai împărtăşeşte suferinţele Domnului pentru 
dreptate, umplând lipsa suferinţelor Corpului lui 
Christos (Col. 1:24; l Pet, 5:9), ci şi i s-a făgăduit că 
va fi părtaşă a măririi Lui, precum o soţie 
împărtăşeşte cinstea şi numele bărbatului ei."—E42; 
Isa. 9:6; Apoc. 2:17; 19:12. 
3:13. Cine are ureche.—„Ochi având, nu vedeţi; şi 
urechi având, nu auziţi?"—Marcu 8:18. 
Asculte ce zice bisericilor spiritul.—„Puneţi voi în 
urechile voastre cuvintele acestea."—Luca 9:44. 

 
 

BISERICA DIN PERIODUL LAODICEA 
DE LA 1874-1918; ÎNGERUL EI PASTOR 

RUSSELL 
3:14.   Prin îngerul.—Trimisul special al ultimei 

Epoce a Bisericii, a fost Charles 
T. Russell, născut la 16 Februarie 
1852. In mod privat el a admis 
credinţa sa, că încă înainte de 
naştere el a fost ales pentru lucrul 
său mare. Mama lui muri când el 
era în vârstă de 9 ani; iar când era 

de 11 ani, a format cu tatăl său o societate 
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comercială şi însuşi a scris articolele de contract 
după care ei conduceau firma. La vârsta de 12 ani, 
tatăl său 1-a găsit odată în magazin pela orele 2 după 
miezul nopţii, cufundat adânc într-o  concordanţă,  şi 
nici nu luase de seamă de trecerea timpului. In 
următoarele redăm ceva din cele ce scrie el în • suşi 
asupra vieţii sale. 
"Începem povestirea cu anul 1868, în care scriitorul 
acestor rânduri, fiind un fiu consacrat a lui 
Dumnezeu de mai mulţi ani, şi fiind un membru al 
bisericii Congregaţionale şi a Y. M. C. A. 
[„asociaţia creştină a tinerilor"], începu a să clătina 
în credinţa sa în ce priveşte multe învăţături ale 
bisericilor. Fiind crescut ca Presbiterian, învăţat în 
catehism, şi fiind din natură de o fire căreia îi plăcea 
să cerceteze, am fost în curând o pradă a necredinţei, 
îndată ce am început a cugeta singur. Dar ceea ce la 
început să părea a fi dezastrul credinţei mele în 
Dumnezeu şi Biblie, a fost sub paza dumnezeiască, 
întoarsă în spre binele meu, şi dincontră m-a făcut, 
să pierd credinţa numai în crezurile şi în sistemele 
dogmatice omeneşti. Am văzut cu vremea, că deşi 
fiecare credinţă are ceva adevăr, în general însă ele 
sunt toate înşelătoare şi contradictorii cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Intre alte teorii m-am oprit asupra 
ad-ventismului. Se pare că din întâmplare, într-o 
seară am în-trat într-o sală întunecoasă şi murdară 
din Allegheny. Pa, unde auziam că se fac serviciuri 
religioase, şi unde am observat ca oamenii cei puţini 
adunaţi acolo aveau ceva mai mult să ofere decât 
marile Biserici. Acolo am auzit pentru prima dată 
vorbindu-se despre arătarea a doua a Domnului, din 
gura lui Jonas Wendell, care e mort acuma de mulţi 
ani. Astfel mă simt îndatorat adventiştilor precum 
"şi altor studenţi în Biblie. Cu toate că felul 
dupăcum tăl-măcia el Scripturile, nu era tocmai clar, 
şi explicările sale erau încă foarte departe de ceea ce 
ne bucurăm noi astăzi, a fost deajuns ca să-mi 
restabilească credinţa mea zguduită în Dumnezeu şi 
în inspiraţiunea divină a Bibliei, şi să-mi 
dovedească, că între scrierile Apostolilor şi a 
Profeţilor este o legătură care nu se poate rupe. 
„Când în anul 1872 am început a examina subiectul 
Restatornicirii din punctul de vedere al Preţuim de 
Răscumpărare, dat de Domnul nostru Isus Christos 
pentru Adam şi prin dânsul pentru toată omenirea, 
aceasta a stabilit în mod hotărât Restatornicirea şi 
mi-a dat deplină convingerea, că toţi cei din 
morminte vor trebui să fie treziţi, şi vor ajunge la o 
cunoştinţă deplină a adevărului şi vor primi prilejul 
ca să câştige viaţă veşnică prin Christos. In anii 
următori, până la 1876, împreună cu câţiva studenţi 
în Biblie, care ne-am întrunit în Allegheny, au fost 
ani de continuă creştere în har şi cunoştinţă. De la 
idele crude şi nehotărâte ce le aveam la început 
despre restatornicire am înaintat la cunoştinţă clară a 
amănuntelor; dar timpul lui Dumnezeu pentru o 

cunoştinţă deplină nu era încă. Tot în timpul acesta 
am ajuns să vedem deosebirea între Domnul „ca om, 
care s-a jertfit pe sine", şi între Acela care va veni a 
doua oară, ca Fiinţă Spirituală. Am ajuns să vedem 
că fiinţele spirituale pot fi de faţă fără să fie văzute 
de oameni... Se pare că nu mult după desamăeirea 
(adventiştilor) din 1874, un cititor al revistei The 
Herald of the Morning, care avea o copie a 
Empathic Diaglott [cel mai vechiu manuscris al 
Noului Testament], a observat că, la Matei 24:27, 
37, 39, cuvântul grecesc parousia, care în Bibliile 
noastre este tradus „venire", este tradus în Diaglott 
prin prezentă, care este în mod evident traducerea 
adevărată din greceşte. Aceasta a fost un fir: fiindcă 
urmând acestuia am parcurs întreg timpul profeţiilor, 
cercetând mai deaproape felul şi scopul rentoarcerei 
Domnului nostru, şi apoi am privit mai deaproape în 
Cuvântul Domnului cele ce aveau să se întâmple 
când Christos va fi a două oară prezent. Astfel 
Dumnezeu conduce adeseori pe fii săi din mai multe 
puncte arătate de adevăr. Dar dacă inimele lor sunt 
credincioase, sfârşitul trebue să-i aducă pe toţi la un 
loc. 
„Nu erau pe atunci cărţi sau alte scrieri cari să lămu-
rească mai bine timpul profeţiilor, cum erau ele 
înţelese atunci. Şi aşa am plătit d-lui Barbour ca să 
vie la Fila-delfia, unde în vara anului 1876 eram 
ocupat în afaceri, să-mi arate pe deplin şi conform 
Scripturilor, dacă poate, că profeţiile indică anul 
1874 ca datul în care începe prezenţa a doua a 
Domnului în lume cum şi Secerişul. El a venit, şi 
dovezile m-au mulţumit. Fiind o persoană de con-
vingeri hotărâte, şi consacrat lui Dumnezeu pe 
deplin, eu am văzut imediat că timpul în care trăim 
are o însemnătate mare asupra datoriile şi muncei 
noastre ca învăţăcei ai lui Isus; şi pentrucă trăim în 
acest timp, care este un timp de Seceriş, lucru de 
Seceriş trebueşte făcut; şi că adevărul prezent este 
secera cu care Domnul ar voi să se facă secerarea 
copiilor săi. Am întrebat pe Barbour ce să face de el 
şi revista sa Herald în privinţa aceasta. Răspunsul 
său a fost, că nimic."—W. T. 16-170, 171. Pastorul 
Russell a luat locul d-lui Barbour care a devenit 
necredincios şi despre care s-a îndeplinit profeţia din 
Mat. 24:48-51 şi Zach. 11:15-17. 
„In anul 1877, Pastorul Russell a ţinut o conferinţă 
specială compusă din toţi preoţii din Allegheny şi 
Pittsburgh, la care le-a arătat Scripturile cari 
dovedesc prezenţa Domnului şi i-a învitat să 
vestească această. Toţi preoţii din cele două oraşe au 
fost de faţă, şi toţi n-au voit să creadă. In acelaş an, 
el s-a hotărât să părăsească ocupaţia lui mi-reană şi 
să jertfească tot timpul şi mijloacele sale lucrului 
arătat de Scripturi în legătură cu încheierea veacului 
Evanghelic şi schimbarea Epocilor. Ca metodă, prin 
care să determine dacă paşii săi sunt în armonie cu 
Scripturele, şi să-şi devedească sinceritatea sa, el sa 
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hotărât să probeze pe Domnul în modul următor: 1) 
Să-şi jertfească întreaga viaţă cauzei; 2) să 
întrebuinţeze averea sa pentru înaintarea lucrului 
întreprins; 3) să oprească orice fel de colecţie de 
bani la toate adunările sale; 4) să se încreadă în 
sprijinul ajutoarelor date de bună voie pentru 
continuarea lucrului, dupăce mijloacele sale proprii 
vor fi epuizate. In anul 1881, 1,400.000 de 
exemplare din revista Hrană pentru Creştinii 
Cugetători, au fost distribuite gratis şi fără plată pe 
la uşile bisericilor protestante din Statele-Unite, 
Canada şi Anglia, în 3 duminici dearândul de către 
agenţii firmei A. D. F.". 
  Relativ la educaţia sa, îi citim cuvintele sale: „In ce 
priveşte educaţia mea în greacă şi ebraică: Nu numai 
că nu pretind eu să am o cunoştinţă deosebită în 
greceşte şi evreeşte, ci susţin că nici unul din o mie 
de preoţi nu e un cunoscător real al limbii ebree sau 
grecă. N-are nici o însemnătate să ştii încurca câteva 
cuvinte greceşti. Şi nici nu e nevoe mai mult să se 
studieze aceste limbi numai pentru a avea cunoştinţă 
de Biblie. Pretinii noştri Presbite-rani au scos cu 
mari cheltueli Young-s Analytical Hebrew, 
Chaldaic, Greek and English Lexicon Concordance, 
pe cari oricine şi o poate procura. Iar pretinii noştri 
Methodişti, au scos o lucrare la fel, anume—Strong-
s Analytical Concordance and Lexicon. Iar afară de 
aceste mai este o lucrare şi mai veche, numită: 
Englishman-s Hebrew, Chaldaic, Greek and English 
Lexicon and Concordance. Apoi avem Lexiconul 
Grec de Lidell şi Scott, care este o autoritate 
recunoscută ca stindard. Preţul acestor lucrări, nu 
sunt peste putinţa de a şi le procura orişicine. Prin 
aceste lucrări să poate avea orice informaţiune 
trebuincioasă în ce priveşte textul original al Bibliei. 
Eu le am pe toate acestea, şi le-am întrebuinţat cu 
folos. Foarte puţini, chiar şi dintre cei mai de seamă 
profesori universitari, ar putea să facă o traducere 
din originală fără că consulte aceste lucrări, cari sunt 
stindarde. Afară de aceasta, v-aşi putea aminti 
deosebitele traduceri ale Bibliei ce există astăzi—
toate foarte bune. Eu le am pe toate şi le-am găsit 
de* mare ajutor întru asămănarea textelor în studiul 
meu—câteodată una aducând cugetul pe care alta 
nu-l dă. Intr-o zi nu de mult, curios fiind, am 
numărat diferite traduceri ce am în studiul meu, şi 
am găsit că am treizeci şi două."—W. T.-14-286. 
In ce priveşte ordinaţiunea sa, îi cităm iarăşi 
cuvintele sale: „Sunt două ordinaţiuni, amândouă 
potrivite. Una este de la Dumnezeu; alta de la 
oameni. Ordinaţiunea de la Dumnezeu, este 
conceperea Spiritului Sfânt. Dacă cineva predică 
fără această ordinaţiune, face ceea ce el nu este auto-
rizat să facă. Insă mai este o autorizaţiune specială a 
acelora ce sunt chemaţi să fie servitori ai 
Evangheliei, în care partea Bisericii, si este 
recunoscută pretutindeni de toate bisericile sau 

sectele. De unii aceasta este socotită o simplă 
formalitate, alţii o săvârşesc cu multă cerimonie, iar 
alţii cu mai puţină. Insă după înţelegerea noastră, 
fiecare adunare de credincioşi ar fi să-şi aibă pe 
servitorii ei aleşi conform învăţăturii Scripturei 
despre ordinaţiune—prin ridicare de mâni, prin vot, 
de către membrii acelei adunări. Acela care n-a fost 
ordinat prin aceste două ordinaţiuni, nu este şi nici 
nu poate fi un servitor al Evangheliei în înţeles 
Scriptural. Mai întâi este nevoe de ordinaţiunea 
Divină, adecă de la Dumnezeu; apoi, cea omenească, 
care vine drept şi direct de la credincioşi. Prin harul 
lui Dumnezeu eu le am pe amândouă." 
In ce priveşte învăţăturile sale, îl cităm pe dânsul de 
a treia oară: „Scriptura ne învaţă clar, că Biserica 
este Templul Viului Dumnezeu—îndeoseb lucrul 
măestriei Sale. Ea a fost în proces de zidire în tot 
timpul Evangeliei adică de când Isus Christos a 
devenit Răscumpărătorul lumii şi_ temelia la 
templul Său, prin care când va fi terminat, va veni 
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturora şi ei 
atunci vor putea întră la Dânsul, (l Cor. 3:16, 17; Ef. 
2:20; Fac. 28:14; Gal. 3:29) Că în timpul de faţă, se 
poleiesc şi se prelucrează toţi aceia cari cred în 
ispăşirea păcatelor decătră Isus şi s-au consacrat pe 
ei lui Dumnezeu; iar când cea din urmă a acestor 
„pietre vii", alese şi preţioase", va fi terminată atunci 
marele Maestru le va aduna pe toate prin prima 
înviere într-un templu glorios; iar Templul se va 
umplea de mărirea lui Dumnezeu şi va fi locul de în-
tâlnire între El şi oameni, (Apoc. 15:5-8; 21:3) Noi 
întărim preexistenta lui Isus ca Cuvântul puternic 
(Logos)—Vorbitorul—„începutul făpturilor lui 
Dumnezeu," „Cel dinţai născut dintre toate 
Creaturile," care era solul activ al Tatălui ceresc în 
toată lucrarea creerii." „Fără dânsul n-a fost făcut 
nimic, din toate câte au fost făcute." (Apoc. 3:14; 
Col. 1:15; Ioan 1:3) Noi susţinem că Cuvântul 
(Logos) s-a făcut trup, carne—a devenit fiul din 
Bethleem—devenind astfel Omul Isus; „sfânt, 
nevinovat, nepătat, fără păcat şi deosebit de cei 
păcătoşi." Precum susţinem că Isus cât timp a fost pe 
pământ, a fost numai om de natură omenească, 
totaşa credem, că de la învierea Sa, "el are (numai) 
natura dumnezeiască. „Dumnezeu 1-a înălţat foarte 
sus, şi i-a dăruit numele care este mai presus de 
orice nume."— Evrei 7:26; Fil. 2:9. 
„Noi susţinem că persoana Spiritului Sfânt este Tatăl 
şi Fiul, şi purcede de la amândoi; şi că el se arată în 
toţi aceia cari primesc conceperea Spiritul Sfânt şi 
devin prin aceasta fii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12; l 
Petru 1:3) Noi afirmăm învierea lui Isus—că El a 
fost omorât în trup dar făcut viu în Spirit. Noi negăm 
că El a fost înviat cu trupul de carne şi orice probă 
spre aceasta este nescripturală. (l Pet. 3:18; 2 Cor. 
3:17; l Cor. 15:8; Fapte 26:13-15) Că baza oricărei 
speranţe, şi ce priveşte pe biserică, şi ce priveşte pe 
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lume, constă din faptul, că „Isus Christos, prin darul 
lui Dumnezeu, a gustat moartea pentru fiecare om", 
şi prin aceasta a îndeplinit o răscumpărare pentru 
toţi; iar la „timpurile sale cuvenite", va fi 
„Lumina""cea adevărată," care va lumina pe orice 
om venit în lume." (Evr. 2:9; Ioan 1:9; l Tim. 2:5, 6) 
Că speranţa Bisericei, adecă a credincioşilor 
biruitori, este aceea de a fi „asemenea Domnului ei, 
căruia i-a servit cu credinţă", de a ajunge să-l „vadă 
aşa precum este", şi să fie „părtaşă firei 
dumnezeeşti", impăr-tăşindu-se, prin comoştenire, 
măririi Lui. (l Ioan 3:2; Ioan 17:2; Rom. 8:17; 2 Pet. 
1:4) Că misiunea prezentă a bise-ricei este aceea, de 
a lucra la propria ei desăvârşire şi de a se pregăti pe 
sine pentru marea operă viitoare în planul lui 
Dumnezeu; să desvolte în sine orice har, să crească 
până la desăvârşire în toate fructele spiritului sfânt, 
şi să fie lumei martora lui Dumnezeu. (Ef. 4:12; 
Mat. 24:14; Apoc. 1:6; 20:6) Că speranţă lumei se 
întemeiază în binecuvântările cunoştinţei şi 
privilegiilor ce-i va aduce împărăţia Milenială a lui 
Chrstos, tuturora; înviere şi Restau-raţiune la 
desăvârşire şi toate binecuvântările ce au fost 
pierdute de către Adam în Eden, cari vor fi 
împărtăşite de iubitul lor Răscumpărător şi măreaţa 
lui soaţă, Biserica, tuturor acelora ce pe termenii 
ascultării şi supunerii le vor primi—pecând toţi cei 
nesupuşi şi răi cu voinţa vor fi pe vecie 
nimiciţi.(Fapte 3:19-23; Isa. 35)"—B. S. M. 
Ceea ce a muncit Pastorul Russell este de necrezut şi 
este îndoios dacă-1 întrece un alt muritor. Când era 
de 20 ani, i s-a refuzat închirierea unei proprietăţi, 
pentrucă proprietarul să temea că va muri de sigur 
înainte de termenul acestuia. Prin timp de cincizeci 
de ani într-una a suferit de dureri de cap, din cauza 
unei căderi ce a âvut-o în copi- lărie, şi timp de 25 
ani a suferit de emoragie atât de grea, încât îi era cu 
neputinţă să se odihnească nici în scaunul cel mai 
moale; cu toate acestea în ultimii 40 de ani a 
călătorit un milion de mile, a ţinut 30.000 de 
discursuri [conferinţe] religioase şi vorbiri—multe 
din cari durau 2 ore şi jumătate; a scris peste 50.000 
pagini de mărimea acestui volum asupra Bibliei, iar 
de multe ori dicta câte o 1.000 de scrisori pe lună; 
conducea administraţia unei campanii evanghelice 
care se compunea din 700 vorbitori; a compus singur 
cea mai minunată dramă Biblică reprezentată 
cândva; şi cu toate acestea, a aflat timp destul să vie 
într-ajutor cu sfatul său părintesc la mii şi mii de 
creştini. La un timp dat, scrierile sale au fost supuse 
unei critici de 20,511 ziceri ale Scripturii. Toate 
acestea, afară de şeasă, el le-a aşezat în ordinea 
Biblică, şi au fost supuse unei analizări armonice. 
Nici un scritor, nici chiar scriitorii Bibliei, n-a avut 
atâţia cititori critici ca dânsul. Lucrurile sale au fost 
traduse şi publicate în 35 limbi. In cele din urmă 8 
zile ale vieţii sale pe pământ, el a avut angajări 

conferenţiate în California, Kansas, Oklahoma, 
Nebraska şi New-York; şi cu toate că prin timp de 
câteva zile să cobora cu încetul spre moarte, din 
cauza cistitei (căpătate din exces de călătorie şi 
predică) totuşi a refuzat să anuleze vre unul din 
locurile unde era denumit să ţină discurs publicului, 
şi a murit în tren spre Kansasda 31 Octombrie 1916. 
La vârsta de 30 ani, adunase o avere de 300,000 
dolari, dar a murit sărman, fără nici un ban, dupăce 
şi-a cheltuit întreaga sa avere, precum şi alte sume 
importante contribuite, pentru scopul măreţ în 
serviciul Mântuitorului. El a fost iubit de toţi aceia 
"cari iubesc pe Domnul şi urmează „Mielului 
oriunde El merge." (Apoc. 14:4) Cine doreşte să afle 
mai multe despre lucrarea Pastorului Russell, le 
găseşte în The Watch Tower and Herald of Christ de 
la Presence, de la 15 Decembrie, 1916. 
Bisericei din Laodicea.—E însemnat, că prima 
Epocă a Bisericii era caracterizată prin Nicolaitani 
(nikon ton laon) „cuceritorii poporului"—o clasă 
preoţească ce să ridicase în biserică, căreia îi reuşise 
să acopere ochii poporului de jos; iar ultima Epocă 
este Laodicea (laos dike) adecil—dreptate pentru 
popor." Se dovedeşte din ce în ce mai mult, că 
putem merge mai bine fără preoţi ca cu ei. Perioada 
Laodiceană a Bisericei începe din anul 1874 şi du-
rează până la moartea celui din urmă conceput de 
spirit membru al ei. Unul câte unul membrele 
Corpului se pe-rândă şi trec de cea parte. „Paralele 
privesc numai pe nominalul Sistem Israelit de 
atunci, şi pe nominala Biserică creştină de acuma. 
Ambele au fost hotărâte nimicirei, din lipsa unei 
inimi în stare bună pentru a primi adevărurile 
cuvenite la timpurile numite. Sistemul Jidovesc a 
fost o Biserică întortochiată cu Statul, căreia îi 
corespund în antitip Sistemele Bisericeşti din 
Europa, întortochiate cu Statele, a căror nimicire a 
început în 1914. Să nu uităm, însă, că cei trei ani şi 
jumătate de învăţătură a Domnului, au fost numai o 
pregătire a Apostolilor pentru Secerişul ce avea să 
urmeze mai târziu, şi care a început în Ziua 
Rusaliilor, înainte de aceasta, nu era „grânar" în 
care să se adune grâul. 
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PARALELĂ ÎNTRE EPOCA JIDOVEASCĂ ŞI CEA 

CREŞTINĂ 
 

Biserica Nominală Jidovească         Biserica 
Nominală Creştină 

29-33 d. Chr.                                      1874-1878 d. 
Chr. 

„N-au cunoscut timpul cercetării lor" 
33-36 d. Chr.                            1878-1881 d. Chr. 

Cel sfânt uns, favoarea dumnezeească a fost 
prelungită 

 pentru trei ani şi jumătate pentru a împlini cele 70 
săptămâni 

 de favoare promise lui Israil, nimicirea lor fiind 
amânată. 

36-73 d. Chr.                          1881-1918 d. Chr. 
Şi pe aripa templului [în humele 
şi sub anonimul Bisericei 
adevărate a lui Christos] va fi 
urăciunea pustiitoare, până ce 
nimicirea hotărâtă se  va revărsa 
asupra celui pustiitor 
[Papismului  şi fetele  lui], sau 
până  ce  va pieri cu totul—până 
ce se va îndeplini totul ce 
Dumnezeu a hotărât. (Dan. 9:24-
27)"—W. T.   -16-264.   Vezi   
paralelele   acestui   volum.  

Cele premergătoare sunt părerea din urmă a 
Păstorului Russell asupra cronologiei; şi noi credem 
că a fost menită să aibă o mare valoare pentru 
poporul lui Dumnezeu la acest timp. „Apostolii, 
Profeţii şi îngerii au dorit să ştie care e timpul prezis 
de Spiritul lui Dumnezeu prin gura Profeţilor. Iar 
interesul acesta din partea fiilor săi a fost totdeauna 
plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu a numit pe Da-niil 
iubit foarte, pentru că a dorit să ştie şi a întrebat des-
pre timp, şi i-a satisfăcut întrebarea pe cât era cu 
putinţă la timpul acela. Cercetarea timpurilor nu 
trebue socotită ca un amestec nepotrivit în secretele 
lui Dumnezeu. El ne-ar voi pe noi să descoperim 
Adevărul îndată ce el devine cuvenit." (B17) „Prin 
urmare, nici un creştin n-ar trebui să despreţuiască 

sau să deie prea mică valoare" acestor ară-ţări 
profetice ale timpului, care au fost menite să 
călăuzeze cuvintele şi faptele noastre până la 
ajungerea noastră în Era Milenară. Dovezile 
profetice ale timpului au fost date de Dumnezeu 
pentru a atrage atenţia mai cu îngrijire asupra 
celorlalte părţi ale Planului Său."—B31. 
Daniil a „cunoscut din cărţi" [din profeţia lui 
Ieremia] durata timpului de robie a fiilor lui Israil. 
(Dan. 9:2) Venirea întâiu a Domnului a fost 
semnalată numai de una singură profeţie, care 
atrăgea atenţia asupra acelei întâmplări (Dan. ,9:24-
27), dară „tot poporul era în aşteptarea Lui." (Luca 
3:15) In anul 1190 evlaviosul călugăr Ioachim a 
declarat că Papa este Antichrist, că istoria omenirii 
este împărţită în trei vârste, şi că la anul 1260 
Papalitatea va da loc unui sistem nou în care „toată 
lumea va fi o mănăstire mare." „In anul 1260 
Consiliul din Arles a declarat de eretici pe toţi aceia 
cari credeau în învăţăturile lui Ioachim. Socotirea sa 
„de un an pentru o zi", făcută de dânsul în adâncurile 
întunericului evului-mediu, este cel mai patetic 
incident1 în istoria omenirii; iar studiul său asupra 
profeţiilor privitoare la timp i-a adus pace şi bucurie 
sufletească. El era un duşman al învăţăturii 
„Tainelor." William Miller a avut fericirea ca în 
anul 1829, să vadă în mod aproape precis anul 
„aşezării pe aripa templului a urâciunii pustiirii" (în 
a. 539 d. Chr.), şi începutul timpului sfârşitului 
(1799 A. D.). Morton Edgar, autorul Coridoarele 
Piramidei („Pyramid Passages"), a găsit că marea 
Piramidă din Egipt, dă o mulţime de dovezi asupra 
punctualităţii şi exactităţii cronologiei Biblică a 
Pastorului Russell şi a celor adause la aceste de 
răposatul Dr. John Edgar. Aflările sale sunt scrise în 
carte-a Sa Pyramid Passages, Vol. II, 
de vinde le luăm cele ce urmează în tabela de mai 
jos. Pentru uşorinţă, dăm citările la cărţile Pastorului 
Russell, în care se vorbeşte despre acelaş lucru. 
Piramida e şi azi acolo, aşa că fiecare se poate 
încredinţa de adevărul celor spuse. Pastorul Russell 
a scris cronologia fără să vadă cândva Piramida. 

 Date 
 

ÎNTÎMLĂRI 
 

Operele Pastorului 
Russell 
 

Pagini la 
Passagii 
Pyramidei 
 

Toa
mna 
 

4127 a. 
Chr 
 

Căderea lui Adam 
 

W.T. -04-343 
 

25—30—58 
 

 
 

313T a. 
Chr 
 

Finea zilei de  1000  ani a lui 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adam 
 

W.T. -04-343 
 

25-28 
 

" 
 

2473 a. 
Chr 

Potopul 
 

B 42 
 

24-30 
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2021 a. 
Chr 
 

Naşterea lui Isaac 
 

B 231 
 

45 
 

Prim
ăv. 
 

1813 a. 
Chr 
 

Moartea lui lacob 
 

B 218-232 
 

16-17 
 

" 
 

1615 a. 
Chr 
 

Exodul şi darea Legii 
 

B 42 
 

11 
 

" 
 

1575 a. 
Chr 
 

Intrarea în Cauaan 
 

B 42 
 

43—46 
 

Toa
mna 
 

626 a. 
Chr 
 

Ultimul Jubileu 
 

B 185 
 

50 
 

 
 

607 a. 
Chr 
 

Pustiirea ţarii 
 

B 51 
 

19—46 -48 
 

 
 

455 a. 
Chr 
 

Comis, lui Neemia 
 

B 67 
 

51—52—53 
 

" 
 

2 a. Chr 
 

Naşterea lui Christos 
 

B 54 
 

10-43 
 

 
 

29 d. 
Chr 
 

Botezul Domnului 
 

B 60 
 

10-24-43-58 
 

 
 

33 d. 
Chr 
 

Moartea lui Christos 
 

B 61 
 

10-11-14-32-45 
 

" 
 

36 d. 
Chr 
 

Botezul lui Cornelius 
 

B 71 
 

51 
 

Prim
ăv, 
 

1378 d. 
Chr 
 

Wycliffe 
 

W.T. -05-185 
 

37 
 

 
 

1521 d. 
Chr 
 

Dieta din Worms 
 

W.T. -05-180 
 

38 
 

Toa
mna 
 

1846 d. 
Chr 
 

Alianţa Evanghelica 
 

C 95-119 
 

14-52 
 

 
 

1874 d. 
Chr 
 

A doua venire a Domnului 
 

B 173-247 
 

16—32—50 
 

Prim
ăv. 
 

1878 d. 
Chr 
 

Favoarea pentru Evrei 
 

C 233 
 

17—28 
 

Toa
mna 
 

1914 d. 
Chr 
 

Finea Epocei Păgâne 
 

B 73 
 

19-48 
 

n 
 

2875 d. 
Chr 
 

Restatornicirea desăvârşita 
 

W.T. -04-344 
 

37 
 

„ 
 

2914 d. 
Chr 
 

Domnia redată omenirii 
 

W.T. -04-343 
 

58 
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Cronologia prezentată în Studii în Scripturi e 
corectă. Anul 1914 a însemnat sfârşitul Epocei 
Păgânilor, dară nu şi ceea a Secerişului. Au pierdut 
însemnătatea lor învăţăturile Paralelelor? Nici 
decum. Ceeace nu s-a spus mai înainte, este că statul 
jidovesc n-avea să fie nimicit numai în Ierusalim, ci 
şi în întreaga ludea. Şi ludea nu înseamnă întreaga 
Palestina. Nimicirea întregei Palestine nu s-a în-
tâmplat decât abia pe la anul 135 d. Chr. (ceea ce 
corespunde anului 1980), în ziua a 9-a a lunei Ab, 
ziua de aniversare (amintire) în care a fost ars 
Templul de către Titus. In această zi, s-a sfârşit 
răscoala lui Bar-Cocheba, Messia cel fals, care şi-a 
pricinuit peirea sa şi a celor 580,000 de următori ai 
săi, în momentul când cerca să redobândiască 
controlul asupra Iudeii şi a Ierusalimului. Lupta a 
durat 5 ani, şi a început în anul 130. „încercarea de 
sub conducerea lui Bar-Cocheba, de a recâştiga 
(independenţa) neatârnarea a avut ca urmare 
repeţirea scenelor îngrozitoare de sub Titus şi 
despopularea de fapt a întregei Palestine. întreaga 
ludee a fost prefăcută într-o pustietate, aproape 985 
de oraşe şi sate au fost prefăcute în cenuşă; 50 de 
fortăreţe au fost făcute asemenea pământului; până 
şi capitala lor i-a schimbat numele în Aelia 
Capitolina, şi sub pedeapsă de moarte li s-a oprit de 
a se apropia de ea; mii dintre aceia cari au scăpt de 
la moarte au fost prefăcuţi in sclavi, şi aduşi în 
Egipt."—McC. 
Când Domnul a predat istorica Sa profeţie prin care 
prezicea soarta nominalului Israjl după trup, a 
nominalului Israil după spirit, şi a Israilului adevărat 
a lui Dumnezeu, a fost în răspuns la trei întrebări 
hotărâte ale ucenicilor: „Când se vor întâmpla 
acestea? Şi care va fi semnul prezenţei Tale, şi al 
sfârşitul veacului?" (Mat. 24:3) Domnul nu a 
nesocotit întrebarea lor. Răspunsul Său a fost de o 
natură ce acopere istoria a douăzeci de secole. El a 
arătat că sfârşitul Israilului după trup preumbreşte 
sfârşitul Israilului după spirit. Israilul după trup a 
avut trei sfârşituri: Dărâmarea Ierusalimului în anul 
70 d. Chr.; subjugarea completă a Iudeii în 73, şi 
actuala despopulare a întregei Palestine în anul 135. 
Care din aceste sfârşituri a voit El ca urmaşii Săi să 
le i-a drept sfârşitul de călăuză? Nu sfârşitul din 70, 
care corespunde anului 1915, pentrucă Secerişul 
Epocei Evanghelice este încă în progres. Nu sfârşitul 
anului 135, care corespunde anului 1980, pentrucă 
Secerişul este sfârşitul. El trebue să fie probabil 
sfârşitul Iudeii, tocmai după cum a spus: „Atunci 
aceia cari sunt în ludea să fugă la Munţi." (Mat. 
24:16) Vezi şi Mat. 2:22; 3:5; Marcu 1:5; Luca 1:5, 
65; 3:1; 7:17;Fapte 11:29; Rom.15:3. şi mai cu 
seamă loan 7:1-3 şi l Ţes. 2:14-16. 
Data amintită în comentariile făcute la Apoc. 2:1, 

arată că subjugarea Iudeii nu s-a făcut pe deplin 
până în ziua ăe Paşti a anului 73, şi judecând 
Scripturile de mai înainte, Primăvara anului 1918 va 
fi pentru Creştinism o groază şi mai mare decum a 
fost cea din toamna anului 1914. Priveşte îiică odată 
tabela de împărţire din Studiile Scripturilor, Vol. 2, 
pag. 246, 247; înlocueşte 37 cu 40 şi 70 cu 73, şi 
1914 cu 1918, şi noi credem că sunt adevărate şi se 
vor îndeplini cu putere şi mărire multă. (Vezi 
Paralela la finea acestui Volum) Era cu neputinţă a 
vedea dacă Domnul s-a gândit la anul 70, sau 73, şi 
care să ne servească drept călăuză timpului când s-a 
sfârşit ludea, până ce n-a trecut anul 1915, luna lui 
Octombrie. Ba chiar mai mult, am văzut semnele 
făgăduite întâmplându-se: „Pe pământ strâmtorare a 
neamurilor, în nedumerire; inima oamenilor tremu-
rând de frică de cele ce au să vie peste lume"; şi noi 
avem cuvintele Domnului, că în urma acestor 
semne, „împărăţia lui Dumnezeu se apropie"; „bate 
la uşă", şi se „apropie răscumpărarea noastră." (Luca 
21:25-26; Marcu 13:27-30) Probabil că anul 1980 se 
însemne pentru israiliţii după trup aducerea lor din 
prinsoarea morţii şi restaurarea lor deplină în 
Palestina, ţara părinţilor lor. Vor fi atunci tocmai 70 
ani de la 1910, de la data când Pastorul R.ussell la 
Hipodromul din New-York a adus vestea aceasta 
Evreilor [Vezi comentariile la Ezekiel 37:1 din acest 
volum]. 
Dar dacă timpul de criză asupra Sionului 
[Creştinismului nominal] (Isa. 66:8) este cuvenit să 
înceapă în Primăvara anului 1918, atunci ce trebue 
să fie aşteptarea noastră cu privire la experienţele ce 
se vor întâmpla „turmei mici", la timpul acesta? 
Criza [„durerea de facere"] simbolică, din profeţia 
aceasta, e o- referare la marele Timp de Strâm-
torare—toiul tulburărilor ce vor veni asupra bisericii 
nominale—„Babilonul cel Mare", începând cu datul 
acesta, de care nu va scăpa nicidecum." (Luca 21:36) 
Aceasta se indică prin versul de mai înainte (Isa. 
66:6), care arată că această profeţie se va întâmpla 
deodată cu aurirea unei „voace de vuet [confuzie] 
din cetate" [Babilon], şi „o voace [a adevărului şi 
prevenirei] din Templu" [din mijlocul celor aleşi şi 
credincioşi: Turma cea Mică], şi o „voace a 
Domnului care răsplăteşte neamicilor săi"—prin 
timpul marilor tulburări de pe pământ. Tulburările 
ce vor veni, au să fie asupra Sionului nominal—
creştinismul cu numele, care este cu cuvinte vii 
descris ca babilon; şi va fi o durere şi un vaiet 
amar—un „timp de strâmtorare şi tulburări, cum n-a 
fost pe pământ niciodată. 
„Dar un lucru însemnat ce vesteşte Profetul aici, etc. 
naşterea unui Copil din Sion, adecă—Corpul lui 
Christos, mica turmă. Naşterea Corpului lui 
Christos, îşi are începutul deodată cu inaugurarea 
primti învieri în anul 1878, înainte de a începe 
tulburările asupra Creştinătăţii în anul 1914. Totaşa, 
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naşterea Corpului se va complecta înainte de ce vor 
lua sfârşit tulburările asupra Creştinătăţii. Sub acea-
sta se înţelege—în mod izbitor—ceeace e spus 
răsvedit la alt loc, că grâul copt al Epocei 
Evanghelice va fi despărţit de neghină, că cei dintâi 
vor fi preamăriţi înainte de ce tulburarea, arderea 
mistuitoare, va isprăvi de tot cu cei din urmă. Acest 
Copil este „turma cea mică"— adevăratul Sion, de 
mult preţ înaintea lui Dumnezeu, Corpul lui 
Christos; precum este scris: „Veni-va din Sion 
[Biserica nominală a veacului Evanghelic] 
Mântuitorul [Christos, capul şi trupul]; înlătura-va 
necucernicia de la lacob [israil sau Sionul după 
trup]." (Rom. 11:26) Acesta este Copilul născut care 
va binecuvânta toate popoarele de pe pământ. (Fac. 
28:14; Gal. 3:16, 29) Naşterea Copilului este 
învierea Dintâi. „Fericit şi sfânt cine are parte Ia 
întâia înviere." (Apoc. 20:6) Aceştia acuma sunt 
concepuţi de Dumnezeu prin Cuvântul adevărului; şi 
mişcaţi sau însufleţiţi de Spiritul Sfânt. (Iac. 1:18; 
Ef. 2:1; Rom. 8:11) Iar la timpul său cuvenit, înainte 
de a să sfârşi marea durere cu totul, vor fi născuţi în 
asemănarea măreaţă a lui Christos. Naşterea acestui 
Copil a început acum mai bine de 18 veacuri odată 
cu învierea lui Christos.Atunci a înviat Capul acestui 
trup, adecă Domnul Isus: şi tocmai aşa de sigur cum 
s-a născut Capul, se va naşte şi corpul. „Au 
deschide-voiu mitra, şi nu voiu face să nască? zice 
Dumnezeu: au doară face-voiu să se nască, şi în 
naştere voiu închide mitra? zice Dumnezeul tău." 
(Isa. 66:9) Ah, nu! „Copilul, Christos complect—
Marele Mântuitor—se va naşte."—W. T. -94-135. 
Dar cineva întreabă: „Unde este carul de foc care 
trebue să despartă pe Ilie de Elisei?" Noi răspundem, 
că caii de foc, sunt profeţii senzaţionale cu conţinut 
grozav, iar vizi-teii sunt Ezekiel şi Ioan; căruţa este 
trăsura care aduce vestea cetei Ilie. Şi ceata Ilie se 
ţine ea de trăsură? Da. Şi pentru ce? Pentrucă „oile 
Lui îi urmează, pentru că-i cunosc voacea Lui." 
(loan 10:4) Despărţirea dintre clasele Ilie şi Elisei se 
va face într-un mod cu totul natural; de unii prin 
folosându-se de trăsura ce Domnul a pregătit-o şi 
rânduit, iar alţii, cari deşi o recunosc, nu încearcă a 
să sui în ea să se înalţe la cer. Şi ce trebue noi să 
aşteptăm că se va întâmpla după ce acest car va fi 
ridicat în ceruri? Răspunsul este profeţit de profeţii 
lui Dumnezeu: „Şi ceriurile aprinse fiind, vor fi 
desfiinţate"; „ceriurile vor trece cu iuţeală 
vâjiitoare"; „toată oştirea ceriului pere; ceriurile să 
înfăşoară ca o carte, şi toată oştirea lor cade, cum 
cade frunza de vită si ca frunza veştezită de 
smochin." (2 Pet. 3:12*10; Isa. 34:4) Evident, că 
circulaţiunea (răspândirea) dinarului va fi o pricină 
însemnată în arderea neghinei.— T Mat. 13:40-43; 
Isa, 21:9. 
Scrie-Pastorul Russell a fost cel mai însufleţitor 
scriitor al adevărurilor Biblice ce a trăit vre-

odată.Ezek9:2,3. 
Acestea zice Aninul.—Cuvântul acesta este tradus în 
Evanghelii de mai multe-ori prin: „adevăr, adevăr 
zic vouă," şi este întrebuinţat adeseori de Domnul 
nostru la începutul (ca prefix) unor vestiri însemnate. 
Martorul credincios si adevărat.—Trinitarianii 
[adecă cei cari cred în „Treime"] mărturisesc că 
Christos şi Tatăl sunt o singură persoană. Christos 
singur zice: „In legea voastră este scris, că mărturia 
a doi oameni este adevărată. Eu sunt unul care dau 
mărturie despre mine însumi, pentru mine dă 
mărturie cel care n-a trimes, Tatăl." (Ioan 8:17, 18) 
Christos a fost unul, şi Tatăl a fost altul; iar unul şi 
cu unul fac doi. [Această lecţie de matematică este 
menită pentru „doctorii" în teologie; băieţii de şcoală 
n-au nevoe de ea].—Apoc. 1:5; .19:11. 
începutul făpturii lui Dumnezeu.—Domnul nostru a 
fost începutul Noii Creaţiuni, şi mai mult, El a fost 
începutul întregei creatiuni a lui Dumnezeu. El este 
chipul Dumnezeului nevăzut—cel dintâi născut 
dintre toate făpturile; pentrucă prin dânsul şi de 
dânsul au fost făcute toate cele din cer şi de pe 
pământ, văzute şi nevăzute; fie tronuri, sau stăpâniri, 
domnii sau autorităţi: toate le-a creat El şi pentru El, 
şi El a fost înainte de toate, şi toate au fost supuse 
lui. (Col. 1:15-18) Cuvântul profeţiei afirmă aceiaşi 
cu privire la Unjcul-Născut, care nu numai declară 
viitoarea Lui domnie ca Rege peste regii pământului, 
ci şi-1 descrie că este cel dintâi născut al Tatălui, 
zicând: „Da, Eu îl voiu face întâi-născutul Meu, înalt 
peste regii pământului." (Psa, 89:28)—E86. V 
3:15. Ştiu lucrurile tale.—Biserica Laodicea are 
mult zel şi silinţă, dară după cunoştinţă. Ea pretinde 
că menirea ei principală este de a converti pe 
păcătoşi, şi de a produce sau naşte copii spirituali—
creştini. Profetul pune aceste cuvinte în gura astorfel 
de creştini, cari când să trezesc şi îşi dau seama de 
starea în care se află zic: „Eram îngre-caţi, eram în 
durere de facere; dară ceea ce am născut, vânt era; 
nici o mântuire n-am făcut pentru ţară, nici nu 
căzură (nu deveniră convertiţi) locuitorii lumei." (W. 
T. -16-347) Cetatea literală Laodicea se deosebia 
prin comer-ciul ei cu lâna şi oile negre ce nu să 
puteau avea la alte locuri. [Oile negre corespund 
neghinei sau tăciunelui, care deasemenea sunt 
negre]. 
Că nu eşti nici rece.—Nu face nici o pretenţiune de a 
fi expunătoarea adevărului lui Dumnezeu.—Luca 
7:36-50. 
Nici ferbinte.—Plin de căldură, iubire şi devotaţiune 
către Christos.—2 Tim. 3:5; Ezek. 5:6. 
O dacă ai fi rece sau ferbinte.—„Efraim este ca o 
turtă necoaptă."—Osea 7:8. 
3:16. Astfel fiind.—„Primăvara anului 1878, care 
este anul paralel care corespunde cu anul în care 
Domnul nos-trirşi-a luat titlul de Rege şi a întrat 
călare pe asin în Ierusalim, a curăţit Templul de 
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schimbătorii de bani, şi a pro-uunţat sentinţa la 
nimicire a acelei Biserici nominale sau împărăţii, 
care corespunde datului 1878, de când începând, 
sistemele bisericeşti nu mai sunt vasele purtătoare de 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi nici nu mai sunt 
recunoscute de El."—B235. 
Că eşti încropit, adecă nici ferbinte nici rece.—
Reţânând forma ceremonială de a servi lui 
Dumnezeu, şi o credinţă .nominală oarecare într-un 
Creator şi într-o viaţă viitoare; iar pe acestea, 
închipuindu-şi-le după teoriile şi filosofiile lor sau 
ale altor oameni, ei nu recunosc—sau resping 
chiar—Biblia ca cel mai bun învăţător asupra 
Planului Divin. Iar alţii deşi reţin Biblia, ca o normă 
a credinţei, nu mai cred în cele spuse de ea, mai cu 
seamă despre Eden şi cădere, ci o i-au numai ca un 
fel de morală şi nici decum ca o descoperire de la 
Dumnezeu şi stindard al credinţei. Mărturisind 
numele lui Isus, cu buzele, şi mărindu-1 ca pe 
Christosul şi Mântuitorul, ei îl socotesc numai ca un 
exemplu bun dar nu fără greşeli sau defecte, şi demn 
de imitat, dar nu de urmat; şi resping în întregime 
jertfa Lui de Răscumpărare—tăgăduesc crucea Sa. 
Mărturisind cu buzele—în biserică—pe Dumnezeu 
ca tatăl lor, afară de biserică ei nu recunosc 
blestemul şi mărturisesc că se trag de la maimuţă, 
protoplasma [care înseamnă „al doielea după ni-
mica"], etc, tăgăduind istoria căderii lui Adam şi 
lipsa unui Răscumpărător. 
Am să te vărs din gura mea.—I se dă sfatul să fie 
mai puţin oficioasă. Are nevoie să înveţe ea singură, 
şi nu ea pe alţii; aşa spun versurile mai departe.—
Osea 5:6; 9:12. 
3:17. Pentrucă tu zici că eu sunt bogată.—Am toată 
lumina spirituală ce există pe lume. „Ai multe 
bunuri puse pentru mulţi ani." (Luca 12:19) „Şăd 
împărăteasă şi văduvă nu sunt, şi întristare 
nicidecum nu voiu vedea."— Apoc, 18:7; Osea 12:8; 
l Cor. 4:8. 
Şi am fost îmbogăţită.—„Laodicenii [bisericile 
nominale de azi] numără averile şi numărul lor cu 
milioanele, ţi zic: „Suntem mai bogaţi decât oricând. 
Avem 5 sute milioane credincioşi; aproape un 
milion preoţi, pe atâtea biserici; averi în valoare de 
miliarde—ce ne mai lipseşte?" Ca şi Nebucodonozor 
de mult ei zic: „Au nu este acesta Babilo-nul cel 
mare [Vezi Apoc. 17:3-5], pe care 1-am zidit, prin 
puterea mea cea mare, şi spre onoarea mărirei 
mele?"—şi după aceea a nebunit. (Dan. 4:28-32)" 
Vai, ei nu văd că aceste sunt averi pământeşti, de 
cari spune Domnul că în timpul Evangheliei, nu sunt 
dovadă de favoarea lui Dumnezeu, ci contrarul. Şi ei 
nu văd averile adevărate care-i plac Domnului şi 
care vor aduce favoarea lui Dumnezeu şi averea 
împărăţiei viitoare." (W. T. -01-51) „Aşa este cel 
care adună comoară pentru sine însuşi, şi nu se 
înavuţeşte în Dumnezeu."—Luca 12:21. 

Şi n-am trebuinţă de nimica.—„Ei nu vor recunoaşte 
că au părăsit calea adevărului şi a Domnului: în 
ochii lor ei sunt avuţi şi umpluţi cu bunătăţi 
spiriteale şi temporale, şi deci n-au nevoie de nimic." 
(Mal. 3:7; W. T. -92-261) Dumnezeu îi vede altcum: 
„Căci Dumnezeu nu se uită, cum se uită omul; omul 
se uită la ochi, iar Dumnezeu se uită. la inimă."—l 
Sam. 16:7. 
Şi nu ştii că £w.—Dintre toţi ceilalţi. 
Eşti muncitul.—Intr-o stare mizerabilă şi de plâns. 
„Fiecare popor se simte pe sine ca fiind cel mai 
creştin, cel mai bun şi cu talenţii cei mai mari, şi că 
ale lui sunt cele mai bune tunuri; şi tocmai aceasta 
este cauza principală care a mânat popoarele în 
războiul de faţă. Ei se cred aşa de buni şi puternici, 
încât Dumnezeu nu poate decât să le deie lor 
victoria, orice ar fi scopul urmărit."—W. T. -15-174. 
Şl vrednic de plâns.—„Cât de orbi am fost toţi că n-
am putut vedea: 1) Că numărul Păgânilor faţă de 
Creştini, chiar şi numai cu numele, a crescut îndoit 
în veacul din urmă; 2) că dacă am fi fost în stare să-i 
facem pe păgâni să fie asemenea celui mai cult 
popor dintre popoarele civilizate, voea lui 
Dumnezeu pe pământ s-ar face mai puţin ca acuma." 
(W. T. -08-83) Cruzimele, războaiele, mişeliile şi 
fărădelegile pe cari naţiunele cele mai culte şi 
civilizate le fac, în dispreţul oricărui drept omenesc 
şi a oricărui principiu creştinesc, păgânii nici pe 
departe nu le pot imita. 
Şi sărac.—„Biserica Laodicea este sărmană, fiindcă 
are aşa puţin—dacă nu deloc—din spiritul 
Mântuitorului şi spiritul adevărului." (W. T. -01-56) 
[Puneţi-vă la un colţ de stradă al unui oraş însemnat, 
şi întrebaţi pe trecători dacă el are din spiritul 
Mântuitorului? Răspunsul vă v-a. edifica —nu se va 
găsi unul la jum. de milion, care se deie un răspuns 
afirmativ întrebării voastre. „Iar dacă cineva nu are 
spiritul lui Christos, acela nu este al Lui."—Rom. 
8:9. 
Şi orb.—„Ea nu poate vedea departe, nu poate vedea 
nici înalta chemare a Bisericii şi nici binefacerile 
Răscum-, parării, ce vor avea drept urmare 
restatornicirea neamului omenesc. „Şi cine nu are 
aceste, este orb şi scurt le vedere. (2 Pet. 1:9)—W. 
T. -98-128. 
Şi gol.—„Preoţimea, sub forma de „Critici înalţi," 
Evo-luţionişti, Liberi Cugetători, etc, sub care 
lucrează în timpul din urmă, le dă de gol, pe 
Bisericile ce conduc, lepădând haina dreptăţii lui 
Christos, conducându-le să creadă nu în sângele 
preţios al Răscumpărătorului vărsat pentru iertarea 
păcătoşilor, şi scăparea lor de sub domnia de faţă a 
morţii, ci într-un proces de desvoltare (evoluţie, des-
voltare de la sine) care n-are nevoie de un Mântuitor, 
şi care prin urmare, neagă că este sau a fost vre-
odată vre-un păcat pentru care să se facă ispăşire."—
W. T. -01-56. 
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3:18. Te sfătuesc.—Dar ei răspund: „Pre cuie voeşte 
El să înveţe ştiinţă? Şi pre cine caută să facă să afle 
înţelepciune? Oare pre cei înţercaţi de la ţiţă [pe 
când noi avem maturitatea în teologie, etc.] ? De ne 
dă ordin preste ordin, învăţătură peste învăţătură?"—
Isa. 28:9, 10; Psa, 73:24. 
Să cumperi de la Mine.—„Câtă vreme n-avem 
credinţăprin care să ne însuşim promisiunile mari şi 
preţioase a lui Dumnezeu, nu poate să fie în noi 
speranţa aurului unei împărtăşiri la natura 
dumnezeească. Comoara aceasta poate fi cumpărată 
numai pe preţul unei jertfiri depline a noastră, şi tot 
ce avem, lui Christos."—W. T. -96-44; Prov. 23:23; 
Mat. 13:44. 
Aur lămurit în foc.—„Dacă am voi să dobândim 
aurul lămurit în foc, nu putem altfel decât în 
schimbul supunerii şi că ne vom arăta credincioşi şi 
leali Domnului în încercări înfocate şi grele. Cum 
altfel poate fi îndepărtată zgura? decât în felul 
acesta. Deaceea să nu pară lucru străin suferinţele şi 
greutăţile ce sunt îngăduite se vie asupra cre-
dinciosului de Mâna nevăzută dar binevoitoare a lui 
Dumnezeu; lăsaţi c-a focul să ardă şi să mistuiască 
zgura; şi iubiţilor, să băgaţi de seamă că în căldura 
acestui foc să nu mişcaţi sacrificiul viu, de pe el."—
W. T. -96-44; l Petru 4:12. 
Ca să fii bogat.—„Căci cunoaşteţi darul Domnului 
nostru Isus Christos, care bogat fiind, s-a făcut sărac 
pentru voi, ca voi să fiţi bogaţi prin sărăcia Lui."—2 

Cor. 8:9.; Prov. 10:22; Luc. 12:21; l Tim. 6:18; Iac. 
2:5; Rev. 2:9. 
Şi vesminte albe.—„Haina dreptăţii lui Christos, pe 
care acuma o lapădă aşa mulţi, pentru a se înfăţişa 
înaintea lui Dumnezeu prin nedreptatea lor."—D42; 
Apoc. 19:8. 
Ca să fii îmbrăcat.—„O Biserică măreaţă, ne având 
pată sau încreţitură, sau ceva de felul acestora."—Ef. 
5:27. 
Şi să nu fie arătată ruşinea golăciunei tale.—„Iată 
vin ca un fur; fericit cine veghează şi păstrează 
veşmintele sale, ca să nu umble gol şi să vază ei 
ruşinea lui."—Apoc. 16:15; Mat. 22:11-13; Isa. 
47:3. 
Şi cu alifie de ochi.—De la Marele Medic. (Marc. 
2:17) „Prin deplină consacrare şi supunere să obţii 
Spiritul lui Dumnezeu."—D42. 
Să-ţi ungi ochii ca să vezi.—Că „stăpânul casei," sau 
stă-pânitorul lumei de acuma nu este Domnul 
nostru, ci duşmanul nostru, Diavolul—„dumnezeul 
acestei lumi," „stă-pânitorul aerului," care domneşte 
în şi peste fii neascultării; orbindu-le mintea tuturor 
celor ce nu cred."—D611; 2 Cor. 4:4; Ef. 2:2; Psa. 
13:3; 19:8; loan 9:6, 41. 
3:19. Eu pe câţi îi iubesc.—„Pe câţi sunt oneşti şi su-
puşi (leali) cu inima către Dumnezeu."—W. T. -92-
59. 
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Îi mustru şi-i înţelepţesc.—„învăţătura lui 
Dumnezeu, fiule, nu o despreţul, şi nici nu-ţi fie greu 
de mustrarea Lui; căci Dumnezeu mustră pe cine 
iubeşte, şi-i binevoieşte, ca un părinte fiului său."—
Prov. 3:11, 12; Evr. 12:5-8."— W. T. -96-44; Iov. 
5:17; Iac. 1:12. 
Deci rîvneşte şi pocăeşte-te.—„Advocatul care face 
cazul (procesul) său legal, în loc de a face dreptate; 
comerciantul, care se mulţumeşte numai cu a se 
conforma codului comercial, şi a cărui scuză pentru 
necinste este aceea că, „toţi fac aşa"; gentil-domnul 
sau „doamnă", care în loc de sinceritate şi bună-
voinţă de inimă adevărată, îmbracă o formă de 
purtare fină pe din afară—sunt mişcaţi toţi la fel—de 
conştiinţa ecclesiastică [farizeică]. Aceeaşi minte şi 
conştiinţă [naţională, cum îi zicem noi astăzi] 
ecclesiastică, care a răstignit pe Domnul Isus." (Rt. 
Rev. Chas. D. Williams, Episcopul Methodist din 
Michigan.)"—W. T. -15-339. 
3:20. lată stau la uşă,—Parte din Scripturile cari 
când sunt înţelese în legătura lor cuvenită, şi 
însemnătatea ce poartă, şi cari arată că venirea a 
doua a lui Christos s-a întâmplat în toamna anului 
1874, sunt următoarele: „Mângâiaţi, mângâiaţi pe 
poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiţi bine 
Ierusalimului, şi strigaţi-i, că robia lui s-a sfârşit, că 
nelegiuirea lui este sfârşită, căci pentru toate păca-
tele sale a primit îndoit de la Dumnezeu." (Isa. 40:2; 
B227) „De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit 
nelegiuirea şi păcatul lor." (Ier. 16:18) „Intoarceţi-vă 
în întărire voi robi ai nădejdei; da, astăzi mărturisesc 
că îndoit îţi voi răsplăti." (Zach. 9:12; B224) „In 
luna a doua, în a patrusprezecea zi cătră seară să le 
facă." (Num. 9:11; W. T. -98-68) „Şi când se 
înpliniră zilele ei ca să nască, eacă doi gemeni." 
(Face. 25:24; W. T. -94-63) „Iar când i se împlini un 
timp de patruzeci de ani, i-a venit în inimă dorinţa să 
cerceteze pe fraţi săi. Şi după ce. fură împliniţi 
patruzeci de ani, i să arătă în pustiul muntelui Sinai 
îngerul Domnului." „El i-a scos din Egipt, şi a făcut 
minuni şi semne în ţara Egiptului, la Marea Roşie şi 
în pustie, timp de patruzeci de ani." —Fapte 7:23, 
30, 36; W. T. -11-215. 
„Fericit cel ce va aştepta şi va ajunge o mie treisute 
treizeci şi cinci de zile." (Dan. 12:12; C83) „Atunci 
vei face să răsune trâmbiţa de lubileu în ziua a zecea 
din a şaptea lună, în ziua de espiare." (Lev. 25:9; 
B187) „Căci pe cât timp pământul a stat pustiit, a 
ţinut sabat, până la împlinirea a şaptezeci de ani." (2 
Cro. 36:21; B195) „In vremea aceea, va fi un altar 
pentru Domnul în ţara Egiptului, şi un, stâlp la 
hotarele lui pentru Dumnezeu, şi va fi drept semn şi 
mărturie pentru Dumnezeul oştirilor." (Isa. 19:19, 
20; C315) „In întâiul an a lui Cyrus, regele Perşilor, 
el făcu proclamaţie în toată ţara sa." (Ezra 1:1; W. Ţ. 
-05-185) „Şi sfârşi casa [templul] aceasta Au ziua a 
treia a lunei Adar, care era anul al 6-lea al domniei 

regelui Dariu." (Ezra 6:15; W. T. -05-185) „Şi Ezra 
se sui din Babilon... Şi veni la Ierusalim în luna a 5-
a, care a fost în anul al şaptelea a regelui." (Ezra 7:6-
8; W. T. -05-185) „In anul al 20-lea al regelui 
Arţaxerxe."—Neemia 2:1; W. T. -05-188 
Afară de Scripturile amintite mai sus, cari dovedesc 
timpul reîntoarcerei Domnului nostru, mai sunt 
îndeplinirea următoarelor semne: Evangelia s-a 
predicat în întreaga lume, spre mărturie; (Mat, 
24:14; A291) urăcranea pustiirei stând în loc sfânt s-
a îndeplinit şi a fost descoperită (Matei 24:15; 
D572); „fugirea" credincioşilor din „ludea" anti-
tipică, s-a întâmplat (Mat. 24:16; D573); timpul 
marei, strâmtorări prezis de Domnul nostru s-a 
început (Mat. 24:21; D540); Christoşii cei mincinoşi 
sunt între noi (Mat. 24:23; D580); vulturii s-au 
adunat la pradă (Mat. 24:28; D610); soarele şi luna 
s-au întunecat, (Mat. 24:29; D590); „omul păcatului" 
a fost descoperit (2 Tesal. 2:8; T87; B271); Ilie a 
venit (Mal. 4:5: B251); readunarea evreilor în ţara 
lor a început (Ier. 31:8; 32:42-44; Luca 21:29; W. T. 
-06-84); lămurirea fiilor lui Levi este în progres 
acuma (MaL 3:1-3; W. T. -05-378); adevărata 
credinţă a fost aproape nimicită de pe pământ (Luca 
18:8; W. T. -06-265); învăţăturile demonilor abundă 
din belşug (l Tim. 4:1; F621; timpurile primejdioase 
însoţie de relele prezise, au sosit (2 Tim. 3:1-7; W. 
T. -99-99); apa amărăciunii s-a dat să se beie (Ier. 
8:14; C158); îngerul cu glas puternic a strigat deja: 
„eşiţi, afară dintr-însa poporul meu" (Apoc. 18:4; 
C155); dovezile alergării încoace şi încolo abundă 
pretutindeni (Dan. 12:4; C63); antitipicul Iosia a 
ţinut Pastele mare (2 Cron. 35:19; W. T. -05-180); 
„pământul cu umbra îndoită" şi-a avut îndeplinirea 
(Isa. 18:1; W. T. -04-230); Păzitorul a stat în Tumul 
său (Hab. 2:1; C89); Profetul a venit la casa 
răsculată (Ezek. 2:3); el i-a mâncat cartea soartei ei 
(Ezek. 2:9); cei şapte ani de mirare s-au sfârşit 
(Ezek. 3:15); împresurările de 390 ani şi 40 ani s-au 
sfârşit (Ezek. 4:5, 6); chipul gelosiei a fost desvălit 
(Ezek. 8:3); omul cu călimara de scriitor la brâu şi-a 
îndeplinit slujba sa (Ezek. 9:2); strămutarea este spre 
sfârşit (Ezek. 14:21); sabia a fost dublată pentru a 
treia oră (Ezek. 21:15); ea a fost ascuţită (Ezek. 
21:15); ecclesiasticismul a fost lăsat în manele 
oamenilor înfuriaţi (Ezek. 21:31); plăcerea ochilor 
servitorului credincios a fost ridicată (Ezek. 24:16); 
glasul care a. fost oprit vorbeşte iarăşi.—Ezek. 
33:22. 
Cele şapte tunete au răsunat (Rev. 10:3); cele şapte 
plăgi s-au revărsat (Rev. 15:6); cele trei semne au 
vorbit (Exod, 4:3-9; W. T. -07-276); panglica 
albastră (Votul) şi-a îndeplinit menirea (Num. 
15:38); grâul a fost despărţit de neghină (Mat. 13:30; 
C139); năvodul a fost tras la ţărmuri şi peştii buni 
aleşi. (Mat. 13:48; C214); solii păcii plâng cu amar 
(Isa. 33:7); Fecioarele Nebune au dormit somnul lor 
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adânc (Mat. 25:5; C92); cele şapte peceţi au fost 
desfăcute (Apoc. 8:1); cei şapte îngeri au sunat 
(Apoc. 10:7; B149); popoarele sunt înfuriate (Rev. 
11:18); teascal mâniei lui Dumnezeu a fost pus în 
lucrare (Apoc. 14:20); caii şi căruţa de foc au ajuns 
la Ilie (2 Regi 2:11); carele în uliţi duruie ca 
fulgerile (Naum 2:4; C272); îngerul cu vestea bună a 
zburat prin mijlocul cerului (Apoc. 14:6); închină-
torii mincinoşi au fost chinuiţi cu foc şi pucioasă 
(Apoc. 14:10); Behemotul şi Leviatanul îşi fac 
serviciul lor (lob 40:15-23; 41:1-34); secretul 
Domnului a fost descoperit (Psa. 25:14; W. T. -97-
255); Domnul judecă pe poporul său, şi adună pe 
sfinţii săi (Psa. 50:4, 5; D75; B164); „fulgerile Sale" 
au luminat lumea (Psa. 97:4; A171); munţii s-au 
topit şi să topesc ca ceara (Psa. 97:5; D551); steagul 
a fost ridicat pe vârful muntelui pleş (Isa, 13:2; 
D40); mesele sunt pline de vărsătură (Isa. 28:8; W. 
T. -07-91); câinii muţi au lipsit să latre (Isa. 28:8; 
W. T. -07-91); argintul a fost aruncat pe uliţi (Ezek. 
7:19); toate naţiunele sunt zguduite (Hag. 2:7: 
D528); asupra creştinismului a venit ploaia, 
inundarea şi vânturile (Mat. 7:27; W. T. -06-95); 
regele a întrat să vadă pe oaspeţi (Mat. 22:11; 
C197); „mutul" a fost legat de mâini şi picioare şi 
aruncat afară (Mat. 22:13: C201); Stăpânul face 
socoteala cu servitorii săi (Mat,25:19; F419); marea 
este furioasă şi valurile vuesc (Luca 21:25; Isa. 
17:12, 13; D551); cei 144.000 stau pe marea cea 
sticloasă şi cântă (Apoc. 15:2, 3; C237); diavolul s-a 
răsculat contra sa (Marc. 3:26; F641); sânge, foc şi 
fum se produc acuma (Fapte 2:19; D592); fraţii nu 
sunt în întunerec, iar ceilalţi toţi sunt (l Tesal. 5:4; 
B121); învăţătorii gâdilaţi la auz, şi-au întors 
urechile la istorisiri închipuite (2 Tim. 4:3, 4; F287); 
W. Ţ. -07-308); cei 24 de bătrâni au aruncat 
coroanele lor înaintea tronului (Apoc. 4:10); 
batjocurile prezise s-au întâmplat (2 Peţ. 3:3; B167); 
lucrătorii au primit dinarul lor (Mat. 20:8); şi aceste 
sunt numai 88 dovezi culese în grabă. 
 Şi bat.—„Baterea, sau vestirea că Domnul e prezent, 
după cum este arătată de profeţiile vechiului 
Testament, a fost dată din anul 1875 încoace şi se dă 
şi acuma. Baterea înseamnă dovada prezenţei Sale, 
altcum ea nu s-ar întâmpla; iar servitorii nu vor şti 
înainte, ci vor afla de aceasta numai la timpul când 
El va sosi, şi atunci fără să-l vadă."— W. T. -04-
123, 124, Luc. 12:36; Cânt. 5:2-6. 
Dacă va fi auzit cineva glasul meu.—Va recunoaşte 
vestea Mea. 
Şi va fi deschis uşa.—Odată ce noi am deschis 
Domnului uşa inimei noastre, cum ne deschide El 
uşa spre bucurii fără de capăt, pe cari noi nicăiri nu 
le-am găsit nici nu le putem găsi! „Tu-mi faci 
cunoscută calea vieţii, plinitatea bucuriei de 
dinaintea feţei tale; căci la dreapta ta sunt des-fătări 
fără de capăt."—Psa, 16:12.  

Şi Eu voiu intra la dânsul.—„Dacă cineva mă 
iubeşte, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl meu îl va 
iubi, şi la dânsul vom veni şi locuinţă ne vom face la 
dânsul."—Ioan 14:23. 
Şi voiu cina.—Vom lua cina de seară.—Luca 12:37. 
Cu dânsul.—Domnul însuşi se veseleşte de bucuriile 
planului Tatălui său care ne înveselesc şi pe noi.—
Evr. 12:2. Şi el cu mine.—„Servirea aceasta a 
Domnului trebue înţeleasă în mod individual şi nu 
colectivă."—W. T. -04-124. 
3:21. Biruitorului.—„Să nu ne fermi de suferinţa 
Getsi-rnane, dacă ne ajunge şi ne este orânduită de 
providenţa Tatălui, dar în strigăt şi cu lacrămi să 
privim spre Acela care e în stare să ne scape de la 
moarte, prin măreaţa înviere dintâi, promisă 
biruitorului; şi să nu uităm că dacă rămânem în 
iubirea sa, El ne poate face şi are toată voinţa spre a 
ne ajuta."—W. T. -06-348. 
fi voiu da.—Dacă se va arăta credincios până la 
moarte. 
Să şadă cu Mine.—„In Biserica de la început, 
promisiunile mari de cinste în regatul lui Christos şi 
conmoştenirea cu Domnul, erau imboldiri spre 
credinţă sub încercări şi persecuţiuni grele, la cari le 
spusese că au să se aştepte." —A285. 
Pe tronul meu.—„Biserica este acuma cercată, şi 
răsplata făgăduită celor biruitori este că după 
preamărire, să aibă parte cu Domnul Isus în domnia, 
care va fi mijlocul hotărât de Dumnezeu pentru 
binecuvântarea întregei lumi şi prin care se va aduce 
cunoştiinţa desăvârşită despre Dumnezeu tuturor 
făpturilor sale pe pământ."—A89; l Cor. 6:2; 2 Tim. 
2:12; Apoc, 2:26, 27; 22:1. 
Precum am biruit şi eu.—„Dumnezeu i-a trimis un 
înger să-1 întărească, să-1 asigure de favoarea 
continuă a lui Dumnezeu cu el, şi astfel să-i deie 
noui puteri de minte şi statornicia de nervi pentru a 
putea îndura până la moarte toate experienţele grele 
ce-i stăteau înainte. Agonia conflictului mental era 
acum trecută, iar lumina cerească stră-lucindu-i în 
suflet, i-a alungat negura întunecoasă de moarte ce 
plana asupra lui."—W. T. -06-348. 
Şi am şezut cu Tatăl meu pe tronul său.—„Mia de 
ani de domnie va fi numai începutul de onoare, 
cinste, putere şi nemurire al acestor noui făpturi. La 
sfârşitul ei, când împărăţia va fi predată lui 
Dumnezeu, Tatăl, iar omenirei, ca fiinţele măreţe ale 
Tatălui, i se v-a da dreptul stăpâni-rei pe pământ, se 
va deschide un nou câmp pentru aceste noui făpturi 
de aşi exercita mărirea, cinstea şi nemurirea lor."—
F69; l Cor. 15:24-28. 
3:22. Cine are urechi.—„Fericiţi sunt ochii voştri că 
văd, şi urechile voastre că aud."—Mat. 13:16. 
Asculte.—„Căci adevăr  zic  vouă,  că mulţi  profeţi 
şi drepţi au dorit să vadă acestea ce vedeţi voi, şi n-
au vă- zut; şi să audă ceea ce auziţi şi n-au auzit"—
Mat. 13:17.  
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Ce zice bisericilor Spiritul.—Celor şapte perioade. 
 
 
 

Apocalipsul 4. 
 

AUTORUL PLANULUI 
4:1. După aceasta. — Dupăce prima panoramă a 
celor şapte perioade a Bisericei, trecu. 
Văzui şi iată, uşă deschisă în cer. — Numai atunci 
când Domnul, care are cheile, deschide uşa la 
magazia lucrurilor cereşti, suntem noi în stare a le 
înţelege. — Mat. 3:16; Ezek. 1:1. 
Şi întâiul glas ca de trâmbiţă, pe care-l auzii 
vorbind cu mine. — Vezi comentariile Apoc. 1:1; 
7:2. 
Zicând, sue-te aici. — Nu că Sf. Ioan era să se suie 
în cer atunci, ci a avut o vedenie a înaltelor lucruri 
cereşti. (Apoc. 11:12) „Văzătorul vedenii de acuma 
este ridicat la un punct de vedere spiritual mai înalt." 
— Cook. 
Şi-ţi vom arăta cele ce trebue să se facă după 
aceasta. — Planul Divin pentru permisiunea răului. 
4:2. îndată am fost în spirit. — Intr-o vedenie, extază 
[o stare de răpire spirituală]. — Fapte 10:10; Apoc. 
1:10. , 
Iată un tron. — Tronul Tatălui ceresc. — Isa. 6:1; 
Ezek. 1:26-28. 
Era pus. — întocmit pentru vecie. Este acelaş cuvânt 
care îl găsim şi în cuvintele: „Eacă, acesta este pus 
spre căderea şi scularea multora din Israel." (Luc. 
2:34) „Sunt hotărât (pus) la apărarea evangheliei." 
— Fil. 1:17. 
In cer. — „Unde a intrat pentru noi Isus, ca Inainte-
mer-gător."— Evr. 6:20. 
Şi pe tron. — Pe tronul Universului. „Toţi pot se 
vadă, hotărârea Atotputernicul în sensul, că El să fie 
recunoscut ca centrul autorităţii, înţelepciunei, 
dreptăţei iubirei şi pu-terei, este foarte potrivită; 
pentrucă aceasta-i adevărul, şi orice alta este 
contrar, este neadevăr şi lipsit de raţiune." — E52; 
Apoc. 7:10; Dan. 7:9. 
Unul şezând. — „Dumnezeu şi al Domnului nostru 
Isus Christos Tată." (l Pet. 1:3) Acela care a întocmit 
planul ,dumnezeesc pentru fngăduirea răului, în 
scopul de a da [ rasei omeneşti o lecţie vefnică de 
ascultare, când va fi sta-torit iarăşi în desăvârşire, şi 
pentru a crea un fel de zei (Psa. 82:6), si fii ai Lui. 
„Dumnezeu a hotărât să permită răul, pentrucă, 
având la îndemână mijloacele pentru scăparea 
omului din urmările lui, El a văzut că rezultatul 
acestei proceduri v-a fi să-l înveţe pe om se 
cunoască răutatea păcatului şi se iubească şi onoreze 
mai mult pe Creatorul său, care este izvorul şi 
fântâna tuturor bunătăţilor şi de a se feri pentru 
totdeauna de ceea ce i-a adus atâta durere,şi 

suferinţă." (A122) „Nu numai vor trage oamenii 
foloase vecmice din experienţa lor câştigată în 
legătură cu răul, şi îngerii prin observaţia lor asupra 
experienţei omului, dar toţi vor fi avut şi un alt 
avantaj, acela de a cunoaşte mai deplin caracterul 
neschimbăcios al lui Dumnezeu, aşa cum e 
descoperit prin planul său. Dacă păcatul nu era 
permis, atunci jertfa Domnului nostru Isus şi a bise-
ricei sale, a cărei răsplată este natura dumnezeiască, 
era cu nepuţină."—A133. 
4:3. Şi cel care şedea [pe tron] era la vedere 
asemenea pietrei de iaspe.—„Şi ziditura din lăuntru 
a zidului era de iaspe; iar cetatea de aur curat 
asemenea cristalului curat. Temeliile zidului cetăţii 
erau împodobite cu orice piatră preţioasă. Întâia 
temelie era de iaspe." (Apoc. 21:18, 19) „O piatră de 
culori diferite şi foarte tare; unele s-au găsit de o 
culoare verzie a mării." (Nota din Diaglott) „Iaspul 
cel vechiu apare astfel că a fost transparent, iar cel 
mo-dern e întunecat." (McC) De aceea, iaspul pare 
să fie dia-mântui modern rar şi frumos de coloare 
verzie. Diamantul, după cum se ştie, este cel mai 
tare dintre materii, şi este deosebit de strălucitor prin 
jocul de culori ce-1 fac prismele din cari constă el. 
Cristalele din cari se compune sunt legate prin 8 
treiunghiuri echilaterale, 24 de unghiuri în toate, cari 
formează perfect o piramidă dublă, aşezate 
amândouă, bază la bază. Cât de adorabil, cât de 
plăcut, cât de măreţ şi desăvârşit este Dumnezeul 
nostru! Cât de neputincioşi suntem noi, să-1 
descriem! Pentru a-l cunoaşte pe deplin şi cum se 
cuvine pe Dumnezeu, să cere eternitatea, Iaspul pare 
cu deosebire să ilustreze mărirea, desăvârşirea şi 
preştiinţa Sa. (El întrebuinţează 24 de bătrâni— 
profeţii). 
Şi de sardiu.—„Sardiul, care este o varietă 
superioară a agatului, a fost de multă vreme piatra 
favorită pentru arta gravurei. Pe piatra aceasta să 
găsesc toate gravurile cele mai frumoase ale celor 
mai celebrii artişti; şi aceasta din cauză că este tare, 
uşoară la lucru, de culoare frumoasă, se lasă poleită 
bine şi păstrează poleitura mai mult decât oricare 
alta. Ea se numeşte acuma piatra carneliană, din 
cauza culoarei care seamănă cu cea de carne 
proaspătă. Se zice că aceasta este în stare să 
oprească sângele dacă să pune pe rana proaspătă." 
(McC) Sardiul pare să ilustreze iubirea lui 
Dumnezeu, aducerea sa aminte de făpturile mânelor 
Sale, scopul său pentru a învia pe toţi cei ce au fost 
loviţi prin Adam şi răscumpăraţi prin Christos. Poate 
ca Dumnezeu se uite pe cineva dintre cei răscum-
păraţi? „Au doară pute-va femeia să uite până la 
atâta pe sugătorul ei, încât să n-aibă nici milă de fiul 
mitrei ei? Şi chiar de va uita ea, dar Eu pe tine nu te 
voi uita. Eacă pe palmele Mele te-am săpat."—Isa. 
49:15, 16. 
Şi curcubeu.—„Curcubeul a fost totdeauna un semn; 
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[o emblemă] a păcii. El apare pe cer îndată ce a 
trecut fur-tuna. El este plăcut şi frumos, pus în 
asămănare cu furtuna ce bântuise. El se vede îndată-
ce soarele începe a-şi ras-pândi razele sale argintii, 
îmbrăcând toate lucrurile na-turei cu frumuseţă- şi 
veselie—mai frumos cu atât, că furtuna a trecut. El 
este o dovadă că războiul dintre elementele naturii a 
încetat, şi că Dumnezeu zimbeşte iarăşi asupra 
pământului. Arătarea curcubeului în jurul Tronului 
era o emblemă frumoasă a milei lui Dumnezeu, şi a 
păcii ce va să vie pe pământ după întâmplările ce s-
au arătat lui Ioan în vedenie." (Barnes) Curcubeul 
este caracterizat prin şapte colori—care însemnează 
desăvârşire. (Ezek. 1:28) El înseamnă nu numai 
arcul făgăduinţii lui Dumnezeu, ci pacea lui 
Dumnezeu. El este planul Său. Din izvoarele ine-
rente ale puterei şi înţelepciunei Sale, decurge pacea 
lui Dumnezeu. Dar nu numai din izvorul acesta 
răsare pacea dumnezeiască, fiindcă pacea este un 
concomitant al bună-tăţei înăscute. Dumnezeu este 
întruchiparea oricărei virtuţi şi bunătăţi şi dar; prin 
urmare, El posede starea fericită şi pacea unei 
conştiinţi morale desăvârşită precum şi înţelepciune 
şi putere inerente." (W. T. -95-153) ,,In timpul 
Mileniului al 7-lea, conform hotărârei lui 
Dumnezeu, Domnul nostru Isus va avea prilejul să 
descopere tuturor făpturilor din cer şi pe pământ, 
măreţia caracterului Tatălui său. Atunci Tatăl se va 
bucura în frumuseţă lucrului său desăvârşit, şi în 
pacea şi fericirea veşnică a familiei Sale din cer şi pe 
pământ, reuniţi toţi sub un singur cap. (Ef. 1:10)"—
W. T. -95-155. 
De jur împrejurul tronului.—„Dreptatea este temelia 
Tronului Tău." (Psa. 89:15) „Legea lui Dumnezeu e 
dreptate neastâmpărată, care nu îngăduie nimic, şi 
care este totdeauna gata să nimicească ca un foc ori 
şi ce este pătat şi nedesăvârşit. Dacă Dumnezeu ierta 
păcătoşilor şi le aproba purtarea lor bună, deşi 
nedesăvârşită, moartea unui Răscumpărător s-ar fi 
putut înconjura. Dar era aceasta calea cea mai bună? 
Desigur nu. Primejdia păcatului rămânea pentru 
totdeauna o ameninţare pentru aceia cari s-au tăvălit 
odată în el. Dacă judecăm astfel, nu trebuie să ne 
mire, dacă Dumnezeu, în interesul şi înspre binele 
făpturilor sale precum şi a plăcerii Sale, a hotărât să 
nu aprobe în făpturile sale decât desăvârşirea, şi a 
făcut ca Dreptatea să fie temelia Tronului Său."—
E472. 
La vedere asemenea smaragdului.—„Acelaş 
smaragd ca vechiul smaragdus, unul dintre cele mai 
frumoase pietre scumpe, de o culoare verde deschisă 
şi limpede."—Diaglott. „Smaragdul, de culoarea 
verzie deschisă, era piatră cea mai scumpă între 
juvaerele Romanilor... Romanii posedau mult 
smaragd de calitate bună. Smaragdul de pe vremea 
lui Nero, trebue mărginit la smaragdul adevărat, 
afară doară de rubina verzie. (King)"—Ist. Făt. a 

Pietrelor Preţioase. Culoarea smaragdului, verde, 
înseamnă veşnicie. „Din etern în etern eşti 
Dumnezeule!"—Psa. 90:2: Ezek 1:28. 
4:4.   Şi de jur împrejurul tronului—Inconjurându-1 
din toate părţile—totdeauna în minte—totdeauna în 
vedere. 
Văzui douăzeci si patru de tronuri.—Locuri ale celei 
mai înalte înălţimi—cele douăzeci şi patru unghiuri 
ale diamantului.—Apoc. 4:3, 10.    ," Şi pe tronuri 
douăzeci şi patru de bătrâni, şezând.—In truchipări 
ale mărturiilor celor douăzeci şi patru de pro- feţi 
(Evr. 11:2), cari au prezis lucruri cu privire la împă- 
raţia lui Dunmezeu. Nu e vorba aici de Profeţi 
însăşi. Ei nu sunt în cer. „David nu s-a suit în cer." 
(Fapte 2:34) Daniil încă „doarme în ţărâna 
pământului." (Dan. 21:2, 13) Nici un Profet nu este 
în cer: „Pentrucă Dumnezeu  avea în vedere ceva 
mai bun pentru noi, ca să n-ajungă  ei la desăvârşire 
fără noi." (Evr. 11:40) Dară pentru că „purtaţi de 
spiritul sfânt au vorbit oamenii cei sfinţi a lui 
Dumnezeu" (2 Pet. l :20), profeţiile lui Enoch, Iacob, 
Moisi, Samuil, Iov, David, Solomon, Isaia, Ieremia, 
Ezekiel, Daniil, Osea, Ioel, Amos, Obada, Iona, 
Mica, Naum, Habakuk, Zefa-nia, Hagai, Zaharia, 
Malachi şi Ioan Botezătorul au fost mărturiile lui 
Dumnezeu că vor veni timpuri de reînsufleţire,—
„timpii restatornicirei tuturor lucrurilor."—Fapte 
3:19-21. 
îmbrăcaţi în vestminte albe.—Toţi aceştia s-au 
socotit nedemni de a fi purtătorii Cuvântului lui 
Dumnezeu, Iacob a zis: „Eu sunt nevrednic faţă de 
tot harul şi de toată credincioşia ce mi-ai arătat mie 
robului Tău, şi adevărul care Tu ai." (Fac. 32:10) 
Moisi a zis: „Cine sunt eu, ca să merg la Faraon şi să 
scot pe fii lui Israil din Egipt?" (Ex. 3:11) David a 
zis: „Cine sunt eu, Doamne, Dumnezeu? şi ce este 
casa mea, că m-ai adus la atâta?" (2 Şam. 7:18) 
Solomon a zis: „Eu sunt un copil mic: nu ştiu nici să 
ies nici să întru." (l Regi 3:7) Isaia a zis: „Vai mie, 
căci sunt perdut, căci sunt om necurat la buze, şi 
locuesc în mijlocul unui popor necurat la buze." (Isa. 
6:5) Ieremia a zis: „O Dumnezeule, iacă eu nu ştiu 
vorbi că sunt copil." (Ier. 1:6) Daniil a zis: „Dar mie 
taina aceasta nu mi s-a descoperit prin vre-o 
înţelepciune ce eu aşi avea-o." (Dan. 2:30) Iar Ioan 
Botezătorul a zis: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de 
Tine, şi tu vii la mine?" (Mat. 3:14) Dar „Domnul 
cunoaşte pe cei cari sunt ai săi" (2 Tim. 2:19); şi 
orice ar fi gândit ei despre dânşii, fiindcă au fost 
gurile lui Dumnezeu, ei sunt curaţi. Cuvântările lui 
Isaia sunt în faţa lui Dumnezeu nepătate—îmbrăcate 
în haină albă.—Isa. 6:6, 7. 
Şi pe capetele lor cununi de aur.—Mărirea lui 
Dumnezeu—iubirea, cea mai măreaţă însuşire a lui 
Dumnezeu. Dacă sunt Profeţi cari n-au avut de zis 
nimic despre întocmirea plină de iubire a lui 
Dumnezeu despre „timpurile de restatornicire", 
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atunci aceştia nu sunt sfinţi. Judecând după măsura 
aceasta, oare câţi dintre preoţii de astăzi sunt sfinţi? 
Câţi dintre ei ştiu ceva despre ceea ce zice Sf. Petru 
la Fapte 3:19-25? 
4:5. Şi din Tron ieşau fulgere.—„Ce icoană 
potrivită! întocmai ca nişte fulgere ce răsar repede 
pe orizontul întunecos şi perplex-al zilei noroasă si 
turbure de astăzi, vin omenirei însemnate licării de 
lumină despre principiile mari ale adevărului şi 
dreptăţii. Lumina ce ca fulgerul sboară de la Tronul 
obscur [ascuns în norii întunecoşi] descopere, odată 
ici, odată colo, o eroare după alta. Şi e însemnat cum 
aceste fulgere atrag într-una atenţiune la Cuvântul 
lui Dumnezeu, la Regula de Aur. Şi e însemnat, 
deasemenea, cum în aceste zile de războire şi ceartă 
generală, se aduc omenirii însemnate licării de 
lumină despre principiile mari ale Bibliei."—W. T. -
16-339; Apoc. 16:18. 
Şi vuete.—„Ah! vuetul multor popoare, ce vuesc, ca 
vue-tul mărei; şi mugetul naţiunilor, ce mugesc, ca 
mugetul apelor puternice. Mugesc popoarele, ca 
mugetul multor ape." (Isa. 17:12, 13). Ca urmare a 
acestor fulgere de la Dumnezeu, cari luminează 
lumea, se aude vuetul de nemulţumire şi nelinişte 
generală. Fulgerile aceste descopăr corupţia şi 
stricăciunea din lume, necinstea ce domneşte în 
locuri înalte; şi ideile, vocile şi teoriile ciocnitoare 
ameninţă lumea, iar „neamurile sunt întărâtate," în 
vreme ce întreg pământul [societatea omenească] 
tremură de sunetul asurzitor al războiului pi de 
vânturile de ceartă şi nelinişte ce încep să bântue 
asupra lumei."W. T. -16-340. 
Şi tunete.—„Auzim glasul tunetului judecăţii pe 
pământ, care „chiamă pământul de la răsăritul 
soarelui până la apusul lui." (Psa. 50:1); noi vedem 
cum întreg pământul este   într-o stare de zguduire, 
care schimbă aşezemintele şi felurile  de 
guvernământ,  întâmplările  de astăzi într-adevăr 
vorbesc cu glas de trâmbiţă."W T. -16-340: Ex. 
19:16; Apoc. 8:5, 11:19; 16:18. 
Si şapte făclii de foc arzând înaintea tronului, care 
sunt cele şapte spirite ale lui Dumnezeu.—
Cunoştinţă desăvârşită.—Apoc. 1:4; 3:1. 
4:6. Şi înaintea Tronului.—Pe pământ, şi în tot locul 
în Univers.—Apoc. 5:6. 
Era ca o mare sticloasă.—„Mugesc popoarele, ca 
mugetul multor ape; dară Dumnezeu le va mustra si 
vor fugi departe; în deseară totul va fi turburat, şi 
mai -nainte de, auroră nu vor mai fi." (Isa. 17:13, 14) 
„Suprafaţa tulbure, pe care Daniil şi Isaia o văzu 
(Dan. 7:2, 3; Isa. 57:20) se prefăcu înaintea Tronului 
lui Dumnezeu liniştită şi limpede şi se vedea în ea ca 
într-o oglindă, îndeplinirea planului dumnezeesc." 
(Cook) (Apoc. 21:18, 21; Ex. 24:10) Marea [starea 
nelegiuită din jurul lor] a fost un mijloc de a curaţi 
pe viitorii preoţi ai pământului.—l Regi 7:23-26, 38, 
39. 

Asemenea cristalului.—Arătând că nimic nu scapă 
nevăzut lui Dumnezeu; totul este transparent—
limpede. „De mai multe veacuri scepticii priveau cu 
necredinţă cuvintele Domnului nostru: „Intră în 
camera ta şi închizând uşa ta roagă-te Tatălui tău cel 
întru ascuns, şi Tatăl tău care vede într-ascuns îţi va 
răsplăti ţie." (Maţ. 6:6) Dar că acuma când razele 
electrice pot fi trecute prin materii de nepătruns ca: 
hârtie, lemn, pânză, piele, aluminium, carne şi om, 
etc. oare aceşti oameni de ştiinţă, mai pot ei râde pe 
creştin pentru credinţa sa, că „toate sunt goale şi 
descoperite ochilor Aceluia cătră care avem 
cuvântul?" (Evr. 4:13) „Cel ce a sădit urechea, au nu 
aude? Cel ce a făcut ochiul, au nu vede?" (Psa. 94:9) 
Acum noi putem înţelege cum e că nu e „nimic 
acoperit ce să nu fie descoperit; şi ascuns, şi se nu 
fie adus la lumină."—W. T. -96-27; Ezek. 1:22. 
Iar în mijlocul Tronului.—întreţesut în el chiar. 
Şi împrejurul lui.—Inconjurându-1 şi acoperindu-1 
cu totul. 
Erau patru fiinţe.—„Vietăţi" (Diaglott); care sunt 
cele patru tipuri veşnice ale Dreptăţii, Puterii, Iubirii 
şi Inţe-lepciunei Divine.—Ezek. 1:5, 6. 
— Pline de ochi dinainte şi dinapoi.—Văzând 
lămurit totul ce se va întâmpla în viitor, şi totul ce s-
a întâmplat în trecut.—Ezek. 10:4, 12. 
   4:7. Şi întâia fiinţă.—Cea dintâi însuşire 
dumnezeeaseă manifestată faţă de neamul nostru 
omenesc, a fost Dreptatea. „Dumnezeu a văzut de 
trebuinţă se îndeplinească datora neplăcută a 
disciplinei, şi în vreme ce Iubirea sa părintească 
pregătia mijloacele se binecuvinteze rasa amăgită şi 
decăzută prin ducerea la îndeplinire a planului de 
răscumpărare şi ridicare (restaurare) a omului, 
Iubirea trebuia se fie acoperită un timp, şi numai 
Dreptatea rece şi neastâmpărată putea fi arătată, 
îndeplinirea acestei datorii nu era ceva plăcut."—W. 
T. -95-154. 
Asemenea leului.—însuşirile leului zugrăvesc bine 
Dreptatea: Dinţii lui sunt mai ales întocmiţi pentru 
sfâşiere, potriviţi pentru a prinde şi a ţinea tare. Deşi 
câteodată el se poate vedea ziua, mai ales în locuri 
pustii şi părăsite, totuşi perioada activităţii sale mai 
mari este noaptea. (Psa.30:6) Pasul lui este, cel al 
unuia care se plimbă; şi deşi pare că merge încet, 
este în stare în scurt timp să facă un drum lung. De 
regulă, el ucide numai când este flămând sau atacat, 
şi n-o face aceasta numai din simplă plăcere.— 
Ezek. 1:10; 10:14. 
Şi a doua fiinţă.--Puterea arătată prin Potop, a fost a 
doua însuşire a lui Dumnezeu descoperită 
omului„Dum-nezeu, Făcătorul tuturor lucrurilor, 
este deasemenea Susţinătorul competent al lor. In 
mărirea lui tăcută, dintr-un veac în altul, întregul 
Univers îndeplineşte voinţa Lui, fără vre-o primejdie 
de nerânduială sau nenorocire, şi tot aceea putere stă 
garanţie de conducerea lui armonică şi pe vii-tor."—
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W. T. -95-153; Ezek. 1:10. 
Asemenea viţelului.—La Evrei viţelul era semnul 
Puterii, însuşirea lui Dumnezeu, care era cea mai 
cunoscută lor. Ca popor, care se ocupa cu lucrarea 
pământului, ei aveau de a face în fiecare moment cu 
acest animal de casă, mai puternic decât toate. Ei 
fură scoşi din Egipt prin „puterea mare şi braţul 
întins" (Deut. 9:29); şi când au voit să-şi facă un 
chip al acestei Puteri, ei şi-au ales forma unui „viţel 
de aur."—Deut. 9:16-21. 
Şi a treia fiinţă.—Iubirea, care a dovedit-o Tatăl prin 
aceea că a trimis pe Unicul său Fiu să moară, ca noi 
să trăim, era a treia însuşire a lui Dumnezeu 
descoperită omului." Răscumpărarea noastră a costat 
pe Tatăl jertfirea celei mai scumpe averi a inimei 
Sale, şi supunerea Unicului Său Fiul iubit, la cea mai 
grea înjosire, batjocură, suferinţă si moarte. Ah, oare 
Tatăl 1-a lăsat să sufere atâta  pentru îndeplinirea 
misiunei de mila pentru noi, fără să simte nimic? N-
a simţit El durerile adânci ale iubirii de tată, când 
săgeţile morţii au străpuns inima Fiului Său iubit? 
Cuvintele Domnului nostru: „întristat până la 
moarte, este sufletul meu", şi iarăşi: „Tată dacă este 
cu putinţă, să treacă paharul acesta de la mine; dar 
nu voea mea, ci după cum este voinţa Ta"; oare toate 
aceste n-au pătruns în sufletul Celui Etern? Da, într-
adevăr!— W. T. -95-154. o Având fată de om.—
întruchiparea iubirei. (A174) „închideţi pentru un 
moment ochii la scenele de mizerie, vaiete,  
degradare si durere, cari prevalează încă din pricina 
păcatului şi zugrăviţi-vă înaintea ochilor minţei 
voastre gloria pământului desăvârşit. Nici o pată de 
păcat nu strică armonia şi pacea unei societăţi 
desăvârşite nici un gând rău sau amar, nici o privire 
sau vorbă neprietinoasă; numai iubire isvorând din 
fiecare inimă, şi bunăvoinţă stampi-lind fiecare act. 
Atunci boli nu vor mai fi; nici o suferinţă, nici 
durere, şi nici nu va fi vre-o dovadă de stricăciune— 
nici măcar teamă de ast-fel de lucruri. Gândeşte-te la 
toate tablourile de sănătate şi frumuseţă comparativă 
a formei şi trăsăturilor omeneşti, ce ai văzut cândva 
şi află că omenirea desăvârşită va fi încă şi mai 
drăgălaşă. Curăţenia lăuntrică şi perfecţiunea minţii 
şi moralei, vor stampila şi glorifica ori ce faţă 
strălucită. Aşa va fi societatea pământească; şi 
jeluitorilor celor răpiţi li se vor şterge lacrimile, când 
vor vedea ast-fel lucrarea învierei săvârşită.—Apoc. 
21:4."—A192; Ezek.1:5. 
   Şi a patra fiinţă.—înţelepciunea dumnezeiască, 
precum s-a descoperit prin Planul Tatălui, şi care 
este acum desfăşurat înaintea plăcutei noastre 
priviri, este a patra şi deplina manifestare a lui 
Dumnezeu omului. El nu e nici-odată zăpăcit, 
speriat, cu frică sau cu grijă că Planul Său nu va 
reuşi sau că scopurile Sale nu se vor îndeplini; pen-
trucă în Dânsul moşteneşte toată puterea şi 
înţelepciunea. Mintea Lui pătrunde până la 

marginele ultimelor posibilităţi, cunoaşte toate 
cauzele şi urmările lor; prin urmare El cunoaşte de la 
început sfârşitul, şi aceasta, nu numai din 
considerare a principiilor filozofice, ci ca cunoscător 
direct al cauzelor. Ca Unul care a creat toate şi a 
întocmit toate legile, El cunoaşte toate încheieturile 
întricate a oricărei legi fizice, morală sau 
intelectuală, aşa că nu se poate naşte vre-o problemă 
ale cărei rezultate să nu fie cunoscute minţei Sale. 
„Dumnezeu este lumină, şi Intr-însul nu este nici un 
întunerec." (Ioan 1:5)—W. T. -95-153. 
Asemenea vulturului zburător.—Dintre toate 
păsările, vulturul este care zboară cel mai sus şi mai 
repede. „Cât este de înalt cerul de pământ, aşa sunt 
de înalte căile Mele de căile voastre, şi cugetările 
Mele de cugetările voastre zice Domnul." (Isa. 55:9) 
Aceia ce sunt atraşi la adevărul de faţă, sunt acei cu 
o privire departe, ce „văd o ţară întinzându-se în 
depărtare." Domnul nostru aseamănă pe poporul său 
cu vulturii. (Mat. 24:28; 2 Pet. 1:9; Isa. 33:17; Psa. 
103:5) Vulturul pentru a învăţa pe puii săi să zboare, 
dă dovadă de mare înţelepciune. „Precum vulturul 
mişcă cuibul" [întoarce exteriorul lui ghimpos în-
lăuntru, pentru ca puii să-1 părăsească şi să înveţe să 
zboare], aşa şi Dumnezeu, prin ocrotirile câte-odată 
în-cercătoare, preface locul nostru de răpaus într-
unul de nelinişte, ca astfel să ne încredinţăm 
îngrijirei şi conducerei Lui pe căi necălcate."—W. T. 
-04-116. 
4:8. Şi cele patru fiinţe.—Dreptatea, Puterea, Iubirea 
şi înţelepciunea. 
Având fiecare din ele câte şeasă aripi.—„Şi 
Serafimii [Dreptatea, Puterea, Iubirea şi 
înţelepciunea] stăteau deasupra Lui: câte şeasă aripi 
avea fiecare, şi cu două aripi sbura. Şi striga unul 
către altul, şi zicea: Sfânt, sfânt, sfânt este 
Dumnezeul oştirilor; tot pământul este plin de mări-
rea Lui." (Isa, 6:2, 3) „Viziunea aceasta a lui Isaia 
este o profeţie a viitorului, când „mărirea lui 
Dumnezeu să va descoperi, şi toată carnea la un loc 
o va vedea," în domnia de o mie de ani a Domnului 
pe pământ. Numai judecate din acest punct de 
vedere, cuvintele Serafimilor pot fi adevărate; pentru 
că întreg pământul încă n-a fost umplut de mărirea 
lui Dumnezeu, ci din potrivă, el este plin de păcat, 
fărădelege şi toate răutăţile."(W. T. -98-305) Numă-
rul şeasă este simbolul nedesăvârşirii, şi în lumina 
celor văzute până aci, pare că se referă la cele 6000 
de ani, în cari s-a dat drum răului în lume, şi care 
este tema întregei Cărţi a Apocalipsului. In timpul 
celor dintâi 2000 ani, de la căderea lui Adam—şi 
până la legământul cu Avraam, faţa lui Dumnezeu a 
fost aproape cu totul ascunsă oamenilor. In decursul 
celor două mii ce urmează, adecă până la moartea lui 
Christos, nu s-a ştiut în ce mod aşternutul picioarelor 
lui Dumnezeu va fi făcut glorios. (Isa. 60:13; 66:1) 
Dar de atunci, prin timp de 2000 de ani, Iubirea lui 



Taina  împlinită 

 

46

 

Dumnezeu a fost manifestată tuturora, şi „toată 
făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu" (Rom. 8:19), pentru a aşeza împărăţia 
lui Christos, Epoca de Aur, pentru care toţi ne-am 
rugat atâta vreme. (Mat. 6:10) Aripile se mişcă în 
perechi. 
Sunt pline de ochi de jur împrejur şi dinăuntru.--
Nimic nu s-a întâmplat sau se va întâmpla cândva 
fără cunoştinţa lui Dumnezeu. In cele -6000 de ani, 
Dreptatea Iui Dumnezeu, Puterea, Iubirea şi 
înţelepciunea, au fost în atingere cu toate cele 
întâmplate pe pământ.—Ezek. 10:12. 
Şi răpaus nu au zi şi noapte.—Nu lenea veşnică ci 
munca în folosul altora va t-i răsplata noastră. „Tatăl 
meu până acum lucrează, şi eu lucrez.-- (Ioan 5:17) 
„Eu trebue să lucrez lucrurile Celui ce m-a trimes 
până este ziuă; vine noaptea, când nimenea nu poate 
lucra." (Ioan 9:4) „Pentru că suntem făptura lui, 
făcuţi fiind în Christos Isus spre fapte bune." (Ei-. 
2:10). „Dumnezeu este care lucrează în voi." (Fil. 
2:13) „Căci ai lui Dumnezeu suntem- noi împreună 
lucrători." (l Cor. 3:9) împreună lucrători cu Chri-
stos." (2 Cor. 6:1) „Care va schimba la chip corpul 
sme-renii noastre, asămânat fiind la faţă cu corpul 
măririi Lui, potrivit lucrării că dânsul este înstare să-
şi supue toate."-—-,. Fil. 3:21. 
Zicând: Sfânt, sfânt sfânt.—Manuscrisul. Sinaic 
repetă cuvântul „sfânt" de opt ori. (Vezi Apoc. 4:3) 
In a şeptea Zi de o mie de ani, Dumnezeu va aduce 
toate la desăvârşire prin Christos, dar într-a opta va 
despărţi cu totul starea nouă de cea veche. Copilul 
evreesc era tăiat împrejur în ziua opta (Luca 1:59; 
Fil. 3:5); oaia era lăsată să petreacă şapte zile cu ei, 
şi în ziua a opta era jertfită Domnului (2 Moise 
22:30); a opta zi din Sărbătoarea Cortului era 
adunare sfântă pentru Domnul. (3 Moise 23:36, 39) 
In a opta Zi de 1000 ani din istoria omeiiirei pe 
pământ, inima oamenilor va fi circumcisă iar oile 
toate predate Tatălui, şi va fi început marea epocă 
când nu va mai fi nici suspin, nici strigăt, nici 
suferinţă sau moarte, pentruca atunci toate făpturile 
lui Dumnezeu vor fi desăvârşite, iar lucrarea pe 
pământ, pe deplin isprăvită."—F51. . 
Domnul Dumnezeul Atotţiitorul.Tatăl. Aceasta se 
petrece în cer, unde Fiul însuşi este supus Tatălui.l 
Cor. 15:28. 
Care era.—Cea dintîi mare cauză. 
Şi,care este.—Marele: „Eu ;sunt",";etc. 
Şi care, vine—Şi va fi întotdeauna. 
4:9. Şi de câte ori fiinţele.—Dreptatea, Puterea, Iubi-
rea şi înţelepciunea. 
Vor fi dat.—Vor da totdeauna, spune cuvântul grec. 
Mărire şi cinste şi mulţumită celui care şade pe 
Tron.— Toţi vor mărturisi desăvârşirea Lui. 
Celui viu în veci vecilor.Şi se va folosi totdeauna de 
însuşirile acestea pentru fericirea tuturor acelora cari 
ascultă. 

4:10.Cei douăzeci şi patru de bătrâni.—
întruchiparea vestirilor şi profeţiilor a celor douăzeci 
şi patru profeţi cari au profeţit viitoarea împărăţie a 
lui Dumnezeu. 
Vor cădea înaintea celui care sade pe tron.—Toţi la 
un loc mărturisesc desăvârşirea Lui de a spune 
viitorul. 
Şi se vor închina celui Viu în veci vecilor.—
Preamăresc desăvârşita Lui Dreptate, Putere, Iubire 
şi înţelepciune. 
Şi vor arunca.—Vor continua în etern să arunce, aşa 
zice cuvântul grecesc. 
Cununile lor înaintea Tronului zicând.—1. Enoch a 
fost cel dintâi dintre profeţii sfinţi; iar după afirmaţia 
Apostolului Iuda, el a prorocit viitoarea împărăţie a 
lui Christos şi a preamăritei Sale Mireasă, zicând: 
„Iată venit-a Domnul în zecimi de mii de sfinţi ai 
lui, ca să facă judecată." (Iuda 14, 15) Că va fi o 
astfei de Zi glorioasă de judecată, plină de 
preamărire şi binecuvântare, de nădejde şi bucurie 
pentru toată lumea. Apostolul Pavel ne spune că e 
hotărâtă în mod definitiv în Planul lui Dumnezeu, 
„despre care a dat tuturor oamenilor dovadă 
netăgăduită prin faptul că Fa înviat [pe Fiul său din 
morţi, care e o prevestire a învierii tuturor oamenilor 
şi punerea lor sub judecată timp de o mie de ani]. 
(Fapte 17:31) Când va sosi acel timp fericit 
„locuitorii lumii vor învăţa dreptatea" (Isaia 26:9), 
„cei săraci ai poporului vor fi ridicaţi, iar cel 
apăsător sfărâmat." (Psa. 72:2-4, 12-14) Acesta va fi 
timpul de mult făgăduit al omului sărac.   2. Iacob a 
fost unul dintre profeţii sfinţi: şi el zice în Facere 
49:10. „Sceptrul din Iuda nu se va depărta, nici 
Legislatorul dintre picioarele lui, până ce va veni 
Şilo, şi aceluia îi vor da popoarele ascultare." 
Sceptrul înseamnă dreptul de stăpânire, puterea; iar 
Şilo înseamnă acela care aduce pacea, făcătorul păcii 
eterne. Aşa această profeţie este numai o altă cale de 
a spune că Iuda va fi seminţia din care va odrăzli 
Marele Legiuitor al omenirii, gloriosul „Principe al 
Păcii", pe manile căruia, la timpul său, va pune 
Dumnezeu pe păgâni ca să se numească după 
numele lui în-credinţându-i „toate popoarele drept 
moştenire, şi marginile pământului drept stăpânire," 
ca ele toate se cheme numele Domnului şi să-i 
slujească într-un gând."—Psa. 2:8; Zef. 3:9. 
3. Moisi, ca istorician, mărturiseşte scopul lui 
Dumnezeu de la început de a da omului stăpânirea 
pe pământ" 
(Fac. 1:28); afirmaţia lui Dumnezeu că Seminţia 
femeii va sfărâma capul Şarpelui (Fac. 3:15); 
făgăduinţa lui Dumnezeu către Avraam, că prin 
seminţia lui vor fi binecuvân-ţaţe toate neamurile de 
pe pământ. (Fac. 12:3); că moştenirea lui Avraam va 
fi pământească (Fac. 13:15); şi veşnică (Fac. 17:8); 
că toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate 
prin dânsul (Fac. 18:18); că prin Seminţia lui [care 
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este Christos şi Biserica,—Gal. 3:16, 29] vor fi bine-
cuvântate toate neamurile de pe pământ (Fac. 22:18) 
întărirea acelei făgăduinţi lui Isaac, că prin Seminţia 
lui vor fi binecuvântate toate neamurile de pe 
pământ (Fac. 26:4); lui lacob, că prin Seminţia lui 
toate familiile de pe pământ vor fi binecuvântate 
(Fac. 28:14); iarăşi lui lacob, că el împreună cu 
Avraam şi Isaac vor moşteni pământul Canaan (Fac. 
35:12); iar prin jertfele făcute după ziua ispăşirii se 
arăta desăvârşirea omenirei în timpul domniei lui 
Christos (3 Moisi 1:5); prin „mărirea arătată la tot 
poporul," s-a prezis liberarea din păcate şi moarte a 
întregului neam omenesc (3 Moisi 9:23); prin 
jertfirea ţapului şi primirea lui din partea lui 
Dumnezeu, vedem fericirea ce va veni lumei după 
ce Biserica îşi va fi îndeplinit cariera (3 Moisi 
16:15); sunetul trâmbiţei iubileului, anunţarea 
libertăţii pentru toţi robii şi sclavii şi rentoarcerea 
fiecărui în moştenirea lui, noi vedem ridicarea şi 
restaurarea lumii la chipul şi asămănarea lui 
Dumnezeu. (3 Moşi 25:10) ca Profet, el arată că în 
timpul Evangheliei Dumnezeu va ridica un mare 
Profet şi Liberator asemenea lui (Christos), de care 
vor asculta toţi în Vârsta Milenială (5 Moisi 18:15, 
19); şi că acest mare Profet va pune atunci înaintea 
celor ascultători viaţă, iar înaintea celor neascultători 
şi nesupuşi, moarte.—5 Moisi 30:15.   4. Samuil, ca 
istorician descrie profeţia lui Hannah, „Dumnezeu 
omoară şi învie, coboară în mormânt, şi face să 
învie." (l Şam. 2:6) Acesta este cel dintâi loc în 
Biblie, unde ni se spune că ce merge în iad nu v-a 
remânea tot acolo. Un alt exemplu prin care Samuil 
a prezis venirea unui Rege mai bun, a fost cu prilejul 
încoronării Regelui Saul. Saul a fost ales rege, dar 
era smerit; iar când poporul Fa căutat, el s-a fost 
ascuns între vase. Se spune: „Şi ei alergară, şi-1 
luară de acolo; şi stând el în mijlocul poporului, era 
mai înalt decât tot poporul de la umărul său în sus. 
Şi Samuil zice către tot poporul: Vedeţi voi oare pe 
acest bărbat, care Fa ales Dumnezeu? că asemenea 
lui nu este în tot poporul. Şi tot poporul striga de 
bucurie, şi zise: trăiască regele!" (l Şam. 10:17-24) 
Saul a fost alesul lui Dumnezeu ca rege; numele lui 
înseamnă „dorit", şi prin aceasta el înfăţişa sau 
tipifica pe Christos—„dorinţa tuturor popoarelor." 
întâmplarea aceasta ne îndreaptă privirea spre 
timpul—nu departe—când toate popoarele de pe pă-
mânt vor zice despre Christos: „Oh, cuie este 
asemenea Dumnezeului nostru? Iată Dumnezeul 
nostru; acesta este Regele nostru; acesta este Acela 
pe care noi 1-am aşteptat; El este cu capul şi umerii, 
ca un stăpânitor, mai pre sus de toţi regii şi 
stăpânitorii cari i-am avut până acuma." . 5. Iov, 
dupăce Sebeii au plecat cu turmele sale de boi şi 
asini; după ce un fulger a ars oile sale; dupăce Chal-
deenii au furat cămilele sale şi au ucis pe toţi 
servitorii săi; după ce o furtună a răsturnat casa sa şi 

a omorât pe toţi fii săi; după ce a fost numai bube 
din creştetul capului până la talpele picioarelor; după 
ce până şi soţia lui s-a întors contra lui; după ce cei 
trei prieteni ce i-au mai rămas au căutat să-i 
dovediască că este ipocrit, el s-a rugat să meargă în 
iad şi să steie acolo până ce mânia lui Dumnezeu va 
trece, şi-şi va aduce iarăşi aminte de dânsul la 
înviere. (Iov. 14:13-15) Iov înregistrează profeţia lui 
Elihu, că atunci când se va întoarce Solul 
Legământului, moartea va înceta şi oamenii nu vor 
mai trebui să moară. (Iov. 33:19-30) Iov asemenea 
descrie locomotiva—staţionară, de tren şi marină. 
Cele ce urmează sunt o traducere corectată din 
Cartea lui Iov 40:15 până la 41:34, cu comentarii 
făcute de un student în Biblie: „Iată Behemotul 
[locomotiva staţionară cu aburi], pe care 1-am făcut 
să fie cu tine; ce mânâncă [consumă] iarbă [turbă, 
lemne, cărbuni] ca şi boul. Caută şi vezi, ce putere 
este în coapsele sale [plăcile care închid apa 
ferbinte], şi ce tărie e în muşchii pântecelui 
[cazanul] său. El ridică coada [hornul pe unde iese 
fumul, tocmai la partea cea-laltă de unde se 
hrăneşte] ca un cedru; şi nervii coapselor [rudele şi 
fusele de fier] sale sunt întreţesuţi. Oasele sale sunt 
ţevi de aramă, şi oscioarele [grilajul de fier] sale 
drugi de fier. El este cel mai mare al căilor puterii. 
Făcătorul său [Domnul] poate să facă sabia Sa 
[Cuvântul Său] să se apropie de el [să-1 descopere]. 
(Isa. 27:1, 2) Munţii îi aduc hrana sa [cărbunele de 
piatră care să scoate din munţi], şi toate fearele 
[vehiculele mai mici, cari îi servesc la încărcare şi 
descărcare] câmpului joacă în juru-i. El se 
repausează sub acoperiş subţire [în-vălitoarea de 
vapor] ascuns în trestie şi mocirlă [tencuială]. 
Desişul lotului îl acopere cu umbra sa, sălcile 
părăului îl ascund. Iată [ca şi o maşină de pompat] el 
soarbe râul fără multă silinţă [e vorba de locomotiva 
de pompat]; el va cauza pe popor să fie liniştit [că 
pivniţele lor vor fi uscate], chiar dacă Iordanul ar 
trece peste alviile sale Cine se va incumenta să-1 
atace în faţă [cine ar fi atât de naiv să se pună în 
calea unei locomotive ce vine 70 km. pe oră?], sau 
cu laţul să-i străpungă nasul? 
„Trage-vei Leviatanul [locomotiva] cu undiţă 
[încleştarea automatică care leagă locomotiva de 
vagoane] sau prinde-vei limba lui cu funie? [limba 
de care se atârnă laţul legător]. Petrece-vei papura 
prin nările [cilindrul ce opreşte aborul şi pune în 
mişcare locomotiva] lui sau stră-punge-vei cu 
cârligul [druga de fier] fălcile sale [toartele 
cilindrelor?] Iţi va face oare multe rugăminţi [ca să 
te dai la o parte dintre şine?] Iţi va vorbi oare cu 
blândeţe [când el flueră?] încheia-v-a legământ cu 
tine, ca să-1 iei ca cu o pasere [să-1 faci să şuiere 
când vrei?] Sau legal-serv pentru totdeauna [fără 
reperaţii?] Juca-te-vei cu el vei [însclăvi-1-vei] pe el 
spre petrecerea copilelor tale [ca să le poţi duce la 
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plăceri, conferinţe, băi etc.?] Soţii [acţionarii 
drumurilor de fier] face vor din el prânzurile 
[câştigurile] lor? Neguţătorii [cari vând acţiuni] pot 
oare al împărţi între dânşii? (Psa. 74:14) Umple-vei 
pelea lui cu ţăpuşe [cu nituri], sau capul său cu ostia 
păscarilor [o cabină în asemănarea celor de pe vasele 
de pescuit]. Pune mâna ta pe dânsul, şi fii cu luare 
aminte la luptă [clocotitul din lăuntrul cazanului], şi 
nu vei mai adauge alte întrebări. Iacă, aşteptarea 
[cazanului] fiind amăgită [ne umplută cu apă la 
timp], nu se vor despărţi oare numai decât formele 
sale puternice [prin explodare?] Cine este atât de 
sumeţ [îndrăzneţ], ca să-1 întărâte [să-i dea ceea mai 
mare viteză posibilă], şi nimeni care să se puie 
înaintea sa [ca să treacă peste el]. Cine să va pune pe 
el şi să poată sta [ca să-1 încunjure pe linie?] Nimeni 
sub tot cerul, afară de unul asemenea lui. 
„Nu voi tace de membrele sale, nici de cauza 
marelor sale puteri, şi nici de frumuseţa armăturei 
[alcătuirei] sale. Cine poate desvăli poala 
vestmântului său? Cine poate pătrunde printre 
îndoita sa dinţătură [plăcile duble ale cazanului?] 
Cine poate descleşta canaturile gurei sale [capetele 
cazanului?] Şirurile dinţelor săi [nituirea făcută în 
rânduri] sunt înspăimântătoare. Tăria lui depinde de 
la zalele sale [secţiunile de plăci], strâns legate, ca 
sub sigil. Să ţin una de alta, aşa că aerul [aborul sau 
vaporul] nu le străbate [nu poate scăpa să iasă afară 
dintre ele]. Una de alta stau lipite. Sunt prinse între 
dânsele, şi nu să desprind. Strănutările lui [pufurile 
cilindrelor când locomotiva să mişcă] fac să 
strălucească lumina [un fuior de lumină pătrunde 
massele de vapor], şi ochii lui [tâmpele din frunte] 
sunt ca geana zorilor [ca şi razele de lumină ale 
soarelui răsăritor]. Din gura lui [gura pe unde să 
bagă cărbuni] izbugnesc flăcări, şi [din coşul de 
fum] ies scântei de foc. Din nările [cilindrele] lui ese 
vapor, ca dintr-un vas, ca dintr-o căldare care fierbe. 
Suflarea [curentul forţat] lui aprinde cărbunii, şi 
flăcări ies din gura lui. Tăria lui stă în grumazi, şi 
fiorul păşeşte înaintea sa [groaza când deraiază]. 
Muşchii săi cărnoşi, bine încordaţi, stau ca turnaţi pe 
dânsul, neclintiţi. Inima lui este tare ca piatra; tare ca 
piatra de moară care stă dedesubt. Când el este la 
înălţimea vitezei sale şi cei mai curajoşi să tem [de 
spaimă că se va întâmpla un accident şi se vor 
pierde], şi ies din simţiri. Când uscăciunea îl ridică 
[sau îl face furios], el nu are putere să se ţie; surba 
boitei [cuptorul focului] fiind cauzată să se desfacă, 
precum şi armătura [întreg echipamentul]. El 
socoteşte ferul ca şi paiele, şi arama ca şi lemnul 
putred. Segetătorul nu-1 poate pune pe fugă; pietrile 
din praştie [ale unui răsboiu] sunt ca pleava pentru 
el. Nu vede în [loviturile] ghioaghei decât un fir de 
pai; el îşi râde de ruda focarului. Sub pântecele lui 
sunt ţepi ascuţite [traverşii ciopliţi]. El îşi întinde 
umplutura [drumului] peste glod. Ca o oală 

[locomotiva marină, sau de pe vapor] face să 
clocotească adâncul [pro-pulsoarele din jurul ei]; şi-
1 clatină ca pe un vas [de pe mare], şi face marea 
asemenea mirului clocotitor. In urmă el lasă o cărare 
luminoasă; şi adâncul să pară cărunt de bătrânţe. 
(Psa. 104:26; Isa. 27:1) Nimic nu i să aseamănă pe 
pământ; este făcut [aşa] să nu cunoască frica. 
Priveşte cu dispreţ pe toate fearele [vehiculele mai 
mici] cele puternice; într-adevăr el este rege peste 
toate concepţiunile de putere." 
6. David a prevăzut timpul când „toate marginele 
pământului îşi vor aduce aminte, şi se vor întoarce la 
Domnul; şi se vor închina înaintea lui toate 
neamurile popoarelor (Psa. 22:28); că după aceasta 
noapte întunecoasă de plânsei va veni o dimineaţă de 
bucurie (Psa. 30:6); că „cei blânzi vor moşteni 
pământul, şi se vor desfăta între belşugul păcii" (Psa, 
37:11); că aceia cari acuma sunt duşmanii Regelui 
[viitor, Christos — Luca 19:27] se vor înschimba şi 
vor deveni amicii lui şi-1 vor preamări în veci 
vecilor (Psa. 45:5, 6, 18); că va veni un timp când 
„El [Domnul] până la marginile pământului [va] 
pune capăt resbelelor"; când va „rupe arcul şi [va] 
sfărâma lancea, cu foc [va] arde carele"; şi numai 
Domnul va fi înălţat în ziua aceea (Psa, 46:10, 11); 
că în dimineaţa aceea, infamii vor eşi din mormânt şi 
cei drepţi vor avea domnia peste dânşii (Psa. 49:15); 
că Dumnezeul adevărat va deveni speranţa tuturor 
celor ce locuesc până la marginea pământului (Psa, 
65:6); că toată omenirea se va însănătoşa când faţa 
lui Dumnezeu va zîmbi iarăşi asupra pământului; că 
toate popoarele vor cunoaşte calea Domnului şi-1 
vor preamări, şi el îi va judeca cu dreptate şi va 
guverna cu drept, iar pământul îşi va înmulţi roadă 
sa (Psa, 67:1-7); că „popoarele ce iubesc resbelul, El 
le va risipi" (Psa. 68:31); că atunci celor săraci se va 
face dreptate, poporul va îmbucura pacea, cei 
sărmani vor fi scăpaţi din mâna apăsătorilor; că 
carnea [trupurile oamenilor], care ca şi iarba cosita 
este spre uscare şi peire, va primi o nouă viaţă, iar 
belşugul pământului va foşni de fructele sale — „şi 
oameni din cetate ca iarba pământului vor înflori" 
(Psa. 72:3, 4, 6, 7, 12-16); că cel sărac şi lipsit va fi 
scăpat din mâna celor nelegiuiţi (Psa. 82:4); că „în-
durarea [mila] şi adevărul se vor întimpina, dreptatea 
şi pacea se vor săruta", iar când „dreptatea va căuta 
din cer, adevărul din pământ va răsări" (Psa. 85:11, 
12); că toate popoarele pe cari Domnul le-a făcut, 
vor veni şi se vor închina înaintea Lui, şi-1 vor 
preamări (Psa. 86:9); că oamenilor ce s-au prefăcut 
în ţărână, El le va zice: re-ntur-naţi-vă! (Psa. 90:3); 
că lumea [cea nouă] se va întemeia şi nu se va mai 
clăti (Psa. 93:1); că cerurile, pământul, mările, 
câmpiile şi arborii pădurei vor tresaltă de bucurie 
pentru că Domnul vine se judece pământul cu drep-
tate şi popoarele cu adevărul său (Psa. 96:11-13); că 
tot pământul se va întruni într-un strigăt de bucurie 
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înaintea Domnului, cu cântece de laudă, harfe, 
psalmi, trâmbiţe şi cor-nuri, în vreme ce mările, 
fluviile şi toţi munţii vor bate în palmi de bucurie că 
El vine se judece pământul (Psa. 98:4-9); că 
temeliile pământului au fost aşezate--aşa ca 
niciodată să nu se clătească, ci să fie lăcaşul rasei 
omeneşti desăvârşite şi fericite în veci.—Psa. 104:5. 
7. Solomon a prezis că „cei oneşti vor locui 
pământul, şi cei fără prihană vor rămânea pe el; iar 
nelegiuiţii se vor stârpi de pe pământ, şi cei 
fărădelege desrădăcina-se-vor dintr-însul" (Prov. 
2:21, 22); că „dreptul-lui i se va resplăti pe pământ" 
(Prov. 11:31); şi că pământul rămâne în etern (Ecl. 
1:4)—mărturisind astfel că va fi un timp când 
pământul va fi umplut cu o rasă desăvârşită, liberă 
de făcători de rele, de ipocriţi, de necinstiţi şi de ori 
ce fel de rău. 
8. Isaia a profeţit că în zilele de pe urmă împărăţia 
lui Christos se va stabili pe ruinele tuturor 
împărăţiilor de pe pământ, care vor fi dispărut, şi 
toate naţiunele vor curge la Dânsul să înveţe căile 
Sale iar săbiile lor le vor făuri sau schimba în fiere 
de plug şi lănciile lor în cosoare, şi popoarele nu vor 
mai învăţa arta războiului (Isa. 2:2-4); că creşterea 
acelui nou Guvernământ şi a Păcii sale nu va avea 
capăt (Isa. 9:7); că sub noul guvernământ—domnia 
lui Christos—stările vor fi schimbate într-atât, încât 
„lupul va locui la un loc cu meiul, leopardul se v-a 
odihni împreună cu edul; viţelul şi puiul leului şi 
vitele îngrăşate vor fi la un loc, şi un copil mic le va 
mâna"; că în aceea împărăţie nu se v-a mai permite 
ceva ce ar tinde spre vătămare sau stricare, pentru că 
oamenii şi fearele vor fi desbrăcaţi de orice simţiri 
sau apucături rele; cei săraci şi blânzi vor fi ridicaţi, 
iar pământul se va umplea de cunoştinţa de Domnul 
după cum apele acopără  fundul mării (Isa. 11:4-9); 
că Christos va deveni Steag popoarelor; ca răpausul 
ce-1 va da naţiunilor va fi glorios, şi o cale înaltă să 
va înfiinţa, pe care oamenii se vor reîntoarce la viaţă 
veşnică (Isa. 11:10-16); că tot pământul va fi liniştit 
şi se va odihni, şi va isbucni în strigări de bucurie 
(Isa. 14:7); că la timpul când Stâlpul Domnului 
[marea Piramidă] va fi recunoscut pe pământ, lumea 
se va întoarce la Domnul care se va pleca la rugile 
lor, şi-i v-a vindeca (Isa. 19:22); că în ziua aceea v-a 
face Domnul tuturor popoarelor un ospăţ de vite 
grase, doctrine de bucurie, bine limpezite; v-a nimici 
neştiinţa şi credinţa deşartă; va înghiţi moartea în 
biruinţă şi va şterge lacrimile de pe toate feţele; va 
înceta de a mai fi un despreţ a te numi după Domnul, 
şi toate popoarele vor zice: „Iacă acesta este 
Dumnezeul nostru, îl aşteptăm ca să ne mântuie," şi 
toate fortăreţele întărite vor fi dărâmate la pământ. 
(Isa. 25:6-12); că când judecăţile Domnului vor fi pe 
pământ, locuitorii lumii vor învăţa dreptatea; că 
trusturile [asociaţiile de explotare a masselor] vor 
peri cu desăvârşire iar morţii vor trăi sau învia (Isa. 

26:9, 13, 14, 19); că judecata se va pune în linie şi 
dreptatea în cumpănă, iar adevărul va mătura 
locurile de ascundere ale minciunei, iar învoiala 
preoţilor şi învăţătorilor religioşi despre iad va fi 
anulată (Isa. 28:17, 18); că celor surzi spiritual li se 
vor deschide urechile şi vor înţelege armonia 
Cuvântului lui Dumnezeu; şi ochii orbilor vor vedea 
din ceaţă şi întune-rec, iar câmpia va fi atât de 
roditoare, încât se va crede că e o pădure (Isa. 29:17, 
18); că ochii celor ce văd nu vor fi întunecaţi, şi 
urechile celor ce aud vor fi ascultătoare; inima 
nesocotiţilor va cunoaşte înţelepciunea, şi limba 
gângavilor se va grăbi să vorbească curat; prostul nu 
se va mai numi nobil, nici zgârcitul nu se va mai 
numi darnic: că palaturile, întăriturile, turnurile 
înalte vor fi locuri de desfătare pentru asinii 
sălbatici: că zgomotul de astăzi al cetăţilor va înceta 
si poporul va locul în colibă pacimcă, în locuinţe 
liniştite şi locuri fără grije; că spiritul lui Dumnezeu 
se va revărsa asupra popoarelor, deşertul se va 
preface în câmpuri roditoare, şi câmpia roditoare 
pădure se va socoti; judecata se va aşeza atunci în 
pustiu, dreptatea va locui în câmpia cea roditoare, 
ia.r lucrarea dreptăţii va fi pacea, şi fruptul dreptăţii 
va fi liniştea şi asigurarea în etern (Isa. 32:3, 4, 14-
18); că locuitorii nu vor mai zice: sunt bolnav, 
pentru că poporul ce locueşte într-însul i să iartă 
păcatul său.—Isa. 33:24. 
Mai  departe El  a declarat că pustiul  şi  deşertul vor 
înflori ca roşa; că manele celor slabi şi genunchile 
celor şovăitori vor fi întărite; cei fricoşi vor fi în 
curaj iaţi; celor orbi li se vor deschide ochii şi celor 
surzi urechile; cei şchiopi vor sări ca cerbul, iar 
limba mutului va cânta; în pustiuri vor izbucni ape şi 
râuri în deşert; va fi deschisă o cale pe care cei 
necuraţi se vor putea curaţi de toate păcatele lor în 
mijlocul veseliei şi bucuriei eterne (Isa. 35:1-10); că 
orice cotitură se va îndrepta şi toate locurile 
gloduroase vor fi netezite (Isa. 40:4); că râuri se vor 
ivi din locuri neaşteptate, şi în pustiuri şi deserturi va 
creşte cedrul, mirul şi olivul (Isa. 41:18, 19); că toţi 
robii ce şed legaţi în întunerec în marea prinsoare a 
morţii, vor fi scoşi afară la lumină şi viaţă (Isa. 
42:7); că noul guvernământ spiritual va revărsa din 
cer dreptatea şi fericirea şi ome-airea va umbla în ea 
cu placare, spre eterna lor mântuire şi bucurie de 
inimă (Isa. 45:8); că Dumnezeu nu a format 
pământul în zădar ci ca să fie locuit (Isa. 45:18); că 
Domnul va reîntocmi toată ţara şi poporul va 
moşteni toate locurile ce erau odată pustiuri şi 
deserturi, şi în scopul  acesta tuturor celor din 
mormânt El le va zice: „eşiţi! şi celor din întunerec: 
arătaţi-vă!" iar ca drept urmare, toată omenirea va 
izbucni în cântece de bucurie (Isa. 49:8, 9, 13); că 
cei răscumpăraţi ai Domnului [toată omenirea] se 
vor întoarce din mormânt şi vor fi mântuiţi, şi pe 
capul lor va fi bucurie şi veselie eternă, iar păsul şi 
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suspinul vor fugi (Isa. 51:11); că frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc vestea de pace şi anunţă 
mântuirea pentru că Regele a venit să domnească 
(Isa. 52:7); că munţii, colinele şi arborii câmpului 
vor tresaltă de bucurie, şi în locul spinilor şi al 
urzicei, va răsări ciparosul şi mirtul (Isa. 55:12, 13); 
că Domnul va face pământul acesta   [aşternutul pi-
cioarelor Sale] glorios;   violenţa,   risipa   şi   
nimicirea   va înceta, şi poporul vor fi toţi drepţi şi 
vor moşteni pământul în etern  (Isa.  60:13, 18, 21); 
că pietrele  de poticnire vor fi scoase şi date la o 
parte din cale, şi Adevărul va fi ridicat Steag 
popoarelor (Isa. 62:10); că acela care atunci va muri 
la vârsta de 100 de ani, va fi socotit numai ca copil; 
că poporul care zideşte căsile le vor clădi pentru ei şi 
vor locui în ele în veci vecilor în mijlocul viei lor şi 
altor lucruri al mânelor lor (Isa. 65:20-22); că toate 
popoarele şi limbele vor fi adunate să vadă măreţul 
caracter a lui Dumnezeu în adevărata lui lumină.—
Isa. 66:18. 
9. Ieremia a prezis că în fericitele timpuri ce vin, 
omenirea nu v-a mai umbla după închipuirile unei 
inimi stricate (Ier. 3:17); că popoarele de la 
marginile pământului se vor aduna în jurul nouei 
ordine de lucruri şi vor recunoaşte cu plăcere că 
învăţăturile preoţilor n-au fost decât minciuni şi 
deşertăciuni (Ier. 16:19); că noul Păstor va nutri într-
adevăr oile Domnului, şi păstorii adevăraţi nu vor 
lipsi niciodată din turmă (Ier. 23:4); că Domnul v-a 
da popoarelor—o inimă nouă, ca să-1 cunoască, şi se 
vor întoarce către El din toată inima lor (Ier. 24:7); 
că copii se vor întoarce iarăşi din pământul 
neamicului, că copii nu vor mai purta pedeapsa 
pentru păcatele părinţilor, şi nu vor mai învăţa 
fiecare pe fratele său zicând: cunoaşte pe Domnul, 
pentru că toţi îl vor cunoaşte de la cel mai mic până 
la cel mai mare al lor (Ier. 31:16, 29, 34); că Domnul 
va da popoarelor o inimă dreaptă şi neîmpărţită, şi le 
va porni pe un drum drept; va încheia cu ei un le-
gământ etern, şi nu va mai înceta de a le face bine, 
iar, ei nu se vor abate de la El niciodată (Ier. 32:39, 
40); că omenirea se va înfricoşa şi cutremura de 
toate bunătăţile şi binecuvântările pe care Dumnezeu 
le va aduce asupra lor, când le va ierta şi-i va curaţi 
de toate păcatele şi fărădelegile lor (Ier. 33:8, 9); că 
ei se vor odihni şi vor locui în linişte şi nu v-a mai fi 
cine să-i înspăiminte (Ier. 46:27); că Moabiţii şi 
Elamiţii se vor întoarce la starea lor de mai înainte 
(Ier. 48:47; 49:39); că în ziua aceea, cei întorşi vor 
merge împreună plângând şi vor căuta pe Domnul 
Dumnezeul lor şi vor întreba de drumul spre Sion 
zicând: Veniţi şi să ne lipim de Domnul cu legământ 
etern, care nu se va uita.—Ier. 50:4, 5.  
10. Ezekiel a prezis un timp ce vine când Domnul v-
a schimba inima ceea de piatră şi va da poporului o 
inimă de carne, caldă şi gingaşă (Ezek. 11:19); că 
Sodomiţii, Sa-maritenii şi Evreii—cari [adecă evreii] 

fură de două ori mai răi decât cei dintâi—se vor 
reîntoarce la starea lor de mai -nainte, adecă la viaţă, 
iar Domnul va încheia cu 
ei legământ şi se va purta cu bunăvoinţă faţă de ei 
(Ezek. 16:55, 61-63); că nu se va mai întâmpla că 
copii să sufere pentru păcatele părinţilor lor (Ezek. 
18:2); că nu va mai fi nevoie pentru nimenea să 
moară (Ezek.  18:31, 32); că poporul va locui în 
siguranţă şi vor zidi case şi vor sădi vii (Ezek. 
28:26);  că Domnul  va face să  înceteze toate fearele 
cele rele de pe pământ; că popoarele vor locui în 
siguranţă prin pustii şi vor dormi în păduri; ploaia va 
fi cauzată să cadă la timp, care va fi ploaia 
binecuvântării; arborii  câmpului îşi vor  da fructul 
lor, pământul venitul său, şi oamenii vor trăi în 
siguranţă şi nu va fi cine  să-i  spămînte  (Ezek.  
34:25-28);  că Domnul  va revărsa., spiritul Său 
asupra poporului şi-i va face să umble în căile Sale; 
va înmulţi grâul, fruptul arborilor şi venitul 
câmpului, şi pământul cel deşert, care era pustiu în 
ochii a tot trecătorul va ajunge ca grădina Eden  
(Ezek.    36:26, 27, 29, .30, 35); că poporul va avea 
un Păstor şi    vor umbla în aşezămintele Sale şi le 
vor face (Ezek. 37:24); şi Domnul nu-şi va mai 
ascunde faţa de la dânşii când El va fi revărsat 
spiritul Său asupra lor.—Ezek. 39:29. 
11. Daniil a prezis că Dumnezeul cerului va ridica o 
împărăţie care niciodată nu va avea capăt, dar ea va 
zdrobi şi nimici pe toate alte împărăţii, iar a Sa va 
rămânea pe vecie (Dan. 2:44); şi împărăţia şi domnia 
şi măreţia Impă-ranţă; şi că se va întâmpla în Ziua 
aceea, că Dumnezeu ţilor celui Prea-înalt ca o 
domnie vecinică.—Da. 7:27. 
12. Osea a profeţit hrana din belşug pentru toate fea-
rele câmpului şi pasările cerului şi toate ce se mişcă 
pe pământ; şi că Domnul va stârpi din ţară arcul, 
sabia şi alte unelte de război, şi îi va face pe toţi să 
locuiască în siguranţă; şi că se va întâmpla în Ziua 
aceea, că Dumnezeu va asculta la nouile puteri 
spirituale, iar aceste vor asculta şi răspunde cererii 
oamenilor de pe pământ (Osea 2:18, 21); că poporul 
va alerga la Dumnezeu şi la bunătatea Lui în „zilele 
de apoi" (Osea 3:5); că după ce va trece a cincea şi a 
şeasa Zi de câte o mie de ani fiecare, popoarele vor 
fi ridicate şi vindecate şi vor trăi înaintea Domnului 
(Osea 6:1-3); că El îi va răscumpăra din mâna 
infernului, din care apoi îi va mântui şi la urmă 
mormântul îl va nimici cu totul.—Osea 13:14. 13.   
Ioel a profeţit că Domnul va face să înverzească 
păunile, arborii să producă fructe, şi smochinul şi via 
să-şi deie belşugul lor; şi că ori cine va chema 
numele Domnului mântuit va fi—Ioel 2:22; 3:1, 5. 
14. Amos a fost următorul în rândul Profeţilor sfinţi; 
şi asupra profeţiei sale avem comentarul inspirat al 
apostolului Iacob în Fapte 15:14-18. Iacob zise: 
„Simeon [Sf. Petru] desluşi cum mai întâiu 
Dumnezeu îşi căută ca să aleagă din neamuri un 
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popor pentru numele Său [Mireasa lui Christos]. Şi 
cu aceasta conglăsuiesc cuvintele Profeţilor [Amos 
9:11, l2], după cum este scris: după aceasta [după ce 
Mireasa lui Christos a fost aleasă], iar mă voiu 
întoarce şi voiu clădi din nou cortul [casa de domnie 
sau stăpânire, familia regală] cel căzut al lui David, 
cele răsturnate ale lui iar le voiu clădi şi le voiu 
îndrepta [se va restabili Im-părăţia lui Dumnezeu pe 
pământ]; pentru ca cei rămaşi ai oamenilor [cari n-au 
fost aleşi ca membri în clasa Mireasa lui Christos] să 
caute pe Domnul, şi anume toate neamurile peste 
care a fost chemat numele Meu, zice Domnul care 
face aceasta. Cunoscute de la începutul lumii sunt 
lui Dumnezeu toate lucrurile Sale." 
15. Obada a fost următorul din Profeţii sfinţi; iar în 
versul din urmă al profeţiei sale scurtă, zice: „Şi se 
vor sui mântuitorii [în plural, şi se referă nu numai la 
Isus care este Capul la.Corpul Său, ci şi la Biserică, 
care sunt membrii Corpului] în Muntele Sion [se vor 
înălţa la faţa cerească a împărăţiei], ca să judece 
muntele Esau" [judece lumea]. „Nu ştiţi că sfinţii 
vor judeca lumea?"—l Cor. 6:2. 
16. Iona a fost un altul dintre Profeţii sfinţi; şi în 
capitolul 4 al profeţiei sale găsim o interesantă 
icoană a unor întâmplări ce se produc înaintea 
ochilor noştri acuma. Iona a venit în cetatea Niniva 
şi a strigat: „încă patruzeci de zile şi Niniva, se va 
răsturna." Profeţia s-a îndeplinit în patruzeci de ani 
literali. Insă când Iona a văzut că lucrurile nu se 
întâmplă tocmai cum el le-a aşteptat, s-a supărat 
foarte şi a zis către Dumnezeu: „Oh, Doamne, ştiam 
eu că Tu eşti Dumnezeu milos şi îndurător, târziu la 
mânie, plin de îndurare; şi nu am spus eu aceasta 
când încă eram în pământul rneu." Iona a eşit s-a 
aşezat sub razele ferbinţi ale soarelui afară de cetate, 
şi a început a să îmbufna. Lui Dumnezeu i s-a făcut 
milă de dânsul şi a cauzat să crească curând un 
chicaion care să-1 scutească de razele ferbinţi ale 
soarelui. Iona s-a bucurat foarte mult de chicaion. 
Atunci Dumnezeu a rânduit un verme care să roadă 
rădăcinelc chicaionului, iar un vânt de răsărit la 
uscat şi resturnat la pământ. Umbra lui Iona s-a dus, 
si acum era mai năcăjit decât oricând. Atunci 
Dumnezeu i-a zis: „Oare te superi foarte pentru 
chicaion?" şi Iona i-a răspuns: „Da, foarte mă supăr 
până la moarte." Atunci Dumnezeu i-a zis: „Te-ai 
îndurat de chicaion, pentru care nu te-ai ostenit, nici 
nu l-ai făcut să crească, ce într-o noapte a crescut şi 
într-o noapte a perit; şi eu oare nu trebuia să mă 
îndur de Niniva, cetatea ceea mare, în care sunt mai 
mulţi decât o sută douăzeci mii de oameni, care nu 
ştiau a deosebi dreapta lor de stânga lor?"  
 Noi trăim într-o zi când o anumită clasă de oameni 
predicau că lumea are să fie arsă, nimicită prin foc; 
şi, asemenea lui Iona, ei nu şi-au înţeles bine vestea 
lor. Lumea care l are să fie nimicită este lumea 
Satanei, împărăţia Satanei, [întocmirea sau ordina de 

lucruri alcătuită de el—nu pă- mântui literal. Spre 
pildă, când Apostolul Iacob spune: „Limba este 
lumea nedreptăţii" (Iacob 3:6), el nu înţelege că noi 
am avea între fălcile noastre o mică planetă care să 
întoarce odată în fiecare 24 de ore, pe care se află 
primăvară, toamnă, iarnă, viscole de zăpadă, furtuni 
de ploaie, şi o lună care se revolve în jurul ei şi din 
cînd în când câte o cometă şi o ploaie de meteori 
care să cadă în gura noastră. Când să gândesc despre 
Canalul Panama, şi lucrurile minunate de irigaţiune 
care fac deşertul să se îmbucure şi să înflorească ca 
rosa, şi toate alte rezultate minunate ale ştiinţei şi 
invenţiunei de azi, aceşti oameni prind aşi da seamă 
că ei au făcut o greşală şi sunt aproape de punctul să 
zică, că şi Iona: „Aceasta e tocmai la ce trebuia să 
aşteptăm, căci ştiam că Tu eşti Dumnezeu milos şi 
îndurător, târziu la mânie şi plin de îndurare." Ei 
sunt acuma afară de cetate, iar lumina arzătoare a 
Adevărului Prezent îi arde straşnic. Intre timp însă, 
trustul sau confederaţia bisericească creşte pentru ai 
scuti de razele înfocate ale adevărului. Noi n-avem 
nimic cu aceasta confederaţie bisericească. Scriptura 
zice: „Nu numiţi confederaţie, toate ce poporul 
acesta le numeşte confederaţie." „Sfătuiti-vă, sfatul 
vostru tot se va zădărnici; vorbiţi vorbe, ele nu vor 
sta; căci cu noi este Dumnezeu." (Isa. 8:10, 12, trad. 
engl.) Foarte încurând trustul sau confederaţia 
bisericească va avea să sufere desamăgire, şi umbra 
lor îi va părăsi. Atunci Domnul le va zice: „O, nu 
trebuie să vă simţiţi atât de necăjiţi! Nu sunteţi voi 
ce dintâiu oameni cari să greşească. Aţi făcut şi voi 
greşeli destule, să vă fie ştiut. Voi aţi avut milă cu 
trustul sau confederaţia voastră bisericească care a 
crescut şi s-a desvoltat într-un singur an, iar în 
celalalt s-a veştezii şi a perit; şi oare să nu cruţ eu 
această biată lume, care încât priveşte cunoştinţa lor 
despre principiile binelui şi răului nu ştie să facă 
deosebire între dreapta şi stânga lor?" 
17. Mica a stins despre venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ, care începe cu mustrarea 
naţiunilor puternice din depărtare; că atunci ele îşi 
vor făuri săbiile lor în fere de plug, şi lăncile lor în 
cosoare; că popor contra popor nu-şi va mai ridica 
sabia. Nici nu se vor mai deda resbelu-lui, ci va 
şedea fiecare sub via sa şi sub smochinul său [nu sub 
a stăpânului, boerului sau patronului]; şi nu va fi 
cine [fie medici, patroni, proprietari, procurori, 
siguranţă, detectivi, sau anteprenori funebrii] care 
să-i spăimînte; că toate popoarele vor umbla în 
numele Dumnezeului nostru, şi vor ajunge până la 
domnia cea de mai -nainte fperdută de Adam în 
Eden], care va fi restaurată de Christos, Turnul 
Turmei.—Mica 4:1-5, 8. 
18. Naum a fost următorul dintre Profeţii sfinţi; şi 
după profeţirea sa în versurile din urmă ale 
capitolului l-iu despre venirea Regelui cu vestea sa 
bună de pace pentru pământul încărcat de păcat, el 
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urmează [în Naum 2:3-6] a ne spune un fapt 
interesant care va fi un lucru comun şi ex-perienţat 
la timpul când împărăţia se va înfiinţa. El descrie un 
tren [nu un automobil, cum cred unii] în mişcare, şi 
dacă ne-am deranja să ne punem acuma în locul 
Profetului, am putea vedea îndată ceea ce a văzut el 
în viziunea sa şi a descris-o în mod atât de 
interesant. Mai întâiu, Profetul stă şi priveşte la 
locomotiva care vine înspre dânsul, şi atunci zice: 
„Scutul [capul acestui mare războinic—lumina din 
capul locomotivei] este roşu [străluceşte briliant], în 
purpură sunt îmbrăcaţi bărbaţii de rezbel [mecanicul 
şi focarul, când flăcările din cazan luminează 
noaptea cabina lor, când focarul deschide uşa 
cazanului şi bagă cărbuni].De focul oţelului carele 
[vagoanele, trase de locomotiva care noaptea are 
privirea ca] fulgeră, în Ziua Pregătirei." Apoi 
Profetul îşi ia locul în tren şi priveşte afară prin 
geam; şi, în aparenţă, „arborii de brad se cutremură, 
straşnic [stâlpii de telegraf dealungul liniei de tren]. 
Carele du-ruesc în uliţi [drumul de fier este numai o 
uliţă ştiinţifc prelucrată sau construită, un drum 
înalt], şi să lovesc în pieţe [ciocnirile de trenuri şi de 
vagoane este un fapt caracteristic în circularea 
trenurilor]. Privirea lor este ca a făcliilor [un tren 
care aleargă noaptea peste câmpii întinse, seamănă 
cu o mare făclie purtată cu o mare iuţeală], aleargă 
ca fulgerele." Apoi Profetul vede pe călăuz venind 
după bilete şi zice: „El numără pe vrednicii săi 
[călăuzul îşi consumă aproape întreg timpul său prin 
numărarea şi renumărarea passagerilor săi, ca să aibă 
un control strict asupra lor, etc.]; dară ei să poticnesc 
în calea lor [încearcă să mergi repede printr-un tren 
accelerat sau express], ei să grăbesc spre zid [la 
următorul oraş de zidiri] şi acoperişul de-apărare 
[acoperişul trenului sau staţiunea], să gătesc 
[hamalii, postării, portarii, passagerii care să urcă, şi 
prietenii cari vin să întâlnească pe passagerii sosiţi, 
sunt la gară şi aşteaptă sosirea trenului]. Porţile 
fluviilor să deschid [uşele vagoanelor să deschid şi 
lumea să revarsă afară] şi palatul [vagonul] să 
risipeşte [goleşte]." 
19. Eabakuk a fost următorul în rând dintre Profeţii 
sfinţi, şi în Hab. 2:14 el zice: „Căci plin va fi 
pământul de cunoştinţa mărirei lui Dumnezeu 
precum apele acoper fundul mării." La unele locuri 
apa din Oceanul Pacific este de şapte mile adâncă. 
Îuchipuiţi-vă starea când cunoştinţa despre mărirea 
lui Dumnezeu va fi asemenea pe pământ! Va fi tot 
aşa de cu neputinţă pentru cineva ca să nu cunoască 
pe Dumnezeu, cum ar fi cu neputinţă pentru unul să 
fie în fundul mării şi să nu fie ud. 
20. Zefania a prezis, că Domnul „Pe toţi zeii 
pământului acestuia îi va face să piară"; şi toţi 
oamenii se vor închina numai Dumnezeului 
adevărat, inclusiv păgânii despre cari ne-am 
nedumerit atât de mult (Zef. 2:11); că după ce va fi 

trecut starea nedreaptă şi inechitabilă a societăţii de 
faţă— adecă va fi mistuită, nu prin foc literal ci prin 
focul mâniei lui Dumnezeu—atunci nu va mai fi 
sectarism, ci toate popoarele vor învăţa numai 
curatul adevăr şi vor servi pe Domnul într-un gând; 
mincinosul şi amăgitorul nu vor mai fi, iar poporul 
va mânca şi se va odihni în linişte, şi fără frică de 
nenorociri, desmoşteniri sau moarte.—Zef. 3:9, 13. 
21. Haggai a fost un alt Profet sfânt, şi în Hag. 2:7 el 
zice: „Dorinţa tuturor popoarelor va veni." [Trad. 
Engl.] Iu Rom. 8:19-22, Apostolul ne spune care 
este dorinţa popoarelor. El zice: „Pentru că dorul 
stăruitor al făpturei aşteaptă cu nerăbdare 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu." Cuvântul fii este 
în plural, şi arată nu numai pe Isus ci pe toată Mica 
Turmă. Suspinul nu va fi înzădar; pentru că la acelaş 
loc Apostolul spune că toată făptura va fi liberată 
din robia stricăciunii, de păcat şi orice lucru rău. 
22. Zacharia a profeţit că în Ziua aceea multe 
popoare se vor lipi de Domnul şi vor deveni poporul 
Său, iar El va locui în mijlocul lor (Zach. 2:11); că 
când fiecare om va locui în via sa şi subt smochinul 
său, atunci fiecare om va iubi pe aproapele ca pe 
fratele său (Zach. 3:10); că împărăţia viitoare va fi o 
împărăţie a Dreptăţii; că oamenii vor fi poporul lui 
Dumnezeu, iar El va fi Dumnezeul lor în dreptate şi 
adevăr; pământul va da venitul său şi cerul rouă sa şi 
Domnul nu va înceta de ale face bine oamenilor, şi 
frica lor o va înlătura pentru totdeauna (Zach. 8:3, 8, 
12, 15); că locuitorii unei cetăţi vor merge la altă 
cetate, şi vor zice: să mergem repede să ne rugăm 
Domnului şi să căutăm pe Dumnezeul oştirilor; şi ei 
vor merge, da popoare multe şi naţiuni puternice vor 
veni să caute în Ierusalim pe Dumnezeul oştirilor şi 
să se roage Lui (Zach. 8:21, 22); că arcul rezbelului 
va fi stârpit, iar Domnul va vorbi popoarelor pace; 
că graniţele de azi vor fi ridicate, domnia Domnului 
fiind peste întreg pământul—de la o mare până la 
altă mare, şi de la Eufrat până la marginele 
pământului; că grâul [simbolul fiilor lui Dumnezeu] 
va veseli pe tineri, şi mustul [doctrine noui] pe 
fecioare (Zach. 9:10, 17); că Domnul va fi Regele 
peste întreg pământul şi oamenii vor locui în el, şi 
nu va mai fi nimicire în ţară, ci vor fi toţi sfinţi 
DomnuluiZach.14:9, 11, 20. 
23. Malachi a prezis că de la răsăritul până la apusul 
Soarelui numele Domnului va fi mare între popoare; 
şi din toată inima se va înălţa adoraţiune pentru 
numele Său (Mal. 1:11); că pustitorul va fi înfrânat 
şi nu va mai fi îngăduit să strice fructul pământului; 
nici via nu va mai aduce fructe necoapte; părăsiţii 
vătămători, vermii şi mi crobii vor fi un lucru al 
trecutului. Recolta va fi din belşug pretutindeni 
(Mal. 3:11); iar Christos, Capul şi Trupul, se va 
ridica ca Soarele mare al Dreptăţii cu vindecare sub 
aripile sale, nutrind şi ridicând pe cei ce vor la 
desăvârşire, cu aceeaşi grijă care se dă viţeilor 
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îngrăşaţi—căror acuma se dă mai multă atenţiune 
decât finitele omeneşti.— Malachi 4:2.  
24.   loan Botezătorul a fost următorul şi cel din 
urmă dintre Profeţii sfinţi, pentru că Isus a zis: 
„Legea şi Pro-fetii până la Ioan." (Luca 16:16) Iar 
Ioan, se zice, privind spre Isus, a zist: „Iată a lui 
Dumnezeu Miel care ridică pă-catul lumii."—Ioan 
1:29; Matei 11:9, 11. 
4:11. Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru.—
„Tatăl ceresc ni se arată desăvârşit în toate însuşirile 
Sale de nobilitate şi caracter; desăvârşit în Dreptate, 
astfel că sentinţele Legei Lui drepte nu pot fi călcate, 
nici de El însuşi; desăvârşit în înţelepciune, astfel ca 
planul şi orânduirea Sa, nu numai în ce priveşte 
facerea omului ci şi mântuirea lui, ispăşirea şi 
eliberarea lui din urmă, erau aşa de desăvârşite încât 
nici o problemă nu se putea ridica care să aducă o 
schimbare planului dumnezeesc; după cum este 
scris—„Eu sunt acelaşi, eu nu mă schimb, zice 
Domnul; şi cunoscute sunt lui Dumnezeu de la 
început toate lucrurile Sale; desăvârşit în Iubirea Sa, 
astfel că o iubire mai mare nu este cu putinţă, şi 
totuşi aceasta Iubire stă în bilanţă şi în deplină 
legătură cu toate celelalte însuşiri dumnezeeşti, ast-
fel că păcătoşii pot fi iertaţi numai ţinând seamă de 
planul alcătuit pe temeliile dreptăţii de către 
înţelepciunea dum-nezeească; desăvârşit 
deasemenea în Putere, astfel că toate planurile Sale, 
intenţiunile bune şi scopurile Sale şi orânduirile 
iubite, toate coordonate şi în strânsă legătură, vor fi 
duse la un sfârşit glorios, conform planului Său de la 
început; după cum este scris—„Aşa va fi Cuvântul 
Meu, rare iese din gura Mea; nu se va întoarce la 
Mine deşert, ci va împlini toate câte am voit, şi va 
prospera în toate cîte l-am trimes."—Isaia 55:11; 
Mal. 3:6; Fapte 15:18; E34. 
Să primeşti mărirea.—Toată mărirea, după ceea 
greacă. 
Şi cinstea şi puterea.—„Poate Scriptura aceasta să se 
îndeplinească cândva? ar putea fi caracterul lui 
Dumnezeu apreciat de fiinţele inteligente, cinstite, 
drepte şi cu inimi iubitoare—chiar şi nedesăvârşite 
cum sunt astăzi—dacă undeva într-un colţ al 
Universului s-ar găsi astfel de torturi şi chinuri a 
creaturilor Sale, după cum crezurile Evului-Mediu l-
au arătat şi zugrăvit, prin iad şi purgator? De sigur 

nu!"—B. S. M. 
Pentru că Tu ai făcut toate.—Toate lucrurile, 
Universul [greceşte]. „Prin coridoarele veacurilor El 
a prevăzut în scopurile Sale gloria unei creaţiuni 
inteligente asemenea Lui, stabilită în dreptate şi 
vrednică de darul vieţii eterne. In aceasta El a 
prevăzut plăcerea unui Creator şi bucuria unei 
creaţiuni desăvârşite, şi cu o răbdare pacinică El a 
hotărât să aştepte această desvoltare glorioasă a 
planului Său."—W. T. -95-154. 
Şi pentru voia Ta erau şi fură create.—„Precum într-
o oglindă faţa răspunde la faţă, aşa între Creator şi 
creatură, El a dorit ca iubirea să răspundă la iubire, 
admiraţia la admirţie, virtute la virtute şi har la har. 
In aceasta, bunătatea naturală a Creatorului şi 
bunăvoinţa generoasă a creaturei şi gratitudinea 
filială a acestora, să întrunesc în fericire mutuală. 
Dumnezeu este fericit în îndeplinirea şi exerciţiul 
tuturor trăsăturilor nobile ale măreţului său caracter, 
care fericire e lărgită prin aprecierea ei din partea 
creaturilor Sale, şi prin arătarea în ei a aceloraşi 
calităţi şi trăsături de inimă şi minte. Omul 
asemenea trebuie să realizeze şi să se folosească de 
nobila zestre a naturei sale şi se formeze un caracter 
mode lat după cel al Tatălui Ceresc, şi care să aibă 
aprobarea Sa, dacă el ar voi să afle acea fericire 
adevărată care constă din aprobarea propriei sale 
conştiinţă şi cea a Creatorului şi Judecătorului său, 
în bunătatea căruia să află viaţă, şi la a cărui mână 
dreaptă să află plăceri fără de capăt."—Psa. 16:12; 
W. T. -95-167. 

 
Soarele inimei mele, Tatăl meu scump, 

Când Tu eşti aproape, eu noaptea n-o simt; 
O! de nu s-ar ivi vr-un nor pe pământ, 

Ca să te facă nevăzut ochilor celor ce-ţi cânt. 
Paza inimei mele, deşi o mare furtună, 
Şi cete de duşmani voesc să mă răpună; 

Adăpostul şi fuga mea e la Tine, 
Inainte-ţi orice duşman trebuie să se închine. 

Ertarea şi preamărirea Tu o dai, 
Acelora cari aproape de Tine găsesc al lor trai; 

Şi nu împiedici de la nici un bine, 
 Oaia care veşnic de turmă se ţine. 
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APOCALIPSUL 5 
 

EXECUTORUL PLANULUI 
5:1. Si văzui în mâna dreaptă.—„Planul Divin, 
cunoscut numai Tatălui, Dumnezeu însuşi, era ţinut 
în mâna Sa proprie—în puterea Sa — până o să se 
dovedească cineva vrednic să-l cunoască, şi să-i 
devie executorul ca trimes preaonorat al lui 
Dumnezeu."—E36. 
A Celui care şedea pe Tron.—„Cel care şedea pe 
Tron este Dumnezeu însuşi. Iar cartea din mâna Sa 
dreaptă, era Planul de Răscumpărare al omenirii, 
sigilat [închis] de toţi până se va găsi unul dovedit 
vrednic să o deschidă."W. T. -97-150. 
O carte.—„Nu Biblia, ci Planul Divin, cu timpurile 
şi anotimpurile Sale." (W. T. -16-252) „Aceasta 
Taină, Secretul Domnului, necunoscut de nimenea 
altul afară de Dânsul—Planul Său pentru mântirea 
lumii."—W. T. -97-256. 
Scrisă pe dinainte.—Scrierea din faţă sau dinainte, 
arată -îndeplinirea a toate cele profeţite dinainte. 
Ori-ce cuvânt al profeţiilor Cuvântului lui 
Dumnezeu este sigur de o îndeplinire. „Căutaţi în 
cartea Lui Dumnezeu şi cetiţi: nici una din acestea 
nu va lipsi, nici una din ele nu va da greş; căci 
aceasta a ordonat gura Mea." (Isa. 34:16) „Cartea 
aceasta conţine toate întâmplările ce să perândă 
acuma, şi se vor perândă în timpul de o mie de ani, 
până la sfârşitul ei—până ce toate făpturile din cer, 
pe pământ şi din mare, vor aduce laudă, cinste 
mărire şi putere Celui care sade pe Tron şi 
Meluşelului în veci vecilor.-Apoc. 5:13." (W. T. -09-
243 „Popoarele din răsărit obicinuesc a scrie de la 
dreapta la stânga; iar cele din apus şi miază-noapte 
de la stânga la dreapta; dară grecii câteodată 
obicinueau a scrie când într-un fel când într-altul."—
McC. 
Cuvântul este scris lămurit pe dinafară, aşa că 
oricine să-1 poată ceti, însă a nu-i putea înţelege 
însemnătatea lui fără ajutorul dumnezeesc. Intre 
timp, din vârstă în vârstă, întâmplările prezise să 
petrec cu precisiune în feliul cum s-au spus. 
Obiceiul de a scrie, parte de la stânga la dreapta, 
parte de la dreapta la stânga, face cu putinţă 
îndeplinirilor să urmeze profeţiilor cu exactitate, de 
la început până la sfârşit, cuvânt după cuvânt şi literă 
după literă. Scrie un cuvânt pe o coală de hârtie, 
întoarce-o apoi pe cealaltă parte, şi priveşte-o 
ţinându-o în faţa unei lumini puternice. Aşa este şi 
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Profeţiile par lucruri 
ciudate până le soseşte timpul cuvenit de a le vedea 
şi înţelege în lumina lor adevărată, şi atunci devin 
clare ca cristalul. Ceea ce să putea vedea numai ca 
prin sită sau descrie numai în mod nedesăvârşit până 
la ruperea sigi-lului tăinuitor, nu mai e taină după ce 

sigilul este rupt, pentru că atunci cartea poate fi 
întoarsă sau deschisă şi ţinută în dreptul luminii care 
îi dă deslegarea. Atunci îndeplinirile se văd 
potrivindu-se profeţiilor ei. Dacă liniile nu sunt 
clare, atunci din oareşcare cauză noi ne uităm asupra 
lor din afară şi nu din lăuntru. 
Şi pe dinapoi.—„Afară de promisiunea [scrisă pe 
partea dinafară a cărţii] că vom fi mântuiţi prin 
„Seminţia femeii" nu să putea şti nimic despre 
măritul plan al mântuirei şi restatornicirei omeneşti, 
până ce Fiul lui Dumnezeu, părăsind mărirea fiinţei 
sale spirituale a luat natura noastră şi prin jertfirea 
de Sine ne-a răscumpărat de la moarte. Şi atunci, noi 
cei nedesăvârşiţi primind prin credinţă meritul 
sacrificiului Său, şi astfel îmbrăcându-ne în alb 
[dreptatea Sa), suntem socotiţi vrednici a privi în 
cartea tainelor cum El rupe un sigil după altul."—W. 
T. -02-332; Ezek. 2:9, 10. 
Pecetluită cu şapte peceţi.—„Lucrurile pecetluite nu 
erau cuvenite de a fi înţelese nici chiar de 
Răscumpărătorul nostru până după primirea din 
partea Sa a toată puterea în cer şi pe pământ, după 
învierea Sa. Atunci executarea exclusivă a Planului 
dumnezeesc a fost lăsată în seama Lui."—W. T. -16-
253. 
5:2. Şi văzui înger puternic.—întruchiparea Legii, 
înger înseamnă trimis, sol sau orice alta ce 
îndeplineşte un lucru ordinat. „Cel ce face pe îngerii 
Săi vânturi şi pe slujitorii Săi pară de foc [cauzează 
vânturile, şi chiar flacăra focului, cum a fost în cazul 
Sodomei şi Gomorei, să-i îndeplinească 
scopurile].—Evr. 1:7. 
Vestind.—In chipuri, figuri, semne şi simbole.—Evr. 
10:1, 2. 
Cu glas mare.—Toi timpul de la căderea lui Adam şi 
înainte. 
Cine este destoinic.—„Timpul acestei întrebări 
cuprindea periodul dinainte de venirea lui Isus pe 
pământ, până la învierea Sa din groapă. Dumnezeu a 
dat privilegiul acesta celui mai onorat din toată 
oastea cerească de a se dovedi destoinic să deschidă 
cartea, marele Plan dumnezeesc, şi de a le duce Ia 
îndeplinire întocmirile lui; iar El n-a lăsat privilegiul 
acesta să treacă pe lângă dânsul, chiar şi dacă â 
trebuit să-1 coste 33 de ani de înjosire, până la moar-
tea cea mai ruşinoasă. El s-a dovedit destoinic, 
ducând la îndeplinire prevederea acelui plan, partea 
primă la întâia Sa venire, iar partea a doua, o va 
aduce la îndeplinire în cursul miei de ani."—W. T. -
16:252. 
Să deschidă Cartea.—„întrebarea: cine este 
destoinic să deschidă cartea şi să desfacă peceţile ei? 
fusese pusă prin timp de patru mii de ani, de la 
auzirea făgăduinţei că Seminţia femei va zdrobi 
capul Şarpelui, iar chestia mai importantă la ordinea 
zilei a fost.—Cine va fi socotit vrednic de 
Dumnezeu să ducă la îndeplinire măreţul Său plan şi 
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graţioasele Sale prevederi, şi de a fi astfel onorat mai 
presus de toţi alţii, ca Solul Legământului de Har a 
lui Dumnezeu?"—W. T. -97-150. 
Şi să desfacă peceţile ei.—„Ioan aude strigătul: cine 
este destoinic să deschidă Cartea şi să desfacă 
peceţile?—adecă cine este vrednic de a fi încredinţat 
cu executarea sau ducerea la îndeplinire a marelui 
Plan Divin, minunat prin înţelepciunea fără margini 
şi dragostea fără fund, şi prin lungimea, lărgimea, 
adâncimea şi înălţimea lui, care întrec orice 
pricepere omenească?"—W. T. -97-256. 
5:3. Şi nimenea în Cer.—Nici un înger nu s-a 
dovedit destoinic pentru aceasta. „La cari lucruri 
îngerii doresc să se uite de-aproape."—l Pet. 1:12. 
Nici pe pământ.—Nici un om pe pământ nu era 
destoinic sau vrednic. „Frate pe frate nu poate 
răscumpăra de la moarte, nu poate da lui Dumnezeu 
preţul răscumpărării sale."(Psa. 49:8) „Nu este drept 
nici unul măcar; pentru că toţi păcătuiră şi au lipsă 
de mărirea lui Dumnezeu."— Rom. 3:10, 23. 
Nu putea să deschidă cartea.—„Ioan a privit în 
icoană ca să vadă cine va fi acel destoinic, dar nu se 
găsea nimeni."—W. T. -09-243. 
Nici să se uite în ea.—In lumina acestei Scripturi, 
cine poate îndrăzni cu proprie putere, înţelepciune şi 
dreptate să încerce să tălmăcească Cuvântul lui 
Dumnezeu, sau să ieie vre-o parte la executarea 
Planului?—Evr. 12:18-29.  5:4. Şi plângeam tare.—
„Ioan era foarte trist şi îi părea foarte rău că 
Dumnezeu are nişte scopuri atât de mari şi 
frumoase, pline de îndurare şi binecuvântare pentru 
om, dar cari nu vor putea fi aduse la îndeplinire din 
lipsa unuia care se fie destoinic sau demn de a le fi 
executorul."— W. T. -09-243. 
Că nimenea.—Nici o fiinţă în tot Universul. 
N-a fost găsit destoinic să deschidă cartea.—
Punându-se întrebarea, iar negăsindu-se nimenea 
destoinic nici în cer nici pe pământ, s-a produs o 
linişte şi tăcere în tot Universul [reprezintând starea 
lucrurilor înainte de venirea lui Isus], iar Ioan a 
început a-şi zice sie-şi astfel: Ah! noi nu vom putea 
cunoaşte niciodată bunătatea lui Dumnezeu şi 
planurile Sale înţelepte pentru mântuirea şi fericirea 
făp-tuirlor Sale, pentru că nimenea nu să arată 
destoinic să se uite în ele, să le cunoască s-au să le 
aducă la îndeplinire.-W. T. -97:150;Ioan 1:27; Mat, 
8:8. 
 Nici să se uite în ea.—„Aşa a fost, că nici Domnul 
nostru Isus, după cum însuşi a mărturisit, n-a putut 
cunoaşte în deplin toate lucrurile din planul Tatălui, 
până după îndeplinirea sacrificiului Său şi scularea 
Sa din mormânt. Atunci cunoştinţa Lui despre planul 
Tatălui deveni desăvârşită. (Mark. 13:32)"—W. T. -
97-150. 
 5:5. Şi unul dintre bătrâni.—Profeţia de pe patul de 
moarte a lui Iacob. Identificarea sau cunoaşterea 
acestui bătrân, ne face în stare să cunoaştem şi pe 

ceilalţi douăzeci şi trei.—Apoc. 4:10. 
îmi zice.—„Iuda pui de leu este. Sceptrul din Iuda nu 
se va depărta, nici legislatoriul dintre picioarele lui, 
până ce va veni Silo; şi aceluia îi vor da popoarele 
ascultare."—Fac. 49:9, 10. 
Nu plânge: iată a biruit Leul.—„Sfântul şi Dreptul; 
cel Drept."—Fapte 3:14; 22:14. 
Care este din seminţia lui Iuda.—„Preţul acesta 
mare la care Israilul aspira veacuri dearândul, a fost 
câştigat de Leul din Seminţia lui Iuda. (Evr. 
7:14)"—B85. 
„Ca un exemplu despre pretenţiunele greşite de mai 
târziu, amintim faptul unui papă nu de mult, care în 
suirea sa  pe tronul papal, şi-a luat titlul de Leo XIII-
lea, iar imediat după aceea şi-a subscris numele 
astfel: Leo de tribus Juda —Leul din Seminţia lui 
Iuda."—B316. 
Rădăcina lui David.—„Nu ca Logos în starea sa pre-
umană, şi nici ca omul Isus, a fost Domnul din 
rădăcina lui David; ci ca înviatul Mesia."—E136; 
Isa. 11:1; Rom. 15:12; Apoc. 22:16. 
Să deschidă cartea.—„Când Domnul nostru Isus şi-a 
dovedit pe deplin credincioşia Sa Tatălui ceresc, prin 
ascultare până la moartea cea mai ruşinoasă, moarte 
pe cruce, atunci şi prin aceasta El a devenit vrednic 
de toată încrederea şi bizuirea Tatălui."—E37. 
Şi cele şapte peceţi ale ei.—„Să destăiunească, prin 
ducând la îndeplinire, întregul Plan dumnezeesc. 
Mare a fost favoarea pusă asupra Celui Drept din 
seminţia lui Iuda, prin aceea că i s-a îngăduit să 
desfacă peceţile; şi mare este privilegiul dat acelora 
cari sunt permişi să se uite în lăun-tru după 
desfacerea lor."—W. T. -02-332; Apoc. 5:2; 6:1. 
5:6.   Şi văzui între tron.—„La sânul Tatălui."—Ioan 
1:18. 
Şi cele patru fiinţe.—„Chip al fiinţei Lui. (Evr. 1:3) 
Cele patru însuşiri de caracter ale lui Dumnezeu: 
Dreptatea, Puterea, Iubirea şi înţelepciunea. 
Şi între bătrâni.—Tema principală a toate profeţiile 
celor 24 de Profeţi.—Apoc. 4:10. 
Un meluşel stând ca înjunghiat.—„Iată a lui 
Dumnezeu Mel, care ridică păcatul lumii." (Ioan 
1:29, 36) Nu a fost cu putinţă pentru Domnul să 
cunoască deplinătatea Planului dumnezeesc până nu 
s-a dovedit mai întâiu destoinic prin ascultarea sa 
până la moarte."—-W-. T. -06-39; Isa. 53:10; Fapte 
8:32; l Pet. 1:19. 
Având şapte coarne.—Putere desăvârşită. „Datu-mi-
s-a toată puterea în cer şi pe pământ."—Mat. 28:118; 
l Şam. 2:1, 10; Deut. 33:17; l Regi 22:11. 
Şi şapte ochi.—înţelepciune desăvârşită. „In care 
sunt ascunse toate comorile înţelepciunei şi 
cunoştinţei."—Col. 2:3; Zach. 3:9; 4:10; Apoc. 1:4; 
3:1; 4:5; 2 Cron. 16:9. 
Care sunt cele şapte Spirite ale lui Dumnezeu.—Sau 
lumini de foc.—Apoc. 4:5. 
Trimise în tot pământul.—Vezi Apoc. 1:4.  
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5:7. Şi veni şi luă cartea.—„Lui i-a fost încredinţată 
marea carte, ca rând pe rând, la timpul cuvenit, toate 
minunatele previziuni ale Planului Divin să fie 
îndeplinite în preamărirea Bisericei şi în 
binecuvântarea tuturor neamurilor de pe pământ."—
W. Ţ. -06-39. 
Din mâna dreaptă.—Vezi Apoc. 5:1.    
Celui care şade pe tron.—Creatorul suprem. Dacă 
Isus şi Tatăl sunt o persoană, o Treime—„una în 
persoană şi egali în mărire şi putere," atunci cum s-
ar putea ca unul să vie la celalalt după ceva, sau cum 
ar putea ca El să vie la sine însuşi după ceva, care o 
are şi şi-o dă tot Lui? 
5:8. Şi când luă cartea.—Fiind îndreptăţit la aceasta 
prin destoinicia Sa care s-a dovedit prin ridicarea 
Lui din moarte şi înălţarea Lui la natura 
dumnezeească. 
Cele patru fiinţe.—Dreptatea, Puterea, Iubirea şi 
înţelepciunea.—Apoc. 4:6, 7. 
Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni.—Veştile sau 
profeţiile celor douăzeci şi patru de Profeţi.—Apoc. 
4:10. 
Căzură înaintea Meluşelului.—I-au adus cinste şi 
laudă Biruitorului asupra păcatului şi morţii. 
Având fiecare citară [harfă].—Dând cele mai 
frumoase melodii ce le-a auzit cândva urechile 
muritorilor.—Apoc. 15:1-4; 4:10. 
Şi cupe de aur.—Cădelniţe, tămâietoare, asemenea 
celor întrebuinţate la Altarul de Aur.—Ex. 25:29; 
30:1-9. 
Pline de tămâie.—Dulcele odor al inimilor paciente 
[răbdătoare], scumpe în amintirea Tatălui, cari îl 
imploară [roagă ferbinte şi stăruitor] pentru 
dragostea şi înţelepciunea dumnezeească.—Psa. 
141:2; Ex. 30:38; Lev. 16:12, 13; Luc. 1:9, 10; Fapte 
10:4. 
Care sunt rugăciunele sfinţilor.—Cari s-au făcut, 
conform orânduielei Tatălui, în numele Celui care 
este onorat aici. —Ioan 16:23; Ef. 2:19. 
5:9. Şi cântă cântare nouă.—„Aceasta înseamnă că 
Planul dumnezeesc a fost făcut cunoscut—în 
întregime— pentru că deja El avea oareşicare 
cunoştinţă despre el, dar acuma i se descoperise în 
totul."—W. T. -16-253; Psa. 40:3; Apoc. 14:3. 
Zicând: vrednic eşti să iei cartea.—Vrednic eşti de 
„numele care este mai presus de orice nume."—Fil. 
2:9. 
Şi să deschizi peceţile ei.—Să descoperi minunata 
metodă prin care Tatăl va desvolta pe mântuitorii 
lumii.—Obadia 21. 
Fiind că fuşi înjunghiat.—El şi-a jertfit voinţa Sa, 
dar aceasta nu era de-ajuns. „Dumnezeu voia ca El 
să jertfească nu numai voinţa Sa, ci chiar viaţa, ca 
fiinţă ome-nescă. Când toate aceste probe El le 
îndeplini prin moartea Sa pe cruce, Dumnezeu i-a 
dăruit un nume căruia toţi vor trebui să se plece, atât 
în cer cât şi pe pământ, şi să-1 recunoască ca pe cel 

mai presus onorat de Tatăl."—W. T. -16-252. 
Şi răscumpăraşi.—„Agorazo. Acest cuvânt 
înseamnă a cumpăra pe piaţa liberă."—l Cor. 6:20; 
Gal. 3:13; Ef. 1:7; Col. 1:14; l Pet. 1:18, 19. 
Pentru Dumnezeu.—„Ce spun Scripturile despre 
sacrificiul lui Christos, jertfa adusă de El? Zic ele că 
a fost făcută lui Satan (l Cor. 10:20) sau lui 
Dumnezeu? Noi răspundem, că toate jertfele din 
epoca evreiască, cari jertfe tipificau pe aceasta jertfă 
mai bună care ridică păcatele lumii, erau aduse lui 
Dumnezeu prin înaltul preot, care era un tip al 
Domnului Isus.—E449. 
In sângele Tău.—„Căci dacă sângele de ţapi şi de 
tauri... sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu cât mai 
mult sângele lui Dumnezeu."—Evr. 9:13-15. 
Din orice seminţie.—„In urmaşii tăi binecuvântate 
vor fi toate neamurile pământului."—Fapte 3:25. 
Şi limbă.—„Tot genunchiul se va pleca înaintea mea, 
toată limba îmi va jura."—Isa. 45:23. 
Şi popor.—„Cerurile prochiamă dreptatea Lui, şi 
toate popoarele văd mărirea Sa."—Psa. 97:6. 
Şi neam.—„Şi în Seminţia ta se vor binecuvânta 
toate neamurile pământului."—Fac. 26:4, 22:18; 
Apoc. 14:6. 
5:10. Şi făcuşi Dumnezeului nostru împărăţie.—
„Aceasta va fi împărăţia sfinţilor, în aceea, că ei vor 
domni şi judeca şi binecuvânta lumea împreună şi 
sub conducerea lui Isus, care va fi Regele-Şef al 
acelei clase de împăraţi. (Rom. 8:17, 18) Adevăraţi 
stăpânitori ai împărăţiei vor fi numai Domnul nostru 
cu Turma Sa Mică, Mireasa, cei aleşi."— D618; 
Luca 12:32. 
   Şi preoţie [nu preoţi, aşa spune cuvântul 
grecesc].— „Pregătirea dumnezeească a unei Preoţii 
Regeşti arată slăbiciune, nedesăvârşire din partea 
omenirei în ajutorul căreia aceasta preoţie 
împărătească este orânduită să vie într-ajutor, pentru 
ai învăţa, şi pentru a primi jertfele pentru păcat, şi 
cărora în schimb să le dea binecuvântare şi 
iertare."E476; l Pet. 2:5, 9; Apoc. 1:6; 20:6. 
Şi vor împăraţi.—„Dară înainte de ce preoţimea 
regească îşi începe domnirea ei, trebuie să sufere cu 
El, ca parte din sacrificiile antitipice."—„Se umple 
cu totul lipsurile suferinţelor lui Christos." (2 Tim. 
2:12; Col. 1:24)—T. § 36, 37. 
Pe.—Epi, asupra.—Apoc. 6:16. 
Pământ.—„Şi domnia şi puterea şi măreţia regatelor 
de sub tot ceriul, se vor da poporului sfinţilor celui 
Prea-înalt, a cărui domnie va fi domnie eternă, şi 
toate popoarele îl vor servi şi-1 vor asculta. (Dan. 
7:27)"—-D618 
5:11. Şi văzui.—Ioan văzu aceasta în viziune şi o va 
vedea aevea. 
Şi auzii-Ioan auzi în viziune şi va auzi aevea. 
Ca glas de îngeri mulţi.—Afară de nenumăratele oşti 
cereşti, îngerii, se va găsi Turma cea Mare în aceasta 
gloată fericită. Intâmplările de aici şi până la 
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sfârşitul capitolului sunt o descriere pitorească a 
ceea ce se va întâmpla la sfârşitul miei de ani. 
  Împrejurul Tronului.--„In cercul Cerului" 
(Iov22:14), cercul Universului. 
  Şi al fiinţelor.—Dreptatea,  Puterea, Iubirea şi 
înţelepciunea.—Apoc. 4:6, 7.  
  Şi al bătrânilor.—Profeţiile.—Prov. 4:10. 
  Şi numărul lor.—„Al căror număr nici un om nu-l 
ştie." —Apoc. 7:9, trad. engl. 
  Era zecimi de mii de zecimi de mii şi mii de mii.—
Numărul Turmei celei Mari, în aparenţă, va trece 
peste o sută de milioane. Num. 4:46-48 şi Ex. 28:1, 
arată numai câte un preot la fiecare 2,860 de Leviţi, 
care înmulţiţi cu 144,000 de preoţi [Turma cea 
Mică], ar face numărul total al Turmei cele Mari 
aproximativ 411,840,000.Daniil 7:10. 
5:12. Zicând cu glas mare.—Turma cea Mare vor fi 
nişte lucrători foarte înfocaţi dincolo de văl, pentru 
că de fapt ei iubesc pe Domnul din toată inima, şi 
din tot sufletul şi din toată puterea lor (Marc 12:30), 
şi au nevoe numai să fie liberaţi spre a da un avânt 
deplin iubirei lor. 
Vrednic este Meluşelul cel înjunghiat.—„Domnul 
nostru Isus a dovedit înaintea Tatălui, a îngerilor şi a 
fraţilor săi, statornicia fidelităţii sale către Tatăl şi 
Legea Sa, arătând astfel că Legea nu era peste 
putinţa omului desăvârşit de 
a o ţinea, şi deci Legea lui Dumnezeu este bună şi 
dreaptă, fapt care El l-a dovedit prin tinerea ei sub 
cele mai ne- favorabile împrejurări."-E120. 
Ca sa ia puterea.—Turma cea Mare vede cu umilire 
că credincioşia,  silinţa şi zelul lor n-a  fost deajuns 
pentru  ai înălţa pe ei la putere. 
Şi bogăţie.—Ei îşi dau seama acum că ei n-au 
adunat toate tesaurele pe care ei le-ar fi putut, ci au 
îngropat talenţii [însuşirile] lor în lucruri pământeşti. 
Şl înţelepciune.—Ei îşi dau seama de 
neînţelepciunea lor căutând mărirea oamenilor şi că 
Turma Christos, care în aparenţă erau nebuni pentru 
Christos, au fost de fagţjcei mai înţelepţi dintre 
înţelepţi.     
Şi tărie.—Ei recunosc că au întrebuinţat tăria sau 
puterea lor pentru a suporta şi păstra asezămintele 
cari mai de grabă împiedecau decât ajutau pe 
Mireasa lui Christos să se pregătească pe sine.    , 
Şi cinste.—Ei recunosc că, ca clasă ei au căutat şi 
căpătat cinstea care vine de la oameni, însă n-au 
căutat pe cale potrivită cinstea care vine numai de la 
Dumnezeu. 
Şi mărire.—Ei recunosc că n-au îndeplinit înaltele 
con-diţiuni ale jertfirei de sine, şi deaceea sunt 
nevrednici de aceasta înaltă răsplată.   
Şi binecuvântare [aşa zice în greceşte].—Ei simt că 
binecuvântările date lor de Domnul au fost în mod 
egoist şi necugetat folosite numai pentru ei şi familia 
lor, fără nici o gândire serioasă la trebuinţele 
familiei Domnului; şi că foarte potrivit, şi cu tot 

dreptul cea mai mare binecuvântare a 
binecuvântărilor—privilegiul de a aduce bine-
cuvântările lui Dumnezeu lumei sărmane—să dă 
celor cari au avut toată silinţa „celor care după 
stăruinţă de bună lucrare [au] căutat mărire, cinste şi 
nemurire." (Rom. 2:7) Astfel ei laudă pe Meluşel şi 
Mireasa Sa,pentru că aceştia sunt una.—Apoc. 19:7. 
5:13. Şi pe orice făptură.—După ce vor fi nimiciţi 
toţi incorigibilii, care va avea loc Ia sfârşitul Vârstei 
Mileniale [şi aceasta, va fi în sine o binecuvântare 
pentru aceia care nu vor se facă folos cuvenit de 
viaţa lor]. 
Care este în cer.—„Şi să se închine Lui toţi îngerii 
lui Dumnezeu." (Evr. 1:6) „Inchinaţi-vă Lui, toţi 
zeii."—Psa. 97:7. 
Şi pe pământ.—Toată omenirea.—l Cor. 15:25. 
Şi din mare.—Ori care dintre aceste înţelesuri este 
adevărat: „Clasa de oameni ce continuă a fi „în 
mare," adecă nestingheriţi şi nefiind subt controlul 
religiunei, vor înceta de a mai fi. A doua: învierea 
morţilor nu va cuprinde numai pe cei din morminte, 
cari, „când vor auzi glasul Lui, vor eşi" (Ioan 5:28, 
29), ci şi pe aceia cari s-au pierdut în valurile mării, 
vor f i readuşi: „Şi dete marea pe morţii care sunt în 
ea."—Apoc. 20:13. 
Adecă pe toate dintr-însele.—„Ca în numele lui -
Isus să se plece orice genunchi al celor cereşti, şi al 
celor pământeşti, şi al celor de sub pământ."—Fil. 
2:10; Ef, 1:10; Col. 1:20. 
Le auzii zicând.—Miriadele de fiinţe fericite, de pe 
toate planetele create, de la cea mai mică până la cea 
mai mare, în cer şi pe pământ, recunosc cu bucurie 
izvorul de unde vine binecuvântarea lor.—Rom. 9:5. 
Cel care şade pe Tron.—Tatăl şi Prietenul nostru.—
l Cor. 29:11. 
Şi Meluşelului.—Răscumpărătorul şi Fratele nostru. 
Are lauda.—I se cuvine şi se dă. 
Şi cinstea.—Pe la timpul acela toţi vor fi ajuns să cu-
noască ce mare cinste s-a dat fiecăruia de a primi cel 
mai preţios dar al vieţii, şi vor recunoaşte cu bucurie 
izvorul de unde vine.—l Tim. 6:16. 
Şi mărirea Atotputernicului.—Toţi vor fi ajuns se 
cunoască mărirea vieţii pe planeta pe cari se vor fi 
aflând ei. „Sunt corpuri cereşti, şi corpuri 
pământeşti. Alta este strălucirea soarelui, şi alta 
strălucirea lunei, şi alta strălucirea stelelor; căci stea 
de stea să deosebeşte în strălucire."—l Cor. 15:40, 
41; Rom. 16:27; l Pet. 4:11; 5:11. 
In veci vecilor.—„In vârstele vârstelor," după 
greceşte. 
5:14. Cele patru fiinţe ziceau Amin.—Dreptatea, 
Puterea, Iubirea şi înţelepciunea unite declară că 
acesta este rezultatul glorios şi fericit. 
Şi bătrânii căzură şi se închinară.—Profeţiile clar 
mărturisesc, că nimeni dintre oameni, spiritele rele 
sau diavolul însuşi, nu poate să împiedece acest 
desăvârşit sfârşit al planului care a început atât de 
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minunat şi încă progresează 
—desăvârşirea, prin suferinţă, a Turmei Mici, a 
Turmei celei Mari şi, în adevăr, a întregei lumi.—
Apoc. 4:10.  

 
APOCALIPSUL 6 

 
ŞASE SIGILE ŞI PAPISMU 

6:l.   Şi văzui. — „Dumnezeu nu descopere planurile 
Sale numai pentru a satisface o plăcere a celor 
curioşi. Dacă am dori să înţelegem ceea ce se 
descopere în aceasta cart noi trebuie să avem o 
dorinţă sinceră de a cunoaşte ama-nuntele Planului 
lui Dumnezeu, cu acel scop în vedere, de  a  deveni 
conlucrători la el.  Numai aceştia singuri sunt demni 
de al cunoaşte, şi numai aceştia ajung a cunoaşte  
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu cari sunt scrise în 
Carte, în sensul de a le pricepe şi aprecia. Aceştia 
sunt drepţii pentru cari s-a semănat lumina 
[adevărul]. Aceasta vred-nicie să cere nu numai la 
început, ci în tot parcursul căii luminii. Dacă nu ne 
arătăm vrednici în urma deosebitelor probe cari ne 
sunt aplicate din timp în timp, noi nu putem înainta 
departe pe drumul luminii; şi dacă cei necredincioşi 
nu se trezesc şi ridică la mai mare sârguinţă şi 
trezvie, lumina deja în ei va deveni întunecoasă. Şi 
cât de mare şi puternic  trebuie să fie întunerecul 
unuia aruncat afară din lumină! (Matei 6:23)"—W. 
T. -02-332  
Când deschise Meluşelul. — „Desfacerea sigilelor a 
progresat în tot cursul Vârstei Evanghelice. S-a cerut 
tot Veacul acesta şi se va cere tot Veacul Milenar 
pentru a complecta Planul. Putem presupune că 
Domnul nostru Isus a devenit cunoscut cu toate 
trăsăturile lui după înălţarea Sa în prezenţa lui 
Dumnezeu. Domnul nostru a declarat, că precum 
Tatăl îi va descoperi Lui, El în schimb ni le va 
descoperi nouă."— W. T. -16-253; Apoc. 5:5-9. 
Pe una din cele şapte peceţi. — „Fiecare sigil cum el 
a fost desfăcut îngăduia Cărţii sau Tuiului să se 
deschidă din ce în ce tot mai tare, astfel că Taina lui 
Dumnezeu devenia din ce în ce mai lămurită."— W. 
T. -97-257. 
Şi auzii. — Urletul unui Leu. 
Pe una dintre cele patru fiinţe. — Dreptatea, 
înfăţişată prin Leu. — Apoc. 4:7. 
Zicând, ca vuet de tunet: vino şi uitate. — Ridicate şi 
vezi cum Dreptatea nemărginită îngăduie una din 
cele mai mari fapte ale nedreptăţii să se producă. 
6:2. Şi văzui.—Ioan a văzut în viziune prima 
trăsătură curioasă şi minunată a Planului Divin în 
permiterea răului în legătură cu epocile Bisericei, 
dincolo de epoca sa, adecă Smirna. 
Şi iată un cal alb.—Caii înseamnă doctrine. Calul 
alb au fost învăţăturile şi doctrinele Domnului nostru 
şi ale Apostolilor, recunoscute ca fiind singure în 
stare să reguleze credinţa şi purtarea Bisericei lui 

Dumnezeu. 
Şi cel care şedea pe dânsul.—Episcopul de la Roma, 
embrionul Papă, reprezentantul personal a lui Satan. 
Avea arc.—„întind limba lor, arcul lor de minciună; 
şi în pământul lor nu biruesc prin adevăr; ci trec din 
răutate în răutate şi de Mine nu ştiu, zice 
Domnul."—Ier. 9:3. 
Şi i se dete cunună.—Mare cinste şi stăpânire în 
Biserică. „Sub domnia lui Constantin [care şi-a 
asasinat (omo-rît) pe fiul său în acelaş an în care el a 
adunat Consiliul de la Mcea] opoziţia din Imperiul 
Roman contra Creştinismului a dat loc favoarei,. iar 
Imperialul Pontifex Maximus a devenit patronul 
mărturisitei dar apostatei Biserici a lui Chri-stos, 
care părăsise calea adevărului; şi, luându-o de mână, 
i-a ajutat să ajungă la o stare de popularitate şi vază 
din care mai târziu, când puterea Imperială a Romei 
deveni prea slabă, ea a fost în stare să-şi pună pe 
tronuri pe reprezentanţii ei ca stăpânitori supremi 
religioşi.—Pontifex Maximus."—£290. 
Şi eşi să biruiască şi a biruit.—Astfel vedem în 
aceasta primă perioadă o aparentă înfrângere a 
Dreptăţii nemărginite. In aparenţă, Dumnezeu a 
părăsit Biserica Sa lăsând în primejdie toate 
interesele ei prin aceea că a încredinţat puterea în 
manele sistemului ecclesiastic, sau preoţesc. Dar 
urmează ceva şi mai rău! 
6:3. Şi când deschisă pecetea a doua.—Descoperind 
perioada a doua a istoriei lui Antichrist. 
Auzii pe a doua fiinţă.—Puterea nemărginită.—Vezi 
Apoc. 4:7. 
Zicând: vino şi uitate.—Vino şi uitate cum 
nemărginita Putere consimţeşte la întâmplarea şi 
desvoltarea unui lucru ce pare biruitor tocmai contra 
sa. 
6:4.   Şi eşi alt cal.-—Un Cal-Crezuri, deosebite de 
învăţăturile Scripturei pe cari în mod fals voiau să le 
înfăţişeze [adecă crezurile]. 
Roşu ca focul.—Culoarea păcatului—
imperfecţiunea. „De vor fi păcatele voastre roşii ca 
cărmâzul."—Isa. 1:18. 
Şi cel care sădea pe damul.—Acelaş călăreţ, 
Antichrist. 
 I se dete să i-a pacea de pe pământ.—De a zăpăci 
pe toţi cei religioşi—cu alte cuvinte, pe întreagă 
biserica mărturisită a lui Dumnezeu.  
Şi să se înjunghie unul pe altul.—De a să da jos unul 
pe altul şi de a se nimici unul pe altul ca „învăţători", 
prin întrebuinţând puterea romană împotriva tuturor 
„ereticilor. 
Şi i se dete cuţit mare.—Precum Domnul avea o 
spadă mare şi puternică, Sabia Spiritului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu (Ef. 6:17), şi precum 
aceasta este înfăţişată ca eşind din gura Lui (Apoc. 
19:15), aşa şi Papizmul are o sabie-mare şi 
puternică, alta decât Sabia Spiritului şi împotriva 
aceştia, şi care este din gura Papizmului. [Cuvântul 
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de aici, cuţit se. deosebeşte de cuvântul „spadă" din 
Apoc. 1:16, şi se referă la cuţitul măcelarului.—Fac. 
22:6, 10] „Papii [fiecare la rândul său] erau capii 
"bisericei false, care este trupul său, totaşa precum 
Isus Christos este Capul Bisericei adevărate,  care 
este Trupul Său. Deoarece capul este reprezentantul 
trupului, iar gura vorbeşte în numele trupului, 
vedem, tocmai cum trebuia să ne aşteptăm, că 
aceasta însuşire a lui Antichrist este arătată în mod 
însemnat în Scripturi. In Dan. 7:8, 11, 25, şi Apoc. 
13:5, 6 gura lui Antichrist vine la iveală ca cea mai 
însemnată însuşire caracteristică a lui."—B304. 
Perioada aceasta, începând de la anul 325 d. Chr. şi 
care durează până la anul 539, a fost perioada 
făurirei crezurilor. „Apropiaţi-vă, puneţi picioarele 
voastre preste grumazii acestor regi." (Iosua 10:24) 
Ei erau odată foarte puternici, dar acuma aproape 
nevătămători. Domnul [Iosua, care înseamnă 
Mântuitor] i-a umilit prin sabia Spiritului Său, pusă 
în manele Pastorului Russell. 
„Nici Luca în Faptele Apostolilor, nici un alt scriitor 
înainte de secolul al 5-lea, nu aminteşte de vr-o 
adunare a Apostolilor cu scopul de a făuri crezuri. 
Dacă ei făceau asemenea crezuri, atunci acestea ar fi 
acelaşi în toate bisericile şi timpurile. Dar treaba stă 
tocmai din contră." [McC] 
Să spune că binecunoscutul „Crez Apostolic 
cuprindea toate articolele principale ale credinţei 
într-un Dumnezeu triune." Dar acesta n-a fost 
deajuns, şi de aceea Crezul Nicean l-a mai reparat 
puţin, la an. 325:„Credem în Unul Dumnezeu Tatăl 
Atotţiitorul, Făcătorul celor văzute şi nevăzute; şi în 
unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, care 
purcede de la Tatăl, Unul născut, care este din 
aceeaş materie ca şi Tatăl; Dumnezeu din 
Dumnezeu; Lumină din Lumină; Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat; creat şi nu făcut; 
din aceeaş materie ca şi Tatăl; de către care au fost 
făcute toate în Cer şi pe pământ; care s-a întrupat 
pentru noi oamenii şi mântuirea noastră, s-a făcut 
om, a suferit şi a înviat a treia zi. S-a suit la Cer; El 
va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Şi în 
Spiritul Sfânt. Dar aceia cari zic că a fost un timp 
când El n-a fost înainte de ce a fost zemislit; sau că 
El a fost făcut din ceea ce nu era; sau cine zice că 
Fiul lui Dumnezeu a fost făcut din altă materie sau 
esenţă, s-au făcut, sau schimbător, astfel de oameni 
îi blastămă biserica Catolică şi Apostolică." 
Cinci-zeci şi şase de ani mai târziu, la Consiliul al 
doilea Ecumenic din Constantinopol, în a. 381 un alt 
Crez a fost pus pe piaţă, anume Crezul Niceano-
Constantinopolitan. El urmează: „Cred într-unul 
Dumnezeu Tatăl Atottiitorul, Făcătorul Cerului şi fu 
pământului şi al tuturor lucrurilor văzute şi 
nevăzute; şi în unul Domn Isus Christos unul-născut 
Fiul lui Dumnezeu, carele din Tatăl s-a născut mai 
înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu 

adevărat din Dumnezeu adevărat, conceput dar nu 
făcut, fiind din aceeaşi materie cu Tatăl, prin care s-
au făcut toate lucrurile; care s-a coborît din Cer, 
pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră, şi s-
a întrupat de la Spiritul Sfânt în Fecioara Măria, şi s-
a făcut om, şi s-a răstignit pe cruce sub Filat din 
Pont. a pătimit, s-a îngropat şi a treia zi după 
Scripturi a înviat. Şi s-a suit la cer şi şade de a 
dreapta Tatălui; şi va veni iarăşi cu mărire să judece 
vii şi morţii, şi a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 
Mai cred în Sfântul Spirit, Domnul şi Dătătorul de 
viaţă, carele de la Tatăl şi de la Fiul purcede, şi care 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, 
care a grăit prin gura prorocilor. Cred în una sfântă 
biserică catolică, sobornicească şi apostolică. Cred 
într-un botez pentru iertarea păcatelor, şi aştept 
învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie." 
Acesta a făcut tot ce a putut până la al patrulea 
Consiliu Ecumenic, la a. 451, când s-a compus 
Crezul Chalcedo-nic. Dar azi se vorbeşte foarte 
puţin de acest crez; pentru că „cele două partide în 
Consiliu au fost ridicate până la înălţimea pasiunei, 
iar deliberările, mai cu seamă în partea întâia a 
Consiliului, au fost zgomotoase din cale afară, până 
ce comisarii civili şi senatorii au fost siliţi să 
intervină să spuie episcopilor să ţină ordine, căci 
astfel de zgomo-turi sunt o disgraţie." Totuşi îl 
reproducem pentru ceea ce este vrednic în el: „Noi 
mărturisim şi într-un gând învăţăm despre unul şi 
acelaş Fiu, Domnul Isus Christos, desăvârşit în 
dumnezeire, şi desăvârşit ca om, Dumnezeu adevărat 
şi om adevărat, care constă dintr-un suflet şi din 
trup; deaceeaş materie ca şi Tatăl-Capul, şi cu noi ca 
om; în toate asemenea nouă, afară de păcat; care a 
fost născut de Tatăl înainte de toate veacurile, după 
asemănarea Tatălui-Cap; iar în zilele din urmă a fost 
născut om asemenea oamenilor, din Măria Fecioară, 
mama lui Dumnezeu, pentru noi şi pentru mântuirea 
noastră; şi care trebuie recunoscut ca acelaş 
Christos, Fiul, Domnul, Unul Născut în două naturi, 
fără amestec, schimbare, împărţire sau despărţire; 
prin unirea lor aceste două firi nu-şi pierd 
deosebirea, ci din potrivă, fiecare natură să păstrează 
şi se găseşte în aceeaş persoană şi îutr-o singură 
ipostază, aşa că de şi el are două personalităţi, el nu 
este despărţit in două persoane, ci e acelaş Fiu, 
Cuvântul, Domnul nostru Isus Christos una şi aceeaş 
persoană." 
Un mister milos a ascuns numele şi data autorului 
Crezului Athanasian, crema tuturor crezurilor; dar el 
a fost probabil fabricat de Satana pentru 
întrebuinţare cam pela a. 539 d. Chr., şi a devenit 
foarte renumit. „Crezul acesta este primit de 
bisericile Greacă şi Romano-Catolică cum şi de cea 
Engleză, dar nu să întrebuinţează în slujba bise-ricei 
Episcopale din America," Ce fel de crez era acesta 
se va putea vedea din rândurile următoare luate 
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dintr-o publicaţie a Bisericei Anglicane din a. 1855: 
„Crezul Athanasian nu se bucură de prea mulţi 
prieteni ca parte a vre-unui serviciu public. Nime nu 
presupune că el a fost un produs a lui Athanasius. 
[Athanasius a fost înfiinţătorul sistemului mănăsti-
rilor. El era Episcopul de Alexandria şi prieten al 
împăratului Constantin care a izgonit în munţi pe 
AriusJ. Astăzi numai este nimeni ameninţat, cel 
puţin dintre noi, de rătăcirile ce el le osândeşte; 
pentru că nimeni nu crede astăzi că toţi cari sunt de 
religia Bisericei Greco-Catolieă sunt numai decât 
osândiţi vecinicului chin; şi astfel ori de câte ori el 
să citeşte, preotul ce face slujba, trebuie să spuie 
[prin crezul acesta] ceea ce nu crede nici el nici 
ascultătorii săi. Este adevărat, că prin deosebirea 
dintre Crezul propriu zis, şi clauzele lui, afurisitoare, 
el se poate împăca cu conştiinţa sa că nu spune o 
falsifi-caţie, dar şi aceasta este deajuns pentru 
înlăturarea lui din Liturghia noastră. Am avut şi 
avem în biserica noastră prea multe rezerve mintale. 
In ceea ce priveşte Sf. Treime este destul de 
susţinută prin crezul Apostolic şi cel Nicean." 
Pare aproape de necrezut că să mai găseşte cineva 
care să creadă în mod serios următoarea ciudată 
declaraţie: 
„Ori cine, ca să poată fi mântuit, trebuie înainte de 
toate să ţie religia şi credinţa Catolică, care credinţă, 
cine nu o va păstra întreagă şi neatinsa, nepângărită 
şi din toată inima, va suferi pierdere vecinică. Iar 
Credinţa Catolică este aceasta: că noi ne închinăm 
unui Dumnezeu în trei Fiinţe, şi Treimea într-o 
Fiinţă; dar persoanele nu se pot confunda iar materia 
[substanţa] nu se poate despărţi. Pentru că una este 
persoana Tatălui, alta a Fiului şi alta a Spiritului 
Sfânt. Dar dumnezeirea [Godhead] Tatălui, a Fiului 
şi a Spiritului Sfânt este una şi aceeaşi; mărirea 
aceaşi şi maiestatea co-eternă. Precum este Tatăl aşa 
este şi Fiul şi Spiritul Sfânt. Tatăl nefăcut, Fiul ne-
făcuţ, şi Spiritul Sfânt nefăcut. Tatăl necuprins, Fiul 
necuprins şi Spiritul Sfânt necuprins. Tatăl etern, 
Fiul etern şi Spiritul Sfânt etern. Şi totuş, ei nu sunt 
trei eterni, ci numai unul etern. Precum deasemenea 
ei nu sunt trei persoane de necuprins, nici trei 
nefăcuţi, ci unul nefăcuţ şi necuprins. Precum este 
Tatăl atotputernic aşa este şi Fiul şi Spiritul Sfânt 
atotputernic. Şi totuşi ei nu sunt trei atotputernici, ci 
unul atotputernic. Precum este Tatăl Dumnezeu, aşa 
este şi Fiul şi Spiritul Sfânt Dumnezeu. Şi totuş nu 
sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu. Precum 
este Tatăl Stăpân aşa este Stăpân şi Fiul şi Spiritul 
Sfânt. Pentrucă precum noi suntem siliţi de adevărul 
creştin să înţelegem că fiecare din aceste persoane 
este Dumnezeu şi Stăpân, tot aşa ni se opreşte de 
către Religiunea catolică să credem în trei Dumnezei 
şi trei Stăpâni. Tatăl nu este făcut de nime, nici creat 
nici născut. Fiul este numai de la Tatăl; nici făcut, 
nici creat, ci născut. Spiritul Sfânt purcede de la 

Tatăl şi de la Fiul; nici făcut, nici creat, nici născut, 
ci purcede. Astfel este numai un Tată, nu trei; un 
Fiu, nu trei Fii; un Spirit Sfânt nu trei Spirite Sfinte. 
Şi în această Treime nici unul nu e mai înainte sau 
mai pe urmă; nici unul nu e mai mare sau mai mic 
decât celalalt; ci toate trei persoanele sunt veşnice şi 
tot una. Astfel că în toate, cum s-a spus mai înainte, 
trebue preamărită o persoană în trei şi trei în una. 
„Prin urmare cine voeşte să fie mântuit trebue să 
creadă în Sf. Treime în modul acesta. Mai departe e 
nevoe pentru mântuirea veşnică ca să credem în 
întruparea lui Isus Christos. Pentrucă credinţa 
adevărată este că noi credem şi mărturisim că 
Domnul nostru Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, 
este şi Dumnezeu şi Om. Ca Dumnezeu, e făcut din 
materia Tatălui, născut înainte de toate; şi ca Om, 
din materia Mamei Sale, născut în lume. Dumnezeu 
desăvârşit şi om desăvârşit, cu raţiune şi trup 
omenesc. Egal Tatălui în ce priveşte firea 
dumnezeească şi mai prejos de Dânsul în ce priveşte 
firea omenească. Care cu toate că este Dumnezeu şi 
Om nu sunt două fiinţe, ci un singur Christos. Unul, 
nu prin schimbarea dumnezeirei Lui în om, ci prin 
aceea că s-a făcut om în Dumnezeu. Unul, nu prin 
amestecul materiei, ci prin unirea persoanei. 
Pentrucă precum sufletul şi trupul sunt un singur 
om, aşa şi Dumnezeu şi omul sunt un singur 
Christos. Care a suferit pentru mântuirea noastră, s-a 
pogorât în iad, a înviat a treia zi din mormânt. El s-a 
suit la Cer; El şade de-a dreapta Tatălui, 
Dumnezeului celui Atotputernic. De unde va veni să 
judece pe cei vii şi cei morţi. La venirea Lui vor 
învia toţi şi vor da socoteală pentru faptele lor. Iar 
aceia cari vor fi făcut bine vor merge în viaţa de 
veci, iar acei ce vor fi făptuit cele rele, vor merge în 
focul de veci. Aceasta este Credinţa Catolică în care 
dacă cineva nu crede, nu poate fi mântuit. Mărire i 
se cuvine Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt. 
Precum a fost la început, este şi acuma, şi va fi iară 
sfârşit. Amin." 
Aceasta pune capăt întreprindere de a compune 
crezuri, puterile de urzire a bolborosirilor lui Satana, 
cari să înlocuiască Biblia, au epuizat pentru un timp. 
Dar o mie de ani mai târziu, „Crezul Papei Pius IV-
lea" a eşit în formă de edict sau decret în Decembrie, 
1564. „Toţi episcopii, eccle-siasticii, preoţii şi 
învăţătorii bisericei Catolice, precum şi aceia care au 
trecut de la Protestantism mărturisesc şi primesc 
următorul crez: 
„Eu, A. B., cred şi mărturisesc cu credinţă tare toate 
cele ce conţine simbolul credinţei, care să 
întrebuinţează în Sfânta Biserică Catolică; anume: 
Eu cred în unul Dumnezeu Tatăl atotputernic, 
Făcătorul Cerului şi al Pământului, şi atot cei-văzut 
şi nevăzut; şi în Unul Domn Isus Christos, unul 
născut Fiu al lui Dumnezeu, născut de la Tatăl 
înainte de toate, Dmnezeu din Dumnezeu, Lumină 



Taina  împlinită 

 

63

 

din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut iar nu făcut, dea-ceeaşi materie cu 
Tatăl, de cătră care toate s-au făcut; care s-a pogorît 
din Cer pentru noi oamenii şi pentru mântuirea 
noastră, şi a fost incarnat sau zemislit de Spiritul 
Sfânt în Fecioara Măria, şi s-a făcut om; a fost 
răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a 
pătimit şi a fost înmormântat; şi a înviat a treia zi din 
morţi după Scriptură, şi sa suit la Cer şi şade de-a 
dreapta Tatălui şi iarăş va să vie cu mărire ca să 
judece vii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea 
sfârşit; şi în Spiritul Sfânt, Domnul şi Dătătorul de 
viaţă, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este preamărit şi lăudat, 
care a vorbit prin gura profeţilor; şi într-una biserică 
Catolică şi apostolică. Mărturisesc un botez pentru 
iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa 
veacului ce va să vie. Amen. 
„Cu tărie cred şi susţin tradiţiile apostolice şi 
preoţeşti, şi în toate cele-lalte aşezeminte şi 
ceremonii ale besirecei aceştia. Mai recunosc şi 
sfintele Scripturi, aşa cum sunt tălmăcite de Sf. 
Maică Biserică, care are exclusiv dreptul să judece şi 
se pronunţe înţelesul adevărat şi tălmăcirea Sf. 
Scripturi; şi nici nu voiu încerca eu să le tălmăcesc 
altfel decum le-au tălmăcit sfinţii părinţi. 
„Mărturisesc asemenea, că într-adevăr sunt numai 
şapte taine ale legii celei noui, aşezate de Domnul 
nostru Isus Christos pentru mântuirea oamenilor, cu 
toate că nu fiecare din ele este trebuincioasă 
fiecăruia—anume: botezul, mirul, cuminecătura, 
pocăinţa, maslul preoţia şi căsătoria, şi că ele 
împărtăşesc harul; iar dintre acestea, botezul, 
căsătoria şi preoţia, nu pot fi repeţite fără sacrilegiu. 
Primesc şi cred cu toată tăria în toate ceremoniile 
Bisericei Catolice care să cuprind în tainele de mai 
sus, primesc şi mărturisesc toate cele hotărâte de 
Consiliul din Trent cu privire la păcat, iertare şi 
îndreptare. Mărturisesc asemenea, că prin sf. 
Liturghie i să aduce lui Dumnezeu o jertfă 
adevărată, curată, potrivită şi ispăşitoare pentru cei 
vii şi cei morţi; şi că în sf. Taină a cuminecăturei 
este în-schimbat şi întruchipat adevăratul trup şi 
sânge, împreună cu sufletul şi dumnezeirea 
Domnului nostru Isus Christos; şi că din materia 
pâinei să preface trupul, iar din materia [lichidă] a 
vinului să preface sângele, ceea ce Biserica Catolică 
numeşte Transubstanţiare. Mărturisesc asemenea, că 
numai sub un fel sau altul, complect şi întreg, se 
poate primi Christos ca un adevărat sacrament. Cred 
cu tărie că este un purgator, şi că sufletele celor 
închişi în el pot fi ajutate prin rugăciunile celor 
credincioşi. Asemenea cred că sfinţii care stăpânesc 
împreună cu Christos trebuie să-i cinstim şi să-i 
invocăm, ca ei să se roage lui Dumnezeu pentru noi, 
şi că moaştele lor trebuiesc preacinstite. 
„Asemenea cu tărie cred şi mărturisesc, că trebuie să 

avem şi sil păstrăm icoana lui Christos, a Maicei lui 
Dumnezeu, deapururea Fecioară, şi ale celorlalţi 
sfinţi, şi să le dăm cinstea cuvenită şi să ne închinăm 
lor. Cred asemenea, că puterea indulgenţelor 1 a fost 
lăsată de Christos bisericei, şi că întrebuinţarea lor 
este de mare folos creştinilor. Cred în sfânta biserică 
romano-catolică şi apostolică, maica şi patroana 
tuturor bisericilor; iar eu făgăduesc şi jur ascultare 
de-pliiiă Episcopului de la Roma, urmaşul Sf.-lui 
Petru, prinţul apostolilor şi vicarul lui Isus Christos. 
Mărturisesc, şi asemenea cred, în toate celelalte 
hotărîri, decrete, edicte şi crezuri date de sfintele 
canoane şi de şoboarele generale, şi mai cu seamă de 
către sf. Consiliu din Trent; asemenea condemn şi 
refuz toate ce se opun acestora şi blastăm toate 
eresiile blăstărnate şi respinse de către Biserica Ca-
tolică. Aceasta credinţă adevărată catolică, afară de 
care nime nu poate fi mântuit, pe care o mărturisesc 
de bună voie, eu, A. B. făgăduesc, votez, jur, să o ţin 
în întregime cu toată tăria mea şi ajutorul lui 
Dumnezeu până la sfârşitul vieţei mele; şi se fac, 
toate câte îmi stau în putere [şi să ştiu toate 
atrocităţile, cruzimele şi chinurile diavoleşti ce 
biserica catolică le-a făcut.—Nota Trad.], ea se fie 
păstrată, învăţată şi propovăduită de toţi acei cari 
sunt sub mine, sau sunt încredinţaţi îngrijirei mele, 
în virtutea oficiului meu. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu, şi aceste Sfinte [?] Evanghelii. Amen." 
Cu cât mai puţină Biblie, cu atât mai multe Crezuri, 
şi cu atât întunerecul mai gros şi mai negru! 
Studenţii în Biblie nu vor lipsi să observe cum 
întunerecul acestor crezuri a înegrit din ce în ce mai 
mult. Incarnarea [întruparea] este amintită mai întâiu 
în Crezul al treilea, mario-latria [închinăciunea 
Măriei] în al patrulea, iar treimea şi purgatorul într-
al cincelea. 
In Vârsta Milenială făcătorii de crezuri vor simţi ca 
şi cum ar dori să adaugă la crezurile lor un 
postscript, cu următorul cuprins: „P. S.—Ni s-au 
deschis ochii şi acuma vedem că Isus a fost Alfa, 
începutul [adecă Isus a avut un început, pecânda 

Tatăl n-a avut] creaţiunei lui Dumnezeu, şi Omega, 
cel" din urmă din făpturile direct create de 
Dumnezeu (Apoc. 22:13; 1:8); că el, ca Logos sau 
reprezentantul, trimisul sau Solul Tatălui, a fost un 
Dumnezeu [cuvântul Dumnezeu înseamnă unul 
puternic], dar nu Dumnezeu (Ioan 1:1); că toate s-au 
făcut prin Dânsul (Ioan 1:3); că Dumnezeu a trimis 
pe Fiul Său să mântuiască omenirea (l Ioan 4:10); că 
Logos a devenit carne şi sânge (Ioan 1:14), şi că în 
zilele cât a fost sânge şi came (Evrei 5:7) s-a făcut 
sărac (2 Cor. 8:9), mai prejos decât îngerii (Evr. 
2:9), serv (Fil. 2:7), om (Fil. 2:8); că în timpul cât a 
fost om nu poseda toată înţelepciunea, pe care o 
avea Tatăl (Luca 2:52), ci a recunoscut Tatălui 
putere mai mare (Ioan 14:28) şi cunoştinţă (Mat. 
24:36); că precum Tatăl a zis mai înainte, că mărirea 



Taina  împlinită 

 

64

 

Sa personală nu o va da la nime (Isa. 24:8), aşa şi 
Isus a mărturisit că El şi Tatăl sunt două persoane 
deosebite (Ioan 8:17, 18); că El a spus singur că nu 
are mărirea pe care o are Tatăl (Ioan 17:5) şi aştepta 
aceeaşi unire între biserică şi Tatăl, care exista între 
El şi Tatăl (Ioan 17:21-23); că El, atunci când a 
murit, a fost într-adevăr mort cu desăvârşire; atât de 
mort ca şi cum nici n-ar fi existat niciodată (l Cor. 
15:3; Apoc. 1:18); că Dumnezeu la sculat din morţi 
(Fapte 2:24; Gal. 1:1); la înălţat foarte sus (Fil. 2:9) 
la natura Divină (2 Pet. 1:4); făcând să fie înfăţişarea 
persoanei Sale (Evr. l :3); dar că chiar şi de la 
învierea Lui Tatăl nostru este Tatăl lui Isus [părinte 
înseamnă dătător de viaţă, iar fiu primitor de viaţă], 
şi Dumnezeul nostru este Dumnezeul Lui (Ioan 
20:17); că peste o mie de ani de acum Isus va îi 
supus Tatălui (l Cor. 15:28); că acum şi pentru noi 
este numai un singur Dumnezeu (l Cor. 8:5, 6), şi că 
toate învăţăturile cari ziceau că -Isus Christos când a 
devenit carne a fost ceva mai mult sau mai puţin 
decât o fiinţă de carne şi sânge desăvârşită, au fost 
de la Antichrist, care a dictat toate crezurile arătate 
mai sus."—l Ioan 4:3. 
6:5.   Şi când deschisă pecetea a treia.—Desvălind a 
treia perioadă din istoria lui Antichrist. 
Auzii pe a treia fiinţă.—Iubirea nemărginită. 
Zicând: Vino şi uitate.—Vino şi vezi aparentul 
triumf complect al puterilor întunerecului, şi 
aparenta inactivitate a Iubirei nemărginite. 
Şi văzui, şi iată cal negru.—Doctrinele întunecate, 
lipsite de orice lumină a Cuvântului lui Dumnezeu, 
ca Treimea, Iadul, Purgatorul, indulgentele, etc. etc. 
Nesocotire desăvârşită a Scripturilor, de preoţi şi de 
popor la fel, şi punerea în locul lor a crezurilor urîte, 
decretele papilor şi so-boarelor! 
Şi cel care şedea pe dânsul.—Acelaş călăreţ, 
Antichrist. 
Avea cumpănă în mâna sa.—„Cumpăna amestecată 
în simbole pare a arăta vinderea grâului şi fructelor 
prin măsură, şi devine simbolul lipsei; pânea prin 
cumpănă în-seamnă blestem în Lev. 26:26 şi Ezek. 
4:16, 17." (McC) In decursul acestei perioade, 
poporul de rând nu putea primi decât puţine .cuvinte 
sau versuri din Scriptură pe limba lor; iar pentru 
acestea erau siliţi să plătească mari sume de bani 
preoţilor, cari singuri erau în stare a traduce din 
limbile moarte, sau peste tot, să le citească. Pentru 
că serviciile erau în limba latină, poporul era 
înfometat spiritual. 
6:6. Şi auzii ca un glas.—Vestea Domnului Isus, 
Păzitorul şi îngrijitorul Bisericei adevărate.—Mat. 
28:20. 
In mijlocul celor patru fiinţe.—„Intre tron şi cele 
patru fiinţe, şi între bătrâni, un Meluşel stând."—
Apoc. 5:6. 
Zicând: O măsură.—„Cuvântul chenix înseamnă o 
măsură care cuprinde un cvart de vin şi 12 zecimi de 

cvart" (Diaglott)—un litru şi ceva. 
De grâu.—Fii adevăraţi ai împărăţiei.—C137. 
Un denar.—„Un denarius era leafa pe o zi a unui 
lucrător în Palestina (Mat. 20:2, 9)." [Diaglott] 
Aceasta leafă, ceva mai mult decât un cvart de grâu 
pentru un lucru de o zi, arată cât de multă muncă 
trebuia în aceste zile groaznice şi de întunerec pentru 
a găsi „câte un grăunte de grâu."—Amos. 8:11. 
Şi trei măsuri.—Trei chenices, trei cvarte sau litre. 
De orz.—Adulteri şi adultere,  căutând prietenia 
lumii. (Iac. 4:4) Orzul este simbolul adulterului 
precum grâul este simbolul virginităţii sau 
fecioriei.—Num. 5:15; Osea 3:1, 2. 
Un denar.—Pentru un denarius. Era de trei ori mai 
uşor de a găsi un necredincios decât un credincios. 
Şi nu păgubi unt-de-lemnul.—Furnizarea unt-de-
lemnului, Spiritul Sfânt al deplinei supuneri voinţei 
lui Dumnezeu era foarte slab; lumina bisericei 
adevărată era într-adevăr slabă. 
Şi vinul.—Vinul este simbolul învăţăturei, adevărată 
sau falsă, şi bucuriile ce-i urmează. In acest caz să 
referă la învăţăturile adevărate ale împărăţiei. Dar 
puţină cunoştinţă era atunci despre venirea 
împărăţiei, iar bucuriile Bisericei erau în aceeaşi 
măsură mici. (Vezi explic, la Apoc. 2:12-17, care 
stau în legătură cu întâmplările desfacerei peceţei a 
doua şi a treia). Ca să nu se presupuie că biserica 
romano-catolică de acuma să deosebeşte de cea ce a 
fost odată, şi că acuma ţine la Scriptură, cităm cele 
ce urmează luate din cartea Puterea Voinţei, a lui E 
Boyd Barrett, un membru al Societăţii Jesuiţilor, 
aprobată de censorul romano-catolic, Remy, Lafort, 
şi de Ioan, Cardinalul Farley, Arhiepiscopul New-
York-ului, din 24 Noembrie 1915: „Ascetele 
[regulele privitor la viaţa pioasă] catolice ne. învaţă 
în aceasta privinţă, că mai întâiu de toate lucrul ce 
ni-l propunem nouă, trebue să-1 avem mai întâiu 
bine hotărît şi clar pentru noi. Să presupunem că 
trebue să înfrânăm patima mâniei. Şi acum hotărîrea: 
„Să nu daţi loc mâniei", este prea mare şi prea 
întinsă. Folosindu-ne şi aplicând principiul „divide 
et impera", [împarte şi porunceşte], noi ne 
mulţumim cu a hotărî: „Să nu dăm loc manifestării 
pe din afară a mâniei." Dar aici iarăşi hotărîrea 
noastră este prea întinsă si prea mare. Aplicăm iarăşi 
principiul divide et impera, şi hotărîm: „Să nu dăm 
drum liber răspunsurilor mânioase." Aceasta hotărîre 
este precisă, hotărît şi cu înţeles—înseamnă că 
cuvinte aprinse şi arţăgoase n-au voie să ieasă pe 
gură. Dar la aceasta se poate pune hotar şi timp 
pentru ai defini înţelesul mai bine: „Până-n ziua 
ultimă a acestei luni eu nu voiu da drum unui 
răspuns mânios." Probabil, este bine să se deie 
acestei propuneri o graniţă şi mai mică, care să 
corespundă locului şi împrejurărilor, adăugând: „în 
locul cutare sau faţă de persoana cutare sau în timpul 
slujbei cutare." Foarte simplu! N-ai decât să împărţi 
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indefinit. 
6:7. Şi când deschisă pecetea a patra.—Descoperind 
istoria Papismului în a patra epocă a lui, sau 
perioadele cunoscute sub numele de Tiatira şi 
Sarde.—Vezi Apoc. 2:18-29; 3:1-6. 
Auzii glasul fiinţei a patra.—înţelepciunea 
nemărginită. 
Zicând: Vino şi uitate.—Vino şi vezi ce pare a fi cel 
mai neînţelept lucru îngăduit de Domnul să se 
întâmple Bissericei Sale. 
6:8. Şi văzui, şi iată un cal galben-verde.—
învăţăturile palide şi înfiorătoare ale Papismului că 
adevăratul popor al lui Dumnezeu—„sfinţii" socotiţi 
de „eretici"—au să fie „exterminaţi", omorîţi. 
„Teroarea—coloarea palidă a gal-benului-verde—
îngrozitoare şi înfiorătoare a morţii; cuvântul să 
întrebuinţează de la coloarea verde a ierbii în Apoc. 
8:7; 9:4; Marc 6:39."—Cook. 
Şi cel care şedea deasupra lui, avea numele 
Moartea. -Aeelaş călăreţ, Papismul; o aptă descriere 
a pretenţiuni-lor lui de recunoştinţă în perioadele 
ante-Reformaţiunei. "„Papa Innocent III-lea a trimes 
cel dintâi missionari ca să propovăduiască 
Catolicismul, lucrul miracolelor, etc. în părţile unde 
doctrinele religioase câştigaseră oarecare teren; dar 
văzând că n-au adus la nici un rezultat el a declarat 
război sfânt de nimicire în contra- lor şi a întreprins 
o cruciadă, făgăduind iertarea păcatelor tuturor 
acelora cari vor lua parte la această şi paşaport 
imediat în Cer fără să treacă prin Purgator. Cu 
deplină credinţă în puterea Papei de a da răsplata 
făgăduită, s-au adunat un jumătate milion de 
oameni— francezi, germani şi italieni—sub steagul 
cru-cei pentru apărarea Catolicismului şi stârpirea 
ereticilor. Apoi a urmat un rând de lupte şi 
împresurări prin timp de 20 de ani. Oraşul Beziers a 
fost năvălit si capturat în a. 1209, iar cetăţenii, fără 
deosebire de vârstă şi gen, au raurit de sabie, în 
număr de 60,000, după cum spun mai mulţi istorici. 
Sângele acelor cari s-au refugiat prin biserici, şi 
unde au fost omorîţi de către sfinţii cruciaţi, a udat 
altarele şi a curs şiroae pe străzi. S-a socotit că într-o 
singură zi au murit 100,000 de Albigensi, iar 
trupurile lor au fost adunate grămadă şi arse. Preoţii 
au mulţumit lui Dumnezeu pentru opera uciderei şi 
au compus şi cântat în mod deosebit un cântec de 
laudă lui Dumnezeu pentru minunata biruinţă ce le-a 
dat."—B335. 
Ş i iadul urma împreună cu dânsa,—Toţi cei ucişi 
de Pa-pizm, preoţii i-au trimis în iad; dar tot în iad 
au mers şi toţi papii şi preoţii. Dar nici unul din ei n-
a intrat în iadul unde credeau papii şi preoţii că-i 
trimet. Ei au întrat în iadul Biblic, care este un loc cu 
totul deosebit de cum şi-l închipuie cei mai mulţi 
oameni. Aproape fiecare om crede în iad, dar crede 
că numai puţini oameni ajung în el şi nime nu ştie 
mult despre el. Biblia este singura autoritate şi în 

drept a lămuri în privinţa aceasta, şi afară de Biblie 
absolut nime nu poate şti nimic despre el. Dacă 
ţinem seamă de declaraţia lui Isus, că afară numai 
dacă cineva îl iubeşte pe Dânsul „mai mult decât pe 
tată, mamă, femeie, copii, fraţi şi surori, ba să-şi 
urască chiar viaţa sa, el nu poate fi discipolul Său" 
(Luca 14:26), şi că nici unul din o sută din creştinii 
mărturisiţi n-a ajuns să împlinească această măsură 
sau pe cealaltă din acelaş capitol, că „Ori cine dintre 
voi nu să leapădă de toate avuţiile sale nu poate să-
mi fie ucenic" (Luca 14:33), ar trebui să ne puie 
mintea în ţâţâni şi se gândim serios ce se va alege cu 
9,999 din fiecare 10,000 de locuitori ai pământului, 
cari nu întrunesc aceste condiţiuni. 
Ştim cu toţii că „în iad se vor reîntoarce nelegiuiţii, 
şi toate popoarele ce uită pe Dumnezeu" (Psa. 9:18): 
dar câţi dintre noi ştiu că ei se vor re-întoarce acolo; 
că acîst vers învaţă, că unele popoare cari sunt 
trimise în iad odată, ies afară din el, învaţă despre 
Dumnezeu, îl uită, şi apoi sunt re-înturnaţi în el? 
Ştim cu toţii (din Iuda 11) că Kora sau Core, a mers 
în infern; dar câţi dintre noi ştiu că el a fost însoţit 
acolo de casa sa cu toate mobilele ei, şi alte doua 
stabilimente tot asemenea aranjate? (Num. 16:32, 
33) Poate că toţi ştim, că Sodomiţii au mers în iad 
(Fac. 19), dar câţi ştiu că au fost însoţiţi şi de cetăţile 
în care au trăit şi că acolo sunt şi alte cetăţi? (Mat. 
li:23) Putem să ne presupunem că mulţi războinici 
din vechime au mers în iad, dar câţi dintre noi ştiu că 
ei şi-au luat cu dânşii şi armele lor de război, pe cari 
le au sub cap, împreună cu osemintele ce au mai 
rămas din ei? (Ezek. 32:27) Ne putem închipui că 
cei bogaţi merg în iad. dar câţi ştiu că acolo sunt oi, 
păr cărunt, vermi, praf, copaci şi apă?Psa. 49:14; 
Gen. 44:31; Iov 17:13-16; Ezek. 31:16. 
Ne putem închipui că cei răi merg în iad, dar câţi 
ştiu că şi cei buni merg acolo, cum au fost toţi 
Profeţii; iar Iacob şi Hezekia, să aşteptau să meargă 
acolo, şi credinciosul Iov s-a rugat să între în el? 
(Fac. 37:35; Iov 14:18) Dorim cu toţii să ne ferim de 
iad, dar câţi ştiu că David— ca Profet inspirat a lui 
Dumnezeu—a zis: „Care este omul  care va scăpa 
sufletul său de iad?" şi Solomon zice, că tu mergi în 
el oricine ai fi? (Psa, 89:49; Ecl. 9::10) Putem crede 
că acei care merg în iad, întră în el pentru totdeauna, 
dar câţi din noi ştiu că Samuel a zis: „Dumnezeu 
omoară şi învie. Coboară în mormânt [iad] şi face să 
iasă din el", iar că David a zis, Dumnezeu are putere 
să ajute celor din iad, cum şi să-i binecuvinteze pe 
cei din cer? (l Sam. 2:6; Psa. 139:8) Ne putem 
închipui că aceia cari merg în iad nu se mai întorc de 
acolo, şi că nu este nici o dovadă că cineva s-ar fi 
întors, şi cu toate acestea istoria ne spune cel puţin 
despre două persoane cari au fost în iad şi au ieşit 
din el. Unul este Iona, care s-a rugat din iad şi a fost 
scăpat din el (Iona 2:2), iar al doilea este Christos, a 
cărui suflet s-a pogorât în iad, dar „Sufletul Său n-a 
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fost lăsat în iad", pentru că Dumnezeu la ridicat din 
el. (Fapte 2:27, 31) Iar Christos când a eşit din iad a 
adus cu Sine „Cheile Iadului" şi acuma are puterea şi 
dreptul de a libera pe toţi câţi sunt prinşi în el. 
(Apoc. 1:18) Ne putem presupune, că iadul o să 
dureze pentru totdeauna, dar Profetul vorbeşte că va 
veni timpul nimicirei sale, iar Ioan în Apocalipsul, 
spune că el va fi silit „să deie afară pe morţii lui-" 
care să află într-însul, iar după aceea însuşi iadul va 
fi stârpit. (Osea 13:14: Apoc. 20:13) Cuvântul iad în 
Testamentul Vechiu este tradus din cuvântul evreesc 
Sheol, iar în Noul Testament din cuvântul grecesc 
Hades, care nu înseamnă nici mai mult nici mai 
puţin decât groapa, mormântul— „Unde nu este nici 
lucru nici minte, nici ştiinţă, nici înţelepciune." (Ecl. 
9:10) „Acolo cei răi încetează de a turbura, şi cei 
osteniţi să repausează; acolo sunt şi cei mici şi cei 
mari." (Iov 3:17, 18) Teoria Iadului sau a chinului 
vecinie după moarte a fost inventată ca un mijloc de 
câştig pentru o clasă de oameni neiubitori de lucru, 
care a spus poporului ignorant—„noi am încheiat 
legământ cu moartea, şi cu infernul [iadul] am făcut 
învoială; căci ne-am făcut minciuna locul nostru de 
scăpare, şi sub minţire ne vom ascunde."—Isa. 
28:15. Şi li se dete stăpânire.—Preasfinţiei Sale, 
Papei, şi tuturor cardinalilor, episcopilor, 
archiepiscopilor preoţilor, tn-chiziţiatorilor, regilor 
şi stăpânilor. 
Peste a patra parte a pământului.—Asupra Europei, 
dar nu şi asupra Asiei, Africei şi Americei.  
Ca să omoare cu spadă şi foamete şi moarte.—Şi 
literal şi spiritual. Spiritual—prin distrugerea 
„Nouilor Făpturi" 
2 Cor. 5:17), prin întortochiarea Scripturilor şi 
înfome-area spirituală a lor, în urma lipsei 
Cuvântului lui Dum-nezeu pe care Papizmul l-a 
stârpit. Dar îşi are şi îndepli-lirea literală: „Iscusinţa 
şi dibăcia omenească şi Satanică au ost însărcinate, 
pe cât le-a fost cu putinţă, se iscodească o rariaţiune 
de  chinuri îngrozitoare, atât pentru duşmanii 
politici"cât şi religioşi ai lui Antichrist; aceşti din 
urmă— ereticii—au fost prigoniţi cu o furie înzecită 
nemai pome-lită.  Afară de felurile obişnuite de 
moarte şi prigonire, precum pe roată, a fi arşi de vii, 
la stâlp şi pe rug, înnec, străpuns, înfometat sau 
puşcat cu săgeţi; inimi şi gânduri demoneşti au 
meditat cum se pedepsească mai înfiorător cu 
chinurile cele mai groaznice, cari erau aplicate la 
cele mai delicate şi simţitoare părţi ale corpului; li s-
a turnat plumb topit în urechi; li s-a tăiat limba şi li 
s-a turnat în gură plumb topit: s-au construit roţi cu 
limbi de cuţit, aşa ca victimele să fie tăiate în bucăţi: 
s-au înroşit cleştele în foc i s-au ars părţile cele mai 
simţitoare ale corpului; li s-au scos ochii: unghiile de 
la mână cu cleşte înroşite în foc; unii erau siliţi să 
sară, de pe locuri înalte, asupra unor ţepe aşezate 
mai jos unde se chinuiau îngrozitor până ce muriau. 

Unora li să punea în gură praf de puşcă, căruia, 
dândui-se foc, sfarmă capul în bucăţi. Alţii erau 
sfărmaţi în bucăţi cu ciocanul pe nicovală: altora li 
se pompa atâta  aer cu foiul până ce crăpau; alţii 
erau ucişi prin aceea că se rupeau bucăţi din corpul 
lor: alţii cu urină, excrement, etc. etc." (B346) Iar 
toate acestea Papismul le-a săvârşit!  în numele lui 
Dumnezeu, al Iui Christos, ai Crucei şi al tu- turor 
sfinţilor. Dar noi credem că le-a săvârşit în numele 
lui Satan, al cărui reprezentant personal era. 
Şi prin fearele pământului.—Stăpânirile feroce rele. 
,.Regii şi prinţii, cari tremurau să nu-şi piardă 
coroanele, dacă cad în disgraţia Papilor, jurau de a 
stârpi pe eretici, iar acei principi cari nu-i ajutau la 
prigonirile lor, îşi pierdeau stăpânirea. De aceea 
regii şi prinţii, erau gata de-a se repezi cu prigonirile 
la poruncile papilor, şi baronii, cu toată suita lor, 
erau la dispoziţia acestor santo-sacre reprezentanţi 
ai diavolului, în contra căror sângele a peste 50 
milioane de creştini şi urmaşi ai lui Isus strigă după 
răsplătire la cer."—B333. 
6:9. Şi când să deschise pecetea a cincea.—
Desvălind Reformaţiunea din zilele lui Luther.—
Vezi Apoc. 3:7-13. 
Văzui sub altar.—Altarele se făceau la început din 
pământ. (Ex. 20:24) A vedea sub altar, înseamnă a 
vedea sub pământ, în groapă, în mormânt. La 
temelia altarului de aramă să vărsa sângele jertfei.—
Lev. 4:7; 8:15; Evr. 8:5 13:10; Fil. 2:17; 2 Tim. 4:6. 
Sufletele.—Fiinţele celor care murise prin prigonirile 
Papilor şi preoţilor. Sufletele acestora nu erau în 
Cer. Credincioşii îşi vor primi numai la a doua 
venire a Domnului răsplata lor, iar până atunci, ei 
„dorm în Christos", şi sângele lor vărsat mărturiseşte 
credincioşia lor.—2 Tim. 4:8; l Tess. 4:15, 16. 
Celor înjunghiaţi.—Decapitaţi spiritual [unii din ei 
întocmai cum spune cuvântul].—Apoc. 20:4. 
Pentru.—Dia, „prin" sau „cu ajutorul." 
Cuvântul lui Dumnezeu.—„Binevoind ne-a conceput 
prin Cuvânt de Adevăr, ca să fim noi o pârgă a 
făpturilor Sale." (Iac. 1:18) E Sabia Spiritului care 
ne taie şi desparte de către lume.—Evr. 4:12. 
Şi pentru mărturia.—„Şi prin mărturia," prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul dia să 
întrebuinţează aici iarăşi. Cuvântul lui Dumnezeu 
cauzează tăierea capului. 
Pe care o aveau.—Ca mărturie în inimele lor (Rom. 
8:16) şi de care ei să ţineau cu orice preţ. 
6:10. Şi strigară cu glas mare.—Nu literal, ci după 
cum glasul sângelui vărsat a lui Abel a strigat din 
pământ.— Fac. 4:10; Mat. 23:34, 35. 
Zicând: până când, Doamne.—Cât timp mai este de 
la acest groaznic timp până în Primăvara a. 1518.-
Apoc. 3:7. 
Sfinte şi adevărate.—Vezi Apoc. 3:7; l loan 5:20; 
Mark 1:24.  
Nu vei judeca.—Ne vei libera din mormânt. 
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Judecătorii din vechime erau liberatori, ca în 
contrast cu cei de azi.— Jud. 3:9-11. 
Şi nu răzbuni sângele nostru.—Să-1 alungi din 
favoare şi să-1 dai împilatorilor un sistem de 
creştinism nominal, din care creştinii adevăraţi 
lipsesc cu desăvârşire. 
Faţă de locuitorii pământului.—Asupra acelora cari 
sunt „de pe pământ, pământeşti."—Apoc. 17:5; 3:10; 
8:13; 13:8, 14. „Răspunsul este dat de îngerul 
apelor.—Vezi Apoc. 16:4-7." (Cook) Foarte 
adevărat! Răspunsul este în Vol. III. din Studii în 
Scripturi. 
6:11. Şi li se dete fiecăruia vestmânt alb.—„Cu 
dreptatea eram îmbrăcat, şi ea îmi servia de 
vestmânt." (Iov 29:14) „Preoţii tăi [turma mică—l 
Pet. 2:9] îmbrace-se cu dreptate." (Psa. 132:9) 
„Darul lui Dumnezeu nu poate primi în starea 
desăvârşirei cereşti pe aceia cari n-au vestminte de 
dreptate nepătată. Cât de graţioasă este previziunea 
Dumnezeului nostru, cinstindu-ne cu o haină albă a 
meritului lui Christos, care acopere toate petele, 
slăbiciunile, neputinţele şi neajunsurile noastre din 
trecut precum şi nedesăvârşirile neintenţionate şi 
fără voie din prezent!"—W. T. 11-342; Apoc. 3:4, 5; 
19:8. 
Şi li se zise.—Nu prin cuvinte literale, ci prin 
învăţăturile epocilor paralele, cari arată că precum 
Christos a înviat din mormânt în a. 33, aşa şi sfinţii 
adormiţi vor fi sculaţi 1845 ani mai târziu, adecă în 
Primăvara an. 1878.—Vezi Apoc. 3:14, 20. 
Să se mai repauseze puţin timp.—Greceşte Chronos, 
360 ani. Vezi Apoc. 19:21. Aceasta a avut în gând 
Pastorul Russell când a scris următoarea notiţă: 
„Când în volumul următor,, noi vom examina 
viziunile minunate ale Apocalipsului, se va vedea în 
mod lămurit că timpul arătat prin cuvântul deacum, 
după cum este arătat de întâmplări, este în raport 
apropiat cu a. 1878, după cum este indicat prin 
profeţiile desfăşurate aici." (C241) Luther a bătut 
proclamaţiunea sa pe uşa bisericei din Wittenberg la 
31 Oct. 1517, care după socoteala evreilor, era o 
lună deja în anul 1518. Dar era nevoie de un 
oareşcare timp ca această noutate să se răspândească 
prin toată Europa. 360 de ani mai târziu din 
Primăvara a. 1518, ajungem la Primăvara a, 1878, 
când, după înţelegerea noastră, promisiunea lui 
Dumnezeu făcută sfinţilor adormiţi, şi-a avut 
îndeplinirea. Ei au fost sculaţi din morţi, iar 
Babilonul a fost lepădat ca să fie nimicit. Până să 
împlinească numărul.—Până se va întregi numărul. 
„Vârsta Evanghelică este anume menită pentru che-
marea şi pregătirea acelora care vor lua parte la 
nunta Meiului. Dacă, prin urmare, este adevărat, că 
suntem la sfârşitul acestei perioade, atunci 
însemnează că sa aflat un număr destul de oaspeţi, 
sau, pentru a întoarce propo-ziţiunea, dacă s-a aflat 
un număr îndestulat de oaspeţi vrednici, arată că 

suntem la sfârşitul acestei perioade."—W. T. -98-
137. 
  Şi cei împreună slujitori.—Toţi ceilalţi membri ai 
Turmei Mici, toţi robii lui Isus Christos.—Gal. 6:17. 
  Şi fraţii lor.—Credincioşii împreună cu ei, Turma 
cea Mare. 
Care au să fie omorîţi ca şi ei.—Care asemenea fac 
le-găminte de consacrare Domnului.—Apoc.6:9.    
6:12.Şi văzui când deschise pecetea a şeasa.—
Desco- perind întâmplările cari conduc şi stau în 
legătură cu Pa- rousia, prezenţa Domnului. 
    Şi se făcu cutremur mare.—Literal, marele 
cutremur de pământ din Lisabona, de la l Noembrie 
1755, care s-a produs pe o suprafaţă de 4,000,000 
mile pătrate, care a zguduit întreaga Africă şi Europa 
apuseană, împreună cu Scan-dinavia şi Groenlanda; 
a ucis 90,000 persoane numai în Lisabona şi multe 
mii în alte părţi; a nimicit toate bisericile şi 
mănăstirile din oraş; a pricinuit ridicarea unui val de 
mare de 60 picioare înălţime; a despicat munţii în 
două, de sus până jos; a scufundat o mare parte din 
pământ la o l adâncime de 600 picioare, şi a aruncat 
marinari la o distanţă de sute de mile pe mare. Se 
crede că acesta a fost cel mai groaznic cutremur de 
pământ ce s-a întâmplat cândva. Simbolic, a fost 
cutremurul Revoluţiei Americane, la 21 de ani mai 
târziu [care a fost o pricină directă al re-voluţiunii 
franceze]; aceasta a fost cea mai cu succes şi 
extraordinară mişcare ce s-a produs cândva pentru 
ridicarea păturilor de jos ale societăţii omeneşti. 
Dumnezeu aşa a scris Apocalipsul, că aceia cari nu 
vor să primească înţelesul simbolic al cărţii, care 
este direct arătat ca fiind o o carte de simboluri 
(Apoc. l :l),pot găsi şi o îndeplinire literală; dar pierd 
lumina specială a înţelesului simbolic. 
  Şi soarele se făcu negru ca un sac de păr.—Lucru 
întâmplat literal prin întunecimea de soare din 19 
Maiu, 1780, care s-a făcut pe o întindere de 320,000 
mile pătrate. (D587)  
In mod simbolic: Soarele cerului papal [papa] s-a 
întunecat când Napoleon a condamnat pe papa la 10 
milioane dolari amendă, a prefăcut din statul 
autocrat al papei o republică şi a adus pe papa 
prinsonier în Franţa (C41, 55) Tot în mod simbolic 
mai înseamnă lumina cerurilor adevărate, lumina 
Evangheliei, Adevărul; şi astfel Isus Christos a 
devenit ascuns multora prin tăgăduirea din partea 
preoţilor că noi nu am fi fost răscumpăraţi prin 
sângele preţios al Său. Preoţii din ziua de azi învaţă 
Evoluţia, care este o negare a operei 
Răscumpărătorului.—D590; Ioel 2:10, 31. 
  Şi luna întreagă se făcu sânge.—Literal la 19 
Maiu, 1780. Simbolic: crezurile [luna cerului papal] 
au devenit scârboase, deşi mai sunt încă mărturisite 
în mod ipocrit. Tot simbolic, mai înseamnă lumina 
Legii Mozaice [luna cerurilor adevărate], care a 
început a se înfăţişa scârboasă din cauza învăţăturei 
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preoţilor că jertfele tipice făcute de evrei, erau 
sângeroase şi barbare.—D590, 592.  
 6:13. Şi stelele cerului căzură pe pământ.—Literal, 
ploaia de meteori sau stele din 13 Nov. 1833, care a 
căzut pe o întindere de 11,000,000 mile pătrate. 
(D588 Simbolic: episcopii şi stelele preoţimei papale 
au căzut din poziţia de putere şi influenţă ce o aveau 
asupra noroadelor. Tot simbolic mai înseamnă 
stelele preoţimei Protestante, cari fac o mare 
privelişte în căderea lor de la lucrurile spirituale pe 
pământul politic al zilei de azi.—D595. 
După cum un smochin.—„Smochinul din profeţia 
aceasta este înţeles ca înfăţişând pe naţiunea 
jidovească. (Mat. 24:32) Dacă-i aşa, atunci să 
întâmplă întocmai; pentru că nu numai se reîntorc în 
Palestina mii de evrei, ci mişcarea Sionistă, nu de 
mult începută, în timpul din urmă s-a lăţit aşa de 
mult, încât să îndreptăţească ţinerea unei conferinţe 
în Elveţia cu reprezentanţi din toate părţile lumii 
pentru a aduce la îndeplinire formarea unui stat 
evreesc în Palestina. Mugurii aceştia vor înflori, dar 
nu vor aduce fructe depline înainte de Octombrie, 
1914—anul când se sfârşeşte Era Păgână."—D604. 
  Scuturat de vânt mare, îşi aruncă smochinele sale 
iernatice.—Fructele verzi ale mişcării Sioniste au 
fost aruncare la pământ de către marele război. Mii 
de evrei, cari erau deja în Palestina, au fost deportaţi 
la izbucnirea războiului în Egipt. In momentul când 
să scriu aceste rânduri [Martie 1917], Englezii 
împresoară Ierusalimul, iar Turcii alungă pe evrei în 
pustie, ca să piară acolo mai bine decât să îngăduie 
ca ei să ajungă sub controlul Englez. Dar după acest 
timp de tulburare şi tumult, Sionismul va reînvia şi 
evreii vor deveni stăpânii patriei lor. [Acestea s-au 
îndeplinit întocmai, şi sunt în curs de îndeplinire. In 
1918 aliaţii au recunoscut evreilor dreptul asupra 
Palestinei ca ţara lor, şi de atunci ei se stabilesc 
acolo]. 

6:14. Şi cerul să desfăcu ca o carte înfăşurată.—
„Cuvântul sigur al profeţiei arată foarte lămurit că 
sectele Protestante se vor asocia într-o cooperativă 
sau confederaţie, şi că Catolicismul şi 
Protestantismul se vor împreuna, iar prin această 
împreunare fiecare îşi va păstra identitatea proprie. 
Aceste sunt cele două capete ale cerurilor ecclesias-
tice, cari, pe măsură ce să înmulţeşte confuzia şi 
zăpăceala, se vor înfăşură ca şi o carte [tuiu] (Isa. 
34:4), pentru propria lor existenţă—ca tuiuri 
deosebite şi separate, dar în strânsă legătură şi 
înfăşurându-se unul către altul."—D258; Psa, 
102:26. 
  Şi orice munte.—împărăţie. Muntele este simbolul 
împărăţiilor.—Isa. 2:2. 
  Şi insulă [dealuri sau coline, zice în greceşte].—
Oricare e adevărat. Insulă reprezintă republică. Când 
vine împărăţia lui Christos, aceste insule sau 
republici de aparentă libertate şi democraţie vor da 
loc adevăratei împărăţii a libertăţii. Iar „dealurile 
mici" înfăţişează pe stăpânirile mai puţin autocratice 
decât monarchiile; dar câteodată „dealurile" arată 
vârfurile cele mai ascuţite şi înalte ale munţilor 
ridicaţi drept în sus. In cazul acesta reprezintă pe 
stăpânirile cele mai autocratice. Şi se pare că acesta 
este înţelesul aici. 
Să mişcară din locurile lor.—„Va fi cu neputinţă de 
a restabili ordinea prezentă, 1) pentru că în mod 
dovedit şi-a trăit zilele folosinţei, şi este inechitabilă 
în împrejurările de faţă; 2) din cauza răspândirei 
generale a cunoştinţelor de tot felul; 3) pentru că în 
urma marelui viscol ce va veni asupra lumei vor 
veni la lumină înşelătoriile de veacuri a preoţilor cari 
au ţinut massele în orbire şi în cătuşele eroa-rei, 
superstiţiei şi groazei chinului vecinie, şi care va 
avea drept urmare disrespectul oricărei religii şi 
învăţături reli-
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gioase, în tocmai cum se întâmplă unei fraude descoperite; 4) pentru că oamenii religioşi în general, neştiind ca a sosit 
timpul lui Dumnezeu ca să se schimbe starea de lucruri, vor ignora raţiunea, logicul, dreptatea şi Scripturile pentru 
apărarea prezentei ordine de lucruri. Va fi de mică însemnătate atunci înfăşurarea cerurilor ecclesiastice [puterile 
religioase, papală şi protestantă]. (Vezi Isa. 34:4) Puterile unite religioase ale Creştinismului vor fi cu desăvârşire 
neputincioase de a sta contra furtunei şi valului anarchic, câtid criza isbucneşte. înaintea acestei armate mari, toată 
oştirea cerului [bisericile nominale] va peri, şi cerurile se vor înfăşură ca o carte; şi toată oştirea lor va cădea cum cade 
frunza de viţă."—D551. [Acest Volum din care pasa-giul premergător este luat, a fost scris de Pastorul Russell în a. 
1897, dar parcă l-a scris în 1923.—Nota Trad 6:15. Şi împăraţii pământului.—Aristocraţia. Şi mai marii.—Preoţii 
(comentarul la Apoc. 18:23).— Marc. 6:21; Iov 12:2. 
  Şi   căpitanii   şi   bogaţii.—Ofiţerii   militari   superiori, şi magnaţii şi marii financiari şi bancheri.—Marc. 6:21. Şi 
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puternicii.—Organizatorii muncitorimei. Şi orice rob.—Membru al organizaţiilor muncitoreşti. Şi stăpân de sine.—Alţi 
lucrători [dacă nu e un rob a lui Isus Christos]. 
  Să ascunseră în peşteri.—Vezi Isa. 2:19-21. Şi în stâncile munţilor.—„Pe măsură ce va creşte tulburarea, oamenii vor 
căuta, dar înzadar, un ajutor în stâncile mari şi întăriturile societăţii [Liberi Cugetători, Uniunea Caraghioşilor, Uniuni 
Profesionale, Bresle, Trusturi şi tot felul de societăţi seculare şi bisericeşti], şi în munţii [gu-vernamentele] 
pământului."—B139; Ier. 3:23; Osea 10:8. 
6:16. Şi zic munţilor şi stâncilor: cădeţi peste noi.— „Cuvântul grecesc epi, întrebuinţat aici, se traduce de regulă prin 
asupra, dar are şi înţelesul preste (Apoc. 5:10), şi împrejur, înţelesul este cel al protecţiei, scutirei, şi nu al nimicirei. 
Credinţa comună este că acest vers ar învăţa, că la venirea lui Christos oamenii cei răi vor fi având atâta credinţă încât 
să se roage munţilor să cadă literal asupra lor, este o credinţă absurdă şi fără înţeles. Adevărata împlinire s-a şi început: 
cei mari, bogaţi, şi nu mai puţin cei săraci, caută adăpost şi scut în munţi, stânci de furia furtunii întunecoase  a 
tulburării ce o văd toţi că să apropie." B139; Osea 10:8. [Paragraful premergător a fost scris în 887. Cele prezise deja se 
întâmplă]. Şi ascundeţi-ne de faţa.—Dreptăţii, care acuma ne cere socoteala de purtarea noastră. 
  Celui care şade pe Tron.—Dumnezeu, Tatăl. Şi de mânia Meluşelului.—Ai cărui urmaşi ne-am numit în mod falş. 
6:17.   Că a venit ziua cea mare.—Mânia Tatălui, a Fiu-ui şi a sfinţilor în glorie.—Apoc. 2:26, 27; Isa. 13:6-19 Zef. 
1:14   Şi cine poate să stea.—„Răspunsul l-a dat Profetul: „Ce nevinovat cu manele [o viaţă onestă şi cinstită], şi cel 
curat la inimă [ conştiinţă curată faţă de Dumnezeu şi oameni]:  acela se va sui în muntele  [împărăţia]  Domnului, şi va 
sta în locul său cel sfânt." (Psa. 24:3, 4; D582) „Oh, câtă durere ne aduce din timp în timp când ni-e dat să vedem pe 
unii neputând sta probelor ceasului, pe unii cari dau semnele slăbirii, necredincoşiei faţă de marea cauză, şi ambiţia 
care o desvoltă pentru nume şi faimă sau poziţie, dorind să fie cineva mari şi cu vază asupra moştenirei lui Dumnezeu, 
şi cari, dacă nu se ridică din această degenerare, vor fi despicaţi din Corpul lui Christos, chiar şi dacă, după cum spune 
Apostolul, ei vor ajunge să fie mântuiţi ca prin foc, ca membre ai Turmei celei Mari.—l Cor. 3:15." (W. T. -06-309; 
Psa. 76:7) Unicii care vor fi în stare să stea sunt cele douăsprezece seminţii arătate pe rând capitolul, următor. 
 

Măreşte, oh, suflete pre Regele măririi! 
Aleluia grăeşte cu corul înălţimii! 

Veniţi cu toţi! La Psalm şi la harfe sus! 
S-auzim glasul cântării! 

 
Măreşte pe Domnul care toate bine-a făcut! 
Care pe aripi de vultur, pe tine te-a condus. 

Te-a mântuit, c-aşa a binevoit, 
Cu îndurare te-a primit. 

 
Măreşte pe Domnul, care te-a binecuvântat! 

Din cer ploaia iubirii preste tine a vărsat, 
Ia aminte! Ce-a făcut pentru tine. 

Pe Fiul Său cel sfânt 1-a dat. 
 

 
 
 

APOCALIPSUL 7 
 

SIGILUL AL ŞAPTELEA si TURMA CEA MARE 
7:1. Şi după aceasta.—Şi după ce s-au petrecut întâmplările descoperite prin deschiderea sigilului al şaselea, fără însă 
să însemne această, că ele în viitor nu se vor repeta într-o măsură mai mare şi mai largă. 
Patru îngeri stând la cele patru unghiuri ale pământului.—Turma cea Mică, însărcinată să ducă vestirea adevărului 
prezent până la cele mai îndepărtate margini ale civilizaţiei. „Şi vor aduna pe aleşii lui din cele patru vânturi."—Mat. 
24:31. 
  Ţinând cele patru vânturi ale pământului.—„Vânturile pământului despre care se vorbeşte aici, sunt, să înţelege, 
simbolice. Cugetul este că vânturile din cele patru unghiuri—Nord, Ost, Sud şi Vest au fost ţinute în frâu, şi când vor fi 
slobozite ele se vor repezi cătr- olaltă, iar urmarea va fi un vârtej teribil. Anumite Scripturi ne vorbesc despre un vârtej 
ce se va ridica de la marginele pământului. Vezi Ier. 23:19; 25:32, 33; 30:23, 24. Sub acest vârtej noi nu înţelegem unul 
fizic, literal, ci expresia aceasta este întrebuinţată pentru a denota însemnătatea simbolică a unei ciocniri şi certe a 
puterilor din văzduh. Aceste „puteri ale văzduhului", sau „vânturi", nu sunt puteri ale văzduhului natural, ci puterile la 
cari se referă Sf. Pa vel când declară că Satan este „domnul stăpânirii aerului." (Ef. 2:2) Aceste spirite cari sunt sub 
stăpânirea lui Satan—îngerii căzuţi dinainte de potop—aveau să fie ţinute în frâu Hau legate până la Judecata Zilei 
celei Mari. (Iuda 6) Slobozirea acestor vânturi, sau puteri ale aerului, va însemna că Dumnezeu a ridicat mâna Sa de 
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restrângere, iar ele vor năvăli asupra pământului şi vor avea de făcut cu marea şi groaznica tulburare cu care acest veac 
se va încheia. Eliberarea şi năvălirea lor va avea o influenţă nenorocită asupra omenirii. Aceste spirite căzute erau 
ţinute în frâu timp de mai multe veacuri, totuşi au exercitat influenţa şi au întrebuinţat puterea lor ori unde le-a fost cu 
putinţă şi îngăduit în marginele restrângerii lor. Dar dacă ele ar fi avut putere nemărginită, ele ar fi nimicit lumea de 
mult; însă au fost restrânse. In scurtă vreme însă Dumnezeu va înceta de ai ţinea în frâu pe îngerii căzuţi, iar ei odată 
liberi, se vor repezi să-şi verse furia lor asupra omenirii, şi va fi, ca şi în zilele lui Noe, tot pământul plin de nelegiuire 
şi violenţă. Scopul demonilor este nimicirea omenirii. Noi nu ştim, dar credem că mulţi din cetitorii noştri vor fi supuşi 
acestei nenorociri. Noi avem ori ce cauză să credem că atunci când îngerii căzuţi vor fi sloboziţi, primul lor lucru va fi 
să-şi verse toată furia lor asupra poporului lui Dumnezeu."—W. T. -14-166. 
  Ca se nu sufle vânt.—„îndată ce puterea care-i ţine în frâu va fi ridicată, vom avea o domnie a nelegiuirii şi fărădelegii 
şi violenţei peste întreg pământul. Spiritele cele rele vor căuta să îndeplinească ori-ce rău ce le va sta în putinţă să-1 
îndeplinească; iar aceasta va fi încercarea sau judecarea lor cari vor fi eliberaţi pentru a se vedea ori de ei vor merge în 
contra voinţei lui Dumnezeu. Astfel toţi aceia cari se vor însoţi cu ei, în oricare măsură, vor deveni supuşi la a Doua 
Moarte; iar ceilalţi, sătui de înstreinare cu Dumnezeu prin toate aceste veacuri cât au stat sub controlul Satanei, şi acum 
fiind liberi vor dori de a se întoarce la Dumnezeu, şi-şi vor schimba cursul spre deplină ascultare, aceasta îi va dovedi 
ca vrednici de viaţă vecinică. Probabil că încercarea aceasta a îngerilor căzuţi va fi în legătură cu încercarea sfinţilor de 
pe pământ. Aceasta va fi cheia, secretul acestui îngrozitor Timp de Tulburări, care, după spunerea Bibliei, va însemna 
sfârşitul definitiv al acestei Vârste, şi care va fi antemergătorul Vârstei celei Noui." (W. T. -11-359) încercarea, deja a 
început. 
  Pe pământ, nici pe mare, nici peste orice arbore.—„Simbolic, pământul reprezintă societatea organizată; marea, 
rnassele desorganizate (Dan. 7:2; Luca 21:25; Apoc. l0:2), 8), iar arborii pe credincioşi, Familia Credinţei. (Isa. 61:3) 
Liberarea grabnică a îngerilor căzuţi, va fi cauza izbucnirei neaşteptate a tulburării viitoare, care este pretutindeni ară-
tată în Scripturi ca şi o parte însemnată a ei—„într-un ceas"; „pe neaşteptate, ca şi durerile de facere asupra unei 
femei"; „precum a fost în zilele lui Noe", şi „după cum a fost în zilele lui Lot,"—W. T. 11-157. 
„După cât putem noi prevedea, există o singură cale pe care pot fi încercaţi aceşti îngeri căzuţi, încercarea lor constând 
din primirea unei ocazii depline sau să păcă-tuiască şi mai mult, dacă doresc, sau ocaziunea de a dovedi, dacă doresc, 
că sunt bolnavi de păcat şi doresc să se reîntoarcă la armonie cu Dumnezeu. Noi nu putem crede că Dumnezeu va 
permite încercarea lor să aibă loc în timpul domniei Mileniale, pentru că atunci nici un rău nu va fi permis, nici o 
nimicire nu va fi îngăduită; Satan va fi legat şi toate influenţele răului şi păcatului vor fi restrânse şi oprite. Da, atunci 
nu poate fi. Iar ca să fie puşi la încercare de loc, aceşti îngeri căzuţi, trebuie să aibă parte de oareşcare libertate, pentru a 
se dovedi vrednici de distrugere în a Doua Moarte sau de viaţă vecinică. Altfel, unde ar fi încercarea lor? Prin urmare, 
judecând pe baza aceasta (2 Petru 2:4), ajungem la concluziunea că încercarea lor va avea loc într-un timp viitor foarte 
apropiat — poate a şi început întru câtva. In ce mod?" (W. T. -11-358) Cine are urechi de auzit să audă! — l Cor. 6:2. 
7:2. Şi văzui alt înger.--Solul Legământului; Domnul nostru Isus la a Doua Sa Venire. — Mal. 3:1. 
  Venind de la răsăritul soarelui. — „Aceasta ne vorbeşte în mod simbolic de Soarele Dreptăţii şi minunata lui lumină 
a Adevărului Divin şi binecuvântărei, care va împrăştia umbrele păcatului, neştiinţei, superstiţiunei şi a morţii, 
vindecând şi ridicând şi restaurând la desăvârşirea omenească pe toţi aceia cari se vor arăta ascultători şi binevoitori. "--
D653; Luca 1:78; Mal. 4:2. 
Avînd pecetea viului Dumnezeu.--Al şaptelea sigil. 
  Şi strigă cu glas mare.—Ca tălmaciu al acestor veşti puternice a fost întrebuinţat Pastor Russell. Serv nobil al 
Domnului: tare, statornic înţelept, iubitor, drept, gentil, unul dintre cele mai mari caractere ale istoriei omenirei. Unul 
din duşmanii săi, care şi astăzi îi este duşman, a scris următoarele despre dânsul: 
„Îmi ridic peana, nu în apărarea vre-unei doctrină, credinţă, crez sau dogmă, ci în apărarea unui om, in apărarea bunului 
simţ, a adevărului şi dreptăţii. Pastor C. T. Russell, din Brooklyn N. Y, stă ridicat prominent ca o ţintă de atac a tuturor 
predicatorilor, preoţilor şi pressei religioase de astăzi a ţării. Eu socot că nu este un om mai aspru prigonit, nemilos 
condamnat, mai rău înfăţişat şi înţeles decât este acest cinstit şi conştiincios om a lui Dumnezeu. Nici un scriitor 
infidel, ca Hume, Voltaire, sau Ingersoll, n-a suferit atâtea atacuri crunte şi lovituri nemiloase ca D-l Russell.  Ori  de 
această prigonire  şi  înfăţişare  greşită  se  datoreşte  prejudiţiului,  sau necu-noaşterei caracterului şi scrierilor acestui 
bărbat, nu cade în sarcina mea să spun, dar eu cred că amândouă joacă un rol însemnat în atacurile şi criticile ce se fac 
asupra lui, atât de preoţi cât şi de presa religioasă.  Fireşte, oamenii nu sufăr vreun atac asupra crezului  căruia îi 
urmează, pentru că ei ţin la crezul lor religios mai mult decât îşi dau înşişi  seama,  până ce o minte ageră şi  puternică, 
înarmată şi bazată pe dovezile Scripturei, începe să răstoarne crezurile şi doctrinele lor, arătându-le baza  greşită şi 
inconsistenţa lor.  Şi aceasta e ce face D-l Russell.  Ca logician şi teolog, el nu are păreche în zilele noastre, iar în 
cercetările sale după Adevărul Biblic şi armonia acestuia, el este fără paralelă în Veacul deacuma. Caracter nepătat, cu 
cele mai înalte idei despre Dumnezeu, şi posibilităţi ale omului, el să mişcă ca un uriaş fără păreche. Defectele sale 
dispar în neîn-semnătate comparate cu munca sa. El este prea ocupat cu răspândirea şi propovăduirea Adevărului 
Divin, ca să piardă timpul cu speculaţii neînsemnate  în lucruri cari nu stau  într-o legătură sau alta cu starea viitoare  
de fericire a omului,  după cum este  descrisă în „Planul   Divin   al   Vârstelor."   Neegoist,   iubitor   de  alţii,   darnic   
şi prietenos faţă de toţi creştinii  de toate credinţele,  dar condamnând fără sfială şi frică în termeni aspri greşelile şi 
inconsistentele credinţelor lor, aşa cum el le vede, el e socotit printre binefăcătorii nemuritori ai omenirii, şi-şi impune 
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lumii părerile sale aşa cum ninie altul n-a reuşit să o facă din zilele Reformaţunii încoace. De repeţite ori s-au făcut 
încercări de a opri presa ca să publice predicile sale. Şi de ce-i această împotrivire? De ce s-ar opune cineva cercetării 
Scripturilor? De ce? Ce drept are cineva de a împiedeca gândul liber, cuvântul liber, sau libertatea presei? Ce soi de 
oameni suntem noi? Fie predicator, preot, sau orice,  feriţi-vă de a împiedeca drumul acestui om a lui  Dumnezeu.  Isus 
a  zis:  „Şi  oricine va fi  sminteală  unuia dintre aceşti mici care crede în Mine, mai bine este pentru el dacă-şi atârnă o 
piatră de moară de gât şi se aruncă în mare." (Marc 9:42) Mai bine faceţi ca Gămăliei de pe vremea Apostolilor, când 
Sf. Petru şi alţii  erau sub încercare,  Gămăliei s-a ridicat şi a  zis:  „Staţi de parte de aceşti oameni, şi lăsaţi-i, pentru că 
dacă hotărîrea aceasta sau lucrul acesta este de la oameni, se va desfiinţa; iar dacă este de la Dumnezeu, voi nu-1 veţi 
putea.nimici; staţi dar departe ea nu cumva să   fiţi   luptători   împotriva   lui   Dumnezeu."   (Fapte   5:37-39)—Prof. 
S. A. Ellis.     Un redactor de la Kansas City Post,Lesli E. Clazpool, a avut de zis următoarele:  „Pastorul Russell este 
un pastor generos fară crezuri, care înconjoară lumea făcând bine şi văzînd de turmele sale--şi, de întâmplător, de 
afacerile sale. Acest bun pastor a fost Dumineca în Kansas City, servind trebuinţele sufleteşti a mii de oameni aici. In 
scurtă vreme el va merge la Londra, metropola lumii, să servească trebuinţele turmelor sale de pe insulele Britanice. Nu 
de mult el a venit din China, unde micuţii oameni galbeni îl iubiau şi-i urmau pe străzi în cirede. Şi nu face nici o 
deosebire unde merge Pastorul Russell, este pretutindeni la fel. El zice că oamenii ce caută Adevărul şi Lumina sunt 
toţi la fel şi asemenea, indiferent de coloarea, rasa, şi limba lor. Eu am auzit de Pastorul Russell din Brooklyn de multe 
ori, şi i-am cetit predicile sale din ziare; dar în totdeauna n-am putut gândi mai mult despre el decât de un preot de rând, 
bine dispus şi logic. Niciodată nu mi-a trecut prin minte ca el să fie deosebit de mii şi mii alţi preoţi şi predicatori cari 
poartă fracuri lungi şi mase albe. Şi aceasta a fost pentru că eu nu-1 văzui niciodată, sau să-1 aud vorbind. Dumineca 
trecută am intrat în Hotel baltimore, în Kanssas City, şi am vorbit cu pastorul Russell un ceas întreg. Este obiceiul meu 
cînd intru întru Hotel mare să întreb de portar de ca mera cutărui om însemnat; dar aceasta n-a fost nevoe s-o fac 
acuma, pentru că în sala de aşteptare oamenii stăteau în grupe, toţi privind într-o singură direcţie. Trecând am auzit pe 
unul zicând: „Eu nu sunt mult pentru religie, dar mă prind, că acesta-i un preot de care îmi place." Şi aşa am înaintat 
drept spre Pastor Russell, şi m-am introdus. Eu nu sunt un om care să tremur din genunchi- înaintea preoţilor, dar de 
aceasta dată nu m-am simţit prea comod, un moment. Iată înaintea mea un om, care e fără crezuri. El nu aparţine la nici 
o  biserică sau sectă. El spune că nu are nimic în contra nici -unei biserici, şi le doreşte la toate numai bine; dar că el îşi 
preferă să facă parte din aceeaşi biserică din care a făcut parte Isus din Nazaret. Întrebat care este aceea, el a răspuns: 
„Nici una din câte există astăzi." 
Am vorbit despre viaţă, Pastor Russell şi eu. Şi acesta este un subiect bun. Iată un învăţător, un profet a lui Dumnezeu 
ale cărui cărţi au ajuns la o răspîndire de 12,000,000 exemplare,şi tiparite în 19 limbi, inclusiv cea chineză, şi a cărui 
parohie este lumea, care are aceleaşi păreri despre viaţă ca şi mine, un om din lume. Aceasta pentru mine a fost o 
descoperire! Iată ce crede Pastor Russell însubstanţa. Este un Dumnezeu, Tatăl al tuturor, care este Iubire. Religile, 
crezurile, sectele, sunt înterpretări ale voiei lui  Dumnezeu.Toate au mult ce este bun în ele, şi foarte mult ce este râu. 
Biblia este Cartea cea mai mare a lumi, şi adevărată, Lumeanu poate fi  fară ea, şi va ajuta tuturora cari o vor studia.  
Civilizaţia noastră să întemează pe ea, şi-dacă pot—să ridice duşmanii ei o civilizaţie mai bună... Poţi să cauţi în toată 
lumea şi nu vei găsi un om atât de bun ca pe Pastorul Russell, pentru poziţia ce el ocupă. El este de 61 ani. Tiner destul 
să vadă plăcerile în viaţă, şi destul de în vârâtă, ca să aibă judecată sănătoasă. Faţa lui radiază Bunăvoinţă, şi dovedeşte 
că viaţa i-a fost bine cheltuită. Nu dă semnele risipiei pe ea. Barba lui fluturătoare, albă ca zăpada, şi moale, nu este 
barba unui şarlatan, de care vedem aşa de mulţi astăzi, ci a unui patriarch, a unui părinte îţi dă încredere. Nu este un 
singur om, care să nu creadă  ca Pastorul  Russell e sincer. Şi aşa el merge în jurul lumii  făcând, pe oameni veseli. El 
nu m-a întrebat din care biserică fac parte. Nu l-a interesat, şi aşa este el cu toţi. Am părăsit Hotelul cu un simţ 
înăbuşitor asupră-mi, că dacă Scripturile n-au făcut alt bine, ele sunt vrednice numai pentru că au produs pe acest 
pastor bun din Brooklyn. Cum era să mă despart, el mi-a strâns mâna călduros şi bătându-mă pe umăr, mi-a zis: 
„Dumnezeu să te binecuvănteze, tînărule; fii cinstit, generos şi dai Domnului ceea ce se cuvine lui, şi nu vei avea multe 
năcazuri." La Auditorium, unde Pastorul Russell a vorbit publicului  Duminecă după masă timp de 2 ore, n-a fost  taxă 
de intrare şi nici colecţie de vre-un fel în lăuntru. Nici Pastor Russell şi nici conlucrătorii—Asociaţiunea   
Internaţională   a   Studenţilor   în   Biblie— nu urmăresc scopuri băneşti. Dacă este norocul tău să întâlneşti cândva, pe 
acest om bun din Long Island, vei hotărî, ca şi mine, că omul caro crede că toţi oamenii buni au murit, are ceva greşit 
în sine." 
Celor patru îngeri.—Biserica în carne, lucrătorii Secerişului.—Mat. 24:31. 
Cărora li se dase.—Să desăvârşească lucrul Secerişului şi astfel să ridice legăturile ce ţin sub restrângere pe spiritele 
rele. 
Să vateme pământul.—Să cauzeze noroadelor iubitoare de ordine, desperare. 
Şi marea.—Să înfurie pe massele omenirei, care nu sunt sub influenţa religioasă, încât să fie imposibil a-le controla 
[stăpâni]. 
7:3. Zicând: nu vătămaţi pământul.—Nu sfârşiţi prea timpuriu munca Secerişului, ca astfel să daţi libertate demonilor 
să năvălească şi să atace mintea oamenilor, înainte de timpul cuvenit. [Mulţi scriitori spun că aceasta s-a întâmplat deja 
cu Ţarul Rusiei, împăratul Wilhelm şi căpeteniile „evangheliştilor" moderni]. 
Nici marea.—Massele care nu sunt sub restrângere sau influenţă religioasă. Când spiritele rele se vor înfuria şi îşi vor 
începe atacul lor asupra lumii, răul la care se va merge în toate direcţiile nu va avea margini. Toţi Studenţii în Biblie, 
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cari au urmărit scrierile Pastorului Russell, ştiu cât de stăruitor el i-a înştiinţat pe toţi despre năvălirea acestor spirite. 
Astăzi în toată lumea se practică Spiritismul, care nu e altceva decât demonism, şi mai ales al păturilor de sus, 
intelectualii şi oamenii de ştiinţă. 
Nici arborii.—Vezi Apoc. 8:7. Ai avut tu parte de acest lucru până acum? Eşti convins că el vine de la Domnul— şi e 
pregătit sub conducerea Lui? Ai citit cu îngrijire comentările făcute la Apoc.7:1? Atunci, convinge-te de adevărul că 
Dumnezeu are de gând ca în scurt timp să jAermită ca mintea multora dintre fii Săi să devie un câmp deschis de luptă, 
pe care vor fi judecaţi îngerii căzuţi, iar felul cum vom întâmpina aceste probe şi atacuri, va dovedi dacă suntem demni 
de coroană, şi în acelaş timp va dovedi că aceste spirite neascultătoare nu sunt vrednice de viaţă pe nici o planetă. 
Aceasta este ceva ce o cunosc unii, dar nu mulţi. Intr-adevăr, noi ne dăm seama de însemnătatea cuvintelor Apostolului 
cu privire la ziua cea rea, când el zice: „Nu avem luptă împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva  stăpânitorului  
întunerecului  veacului acestuia, împotriva spiritelor răutăţii în locuri cereşti." (Ef. 6:12) In adevăr, ştim cum Domnul 
Isus, la întâia Sa venire, a început slujba Sa după patruzeci de zile de luptă cu Duşmanul, care în tot timpul acesta a 
căutat să-i influenţeze şi răpească mintea. (Mat. 4:1-11) In adevăr, avem cauză să credem că EI trebuie să fi avut şi alte 
lupte îngrozitoare când a petrecut toată noaptea în rugăciune, şi mai cu seamă când EI era atât de abătut în grădina 
Gethsemane. Dar fără a trece prin această experienţpă, este cu neputinţă să ne dăm pe deplin seamă de ferbinţeala 
luptei, de care ni se spune în Ef. 6:12. Baza creerului este prinsă ca într-o menghinea. Interpretăţii de ale Scripturei, 
ingenioase, dar ră-tăcitoare peste măsură,  sunt introduse în minte ca apa printr-un burlan. Se pot încerca viziuni, 
iluminaţii minunate ale minţii ca printr-o negură de coloare verzuie sau gălbuie. Se aduc sugesţiuni şi inspiraţiuni 
bazate pe lucruri închipuite. Se poate răpi dintr-odată somnul pentru mai multe zile. Şi toate acestea cu scopul de a 
forţa pe nenorocit într-o stare de nebunie şi astfel de ai nimici influenţa şi puterea lui şi, dacă se poate, chiar credinţa în 
Dumnezeu. Nereuşind în toate alte încercări, mintea poate să fie inundată cu cugete care sunt rele afară din cale.  
   Şi atunci, gândiţi-vă la Vot.-  Faptul că Dumnezeu are de scop unele experienţe, însemnate pentru antitipicul Isaac, 
poate fi judecat din aceeai că între timpul conceperei lui Isaac (Fac.-17:19 şi 18:10) şi naşterea lui (Fac. 21:1), s-a 
întâmplat nimicirea Sodomei  (Fac. 18:16 până la sfârşitul Cap. 19) şi tăgăduirea  Sarei de către Avraam (Fac. 20). Dar 
cetind dările de seamă;  următoare, copilul lui Dumnezeu este mângâiat de îngrigirea care o are Dumnezeu pentru 
micuţii,Lui (Fac. 20:3),  cu asigurarea că nici unul din planurile Iui Satan nu se poate aduce la îndeplinire (Fac. 20:18), 
fără permisiunea Domnului. Isaac a fost tipul Christosului  complect;  şi  dacă acuma Christosul este aproape complect, 
şi gata de a fi născut în împărăţie, atunci nu trebuie să ne mire ceva ce ar putea semăna, în o formă oareşcare, cu o 
părăsire a noastră din partea Tatălui. Dacă El ne umple cupa, El o face  numai deoarece ştie că o putem bea, şi deoarece 
doreşte să dovedească îngerilor şi oamenilor că noi suntem vrednici de cinstea ce El are să ni o deie.—Luca 22:42, 43; l 
Timoteiu 1:16. 
Până.—Voi „cei patru îngeri," muncitorii în carne a Secerişului; şi Eu, Domnul Secerişului. 
Ce vom fi pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru.— Vezi Apoc. 19:20, 14:1. Satana este un student sîrguincios al 
profeţiilor despre timp (Luca 12:39); dar neavând Spiritul Sfânt el nu este în stare de a ajunge la concluzii hotărâte. 
Văzând un plan hotărât, şi un timp hotărât pentru fiecare trăsătură importantă a acestui plan, scopul lui a fost totdeauna 
de a zădărnici Planul celui Atotputernic, încercarea de a nimici Seminţia a început cu moartea lui Abel, şi continuări 
astăzi- Fără îndoială. Satan credea că Împărăţia Mileneală se va stabili în 1915;  şi iarăşi făra în- doială, el a ştiut că 7 
ani înainte de stabilirea acelei împărăţii, restrângerea asupra spiritelor rele va fi ridicată. Dar aceasta fie aşa sau altfel, 
sunt dovezi că stabilirea Impă-răţie în palestina va probabil va prin 1925, cu zece ani mai tîrziu de cum am calculat noi. 
Cele 70 de jubileie calculate cu 50 ani fiecare, se termină în octombrie -l925.- (B186) Fac.  15:1-21  şi 16:3,  citite în 
legătură, arată că viziunea lui Avraam cu privire la timpul când va primi el împărăţia, a fost abea 10 ani mai târziu după 
facerea Legământului, sau 2035 a. Chr. Etatea animalelor dau la un loc 11 ani, care calculaţi în mod profetic, un an 
pentru o zi, fac 3960 ani, timpul de la data viziunii pînă la anul 1925 (W. T. - 07-79).Pare întemeiat, că ceasul 
strîmtorarei asupra Creştinismului va veni în primăvara a. 1918. Aceasta va fi tocmai 7 ani înainte de 1925. Avem orice 
pricină să cre-dem că în acest răstimp îngerii cazuţi se vor năpusti asupra minţei Creştinizmului nominal, silindu-1 la 
fapte neîn-ţelepte, care vor fi spre peirea lor prin manele masselor înfuriate, care mai târziu vor avea aceeaşi soartă. 
Marele războiu furios ce este în curs, este de sigur lucrul spiri-telor rele, iar Kaizerul nu este singurul stăpânitor deştept 
care a fost înşelat de către spiritele rele, după cum va arăta istoria de mai târziu.—Luca 12:56.     Dacă socoteala 
noastră este corectă, atunci ne întrebăm dacâ cu 7 ani înainte de l9l5 a fosf  vreun semn că Sa-tană a aşteptat eliberarea 
spiritelor rele la acel timp; şi noi răspundem, că la timpul acesta s-a ptrecut un lucru hotă-rît în privinţa aceasta. In Vot, 
sfătuit în acel an de către Pastorul Russell, şi în experienţele multora pentru şi contra lui, să vede foarte bine că 
Duşmanul încă atunci a încercat să între ca un potop, dar a fost reţinut, până ce se va face sigilarea. (Mat, 10:25: Luca 
22:42-44; Evr. 12:4; Isa. 63:3) După ce demonii vor fi îngăduiţi să între în turma de porci, vom vedea ce se va 
întâmpla. (Mat. 7:6; 8:31-34) Acei ce acuma au frică să nu li se întâmple ceva, vor fi nebuni de spaimă atunci, din altă 
cauză. 
  Pe frunţile lor.—„Furtuna este reţinută, în  frâu, până ce servii lui Dumnezeu vor fi sigilaţi pe frunţile lor (Ex. 13:9: 
28:36, 38; Deut. 6:8; Ezek. 9:4-6; Apoc. 14:1), adecă, până ce aceştia vor fi înzestraţi cu o pricepere intelectuală, care 
nu numai le va fi spre mângâiere, şi un scut, ce va fi şi o dovadă că sunt fii pe cari conform făgăduinţei Domnului 
nostru, Spiritul Sfânt îi va călăuza, arătându-le cele viitoare. (Ioan 16:13) [B169] Când proba demonească va veni, 
aceia care au sigilul de fii (Ezek. 9:2-4), o vor cunoaşte şi vor trece-o neatinşi, pe când toţi ceilalţi de sigur vor cădea. O 
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scrisoare a unui colaborator de la Bethel, scrisă scurt timp după moartea Pastorului Russell, spune: „înainte de aceasta 
cu trei luni, am pus la masă mai multe întrebări, cea din urmă sunând astfel: „Decând timpul de strâmtorare al Evreilor 
nu s-a sfârşit până în anul 73 d. Chr.," după cum m-am convins pe deplin din spusele mai multor istorici, atunci ce se 
aşteptăm sa se întâmple în a. paralel 1918?".Pastorul Russell a pus întrebarea aceasta la trei fraţi prominenţi, cari au 
răspuns că nu ştiţi, dar ar dori să aştepte şi să vadă. Când s-a adresat mie, eu i-am răspuns: „Deoarece în a. 73 d. Chr., 
s-a întâmplat prăbuşirea Israelului nominal natural din Palestina, presupun, că în anul paralel 1918, va veni prăbuşirea 
Izraelului nominal spiritual, adecă căderea Babilonului." (Apoc. 18) Fratele Russell a răspuns: „Da. Aceasta este 
concluziunea ce se poate face." [Căderea Babilonului a început din Rusia, în anul arătat, şi aripă după aripă cade la 
pământ]. „Dacă înaintea ta vezi deschisă „uşa" ocaziunei pentru sacrificiu şi serviciul Domnului, întră. Dar întră în 
grabă: căci în curând să va lăsa noaptea întunerecului şi a îm-potrivirei faţă de adevăr şi va împiedeca orice intrare în 
lucrul Marelui Rege. Vine dimineaţa, dar totodată şi o noapte întunecoasă; iar cuvintele Domnului sunt: „Vine noaptea 
când nimeni nu va putea lucra." Când aceasta să întâmplă, să ştii că uşa s-a închis, că toate fecioarele înţelepte au întrat 
la nuntă, au întrat în camera de pregătire, au fost probate, şi că toate locurile libere au fost acceptabil ocupate. Şi 
deoarece atunci toţi „slujitorii lui Dumnezeu" fiind „sigilaţi pe frunţile lor" [cu o apreţiere intelectuală şi cunoştinţă a 
Planului Dumnezeesc], cele patru vânturi vor fi slobozite şi vor produce „vârtejul" cel mare al turburărilor în mijlocul 
cărora cei rămaşi din clasa Ilie vor fi „schimbaţi şi înălţaţi la gloria împărăţiei."—C225. 7:4   Şi auzii numărul celor 
pecetuiţi.—„Avem ori-ce  pricină să credem că numărul precis al celor aleşi este acel amintit de mai multe ori în 
Apocalipsul, adecă 144,000 „răscumpăraţi dintre oameni." (F179; Apoc. 14:1) Acest număr echivalează cu cinci zile 
pentru desvoltarea deplină a fiecărui sfânt din Vârsta Creştină. 
  144,00 pecetluiţi.—„Că numărul acesta este precis şi nu simbolic, să poate vedea din faptul, că în acelaş capitol se 
vorbeşte de o altă clasă, asemenea concepută de Spiritul Sfânt. In versul 9 cetim: „După aceasta văzui, şi iată, o gloată 
multă, pe care nimenea nu putea s-o înnumere." Nu că aceasta mulţime e aşa de mare că n-o poate să o numere nime, ci 
mai degrabă că nime nu-i poate spune numărul hotărît, Dumnezeu lăsându-1 nehotărît." 
  Din orice seminţie al lui Izrael.—„Ca şi nume, Izrael înseamnă „poporul binecuvântat de Dumnezeu," „poporul lui 
Dumnezeu," „poporul ales", „poporul Domnului."— 2 Cronica 7:14." (D654; Gal. 6:16; Rom. 9:6-8) Poporul Iui Izrael 
este întrebuinţat aici ca şi un tip al poporului Iui Dumnezeu,—adevăraţii Izrailiţi spirituali aleşi din Veacul Evanghelic. 
Fiecare credincios sau sfânt ce în cursul Vârstei Creştine şi-a purtat lupta cu reuşită, şi )Win aceea şi-a câştigat un loc 
în Corpul lui Christos, este soco-tit ca aparţinând—în mod antitipic—la una din cele douăsprezece seminţii de „Izraeliţi 
în adevăr", care seminţie poartă numele celor doisprezece patriarchi ai Izraelului natural, adecă cei doisprezece feciori 
ai lui Iacob. In fiecare familie fiecare copil este iubit pentru anumite însuşiri caracteristice ale lui proprii; iar în 
înţelesul numelor celor doisprezece fii ai lui Iacob găsim anumite însuşiri deosebite care fac pe fiecare biruitor scump 
înaintea lui Dumnezeu. 
7:5. Din seminţia lui Iuda 12,000 pecetluiţi.—Iuda înseamnă celebrat, sărbătorit, lăudat, mărit. Nimic nu este mai 
vrednic de laudă decât dreptatea, caracterul nobil, însuşirea de a face fiecăruia ceea ce-i place fiecăruia să-i, facă altul. 
Domnul nostru a fost Cel Drept din seminţia lui Iuda. Toţi cari l-au cunoscut de aproape pe Pastor Russell, au 
recunoscut că dreptatea era principiul de bază al cara eterului său. Faptul că seminţia Domnului [Iuda] este cea întâi 
amintită, arată că în aranjarea numelor este o ordine dumnezeească, întru cât aceasta ordine [adecă aranjarea numelor 
unul după altul] să deosebeşte de ordinea naşterei fiilor lui Iacob. Fără îndoială, că cele mai strălucite cununi vor fi 
purtate de aceia cari sunt cu totul fără iubire de sine, atât în inimă cât şi în viaţa practică de toate zilele. Domnul nostru 
a fost unul dintre aceştia.— Fac. 38:12-26; 43:3-10; 34; 46:28. 
  Din seminţia lui Ruben 12,000.—Numele Ruben înseamnă: „Vedeţi fiu" sau Mila lui Dumnezeu, şi pare a se refera la 
fraţii talentaţi [cărora s-a încredinţat cinci talenţi] cari îşi fac chemarea şi alegerea lor sigură. A avea însuşiri deosebite 
şi mijloace pentru a ajunge la toate fericirile de acuma, şi apoi a le jertfi bucuros pe toate acestea în interesul cauzei 
Domnului, şi a primi în schimb dispreţul şi batjocura lumii, cere ca să fii un caracter atât de înalt, încât însuşi Domnul 
spune că numai puţini îl au. (l Cor. 1:26; Fac. 37:21, 22, 29, 30; 42:22, 37) O mică pătare cu iubirea de lume 
[necurăţenie spirituală] este tot ce-i împiedecă pe aceştia de a ajunge la locul cel mai înalt, adecă din clasa Iuda,—Fac. 
35:22; 49:3, 4; 2 Cor. 7:1. 
  Din seminţia lui Gad 12,000.—Numele Gad înseamnă. „O ceată de copii vine", şi pare să arate că al treilea loc de 
cinste mai înaltă va fi a păstrat acelor credincioşi, cari- au fost binecuvântaţi de Dumnezeu să aducă mulţi urmaşi de ai 
lor în familia dumnezeească. Sunt cazuri, unde doisprezece fii ai unei familii au venit la cunoştinţa adevărului, şi s-au 
consacrat, ca urmare a vieţii şi învăţăturilor primite din partea unui tată şi mamă nobili. Tatăl ceresc poartă grija acelor 
familii cari cu adevărat îl caută, şi munca depusă în favorea Lui de părinţi nobili în creşterea copiilor lor pe căiile 
adevărului, nu rămâne nerăsplătită. Nici o coroană nu va fi liberă pentru alt cineva câtă vreme este vre-un fiu de a unui 
consacrat, care condus de părinţi adevărat creştini, la timpul cuvenit va alerga după ea. „Pentru voi este [mai întâi] 
făgăduinţa, şi pentru copii voştri [al doilea] şi [după acea] pentru toţi cei în depărtare, pe câţi îi va fi chemat la sine 
Domnul Dumnezeul nostru." (Fapte 2:39; l Cor. 7:14) Se mai poate refera şi la aceia, cari prin multă sârguinţă şi zel şi 
luptă, aduc pe mulţi alţii la lumina adevărului şi calea jertfirei de sine şi astfel să alerge după premiul înaltei chemări. 
[Gal. 4:19; 2 Cor. 12:14] „Despre copilăria şi viaţa patriarhului Gad, nu s-a păstrat nimica. La timpul coborîrei sale în 
Egipt, să spune că avea şapte copii, însemnat prin faptul că cei mai mulţi din ei au terminaţiune plurală, ca şi când ar fi 
mai mult nume de familie decât de persoane." (McC)—Fac. 46:16; Num. 26:15-18. 
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7:6. Din seminţia lui Aşer 12,000.—Numele Aşer înseamnă Fericit. „Şi Lea zise: ferice de mine, căci pe mine mă vor 
ferici femeele; şi chema numele lui Aşer." (Fac. 30:13) învederat, al patrălea loc de onoare mai înaltă va fi dat 
creştinilor fericiţi. Ori unde vor ajunge sfinţii sau creştinii cu faţa lungită [posomoriţi], ei nu vor ajunge în . clasa lui 
Aşer. „Bucuraţi-vă în Domnul totdeauna; şi iar zic, bucuraţi-vă." „In sfârşit, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul."—Fii. 
4:4; 3:1; 2 Cron. 20:22. 
  Din seminţia, lui Neftalin 12,000.—Numele Neftalin înseamnă lupte mari, şi arată că al cincelea loc de înălţare va fi 
pentru aceia cari au căutat se vadă faţa Tatălui prin rugăciuni. Prin naşterea sa, Neftalin era soţul lui Dan, clasa acelora 
cari vor merge în a doua moarte. (Fac. 35:25; 49:17) De aceea, părerea, că clasa aceasta este biruitore prin faptul că a 
apreciat foarte mult privilegiul de a căuta faţa Tatălui în, rugăciune, şi s-a folosit de el.—Luca 11/5-13; Iac. 1:5; 3:17.  
  Din seminţia lui Mânase 12,000.—Numele Mânase înseamnă Uitare: „Dumnezeu mă făcu să uit tot necazul meu, şi 
toată casa părintelui meu." (Fac. 41:51) Locul al şaselea de onoare este învderat hotărît clasei acelora cari au iubire 
foarte mare pentru familia lor pământească—tată, iama, surori, fraţi, femei, copii şi alţi iubiţi ai lor—dar totuşi, iubesc 
pe Domnul mai mult. (Mat. 10:37) Mare este iubirea, mare credinţa acelora cari aud şi ascultă de învi-tarea 
dumnezeească: „Ascultă fică, şi vezi, şi pleacă urechea ta; uită pre poporul tău, şi casa părintelui tău."— Psa. 45:11. 
7:7. Şi din seminţia lui Simeon 12,000.—Simeon înseamnă Ascultare. „Fiind că Dumnezeu a auzit că sunt nesocotită, 
deaceea mi-a dat şi pe acesta." (Fac. 29:33) Aceasta înseamnă că locul al şaptelea de onoare este rezervat acelora cari 
au fost urîţi în sânul familiei lor dna cauza credinţei lor pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a văzut că frumuseţa 
însuşirilor caracterului lor va străluci mai tare îngăduindu-le să se desvolte în astfel de împrejurări. Cât de dulce, cât de 
frumoasă este inima dezvoltată în asemenea împrejurări!—Rom. 5:3; Col. 1:11, 12; l Pet. 1:7; 4:12; 5:10; Rom. 8:17; 2 
Tim. 2:12; Iacob 1:12. 
  Din seminţia lui Levi 12,000.—Numele Levi înseamnă alipire. „De acum bărbatul meu se va alipi de mine, fiind că i-
am născut trei fii." Locul de cinste următor este păstrat, cum să vede, pentru aceia cari literal au jertfit toate ce au avut 
pe lumea aceasta, ca să potă trăi lipiţi nestingherit de Domnul şi în serviciul Lui. Ca seminţie, Levi n-a avut nici o 
moştenire în ţară, iar ca persoană particulară, unica întâmplare din viaţa acestui patriarh, este că a nimicit pe unii 
nelegiuiţi.—Fac. 34:25-29. 
  Din seminţia lui Isachar 12,000.—Isachar înseamnă Răsplătire, sau El aduce răsplătire. „Dumnezeu mi-a dat răs-
plătirea mea." „Isachar este ca asinul tare, carele zace între ieslele staulelor. El văzu răpausul, că este bun; şi pământul 
lui că este plăcut, şi-şi supuse umărul la purtarea de sarcină." (Fac. 30:18; 49:14, 15) Aceasta pare să însemne, că locul 
de onoare următor este hotărît celor zeloşi, acelora cari se pun cu plăcere şi bucurie în numele şi pentru cauza 
Domnului să muncească din răsputeri pentru preamărirea numelui Său.—l Cor. 15:58. 
7:8. Din seminţia lui Zebulon 12,000.—Zebulon înseamnă Locuinţă sau Domiciliu, şi arată fericirea binecuvântată a 
acelora cari în timpul pelerinajului lor pământesc, ca şi Domnul n-aveau unde să-şi plece capul; dar, deşi în viaţa de 
acuma aveau să lupte cu sărăcie şi greutăţile vieţii de tot felul, totuşi s-au arătat credincioşi Domnului, servindu-i cu 
toate puterile şi cunoştinţa şi educaţia lor mărginită, întrebuinţând toţi micii lor talenţi în serviciul Lui, în speranţă de a 
ajunge în sfârşit, „Iu casa unde nu va mai fi schimbare, nici grijă, nici  întristare şi nici sărăcie." Ce locuinţă fericită vor 
avea ei în viitor.- In casa Tatălui de multe locuinţe (Ioan 14:2, 3) a lor va fi cea mai fericită. 
   Din seminţia lui Beniamin 12,000 pecetluiţi.—Beniamin însemna la început Fiul durerii mele, dar numele lui s-a 
schimbat să însemne Fiul dreptei mele, ca cel mai tinăr copil a lui Iacob. El pare să arate, într-o privinţă, pe Turma cea 
Mare (W. T. -81-1-7); dar îi reuşeşte să ajungă la o răsplată mai mare, poate numai pentru că este tovarăşul acelora cari 
ocupă locuri mai înaintate în Corp. Astfel ca servitori umili şi credincioşi şi soţi ai celor mai talentaţi fraţi, ei umplu 
suferinţele Corpului lui Christos, chiar şi dacă suferinţele lor personale par să fie neînsemnate. „Pe de o parte prin 
mustrări şi strâmtorări, fiind puşi spre privelişte [din cauza fraţilor lor mai abili, care suferă mai direct pentru cauza lui 
Christos], iar pe de alta, făcându-vă părtaşi ai celor care se aflau astfel."—Evr. 10:33. 
  Din seminţia lui losef 12,000.—Manuscriptul Sinaic pune pe Iosef la sfârşit, ceea ce se potriveşte în mod deosebit, 
Iosef a fost unul din cele mai frumoase caractere din Biblie. Numele înseamnă: Pe care Dumnezeu îl va înmulţi. El a 
avut atâtea virtuţi frumoase, încât este cu neputinţă a le arăta în micul spaţiu ce avem aici la dispoziţie, dar sunt descrie 
pe larg în Fac. 37-50. El este unul dintre puţinele caractere numite în Biblie, despre care nu se spune nimica neplăcut. 
El reprezintă bine pe toţi ceilalţi membri ai familiei dumnezeeşti, cari toţi au ajuns ca în inima lor să fie asemenea 
Domnului şi au arătat aceasta asemănare prin purtare şi fapte întru cât le-a permis slăbiciunele şi nede-săvârşirile 
trupului. Se va observa, că seminţiile lui Dan şi Efraim sunt lăsate de pe lista de mai sus. In mod evident, Dan înfăţi-
şează pe aceia cari merg în Moartea a Doua. Numele său înseamnă: „Dumnezeu a fost mie judecător." (Fac. 30:6) Noi 
ştim că ori-ce judecată a lui Dumnezeu este dreaptă, şi trebuie dară să căutăm motivul lepădărei lui Iacob a profeţit, că 
Dan va fi „ca. şarpele în cale, ca cerastul în cărare, carele muşcă călcâiul calului încât călăreţul cade înapoi." (Fac. 
49:17) Caii sunt simbolurile doctrinelor, învăţăturilor. Dan pare a înfăţişa pe o clasă care încearcă a se juca cu 
doctrinele credinţei, fapt care are drept urmare răsturnarea şi nimicirea Creaturei Noui. O privire asupra istoriei 
seminţiei lui Dan, dovedeşte pe deplin aceasta. La început lui Dan i s-a dat una dintre cele mai alese şi roditoare părţi 
ale Palestinei. Se mărginea cu teritorul seminţiilor surori Efraim şi Beniamin, iar dinspre sud-est şi sud să întindea Iuda, 
astfel că să hotăria cu trei din cele mai puternice state ale confederaţiei. Totuşi, Daniţilor nu le-a reuşit să cucerească 
pământul asemnat lor la început [înfăţişând nereuşita Noui Creaturi să capete biruinţă asupra minţei trupeşti], şi şi-au 
ales o altă moştenire, tocmai la miază noapte. (Jud. 18:1-31) Aceasta alegere a moşteni-rei dinspre miază noapte se 
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aseamănă cu o asemenea alegere din partea lui Satan (Isa. 14:13) şi sugerează că Nouile Creaturi Danice au părăsit 
moştenirea lor dintâi prin ambiţie. Contextul arată, că ei puneau prea mare însemnătate pe felul lor de a judeca lucrurile 
şi s-au amestecat în mod nepotrivit în oficiul preoţesc, şi putem crede că aceasta a fost o vină capitală din partea 
acelora cari săvârşesc păcatul îngâmfării. (Psa. 19:14; 2 Şam. 6:6, 7) încercarea se repetă, în antitip; luaţi seama.- 
păziţi-vă.  Jumătate din seminţia lui Eirsinar reprezintă pe Turma cea Mare, ce se găseşte mai cu seamă în biserica 
nominală. Ei sunt mai mult sau mai puţin îmbătaţi cu învăţăturile false şi rătăcitoare (Isa. 28:1, 7), ei să tem să renunţe 
la idolii crezurilor şi catechismului lor (Osea 4:17), şi sunt, într-o privinţă,  creştini rîe jumătate  copţi, nu pe deplin 
devotaţi Domnului—„Efraim s-a amestecat cu popoarele, Efraim este ca o turtanelnîbarsă"—coaptă numai pe de o 
parte, sau cu alte cuvinte, nici cald nici rece. (Osea 7:8; Apoc. 3:15, 16) De la început până la sfârşit profeţia lui Osea 
este o pledare din partea lui Dumnezeu cătră Turma cea Mare de. a nu se lăsa să piardă premiul nemuririi. 
7:9.   După aceasta văzui, şi iată gloată multă.—Când Apostolul Ioan ne spune în 2 Ioan 8: „Luaţi seama de voi înşi-
vă, ca să nu pierdeţi cele ce aţi lucrat, ci să primiţi plata deplină," el ne învaţă că să poate câştiga o răsplată cerească 
care nu va, fi aşa deplină sau de mare ca şi cum ar fi, dacă s-ar merge pe o cale  mai plăcută Tatălui Ceresc.   
 In loc să ne înveţe ca pentru neamul nostru este o sm- gură mântuire, Scripturele ne învaţă două grade sau feluri  de 
mântuire cerească, şi două grade sau feluri de mântuire pământească. In capitolul al doilea din Facere ni se spune că 
râul care ieşea din grădina Edenului să despărţia în patru părţi. Aceasta este o recunoaştere Scripturală a faptului că din 
Adam, izvorul original [dintâi] al vieţii vor curgei patru râuri: Turma cea Mică, care va fi alături de Christos  pe tronul 
său; Turma cea Mare, care va sta înaintea tro- nului, având ramurile de finic, semnele biruinţei prin su-ferinţi şi 
martiraj, dar fără coroanele gloriei. Apoi patri-archii şi toţi Profeţii vechiului testament, cari vor deveni principii 
pământului, ca reprezentanţi   ai   împărăţiei lui Messia; şi neamul omenesc restatornicit sub împărăţia lui Christos. 
Acelaşi lucru se învaţă prin împărţirea Leviţilor în patru tabere, fiecare stând de o parte deosebită a Taber-nacolului. 
(Num. 3:15; F128, 129) Asemenea învaţă Apostolul în 2 Tim. 2:20, că în casa cea mare a lui Dumnezeu la sfârşit se 
vor găsi patru clase de vase spre mărirea Lui — „de aur [simbolul naturei dumnezeeşti, Turma cea Mică] ; de argint 
[simbolul naturei spirituală, dar nu dumnezeea-scă, Turma cea Mare]; şi de lemn şi de lut" — două clase pe pământ — 
„din pământ, de lut", după cum a fost întâiul om desăvârşit.— l Cor. 15:47. 
In ce priveşte pe cei sfinţi — creştinii consacraţi — nu e întrebarea în care din clasele pământeşti vor face ei parte la 
urmă, pentru că ei au renunţat la speranţele lor pământeşti în schimbul celor cereşti, întrebarea e ori de ei vor fi fecioare 
înţelepte, studenţi credincioşi ai Cuvântului Divin, care zidesc cu aur, argint şi pietre scumpe — făgăduinţele preţioase 
ale Adevărului dumnezeesc, o zidire de caracter care să-şi aibă răsplata în Cer, şi nu ca fecioarele nebune (Mat. 25:2; 
C91; F75), cari deşi sunt fecioarei [curate în inimă] zidesc cu lemnul, fânul şi trestia tradiţiuni-lor omeneşti. Apostolul 
spune, că încercările vieţii — şi în special încercările de la sfârşitul veacului — vor încerca lucrul şi faptele  fiecărui 
om ca prin foc, şi mărturiseşte că aceia cari nu zidesc cu înţelepciune vor suferi o mare pierdere — care pierdere nu va 
însemna, că ei vor merge în chinul vecinie, ci numai că vor pierde marele premiu al Chemării Cereşti, vor pierde 
răsplata nemurirei şi a naturei dumnezeeşti, care de altfel ar fi putut-o câştiga (l Cor. 3:15; T. § 164). întrebarea e dacă 
ei ca coarde în Christos, Via lui Dumnezeu, vor aduce fructe, sau ca alte coarde, vor produce numai frunze [pretindea a 
fi asta sau aceea], sau acăţători [nizuinţe după onoruri şi foloase pământeşti], (Ioan 15:2; F78; 170) Despre o asemenea 
clasă din ziua Sa, Christos a zis: „Cum puteţi voi crede [în adevăr], când primiţi mărire unii de la alţii, şi nu căutaţi 
mărirea cure vine de la Dumnezeu?!" (Ioan 5:44) întrebarea este" ori de noi vom fi asemănaţi şi puşi între fii 
neascultării (Col. 3:6; Psa. 125:5; W. T. -99-140) deoarece, de şi suntem fii ai lui Dumnezeu, nu nimicim, nu punem la 
moarte toate aplecările pământeşti şi păcătoase din noi; ori de noi am păcătuit în contra legământului ce am făcut cu 
Dumnezeu, de a ne pune viaţa noastră în serviciul Său (Psa. 1:1; W. T. -00-281), ori de, asemenea soţiei lui Lot, privim 
îndărăt spre lucrurile pământeşti pe cari le-am părăsit (Fac. 19:26; C194), sau, ori de păstrăm singurătatea inimei şi 
scopului, fără care nu se poate ajunge la premiul înaltei Chemări. 
întrebarea e ori de noi, ca copii în Christos, ne vom încovoia împărţirilor nescripturale ale poporului lui Dumnezeu, în 
urmaşi a lui Pavel, Apoline, Chefa, Luther, Calvin, Wesley, etc. etc., (l Cor. 3:4; D17; ori de, asemenea lui Rahab, noi 
vom fi cetatea rătăcirii când ea va cădea, sau, ca Iosua care a cauzat-o să cadă (Iosua 6:25; W. T. -07-267); sau, 
asemenea năutului şi săcăriţei, ne vom desbrăca uşor de împresurările încurcate ale vieţii, reprezentate prin păstăile din 
cari năutul şi săcăricea să desghioacă aşa de uşor, sau vom fi ca „grâul" care recere o treierare extra-ordinară până ce 
cade din pleava care-l ţine. (Isa. 28:27; W. T. -84-1-4) întrebarea e, dacă noi vom fi ca soldaţii- eliminaţi din armata lui 
Gideon, vom uita de misiunea noastră, şi ne vom cufunda capurile în apele adevărului, cri de, înţelegând bine menirea 
sau vestea lui, [a Adevărului], noi ne vom da seama de cauza pentru ce ni l-a dat Domnul, şi vom bea din el, cu ochii 
înspre orizont [în sus], căutând de a servi altora, şi a ne cheltui în slujba Domnului (Jud. 7:6; W. T. -07-331) întrebarea 
este ori de, asemenea lui Caleb şi Iosua, noi vom păstra încrederea în Acela care ne-a chemat, şi vom aduce vestea 
bună de pe pământul care sperăm să-1 stăpânim, sau, vom face parte din Turma cea Mare care prin frică şi îndărătnicie 
şi obo-sire în facerile de bine, nu vom întră niciodată în ea. (Num. 13:31; W. Ţ. -07-251) Vom pune noi cu plăcere 
viaţa noastră în servici pentru fraţii Domnului, sau de frica morţii prin jertfire vom fi toată viaţa noastră supuşi 
sclaviei? (Evr. 2:15; T. § 165) Întrebarea e, ori de noi vom fi asemenea slugei care a ascuns talentul Domnului său în 
pământ [pentru ajungerea scopurilor pământeşti] (Mat. 25:24; W.T. -01-61; W. T. -06-318), ori de vom fi cu două 
minţi, având o ideie despre ajungerea lucrurilor cereşti, şi alta despre câştigarea a toate ce putem de pe pămînt (Iac. 1:8; 
W. T. -07-316), ori de, asemenea lui Obadia, ne vom arăta numai prietenoşi faţă de Adevăr şi aceia care susţin Ade-
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vărul, dar ascundem interesul nostru de frica urmărilor pentru noi şi familiile noastre.—l Regi 18:3; W. T. -02-221.. 
Dacă în urma acestor încercări de credinţă şi caracter, noi vom ieşi biruitori, atunci nu va fi nevoie ca să fim dintre 
aceia cari îşi spală hainele lor şi le albesc în sângele Meiului, în marea suferinţă şi strâmtorare cu care se va sfârşi-
aceasta Vârstă, ci vom păstra nepătate hainele noastre, aşa ea să nu avem nevoie de o astfel de curăţire generală. Dacă 
vom fugi la Domnul înainte de ce iarna mâniei Sale va fi venit asupra sistemelor omeneşti din zilele noastre, noi vom fi 
cruţaţi de suferinţele fugirei, despre care el a zis: „Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, [timpul de ardere al 
neghinei]" (Mat. 24:20); şi vom fi cruţaţi, asemenea, de amara desamăgire de a zice la timpul acela: „Trecuta Secerişul 
[timpul favoarei deosebite], sfârşitu-s-a vara, şi noi încă nu suntem mântuiţi" [cu cea dintâi mântuire, cu mântuirea la 
care am aspirat]. (Ier. 8:20; D578) In timpul strâmtorărei Sionului nominal, copii lui Dumnezeu vor fi mântuiţi toţi. 
(Isa. 66:8; W. T. -94-135) Să ne bucurăm în speranţa noastră că în timpul acestor dureri noi vom fi eliberaţi. Să sperăm 
că nu vom fi dintre mieii (Isa. 34:6; D17) sau ţapii găsiţi împreună în stânele nominale când va veni timpul dărăpănării 
sistemelor ecclesias-tice prezente. Prin tot Veacul, unii copii ai Domnului au fost „predaţi Satanei spre nimicirea cărnii, 
pentru ca spiritul lor să fie mântuit în ziua Domnului Isus" (l Cor. 5:5; T § 164, 168, 260), pentru că ei nu. au trăit 
conform legământului făcut. Suferinţele celor din clasa ţapului ispăşitor, trimis în.,pustiu, ca acolo să moară de foame, 
sete, muşcături de şarpe, spini, rugi, brusturi, alergări sau atacuri din partea animalelor sălbatice," au fost cu mult mai 
mari decât acele ale ţapului Domnului omorît prin jertfă voluntară. (Lev. 16:7-10; T. § 142, 144) Aceia cari reţin înapoi 
din promisiunea ce a făcut-o Domnului, sufere ou mult mai mult decât aceia cari în mod vitejesc sau băr- bătesc luptă 
lupta cea bună a credinţei şi ţin cu amândouă manele la speranţa pusă înaintea lor. 
Clasa Turma cea Mare va striga: „Aleluia",, îndată ce îşi va da seama că Biserica este completă. (Apoc. 19:1; A240; 
F128) Dar ca şi servele Rebecei din vechime ei trebuie să facă acelaşi drum lung si obositor ca şi clasa Miresei, nu mai 
ca în fine să fie primiţi ca servitori. (Fac. 24:61; Psa. 45:15; F121, 171) Vom întră noi pe deplin în moştenirea noastră 
acuma, până ce uşa ocaziunei de a îndrăzni şi a lucra în Cauza Domnului este încă deschisă; sau vom face asemenea 
clasei din Ezek. 44, care află uşa închisă din cauză că au pornit, prea târziu, şi trebuie să ştie pentru totdeauna că 
Preoţia împărătească cerească, premiul înaltei Chemări, li este închis pentru totdeauna, şi că cel mult la ce pot ajunge, 
este aceea de a fi servitori sau păzitori în Templu? (Ezek. 44:1-14; W. T. -05-269) Să ne bucurăm că peste tot putem fi 
moştenitori ai mântuirei; dar cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne hotărîm, ca în cuvintele textului nostru—„să luăm seama 
de noi înşine, ca să nu pierdem cele ce am lucrat, ci să primim plată deplină"—totul ce binevoieşte Tatăl a da acelora 
cari-L iubesc pe dânsul mai presus de toate. 
„Ceea ce vedem că să întâmplă în jurul nostru pare a fi foarte natural minţelor noastre. Felul în care alţi oameni îşi 
întrebuinţează timpul şi banii, este o ispită faţă de poporul Domnului care trebuie rezistată cu tărie. Lumea are o zi de 
opt ore. Poporul credincios al Domnului, din potrivă, trebuie să-şi facă ziua lui de şasesprezece ore. Pentru noi j a face 
ceea ce fac alţii, şi de a pune în serviciul Domnului  numai ceea ce lumea socoteşte ca lucrul de o zi, n-ar fi de loc o 
îndeplinire a Legământului nostru de Jertfă. Aceia ce caută, numai să facă, dreptate, şi se pună opt ore şi ceva de lucru 
la zi, după, felul cum face lumea, vor fi judecaţi din acest punct de vedere; şi ei vor primi numai un loc în Turma cea 
Mare. Ei nu îndeplinesc condiţiunele Legământului de Jertfă,"—W. T. -14-71. 
„Noi nu credem că Scriptura ar învăţa, că Turma cea Mare va ajunge la acelaş grad de desvoltare spirituală ca şi 
Turma, cea Mică. Ei lipsesc de a desfăşura dragostea şi sârguinţa pe care Domnul a pus-o drept condiţie pentru a se 
face cineva părtaş în Preoţia împărătească." (W. T. -14-68) „Hotărîrea de a se jertfi pe sine fragmentar când le place lor 
sau prietenilor, lor, este greşala principală." (W. T. -96-191) „In vreme ce membrele vii ale Miresei sunt despărţite de 
alţii prin Adevăr, urechile celor -lalţi sunt tâmpite la auz şi crezut, şi înceţi la făptit." (A240) „Intr-o parabolă, Domnul 
numeşte pe aceştia servi netrebnici, răi şi leneşi. El nu le deneagă [tăgădueşte] cinstea de a fi servii Lui, El nu le 
atribuie epitetul de a fi duşmani Lui. Ei sunt socotiţi ca răi, trândavi şi leneşi numai din cauză că, deşi şi-au- luat asupra 
lor unele răspunderi de servitori, lotuşi au lipsit să arate spiritul devotaţiunei depline."—. T. -07-315. 
  Pe care nimenea nu poate s-o numere.—A cărui număr nime nu e în stare să-1 spuie [adecă nu e un număr dinainte 
hotărît—nime nu e menit ca făcând parte din acesta ceată]. —Apoc. 5:11.  
  Din ori ce neam şi seminţie şi popoare şi limbi.—„Intru cât numărul Miresei lui Christos este de 144,000, nu ar fi 
neînţelept a crede, că fiecare din aceasta clasă va avea 144,000 sub îngrijirea şi supravegherea sa, ceea ce ar fi 144,000 
X 144,000 egal cu 20,736,000,000 (douăzeci de bilioane şapte sute şi treizeci şi şase milioane), ceea ce ar îi un număr 
destul de mare de îngrijit—144,000 pentru fiecare membru al Miresei lui Christos. Astfel putem vedea necesitatea de 
servitori şi lucrul destul pentru Turma cea Mare."— C. T. Pussell.                                                   
    Stând înaintea tronului.—Nu pe Tron, cum va fi Mireasa. (A214) „Scripturile ne învaţă că precum ceea t:e este 
conceput din carne, carne este, totaşa ceea ce este conceput din Spirit, spirit este. Aceasta înseamnă că ori cine a fost 
conceput din Spiritul Sfânt, a experienţat în privinţa naturei o schimbare atât de mare încât este cu neputinţă pentru 
asemenea să se împărtăşească cu lumea la o înviere pe pământ."—W. T. -07-316. 
      Şi înaintea Meluşelului.—„Deoarece în inimele lor sunt supuşi Răscumpărătorului, şi deoarece ei păstrează credinţa 
lor în sângele Său preţios şi ţin la Dânsul cu tărie şi nu-1 neagă, deaceea Domnul Isus, Avocatul, Căpitanul Mântuirii 
noastre, care conduce pe cei Aleşi la glorie prin jertfa lor de bună voie, îi va conduce şi pe aceştia la o binecuvântare 
spirituală,— la desăvârşire ca fiinţe spirituale pe un plan mai jos—pentru că şi-au păstrat credinţa lor în Dânsul şi nu s-
au lepădat de numele şi lucrul Său."—F169. 
îmbrăcaţi în veştminte albe.—„Vestmântul alb sunt răsplătile sfinţilor." (Apoc. 19:8) „Ei lasă să alunece de la ei ocazia 
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de a deveni membri ai Miresei; dar ei, cu toate acestea, sunt fecioare, curate în dorinţele inimei lor.--F127; Apoc. 7:14. 
     Şi ramuri de finic în mănele lor.—„Ramura de finic sau  de Palmier este simbolul deosebit al martirajului. In limba  
Bisericei, ramura de finic a martirajului a devenit un cuvânt clasic şi sacramental. In faptele martirilor şi martiro- logia 
lor, citim: „El a primit ramurul de finic al martirilor." (McC) Mulţi  dintre martirii Veacurilor întunecoase erau fără 
îndoială, din Turma cea Mare. 
 7:10. Şi strigară cu glase mare.—Intr-un cor puternic, plin de fericire, ce isbucneşte în bucurie şi iubiliază, că în fine 
au fost scăpaţi.—Apoc. 19:1-3. 
Zicând: Mântuirea.—Darul nostru glorios şi nemeritat— viaţă pe un plan atât de înalt. 
Este a Dumnezeului nostru.—Meritul trebuie datorat lui Dumnezeu, ca Autorul Planului.—Psa. 3:8, 9. Care şade pe 
Tron.—Dumnezeu.—Apoc.4:2; 5:13. 
Şi a Meluşelului.—Turnul Turmei,Christos ca instrumentul Mântuirei.—Mica 4:8.  
7:11. Şi toţi îngerii—Frumoşii fii ai dimineţii, cari au tresăltat de bucurie la începutul săptămânei de creere, acum 
48,000 de ani.—Iov 38:7; Luca 2:9-14; Mat. 4:11; 28:2; F51. 
  Stăteau împrejurul Tronului.—Cu mare bucurie bineve-nind pe aceşti noi întraţi în familia lui Dumnezeu. Şi al 
bătrânilor.—Profeţiile, dintre care multe au vorbit despre aceasta a doua  turmă mai mare. Dară însemnati-vă frumuseta 
deosebită a Cuvântului lui Dumnezeu şi înţelepciunea Tatălui nostru! Nu toţi bătrânii vorbesc despre Turma cea Mare, 
şi de aceea, numirea de: „douăzeci şi patru," e lăsată, în cazul acesta, afară. 
Si al celor patru fiinţe. — Dreptatea, Puterea, Iubirea şi înţelepciunea. 
Şi căzură pe feţele lor înaintea Tronului. — Nu e de mirare că astfel de caractere umile „privesc totdeauna fata Tatălui 
lor."— Mat. 18:10. 
Şi să închinară lui Dumnezeu. — Intre îngeri nu există căutare de sine. Când un înger s-a arătat lui Manoah şi soţiei 
sale, iar Manoah a voit să-i ştie numele, el a lăsat o lecţie vecinică prin răspunsul său: .,Dece întrebi numele meu, 
văzând că este secret [trad engl.) — Jud. 13:2-23. 
7:12. Zicând: Amin. — Aşa să fie! Noi nu suntem de loc geloşi. Noi ne bucurăm să avem acest nou ajutor în împărăţia 
Cerească. 
Lauda. — Laudele şi binecuvântările tuturor cari datoresc existenta lor bunătăţii Sale. 
Şi cinstea. — Numelui necinstit atâta vreme si făcut odios şi scârbos prin teoriile chinului vecinie. 
Şi înţelepciunea. — Pentru a desfăşura întotdeauna şi neîncetat unele noui şi minunate însuşiri ale bunătăţii fi harului 
său fată de lucrul mânelor sale. 
Şi mulţumită. — De la  orice făptură care este în cer şi pe pământ," — Anoc. 5:13. 
Şi puterea. — Reţinută, prin mii de ani, dar acum exercitată în folosul omului.--Psa. 76:10. 
Şi tăria. — Puterea de a îndeplini pe deplin toate scopurile Sale.— Isa. 55:11.  
Sunt ale Dumnezeului nostru în veci vecilor. . fie atribuite lui Dumnezeu în etern. — Apoc. 5:13, 14. 
7:13.    Şi unul dintre bătrâni. — Profeţia lui Isaia 1:10-20. 
Luă cuvântul, zicându-mi. — Sub simbolizmul Sodomei. din cauza asemănărei cu lucrarea fi speranţa Sodomei spi-
rituale. — Apoc. 11:8. 
Aceştia îmbrăcaţi în vestminte albe cine sunt. — Cine sunt aceştia, despre care s-a spus — „Manele voastre sunt pline 
de sânge, spălaţi-vă  deci, şi curăţiţi-vă, depărtaţi răutatea faptelor voastre de dinaintea ochilor mei," etc.?—Isa. 1:15, 
16; Apoc. 7:9. 
Şi de unde veniră.—De ce sunt ei în mod figurativ reprezentaţi ca pătaţi cu sânge? 
7:14. Şi i-am zis: Domnul meu, tu ştii.—Fără îndoială să cuprinde în profeţia ta. 
Şi îmi zise.—In Isa. 34:5, 6, „Sabia mea s-a adăpat în ceruri; iacă asupra Edomului să coboară, şi asupra poporului 
blestemului Meu, la judecată. Sabia Domnului este plină de sânge, s-a îngrăşat cu grăsime, cu sângele meilor."—D17. 
Aceştia sunt cari vin din marea strâmtorare.—„Suferinţa, cea mare."—Cuvintele împărţite în două părţi, cu emfază 
pentru amândouă. Vezi Apoc. 3:10; 6:17; Mat. 24:21." (Cook) „Aceştia sunt aceia," a zis el, „cari tocmai au trecut prin 
marele dezastru." (Weym) „In această zi a răzbunării s-a zis că va fi un mare măcel prin junghierea meilor şi ţapilor. 
(Isa. 34:6) Meii reprezintă pe sfinţii suferinţei." (D17) „Turma cea Mare va trece prin o strâmtorare mare, cu scopul de 
a fi conduşi Ia o adevărată şi deplină pocăinţă pentru păcat, şi la o adevărată apreciere a măsurii dumnezeeşti despre 
adevăr şi dreptate. Această clasă, îndeosebi în ziua noastră, va fi predată pe manele Duşmanului—ca să experimenteze 
Timpul Tulburărilor, asemenea căruia nu a mai fost pe pământ—marea tulburare cu care se va sfârşi această Vârstă. 
Aceia cari se vor amărî şi mai tare din aceste tulburări şi vor lipsi să caute pe Domnul, vor muri a Doua Moarte, iar 
aceia cari prin aceste tulburări vor rămânea neatinşi, ca creaturi noui, vor fi socotiţi ca biruitori."—W31.01.2003. T. -
07-232.  
„Mulţi din aceştia stau acuma- strâns legaţi în deosebite legături sau snopi de neghină pentru a fi arşi; şi până ce 
tulburarea înfricoşătoare de la sfârşitul perioadei Secerişului nu va arde sforile ce leagă pe aceştia în Babilon, nu vor fi 
ei în stare să scape din el—să fie „mântuiţi ca prin foc." Ei trebuie să vadă nimicirea desăvârşită a Marelui Babilon, şi 
să fie părtaşi la o bună parte din suferinţele lui." (C364) „Amare desamăgiri va îndura această ceată de oameni; pentru 
că ei să tem de înfruntările lui Christos, şi anume o caută să se ferească de prezentele privilegii şi ocaziuni de a umbla 
cu Dânsul îmbrăcaţi în alb, în „suferinţele timpului de acuma." Iată. ei nu numai nu  cunosc bucuria de acuma şi nu se 
bucură cu bucuria credinciosului, dar în urmă vor trebui să treacă prin suferinţi şi mai mari, dacă voesc să ajungă cu 
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ceva mai jos. Deşi ei iubesc pe Domnul şi poporul Său, în oarecare măsură ei se ruşinează de el şi se feresc, în faţa 
lumii. Şi iată, că Mirele, care vine să ducă „Mireasa" Sa, nu va putea mărturisi numele lor înaintea Tatălui şi îngerilor 
Săi." (W. T. -97-162) „Aceştia vor fi ajutaţi să scape din Babilon prin căderea acestui din urmă, şi vor fugi în timpul 
iernii, zicând în cuvintele Profetului: „Secerişul a trecut, vara s-a sfârşit [a venit iarna], şi noi suntem nemântuiţi. (Ier. 
8:20)-- (D578) „De sigur, noi nu putem aştepta ca aceştia să fie scutiţi de adevărata tulburare de care Domnul zice că 
au neapărată nevoie; şi pe care, din deosebita Sa îndurare, o va îngădui asupra lor în propriul lor interes."—W. T. -96-
191. 
Şi spălară vestmintele lor.—Pătate şi murdărite prin atingere cu lumea—W. T. -97-161. 
Şi le albiră în sângele Meiului.—„Nu că suferinţele vor spăla hainele lor, ci că suferind vor învăţa să aprecieze ca 
niciodată înainte legătura lor cu sau la Meiul lui Dumnezeu şi meritul Său de Răscumpărare, şi prin credinţă îl vor 
folosi pentru curăţirea lor."—W. T. -07-233; l Ioan 1:7. 
7:15. Pentru aceasta.—Pentru că, sub proba din urmă, ei au suferit martirajul şi şi-au curăţit hainele lor, mai de grabă 
decât să se lepede de Domnul. - 
Sunt înaintea Tronului lui Dumnezeu.—„Puterea Domnului în Vârsta viitoare va fi reprezentată în lume prin-Turma cea 
Mare, care subt stăpânirea Miresei, va servi interesele omenirii. Ei vor fi o putere mare poliţienească, căutând şi 
îngrijind interesele poporului. Ei vor avea destul lucru; pentru că Dumnezeu a făgăduit—„nu vor face nici un rău 
[oamenii], nici o dărăpănare pe tot Muntele Meu cel sfânt"—împărăţia Milenială. (Isa. 11:9) .Aceasta va fi o 
supraveghere bine exercitată. Da, într-ade-văr! Cum vor împiedeca ei facerea de rău? Astfel, că dacă o persoană este pe 
cale de a pronunţa o batjocură sau să blasteme, limba sa va fi imediat înţepenită. Aceasta va fi foarte uşor! Un poliţist 
imediat pe loc?—neaşteptând până ce ofensa-torul va fi săvârşit greşala şi apoi să-1 pedepsească, ci îl i va pune în 
poziţie ca să nu poată face ceva, şi îl va pedepsi momentan pentru încercarea sa."—C. T. Russell. 
Şi-i slujesc zi şi noapte în Templul Său.—,,De şi ei nu vor putea face niciodată parte din Templul viu, al cărui cap este 
Christos (Apoc. 3:12; 11:1), ni se spune că ei vor fi servitori onoraţi în acest Templu; şi cu toate că, ei niciodată nu vor 
şedea pe Tron, totuşi vor avea marele privilegiu de a servi înaintea Tronului. Mari si glorioase vor fi privilegiile lor."—
W. T. -97-162; Apoc. 22:3. 
Şi cel care şade pe Tron.—Dumnezeu. 
Ii cunoaşte [aşa zice în greceşte].—A fi cunoscut de Dumnezeu înseamnă a fi sigur de primirea binecuvântării Sale. A 
nu fi cunoscut sau recunoscut de El, este cea mai mare nenorocire dintre toate. Dumnezeu ţine carte de amintire despre 
prietenii Săi (Mal. 3:16), dar nu şi de duşmanii Săi; şi aceasta înseamnă .peirea lor. „Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtaţi-vă de la Mine."—Mat, 7:23. 
 7:16. Nu vor mai flămânzi niciodată.—Sărmane fiinţe, cât de flămânde au fost ele! Cum a lucit în fetele lor sărmane, 
întinse şi înfometate, lumina cerească cum ei îl ascultau predicând pe Pastorul Russell, cu zecile de mii; şi totuşi, după 
terminarea lecturei, obosiţi, ei se întorceau la tuleiele doctrinelor uscate dintr-un simţ de datorie faţă de amintirea unor 
oameni morţi de multe sute de ani, cari, dacă.ar trăi astăzi, s-ar fi asociat cu marele Reformator al Veacului al XX-lea, 
C. T. Russell. 
Nici nu vor mai înseta.—„Apele Adevărului nu vor mai fi sărate cu învăţăturile rătăcitoare de acuma, ci vor fi limpezite 
la izvorul lor, prin o înţelegere clară a Planului Dumnezeesc."—B266. 
Nici nu va cădea asupra lor soarele nici ori-ce arşiţă.— In decursul Secerişului, poporul Domnului, luminat de lumina 
Adevărului prezent, a strălucit nu prin vre-o lumină de-a lor, ci prin viitoarea lumină a „Soarelui Dreptăţii." Venind în 
atingere cu aceştia, Turma cea Mare a fost în continuu friptă în erorile ei cu lumina Adevărului, nefiind în stare ai 
răspunde, şi de aceea simte o mare căldură. Starea lor a fost apt descrisă de Profet: „Şi numai ştirea despre el [adevăr] 
va fi o spaimă grozavă." (Isa. 28:19) Va fi „ca cum ar fugi omul de dinaintea leului, şi 1-ar întâmpina un urs; sau ar 
intra în casă, şi sprijinind mâna sa pe perete, un şarpe 1-ar muşca."—Amos 5:19. 
7:17. Pentru că Meluşelul.—Isus Christos, Prietenul lor etern—„Acelaş ieri, astăzi şi în veci."—Evr. 13:8. 
Care este în mijloc spre Tron.—Autoritatea, domnia.— A92; Apoc. 5:6. 
li va păşuna.—Va fi Păstorul lor. (Ioan 10:1-28; 21:16). 
Ei nu vor fi nemuritori, nu vor avea nemurirea, care s-a dat ca răsplată numai Turmei celei Mici. Viaţa lor va avea 
nevoie să fie întreţinută totdeauna, ca şi a îngerilor. 
Şi îi va călăuzi la ale vieţei izvoare.—Ei nu vor avea în ei „izvorul de apă curgând în viaţa vecinică," cum va avea clasa 
Miresei, ci vor putea lua în dar „apa vieţii" care va curge din izvorul principal şi asociatele izvoare a celor 144,000.—
Ioan 4:14; Apoc. 22:1, 17; Ezekiel 47:1-5. 
Şi va şterge Dumnezeu ori ce lacrimă din ochii lor.—La început vor fi lacrămi cari vor avea nevoe să fie şterse, 
când ei îşi vor da seama ce au pierdut. Cu toate acestea, „Cu bucurie şi veselie intră în Palatul Regelui." (Psa. 
45:16) Şi e un loc bun; şi acolo-i lăsăm noi, ca să se scalde în lumina Soarelui prezenţei Sale pentru totdeauna. Şi 
atunci îi vom cunoaşte pe toţi, după cum şi ei pe noi.— l Cor. 13:12. .               
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IN FAŢA LUPTEI DIN URMĂ 
Cărarea ce-atinge, înălţimile Sionului, să-nalţă, 

Fiţi pregătiţi, veghiaţi, fiţi gata de lupta, 
Ca să puteţi cere milă şi ajutor de sus. 
Întrebarea temută adesea te pătrunde: 

Ajunge-voiu vr-odată la ţinta cea înaltă, 
Unde merg credincioşii credinţei, drept răsplată? 

Sufletul îmi încredinţez doar în Mântuitorul, 
Şi pe Isus vedea-voiu c-adesea mai greşesc? 

Eu credincios umil pe El mă sprijinesc. 
Putere îmi va da, căci singur a promis, 

Plin de încredere îmi înnoesc cuvântul de credinţă, 
In faţa Tatălui ceresc. 

 
 

APOCALIPSUL 8 
 

PATRU REFORMAŢIUNI PRELIMINARE
 

8:1. Şi când deschise.—Domnul Isus, a cărui privilegiu 
a fost să le deschidă pe toate.—Apoc. 6:1. 
A şaptea pecete.—„Pecetea viului Dumnezeu." (Apoc. 
7:2) Deschiderea sigilului al şaptelea se face progresiv. 
Deschiderea şi desvoltarea Adevărului înaintează după 
cum sfinţii sunt sigilaţi. Pe la timpul când toţi sfinţii 
vor fi fost sigilaţi în inimele şi mintea lor eu Adevărul 
prezent, vor fi descoperite şi cele mai adânci trăsături 
ale Adevărului. „Fără îndoială, va sosi timpul când 
numărul celor aleşi va fi deplin. Atunci vor fi libere 
numai locurile acelora cari vor cădea." (W. T. -14-68) 
„Poporul lui Dumnezeu prin tot Veacul Evanghelic a 
avut privilegiul de a cunoaşte ceva din „Tainele 
Domnului"—Planul Divin, Dar până nu se va rupe cel 
din urmă sigil, nu se va deschide cartea cu totul, ca 
Misterul lui Dumnezeu să fie descoperit pe deplin; 
după cum este scris: „In zilele glasului celui de al 
şaptelea înger, c-ând are să trâmbiţeze, atunci este 
sevârşită Taina lui Dumnezeu, cum a binevestit 
servitorilor săi Profeţi." (Apoc. 5:1; 10:7)—W. T. -
97:257. 
Se făcu tăcere.—„De ce şedem? Adunaţi-vă, să intrăm  
în cetăţile cele întărite, şi să tăcem acolo; căci Domnul,  
Dumnezeul nostru, ne-a adus la tăcere." (Ier. 8:14) 
„Preoţii de acuma îşi dau întru câtva seama, că nici 
judecata sănătoasă [raţiunea] nici Scripturile nu susţin 
învăţăturile lor greşite, şi că cel mai înţelept lucru este 
de a tăcea la umbra superstiţiunilor şi credinţelor 
deşarte vechi, şi sub scutul aşa numitelor 
guvernamente sau stăpâniri Creştine."—C158. 
In cer.—In cerurile nominale ecclesiastice. Ca un  
jumătate de ceas—Calculând un an pentru o zi.— 
metoda Bibliei—acest jumătate de ceas ar însemna 
numai o săptămână, sj arată că imediat ce, numărul 
deplin în Cor-pul lui Christos va fi sigilat cu adevărul 
prezent, să poate  aştepta o prigonire publică pe un plan 
şi într-un fel n-a mai fost niciodată. 
8:2.   Şi văzui.—Ca viziune următoare în seria cea 

mare. Ceva ce nu s-a mai văzut niciodată înainte de a 
se fi deschis sigilul al şaptelea şi se termină Misterul 
lui Dumnezeu. 
Cei şapte îngeri.—Soli de serviciu; sau instrumente po-
trivite pentru îndeplinirea unui lucru în curs. 
Cari stau înaintea Tronului.—Punând în mişcare 
Refor-maţiunea. 
Şi li se dete şapte trâmbiţe.—Cornuri cu care să sune 
liberarea de sub jugul papal, conducând şi cuprinzând 
ultimul sunet al-Libertăţii: „Şi se prochemati în ţară 
libertate tuturor locuitorilor ei."—Lev. 25:10. 
8:3. Şi un alt înger.—Nu „voacea Domnului," amintită 
în capitolul trecut, ci trupul corporal—SOCIETATEA 
DE BIBLII Şl TRACTATE TURNUL DE VEGHERE, 
înfiinţată de Pastorul Russell pentru ducerea la 
îndeplinire a lucrului de Seceriş. Acest vers arată, că 
deşi Pastorul Russell a trecut dincolo de văl, el 
continuă a administra fiecare trăsătură, a muncei 
Secerişului. „SOCIETATEA DE BIBLII Şi TRACTATE 
TURNUL DE VEGHERE este cea mai mare 
corporaţiune din lume, pentru că de la înfiinţarea ei 
până acuma, Domnul a folosit-o ea un canal al Său prin 
care să facă cunoscut lumii întregi veştile de bucurie 
mare, Vestea Secerişului şi apropiata împărăţie 
Milenială, eliberarea omenire! şi restatornicirea ei."—
W. T. -17-22; Apoc. 14:18; 19:17. 
Veni şi stete.-—A aşteptat înaintea Domnului, după 
moartea Păstorului, gata să facă voia Stăpânului. 
La altar.—Altarul de Aramă, locul de jertfă. (Ex. 38:1-
7; Lev. 16:12, 13) Aici, de la Altarul de Aramă, se lua 
focul de jertfă pentru Altarul de Aur din Sfânta pe care 
să ardea tămâia bine-mirositoare. 
Având tămâetoare de aur.—Tămâetoarea era de două 
feluri, cu şi fără mâner. In acest caz referarea se face la 
tămâetoare cu mâner ce se întrebuinţa numai în Ziua 
Ispăşirii. Tămâea ardea în timpul când  Înaltul Preot 
ţinea tămâetoarea în mâna sa, astfel, în profeţia aceasta, 
Marele Preot antitipic se identifică cu munca 
„Societăţii, şi pune în grija ei—ţine în mâna Sa—
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tămâetoarele, mijloacele ce ne conduc la locuri unde ne 
jertfim pe noi, şi cauzează un miros bine plăcut Tatălui. 
Privită astfel, tămâetoarea în-făţişază învăţăturile, 
priceperea Cuvântului; pentru că inţelegerea 
Cuvântului este care ne face pe noi să jertfim tot ce 
avem şi pe noi înşine în serviciul Domnului.Num. 16:6, 
7. 
Şi i se dete tămâe multă.—Cele mai bune dorinţi şi si-
linţi ale credincioşilor urmaşi din Corp. 
Ca să o dea.—Lui Dumnezeu Tatăl, prin Fiul.—Apoc. 
5:8. 
împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor [textul grec]. 
—Societatea este singurul aşezământ în lume care 
cores-punde acestei descrieri. Ea singură a adus pe 
altarul tă-mâerii rugăciunile tuturor sfinţilor pentru ea 
către Tronul Harului, după cum se spune în Vot: 
„Zilnic voesc eu să-mi amintesc înaintea Tronului 
Ceresc a Harului de interesele generale a întreg 
lucrului de seceriş, şi de iubiţii mei con- lucrători de la 
Bethel şi orişice loc. 
Pe altarul cel de aur înaintea Tronului.—Jertfele au 
loc „înaintea Tronului," dincoace de văl.—Apoc. 1:4; 
5:6; Ex. 30:1-10.  
8:4.   Şi fumul.—Parfumul mirositor, dulce. 
Tămăei.—Legăturile cele mai scumpe ale vieţii, jertfite 
în cauza şi slujba Domnului. 
Care s-a înălţat cu rugăciunile tuturor sfinţilor.—In 
armonie cu Votul credincioşiei.—Psa.141:2; Luca 
1:10;Fapte 10:4. 
Să suii din mâna îngerului.—„Un miros bine plăcut, 
jertfă primită, bine plăcută lui Dumnezeu."—Fii. 4:18. 
8:5. Şi îngerul.—Societatea Turnul de Veghere prin 
reprezentanţii săi. 
A luat tămâetoarea.—Al Şaptelea Volum de Studii în 
Scripturi, provăzut de Dumnezeu.  
Şi o umplu din focul altarului.—Cărbuni de pe altar în-
seamnă adevăruri arzătoare; şi astfel sunt toate 
profeţiile Domnului dacă sunt bineînţelese.—Isa. 6:5-
8. Aceasta este o arătare a voei lui Dumnezeu de a se 
folosi de Societate pentru descoperirea mai departe a 
Adevărului Său, cum el devine cuvenit. „Noi credem 
că Domnul nu va împrăştia, • ci mâna [puterea] Sa o va 
întoarce către cei mici, în acest ceas întunecat (Zach. 
13:7)."—W T. -17-30. 
Şi aruncă.—-Greceşte: „Cu voinţa îl azvârle." 
Pe pământ.—Intre oamenii iubitori de ordine.—Ezek. 
10:2; Luca 12:49. 
Si se făcură tunete.—Cele Şapte Volume de Studii în 
Scripturi, acesta fiind cel din urmă din seria lor. (Apoc. 
10:3, 4) Tunetul este simbolul certei, parte din care, 
poate va produce acest Volum, îndeosebi se poate 
aştepta că preoţii să tune în contra Adevărurilor 
cuprinse în acest Volum. Tunetul este cauzat de fulger 
care sfâşie atmosfera, tăindu-o ca şi cum ar deschide-o. 
Imediat după fulger să aude Tunetul. Tunetul, de la 
sine, arareori face cuiva vre-o vătămare.—Apoc. 
16:18.  
Şi vuete.—„Aceste glasuri au circulat ici şi colo prin 
lumea întreagă civilizată, nu prin agenţiile lumeşti, nu 
prin vânzătorii de cărţi, ordinari, ci prin aceia cari au 

fost bine-cuvăntaţi de lumină, şi care doresc să aducă 
un serviciu Domnului şi Adevărului, şi să-şi pună viaţa 
pentru fraţii lor, aducându-le vestea măreaţă şi 
încurajatoare ce se cade să 6 ştie acuma poporul 
Domnului." (W. T. -02-118) Glasurile mai 
simbolizează şi discuţiuni, dispute, certe, etc. 
 Şi fulgere.—Vezi Apoc. 4:5; 11:19; 16:18.         
Şi cutremur.—„Expresia cutremur de pământ este între-
buinţată în mod figurativ pentru a înfăţişa .revoluţie—
în acest sens este acest cuvânt întrebuinţat prin toată 
Cartea Apocalipsul. Prin urmare, la ceea ce trebuie să 
ne aşteptăm, este marele cutremur simbolic, marea 
zguduire a instituţiilor actuale, un cutremur care va 
răsturna tot ce nu este compatibil [potrivit] cu noul 
aşezământ al Domnului. Poate că cutremurul simbolic 
va fi însoţit şi de un cutremur de pământ literal."—B. 
S. M. 
8:6. Şi cei şapte îngeri, având şapte trâmbiţe.—„Ase-
menea celorlalţi tălmăcitori, suntem şi noi de părerea 
că cele şapte trâmbitii din Apocalipsul sunt simbolice 
şi nu literale."—W. T. -02-116; Ios. 6:4. 
Se gătiră să trâmbiţeze.—„Creştinii în general cred că 
cinci dintre aceste trâmbiţe deja „au sunat", şi că 
aparţin trecutului—dar noi am zice şase. S-a admis că 
acele cari au sunat până acuma, n-au fost trâmbiţi reale 
sau cornuri literale în care s-a suflat în aer. Dar 
lucrurile literale şi fireşti sunt primite cu mult mai uşor 
de omul natural, aşa că mulţi creştini înaintaţi, studenţi 
în Biblie şi preoţi, în-tr-adevăr aşteaptă ca într-o bună 
zi să se audă ceea ce câteodată să numeşte „trâmbiţa lui 
Gavriel", să sune destul de tare ca să deştepte pe toţi 
morţii." (W. T. -02-116) Ca creştini cugetători, trebuie 
să ne aşteptăm că deoarece aceasta este perioada în 
care s-au ivit marile secte, istoria ei să le deie o mare 
atenţie, şi aşa este. Reformaţiunea a cuprins inai cu 
seamă „trei părţi" din statul papal, Germania, Anglia şi 
Francia.—Apoc. 8:7-10. 
8:7. Şi întâiul trâmbiţă.—Mişcarea a început, care mai 
târziu s-a transformat în: Sinodul General Lutheran, 
Sinodul Unit de Sud Lutheran, Conciliul Lutheran, 
Conferinţa Lutherană Sinodală, Sinodul Lutheran Unit 
Norvegian, Sinodul Lutheran Danez din America, 
Sinodul Lutheran din Islanda, Sinodul Lutheran 
Emmanuel, Sinodul Lutheran Finic Suomai, Sinodul 
Naţional Finic, Sinodul Apostolic Finic, Sinodul Liber 
Lutheran Norvegian, Sinodul Lutheran Unit Danez, 
Biserica Fraţilor Lutherani şi a Congregaţiilor 
Independente Lutherane.—l Cor. 3:3. 
Şi se făcu grindină.—Adevăruri aspre, tăietoare, ce 
conţineau cele 95 de teze ale lui Luther, afişate la uşa 
bisericii din Wittenberg. 
Şi foc.—Judecată prăpăditoare asupra papizmului. 
Luther a numit sistemul papal: „Capuri, eu câştig; şi 
coade, voi pierdeţi", în puţine cuvinte când a zis: „Cei 
de la Roma s-au înconjurat cu trei ziduri cari i-au 
protejat până acuma în contra reformei. In primul rând, 
când puterea civilă îi strângea aspru, ei susţineau că 
puterea civilă n-are juris-dicţiune sau putere asupra 
lor—că din potrivă, cea spirituală stă asupra celei 
temporale sau civile. Al doilea, când s-a încercat ai 
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măsura cu Sfânta Scriptură, au răspuns: „Numai papa 
are dreptul de a interpreta Scriptura", şi al treilea, când 
erau ameninţaţi cu câte un consiliu, ei au iscodit ideea 
că numai papa are dreptul de a convoca un consiliu." 
Amestecat în sânge.—Sângele este un simbol al doctri-
nelor moarte, şi aceasta învaţă că Luther nu era încă cu 
totul liberat din eroarea doctrinelor. Cele ce urmează 
explică aceasta mai bine: „Cu timpul s-a format un 
grup de radicali cari erau convinşi că Luther n-avea 
curajul de a susţinea convingerile sale. Ei au propus să 
desfiinţeze cultul Liturghiei şi celelalte semne pe 
dinafară care le credeau rămăşiţe ale credinţei deşarte 
vechi. Colegul lui Luther din Wittenberg, Carlstadt a 
început a denunţa sistemul mănăstiresc, celibatul 
preoţilor, închinarea la icoane; şi înainte de finea 
anului 1521, găsim primul simpton caracteristic al 
Protestantismului. In Ianuarie 1522, Carlstadt a făsut 
pe autorităţile din Wittenberg să publice prima 
ordonanţă a bisericei evanghelice. Serviciul Liturghiei 
a fost modificat, iar laicii aveau să primească tainele în 
ambele forme. Rămăşiţele obiceiurilor vechi religioase 
trebuiau să dispară, iar zilele de post n-aveau să se mai 
ţie. Aceste măsuri 1-au făcut pe Luther să se reîntoarcă 
la Wittenberg în Martie 1522, unde a ţinut un şir de 
vorbiri prin cari a atacat nerăbdarea aripei radicale. In 
anul 1525, partidul conservator, care de la început să 
temea că învăţătura lui Luther poate duce la răsvrătire, 
a primit o nouă şi teribilă probă, după părerea lor, de 
influenţa stricăcioasă a predicatorilor evanghelici. 
„Mişcările ţărăneşti, cari au pricinuit atâta teamă la 
Dieta din Augsburg în anul 1518, au ajuns la Revolta 
Ţăra-"nilor, în care omul de rând, de la ţară şi oraş, s-a 
ridicat în numele dreptăţii lui Dumnezeu să-şi răzbune 
nedreptăţile vechi şi să-şi stabilească drepturile sale. 
Luther :i-a fost în nici un caz responsabil direct pentru 
răsboiul civil ce a urmat, dar el a contribuit de sigur la 
creşterea nemulţumirilor vechi. El a denunţat 
obiceiurile celor bogaţi de a cuprinde fără vre-o 
oboseală proprietăţile celor mici şi săraci. Pe domnii 
germani el i-a numit feudali călăi, care ştiu numai să se 
joace cu cel sărman. Insă, cu toate cuvintele sale aspre 
la adresa principilor, el se baza pe sprijinul lor pentru 
înaintarea reformelor sale, în care era interesat. Ţăranii 
cereau ca evanghelia să le fie predicată ca un 
conducător în viaţă, şi că fiecare comunitate să aibă 
dreptul de aşi alege păstorul şi de al depune dacă s-ar 
dovedi de o purtare nedemnă. Cereri mult mai radicale 
yeniau de la clasele muncitoreşti de la oraşe. Articolele 
de la Heilbronn cereau ca averea bisericei să fie 
confiscată şi folosită în interesul comunităţii; preoţii şi 
nobilii să fie lipsiţi de toate drepturile, aşa ca să nu mai 
poată asupri pe cei sărmani. Cei mai înfocaţi 
conducători cereau ca popii să fie ucişi. Sute de castele 
şi mănăstiri au fost dărâmate de ţărănimea fanatică, şi 
mii de nobili au fost ucişi în modul cel mai crunt, 
Luther, care credea că ţăranii voiesc să-şi acopere 
cruzimele lor cu scuze din evanghelie, a îndemnat 
guvernul să înfrunte pe răsculaţi. „N-aveţi milă de cei 
sărmani; loviţi unde puteţi." Guvernul german a luat 
literal sfatul lui Luther, şi s-a năpustit asupra ţăranilor 

cu o furie teribilă, a căror soartă a devenit mai târziu 
mai rea de cum fusese înainte."—Brit. 
Şi fu aruncat pe pământ si a treia parte din pământ fu 
arsă de tot.—învăţăturile lui Luther au avut ca urmare 
prefacerea poporului german, iubitor de ordine, în 
anarchişti. 
Şi a treia parte.—Partea Germană. 
Din arbori.—Arborii sunt simbolul sfinţilor. (Isa. 61:3) 
„Sf. Pavel ne zugrăveşte un pom, a cărui rădăcini se 
afundă adânc în cunoştinţa Planului Divin, pe când 
pomul caracterului creşte din ce în ce mai înnalt 
desvoltând şi producând rodul Spiritului Sfânt; pentru 
învăţătură, pomul este un fel de construcţie."—W. T. -
14-312. 
Fu arsă de tot.—împiedecaţi de a sta singuri, şi au fost 
absorbiti în sistemul lutheran. 
Si ori ce iarbă verde.—Oamenii fireşti, cu cugetare 
nea-târnătoare.—Isa. 40:6, 7. 
Fu arsă de tot.—Asemenea absorbită în sistemul lui 
Luther, mi înlocuitor binevenit pentru jugul de nepurtat 
papal. 
8:8. Şi al doilea înger trâmbiţă.—A pornit mişcarea 
bisericei anglicane. 
Şi ca un munte mare.—Anglia în timpul lui Enric al  
VlII-lea. Munţii înseamnă împărăţii.—Dan. 2:35; Ier. 
51:25. 
Aprins de foc.—In flăcările mişcărei nimicitoare pentru 
papizm. 
Fu aruncat în mare.—A fost condamnat la o stare de 
izolare, tăiat de la papizm—ne mai fiind sub 
influenţele religioase ale lui. 
Şi a treia parte din mare.—Partea Engleză. 
Se făcu sânge.—Enric al VlII-lea cel căsătorit de multe 
ori, întemeietorul Bisericei Anglicane, şi al doilea mare 
fondator de secte, a avut şi el mai multe pete de sânge 
pe sabia lui reformatoare. „Enric al VlII-lea a susţinut 
energic superioritatea papei, şi, precum să ştie, după 
cercetarea argumentelor lui Luther, a publicat apărarea 
celor Şapte Sacramente în anul 1521, care i-a câştigat 
din partea papei titlul glorios de „Apărător al 
Credinţei." In anul 1527 regele şi-a pierdut nădejdea de 
a avea un urmaş moştenitor de la Catarina. S-a obosit 
de dânsa, şi s-a dat în dragoste cu Anna Boleyn, care 
însă a refuzat de ai fi coconită. Sfetnicii regelui s-au 
asigurat despre părerea unui număr de universităţi 
însemnate, că căsătoria lui este nevalabilă, şi o adunare 
de notabili pe care regele a somat-o în Iunie 1530, a 
încunoştiinţat pe papa asupra primejdiei ce rezultă din 
lăsarea fără urmaş a tronului regal. A doua mişcare a 
lui Enric a fost în contra preoţilor, pe cari-i acuza de a 
fi călcat vechile legi, de a susţinea puterea pa-pizmului 
în Anglia, prin faptul că s-au supus trimişilor papei [cu 
toate că el însuşi iscălise denumirea lui Wolsey ca 
trimis a latere]. Preoţii din provincia Canterbury au 
fost amendaţi cu 100,000 lire şi siliţi să declare că 
regele este unicul lor protector şi stăpânul lor cel mai 
mare, şi, întru cât aceasta este permis de legea lui 
Christos, Capul sau Şeful suprem al Bisericei şi al 
preoţilor. 
„In anul următor, 1532, un parlament ascultător a 
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înaintat regelui o cerere [care a fost lucrată cu mare 
îngrijire de către însăşi sfetnicii regelui], care conţinea 
douăsprezece acuze în contra episcopilor. Pentru 
înlăturarea acestor abuzuri, parlamentul s-a adresat 
regelui „în puterea căruia stă numai orice îndreptare şi 
reformă." [Clerul a răspuns acestor învinovăţiri, dar 
răspunsul n-a plăcut regelui, şi aşa la 15 Maiu, 1532] 
„Supuşii cei mai devotaţi regelui, oratorii zilnici, 
cerşitorii autorizaţi, şi clerul din toată Anglia, în 
vederea bunătăţii sale, a zelului său ferbinte de Creştin, 
şi a învăţăturei extraordinare ce o poseda el mai mult 
decât ori ce rege despre care citiseră ei, s-au unit să nu 
îndeplinească porunci de nici un fel, civile sau reli-
gioase, decât acele date de rege, şi să nu facă constituţii 
sau să promulgeze legi, sau orice ordine, decât acele ce 
poartă consimţământul regelui. [Atunci Enric s-a 
despărţit de Ca-tarina şi s-a căsătorit cu Anna Boleyn, 
iar prin aceasta Reformaţiunea Engleză a fost lansată în 
mod oficial]. Regele clarificase acum legile vechi ale 
regatului înspre mulţumirea sa, şi a putut păşi la 
confiscarea averilor bisericeşti, lăsându-le numai ceea 
ce era crezut de trebuinţă păstrărei credinţei. [La 30 
Iulie, 1540, au fost arşi trei preoţi luterani şi decapitaţi 
alţi trei catolici, cei din urmă pentru că au negat 
puterea supremă spirituală a regelui. Dorinţa ferbinte a 
regelui, ca diferenţele de păreri să fie nimicite şi 
introdusă unitatea, a fost întărită prin publicarea în anul 
1543 a edictului Doctrina şi Erudita Necesară pentru 
orice Creştin, întocmită de Maiestatea Sa Regele 
Angliei, în care a fost reîntărită toată doctrina 
medievală, afară de dreptul dumnezeesc al papei de la 
Roma asupra Angliai, care s-a negat, şi inmaculata 
supremaţie dumnezeească a regelui asupra Bisericei 
Angliei. Prima Carte de Rugăciuni a lui Edward VI a 
eşit în 1549 şi a fost urmată de A Doua Carte de 
Rugăciuni în anul 1552]. „Astfel a fost pusă temelia 
Bisericei Anglicane."—Brit. 
8:9. Şi muri.—A fost excomunicat de papa, au pierdut 
„succesiunea apostolică [?]" 
A treia parte.—Partea Engleză. 
Din făpturi.—Clerul „apostolic" al Bisericei din Roma, 
dar acum continuând afacerea sub Enric VIII. Să se ob-
serve, că ei nu erau socotiţi vrednici de a fi numiţi „oa-
meni"—ci numai făpturi, odată în manele papizmului, 
şi acum în manele lui Enric. 
Ce sunt în mare.—Nu mai mult sub puterea religioasă-
a papei. 
Care au suflare.—Urmaşi apostolici, din linia papilor 
etc., descrişi în comentarul de la Apoc. 2:13. 
Şi a treia parte.—Partea Engleză. 
Din vase.—Corpurile neatârnătoare ale credincioşilor 
creştini numiţi Lollarzi, urmaşi a lui Wycliffe.—Marc. 
4:36; 6:48-51; Ioan 6:21. 
Fură stricate.—Siliţi sau să recunoască pe Enric VIII 
ca Cap al Bisericei sau să piardă viaţa. „Astfel, când a 
început Reformaţiunea Engleză în Veacul al 16-lea, ea 
a primit un nou impuls sau îndemn din mişcarea mai de 
vreme a lui Lollard, care a fost sortită să fie absorbită 
de această din urmă."—McC. 
8:10. Şi al treilea înger trâmbiţă.—A început mişcarea 

Calvinistă, care mai târziu s-a împărţit în: Biserica 
Nord Presbiteriană, Biserica Presbiteriană Cumberland, 
Biserica Calvinistă Velşă, Biserica Presbiteriană Unită, 
Biserica Presbiteriană de Sud, Biserica Presbiteriană 
Asociată, Biserica Presbiteriană Asociată de Sud, 
Biserica Presbiteriană Sinodală Reformată, Biserica 
Presbiteriană Sinodală Generală, Biserica Presbiteriană 
Reformată, Biserica Presbiteriană Reformată din 
Statele-Unite din America de Nord, Biserica Reformată 
Olandeză, Biserica Reformată Germană, 
Biserica Reformată Creştină, Biserica Reformată 
Ungară, şi Biserica Congregaţională.—l Cor. 3:3. 
Şi căzu din cer o stea mare.—Ioan Calvin a produs o 
mare ruptură şi un gol în cerul Catolic, când el a 
început fabricarea unui cer al său propriu. 
Aprinsă ca o făclie.—Izbucnirea mişcărei Calviniste în 
Franţa şi Elveţia, a fost tot atât de iute şi neaşteptată ca 
şi mişcarea anglicană în Anglia şi Lutheranismul în 
Germania. In anul 1533 Francisc I, Regele Franţei, 
„doritor de a împăca Protestanţii Germani şi Anglia 
anti-paplă, a invitat pe unii reformatori să predice în 
Louvre," ca şi o com-pensaţiune pentru un atac violent 
ce se făcuse contra lor provenit din mutilarea unei 
statui a Fecioarei. La serbarea Tuturor Sfinţilor, Cop, 
rectorul Universităţii din Paris, era se ţină o cuvântare, 
dar Jean Calvin [Calvin] a sfătuit pe rector să citească 
o cuvântare scrisă de dânsul. Cuvântarea era o apărare 
a noilor idei evanghelice şi a agitat Sorbona astfel, 
încât Calvin şi Cop au fost siliţi să fugă din Paris. 
Calvin a venit la Basel, Elveţia, şi în a. 1536 a scris şi 
publicat prima carte mare a teologiei Protestante, 
Aşezămintele Religiunei Creştine. El a făcut tot ce a 
putut mai bine, dar acest „mai bine" al său nu a fost 
ceva foarte bun. 
Şi căzu peste a treia parte.—Partea Franceză. 
Din râuri.—Canalurile instrucţiei religioase. 
Şi peste izvoarele apelor.—Cuvântul lui Dumnezeu. De 
şi Calvin Fa înţeles greşit şi rău Fa aplicat, totuşi el 
încontinuu s-a referat la Scripturi pentru a suporta 
teoriile sale. 
8:11. Şi numele stelei.—Calvin a avut cinstea de a fi 
fost într-o vreme o stea papală. „El a fost de la început 
crescut şi educat pentru Biserică şi înainte de a avea 12 
ani a fost prezentat pentru un beneficiu la Catedrala din 
Noyon. Şase ani mai târziu a fost destinat pentru a face 
o cură [tratament de vindecare] sufletelor la Montville, 
şi astfel cu toate că n-âvea 20 de ani, şi nu făcea încă 
parte nici barem din ordinele inferioare eclesiastice, 
totuşi s-a bucurat de titlurile şi veniturile unui 
curator."—McC. 
Să chiamă amărăciune.—Ce nume ideal pentru un 
făuritor al unei doctrine care a cauzat mai multă 
amărăciune în contra lui Dumnezeu decât ori care alta, 
şi pentru omul care Fa fript pe fratele său Servetus pe 
stâlp, timp de 5 ore, până ce acesta şi-a dat sufletul. 
Şi se prefăcu.—A devenit aparentă în ochii multora. 
In amărăciune.—Amar ca fierea. „Nime astăzi, n-ar în-
dreptăţii fapfa lui Calvin de a condamna pe Servetus să 
fie ars. Alţii arşi pe stâlpi, de regulă aveau la picioarele 
lor o grămadă de lemne ce ardeau. Flăcările să ridicau 
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cu fumul, aşa că jertfa în curând era inconştientă. 
Mintea Satanică a făcut ca pentru Servetus să fie 
aprinse lemnele la o parte de jur împrejur şi nu tocmai 
sub picioare. El literal a fost fript de viu, în chinuri 
grozave, aproape cinci ore— în numele lui Dumnezeu, 
a lui Isus, a Dreptăţii, Adevărului, lubirei, 
Creştinizmului şi al Civilizaţiunei."—(F. D.)—Ier. 
9:15; 23:15, 9-40; Deut. 29:18. 
Şi a treia parte din ape.—Multe părţi ale Scripturilor 
au fost greşit înţelese, greşit tălmăcite, şi greşit 
aplicate. 
Şi mulţi dintre oameni muriră de ape.—Au pierdut 
simţul lor de om, raţiune, judecată şi minte sănătoasă 
devenind Calvinişti. 
Fiind că se făcuse amari.—Pentru că Scripturile au fost 
făcute să înveţe ceea ce anume n-o fac. „E interesant, 
că numai acum observăm, că un om lipsit într-atâta de 
spiritul Mântuitorului său încât a ucis pe fratele său 
[„Ori cine ureşte pe fratele său este omorâtor de 
oameni, şi ştiţi că orice omorâtor de oameni nu are 
viaţă vecinică rămânând într-însul"— l Ioan 3:15], nu 
poate fi primit ca un învăţător al Cuvântului lui 
Dumnezeu şi Spiritului Său. Numai acuma îşi dau 
seama studenţii în Biblie, că fratele Calvin u-a 
descoperit doctrina celor aleşi, ci numai doctrina că 
toţi cei nealeşi vor suferi chin vecinie. Numai acuma 
vedem că cuvintele „aleşi" şi „cei deosebit aleşi", sunt 
învăţături Biblice rău înţelese, şi că aceia cari îşi fac 
sigură chemarea şi alegerea lor, vor fi preamăriţi prin 
întâia înviere. Numai acuma vedem că „cei aleşi" vor fi 
alături de Isus în împărăţia Sa. care va-binecuvânta pe 
cei ne-aleşi— toate familiile de pe pământ."—F. D. 
8:12. Şi al patrulea înger trâmbiţă.—A început mişca-
rea sectariană a Baptiştilor, care a dat apoi: Biserica 
Baptistă de Nord, Biserica Baptistă de Sud, Biserica 
Baptistă Colorată, Baptiştii de a Şaptea Zi, Baptiştii 
Generali, Baptiştii Separaţi, Baptiştii Uniţi, Biserica 
Baptistă a lui Christos, Biserica Baptistă Primitivă, 
Biserica Baptistă Colorată Primitivă, Două Seminţii 
vechi în Spiritul Predesti-narian al Bisericei Baptiste. 
Biserica lui Dumnezeu şi Sfinţii Lui Christos, 
Mennoniţii, Biserica Baptistă de Şase Principii, 
Biserica Baptistă Liberă, Biserica Baptistă a Liberei 
Cugetări—[neuitând pe Biserica Baptistă a Voei de 
Sine, care asemenea are un număr mare de membrii, 
dar nu e pusă pe listă].—l Cor. 3:3. 
Din o cercetare a istoriei „nu să arată dacă Baptiştii s-
ar fi stabilit [ca sectă] până în timpul lui Menno, pela 
anul 1536. Cam pela 1644 ei au început a se ivi în mod 
considerabil în Anglia, şi s-au împrăştiat în mai multe 
con-gregaţiuni separate. Ei s-au despărţit de 
Independenţi pela anul 1638, şi s-au format într-un 
grup separat sub conducerea pastorală a unui Jesse; şi 
renunţând la botezul lor dinainte, ei au trimes pe unul 
din mijlocul lor ca să fie botezat de Anabatiştii 
Olandezi din Amsterdam, ca acela să fie, la rândul său, 
calificat de a boteza pe prietenii săi în Anglia în acelaş 
fel." (Buck) „Menno Simons, născut la 1492 la 
Witmarsum în Firesland, s-a făcut preot la vârsta de 24 
ani. Il neleniştea mult îndoiala în transubstanţiune; şi 

căzându-i înainte unele tractate de ale lui Luther, el a 
fost mângâiat mult de mărturisirile lui, că mântuirea nu 
depinde de la dogmele oamenilor. Prin urmare de la 
început a studiat Noul Testament. S-a născut întrebarea 
despre adevărata vârstă a botezului: şi a găsit că 
botezul era o afacere deschisă în biserica primitivă. 
Apoi execuţiunea din Martie 1531 la Leeuwarden, a 
croitorului Sicke Freeks, care s-a fost botezat de a doua 
oară în Decembrie trecut la Emden, i-au produs alte 
întrebări. Menno nu era mulţumit cu răspunsurile 
nesigure şi contrazicătoare ce el le primise de la 
Luther, Bucer şi Bullinger; el s-a hotărît să se bazeze 
numai pe Scriptură şi din acest timp numeşte predica sa 
evanghelică, nu sacramentală. Anabaptizmul de tipul 
din Munster l-a combătut. Un frate de a lui Menno s-a 
alăturat cu răzvrătiţii următori ai lui Matthyzoon, şi a 
fost ucis la Bolsward, în April 1535. Blamând pe 
conducătorii cari au condus pe aceşti bieţi oameni pe o 
cale greşită, el s-a blamat pe sine, că nu le-a arătat 
calea adevărată. Prin urmare,la 12 Ianuarie 1536 el a 
părăsit comunitatea catolică. 
„Printre aşa numiţi Anabaptişti erau patru pârtii, ade-
renţii fracţiune! din Munster, Batenburgienii, 
extremişti, Melchioriţii şi Obbeniţii. Pentru un timp 
Menno a stat la o parte atât faţă de Melchior Hofman 
cât şi de Obbe Philips, înainte de a să împlini anul, 
lăsându-se înduplecat de stăruinţa a şase sau opt 
persoane care s-au fost liberat de vraja din Munster, el 
s-a învoit să le fie pastorul lor şi a fost sfinţit în 
Ianuarie 1537 ca bătrân în Groningen, prin punerea 
mânelor de către Obbe Philips. Menno s-a împotrivit 
formărei unei secte; acei cari experienţeau „noua 
naştere" erau pentru dânsul adevărata biserică creştină. 
Christologia sau învăţătura lui despre Christos era în 
cea mai mare parte credinţa veche, dar. respingea 
treimea pentru că nu-i găsia urma în Biblie. Despre 
introducerea învăţăturilor Anabaptiste în Anglia, n-
avem cunoştinţe sigure. Fox istoriseşte, „că registrele 
din Londra amintesc de anumiţi Olandezi crezuţi 
Anapabtişti, dintre care zece au fost pedepsiţi cu 
moartea în diferite părţi ale regatului în a. 1535; iar alţi 
zece au renunţat la Anabaptism şi au fost scăpaţi. In a. 
1536 Regele Enric VIII a dat o proclamaţie cu privire 
la credinţa stabilită de Convenţia Credinţei, prin care 
toţi preoţii sunt sfătuiţi de a învăţa pe popor ca „să 
socotească drept eresii şi blăstămate învăţăturile 
Anabap-tiştilor şi ei să fie nimiciţi cu desăvârşire." 
Baptiştii mai vechi Englezi, în vreme ce ei respingeau 
hotărît botezul copiilor, nu erau încă înclinaţi spre 
afundarea în apă şi foarte arareori făceau folos de 
dânsul."—Brit. 
Şi fu izbită a treia parte din soare.-—De şi nu se spune 
pe faţă în vre-o confesiune de credinţă a Baptiştilor, 
Baptiştii în general cred că Vechiul Testament s-a 
îndeplinit aproape în totul. Crezând aceasta, ei pierd 
însemnătatea strălucitoare a Evangheliei sau a Noului 
Testament. 
Şi a treia parte din luna.—Asemenea, ei nu văd însem-
nătatea învăţăturilor Legii, precum este Tabernacolul, 
jertfele, şi o mulţime de Profeţii despre viitor şi 
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fericirea omului pe pământ. In locul acestora ei au 
iadul şi chinul vecinie pentru cea mai mare parte a 
rasei omeneşti. 
Şi a treia parte din stele.—învăţăturile adevăraţilor 
purtători de lumină, Apostolii, nu pot fi îndeajuns 
preţuite decât în legătură cu profeţiile Vechiului 
Testament.—Evrei 10:1; 2 Petru 1:19. 
Ca să fie întunecată a treia parte a lor.—Dacft e vorba 
să preţuim valoarea relativa a scrierilor Noului şi 
Vechiului Testament faţă de noi, ca Creaturi Noui, noi 
vom admite cu bucurie că scrierile Noului Testament 
sunt poate de două ori mai preţioase pentru noi decât 
cele ale Vechiul Testament, pentru că ele conţin vestea 
adusă Creaţiunei Nouiţ dar noi voim toate trei părţile 
Cuvântului lui Dumnezeu. 
Şi ziua.—învăţătura Scripturilor despre venirea Zilei 
Mileniale. 
Să nu lumineze a treia parte a ei.—Cel puţin a treia 
parte din lumina ce o avem asupra Domniei Mileniale a 
Domnului, este din Testamentul Vechiu. 
Şi noaptea asemenea.—Tot aşa şi despre noaptea întu-
necoasă a păcatului şi a morţii din lume. 
Informaţiunele şi lumina noastră despre partea cea mai 
întunecoasă a acestei nopţi—Timpul de Strâmtorare, 
aşa cum n-a fost niciodată de când a stat popor pe 
pământ le avem din Testamentul Vechi. 
8:13. Şi văzui şi auzii un vultur.—Urmaşii umili ai Pas-
toruhii Russell ca o clasă (Mat. 24:28), cari înţeleg 
însemnătatea celor trei vaiuri. Vezi comentările la 
Apoc. 8:2 şi 9:12 cari arată de ce această mărturisire 
este potrivită la acest loc. Acest vers este o paranteză, 
precum este şi Apoc. 8:3-5, care este sincronic cu 
acesta. Ambele au fost văzute de Ioan după 
deschiderea peceţii a şaptea. 
Zburând prin mijlocul cerului.—începând cu cerurile 
papale şi apoi în ordinea ce s-au desvoltat celelalte, 
cerurile lutherane, anglicane, calvine şi baptiste [şi 
altele în curând]. 
Zicând cu glas mare.—Intr-o vorbire clară. 
Vai, vai, vai, locuitorilor de pe pământ.—Mare nenoro-
cire, încurcală, zăpăceală şi perplexitate tuturor ce 
spriji-nesc împărăţia lui Satana. 
Din pricina celorlalte glasuri.— Mişcările de mai 
târziu în cerurile ecclesiastiee, descrise în Cap.. 9 şi 10. 
Ale trâmbiţei celor trei îngeri care au să trâmbiţeze.—-
Cele patru mari Secte—Lutnerană, Anglicană, 
Presbite-riană şi Baptistă—s-au născut repede una 
după alta în cei douăzeci de ani după ce Luther a afişat 
tezele sale pe uşa bisericei din Wittenberg. Dar 
acţiunea de a forma noui secte, prin noui mişcări, de 
sub jugul papal, nu s-a oprit aici. 
 

APOCALIPSUL 9 
 

VAIURILE REFORMAŢIUNEI NEREUŞITE 
9:1. Şi al cincelea înger trâmbiţă.—A început mişcarea 
lui Wesley, din care au eşit: Biserica Episcopală 
Methodistă, Biserica Episcopală Unită din America, 
Biserica Episcopală Methodistă Africană, Biserica 
Protestantă Metho-dislă Unită din Africa, Biserica 

Protestantă Methodistă a Sionului din Africa, Biserica 
Methodistă Protestantă, Biserica Methodistă 
Wesleiană, Biserica Episcopală Methodistă de Sud, 
Biserica Methodistă Congregaţională, Biserica Nouă 
Methodistă Congregaţională, Biserica Apostolică Unită 
Sion. Biserica Episcopală Methodistă Colorată, 
Biserica Liberă Methodistă, Biserica Episcopală Unită 
Methodistă Reformată, şi Bisericile Methodiste 
Independente.—l Cor. 3:3. 
Şi văzui o stea.—loan Wesley a devenit o stea pe cerul 
anglican în 1728, în care an el a fost făcut preot de 
către Episcopul Potter. 
Căzută din cer pe pământ.—Prin timp de mai mulţi ani 
Wesley nu s-a gândit să formeze o sectă; şi totuşi, în 
mod inconştient, el tocmai aceasta făcea, de îndată ce a 
fost rânduft preot. El era pe atunci la Universitatea din 
Oxford, unde „devotamentul său deplin pentru slujba 
lui Dumnezeu, combinat cu rarul său curaj moral şi 
tăria mare de caracter, a făcut să fie recunoscut ca 
conducătorul un ai grup de sub-gradaţi cari erau 
supranumiţi „plugul sfânt" de către împioşii de la 
Universitate, care îşi băteau joc de membrii ei pentru 
regulele severe şi faptele lor de caritate, riumindu-i -
Metod-işti" (McC)—oamenii metodelor. „El a primit în 
toate învăţătura recunoscută a Bisericei Anglicane, şi 
în mod public a apelat la Cartea de Rugăciuni şi cele 
Treizeci-şi-nouă articole pentru justificarea doctrinelor 
ce el le propovăduia. Methodismul a început printr-o 
reîn-sufleţire a religiunei sale de ordin personal, şi se 
zicea a avea un singur scop, acela de a împrăştia 
sfinţenia biblică prin tot regatul, învăţăturile lui nu erau 
nicidecum nouă." (Brit) Activitatea din West, mai cu 
seamă în Statele-Unite, creştea luând mari proporţii. 
„Predicatorii din Sud hotărîră asupra împărtăşire! 
sacramentelor, şi s-a ales un comitet care să 
hirotbiiisau pe dânşii şi pe alţii. Predicatorii din Nord 
sau opus la aceasta ţi prin timp de mai mulţi ani, 1 grâu 
în pericol de ruptură. Wesley şi-a dat seama că So-
cietatea se va desfiinţa dacă nu se vor lua în grabă mă-
suri de îndreptare, şi ajutat de doi prezbiteri ai Bisericei 
Anglicane [unul din care era James Creighton], în a. 
1784 el a hirotonisit pe Thomas Coke, un presbiter al 
acestei biserici, ca Superintendent."—Brit. 
Fratele său Cari a disaprobat aceasta cu desăvârşire, şi 
a scris următorul vers [care, totuşi, nu apare printre ce-
lelalte versuri ale lui în Cartea de Imnuri a 
Methodiştilor]: 

„Aşa de uşor episcopi se fac 
Prin capricii unui bărbat sau femeie; 

Wesley lui Coke i-a pus manele pe cap, 
Dar peste capu-i a cui mâna să steieî" 

In a. 1787 Conferinţa Americană a schimbat titlul lui 
Coke în „Episcop." Coke a încercat să introducă acest 
titlu în Conferinţa Engleză, a cărui president era el, dar 
fraţii Englezi 1-au refuzat pur şi simplu, cu toată 
stăruinţa lui de al primi. Trebuie să fi fost o privelişte 
curioasă să vezi oum un om de tagma lui Wesley să 
angajeze pe aceşti doi presbiteri ai Bisericei Anglicane 
să-1 ajute la hirotonisirea cuiva într-un oficiu mai înalt 
decum a avut cândva careva din ei. Dar planul a lucrat. 
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Toţi Methodiştii cred că Episcopul Coke, primul 
Episcop al Bisericei Methodiste, a primit ceva din 
puterea misterioasă „a succesiune! apostolice" prin 
linia originală descrisă în comentările de la Apoc. 2:13. 
Aceşti fraţi s-au supărat foc că Pastorul Russell nu a 
căutat să fie hirotonisit în acelaş fel. 
Şi i să dete cheia puţului abisului.—Lui Wesley i s-a 
dat cheia la „nimica" şi la „nicăiri." 
9:2. Şi deschisă puţul abisului.—Wesley n-a deschis ni-
mic şi la nimica. El a tălmăcit Rom. 8:21 ca însemnând 
că animalele inferioare vor merge în Cer, dar aceasta a 
fost o greşeală. Totuşi el a fost destul de onest ca să 
protesteze în contra întrebuinţării cuvântului Treime, 
pentru că n-a găsit aşa ceva în Biblie. 
Şi se sui fum.—Confuzie—negură orbitoare. 
Din puţ.—In „aer", cerurile ecclesiastice. 
Ca fum de cuptor mare.—Methodismul nu a fost o 
mâz-gaiitură ordinară. 
Şi soarele.—Adevărata Evanghelie. 
Şi aerul.—Biserica Anglicană. 
Fură întunecate de fumul puţului.—Methodismul strica 
comunităţii Anglicane, totaşa precum ţi Adevărului. 
9:3. Şi din fum eşiră locuste.—Un număr mare de ur-
maşi.—Jud. 7:12. 
Asupra pământului.—Printre oamenii iubitori de 
ordine. 
Şi li se dete putere.—Să ia parte la câte o adunare a 
vechilor Methodişti, şi a mărturisi de „primirea puterii- 
care însemna -să vezi priveliştea unei vieţi întregi. 
Cum au putere scorpiile pământului.—„O insectă 
primejdioasă din ţările calde; să aseamănă mult cu un 
stacoj. In obiceiul lor, sunt sătoase după carne şi sânge, 
şi să mişcă într-o formă ameninţătoare cu coada în sus. 
Acul lor, care este aşezat la vârful cozii, are la baza-i 6 
glandă care păstrează într-însa un venin fluid, pe care-1 
descarcă în rană prin două deschizături de la capăt. 
Scorpionul cauzează la oameni şi la animale răni 
îngrozitoare, cari pot avea urmări fatale dacă nu se 
găsesc mijloace de al îndepărta repede prin arderea 
rănii sau sugerea veninului."— McC. 
9:4. Şi li se zise să nu vateme iarba pământului.—Oa-
menii cu cugetări independente.—Apoc. 8:7. 
Nici vre-o verdeaţă, nici vre-un arbore.—Pe sfinţi, cre-
dincioşii.—Apoc. 8:7. 
Fără numai pe oamenii.—Neconvertiţi. 
Ca unii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe fruntea 
lor. —Methodiştii aşa cred, că a fi convertit sau a nu fi 
un păcătos, ordinar, înseamnă a avea sigilul lui 
Dumnezeu pe frunte. Toate energiile acestei biserici 
sunt puse de a aduce Ţapi în turma de oi. 
9:5. Şi li se dete să nu-i omoare.—Nici o învăţătură să-
nătoasă şi dreaptă ca aceea, că „răsplata păcatului este 
moartea," nu are loc în teologia Methodistă. Wesley s-a 
născut într-un timp când înţelesul primitiv al 
cuvântului „Iad" era pierdut şi ascuns, şi s-a hrănit cu 
învăţăturile de mai târziu că iadul înseamnă un loc de 
chin. El şi-a pus toate puterile de a lăţi această eroare 
peste întreg pământul. 
Ci se fie munciţi cinci luni.—Un timp simbolic, de o zi 
pentru un an, uu timp de 150 de ani. (Apoc. 2:21) 

Wesley a fost cel dintâiu Methodist în a. 1728. (Apoc. 
9:1) Când secta Methodistă, împreună cu toate celelalte 
secte şi "is-teme de teologie medievală, a fost lepădată 
din favoarea lui Dumnezeu în a. 1878 (Apoc. 3:14) 
puterea ei de a chinui lumea prin ceea ce Presbiterianii 
numesc: „mizerie COA-ştientă, care durează vecinie," s-
a sfârşit în mod legal, si într-o mare măsură actual. 
[Puţini oameni mai cred astăzi în „cuptorul de foc" al 
Methodiştilor, Baptiştilor, Presbits-rianilor, 
Congregaţionaliştilor, etc. etc.]—Apoc. 9:10. 
Şi muncirea lor.—Tormentarea celor chinuiţi prin 
propo-văduirea învăţăturei despre chinuire.  
Ca muncire de scorpie, când va fi înţepat pe om.—Vezi 
Apoc. 9:10. 
 9:6. Şi în acele zile.—Prin tot acest timp de 150 de ani 
a predominării învăţăturei despre „iadul-de-foc al 
Methodiştilor." 
Oamenii vor căuta moartea.—Ar fi bucuroşi să ştie „că 
răsplata păcatului este moartea."—Rom. 6:23. 
Şi nu o vor găsi.—Fiind că toate textele din Biblie care 
învaţă că „Dumnezeu pe toţi cei răi îi va nimici," au 
fost sucite să însemneze: „Pe toţi cei răi Dumnezeu îi 
va face -nemuritori în iad." 
Şi vor dori să moară.—Oamenii adevăraţi vor voi mai 
bine să moară ei să fie morţi pentru totdeauna, decât să 
se închine celui mai mare diavol din Univers, care ar fi 
Dumnezeu, dacă făcea un chin vecinie pentru om.  
Şi moartea fuge de dânşii.—Oamenilor li s-a spus că 
omul când moare numai seamănă se moară, dar de fapt 
este viu sau în cer sau în iad deşi simţul, auzul, văzul şi 
mirosul elocuent mărturisesc contrarul.—Rom. 6:23; 
Ezek. 18:4: Fac. 3:19; Psa. 115:17; Eccl. 9:5; Psa. 
37:10, 20; EccL 3:19-21; l Cor. 15:13, 18: Dan. 12:2. 
9:7. Şi chipurile lăcustelor asemenea cu caii gătiţi spre 
război.—Strigătul de luptă al Methodiştilor vechi era: 
„Totul pentru aceasta, şi totdeauna la aceasta." 
Şi pe capetele lor erau ca cununi asemenea aurului.—
Cei născuţi de spirit, schimbaţi de la stările omeneşti şi 
făcuţi asemenea Domnului,. au primit cea mai mare 
binecuvântare ce se poate da cuiva.—„Coroana Vieţii", 
natura dum-nezeească. Aurul este simbolul naturei 
dumnezeeşti. A primi cunună de aur înseamnă a fi 
născut de spirit. Toţi Metho-diştii vechi simţiau că ei 
sunt „născuţi de spirit" când erau convertiţi, nefiind 
necesară conceperea. Dar aici să arată că aceşti buni 
oameni aveau mai mult cununi „aparente" decât 
reale—„erau ca cununi" dar nu erau de fapt. 
Şi feţele lor ca feţe de oameni.—Ei nu erau „născuţi de 
spirit" după cum presupuneau. 
9:8. Şi aveau păr ca părul de femei.—„O femeie dacă 
poartă părul lung, mărire îi este; pentru că părul lung îi 
este dat drept învelitoare." (l Cor. 11:15) Mărirea 
bisericei este haina ei de nuntă, haina dreptăţii lui 
Christos, şi este spre meritul vechilor Methodişti că ei 
credeau pentru mântuirea lor în preţiosul sânge al lui 
Christos. 
Şi dinţii lor erau ca de lei.—Leii sunt în stare să 
rumege şi să înghită aproape ori ce. Când Conferinţa 
din Baltimore în a. 1787 l-a făcut pe superintendentul 
lui Wesley Episcop, Methodiştii au înghiţit aceasta; şi 
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până în ziua de astăzi cei mai mulţi dintre ei cred că 
preoţimea lor este o instituţie direct dumnezeească, în 
ciuda înşelăciunilor ce-şi făcuse loc.—Ioel 1:4-6. 
9:9.   Şi aveau platoşă.—„Platoşa Dreptăţii."—Ef. 
6:14. 
Ca platoşă de fier.—O platoşă de fier ar fi ceva bun, 
dar una „ca de fier" are nevoie să fie examinată. Nu 
era neobişnuit la Methodişti de a se înşela crezând că ei 
nu păcătuesc prin mai mulţi ani dearândul. Aceia cari 
purtau astfel de platoşe, purtau varieta „ca"—adecă o 
imitaţie. 
Şi vuetul aripilor.—Când erau angajate în „primirea 
puterii."—Apoc. 9:3. 
Ca vuet de căruţe.—Cele mai zgomotoase mijloace de 
transport cunoscute pe vremea aceea când s-a întâmplat 
Descoperirea. 
De cai mulţi alergând la război.—La întrunirile de 
reînviere a iadului de foc la vechii Methodişti, erau 
locurile cele mai zgomotose de pe pământ, afară de 
adunările din câmp. Aceste zile bune de odinioară au 
trecut de mult. 
9:10.   Şi au coade.—Urmaşi—conducători de adunări. 
Asemenea scorpiilor.—Conducătorii vechi de clasă 
erau un ajutor de mare preţ bisericei Methodiste. 
Asupra lor cădea datoria de a cere fiecărui aspirant sau 
candidat să ia parte la toate adunările şi de a raporta în 
fiecare săptămână dacă s-a făcut vre-un progres sau nu. 
După fiecare raport era datoria conducătorului de clasă 
de a mai injecta o doză mai mare de venin al 
doctrinelor din cele două găuri amintite în comentariile 
făcute la Apoc. 9:3. Din orificiu] „cerului" ieşea 
învăţătura: „dacă vei fi buri, după moarte vei merge în 
cer"—iar din orificiul „iadului", ieşea vestea: „dacă vei 
fi rău, după moarte, vei merge în iad." Totul era foarte 
simplu. Fiecare era simplu în acele zile! 
Şi ace.—Adunării de deşteptare, la cari asistenţii să în-
ţepau doctrinar şi financiar. 
Şi în coadele lor puterea lor spre a vătăma oamenii 
aceia cinci luni.—Una sută cincizeci de ani, de la 
hirotonisirea lui Wesley în 1728, până la. lepădarea 
Methodismului în 1878. —Apoc. 9:5. 
9:11. Au peste dânşii împărat.—Acelaşi domnitor, care 
are astăzi puterea generală asupra tuturor crezurilor ec-
lesiastice; al lumei rea de azi. 
Pe îngerul abisului.—„Domnitorul stăpânirii 

aerului."— Ef. 2:2. 
Craport era datoria conducătorului de clasă de a mai 
injecta o doză mai mare de venin al doctrinelor din cele 
două găuri amintite în comentariile făcute la Apoc. 9:3. 
Din orificiu] „cerului" ieşea învăţătura: „dacă vei fi 
buri, după moarte vei merge în cer"—iar din orificiul 
„iadului", ieşea vestea: „dacă vei fi rău, după moarte, 
vei merge în iad." Totul era foarte simplu. Fiecare era 
simplu în acele zile! 
Şi ace.—Adunării de deşteptare, la cari asistenţii să în-
ţepau doctrinar şi financiar. 
Şi în coadele lor puterea lor spre a vătăma oamenii 
aceia cinci luni.—Una sută cincizeci de ani, de la 
hirotonisirea lui Wesley în 1728, până la. lepădarea 
Methodismului în 1878. —Apoc. 9:5. 
9:11. Au peste dânşii împărat.—Acelaşi domnitor, care 
are astăzi puterea generală asupra tuturor crezurilor ec-
lesiastice; al lumei rea de azi. 
Pe îngerul abisului.—„Domnitorul stăpânirii 
aerului."— Ef. 2:2. 
Care pe ebreeşie să numeşte Abaddon.—Şi pe 
româneşte, „Pierzătorul."—2 Cor. 4:4. 
Şi în eleneşte [greceşte] are nume Apollyon.—Pierzăto-
rul, Nimicitorul. Dar în curat româneşte înseamnă pe 
Satan, Diavolul. Ca mijloc de a opri pe oameni se vadă 
adevărul, Methodismul a fost tot atât de binefolosit ca 
oricare din cele cinci sisteme descrise mai -nainte, sau 
cele ce vor urma. Toate au fost conduse şi înşelate de 
marele nostru Duşman; „Vânaţi fiind de dânsul."—2 
Tim. 2:26. 
9:12. Vaiul întâiu trecu.—Methodismul a fost primul 
vai al perioadei care a condus la perioada „Timpul 
Sfârşitului." Strigătul Methodist a fost o adevărată 
lovitură adusă pretenţiunilor papizmului, dar zilele lui 
de a fi de ceva folos au trecut de mult. 
Iată mai vin două  vaiuri după aceste.—Unul tiescris 
în restul capitolului de faţă, şi celalalt în capitolul 10. 
Descoperirea Methodismului ca primul vai a fost ceea 
ce a condus la cunoaşterea celor lalte patru mişcări ale 
Reforma-ţîunii cari Fau precedat.—Apoc. 8:7-13. 
9:13. Şi al şaselea înger trâmbiţă.—Mişcarea Spiritistă 
a Alianţei Evanghelice a început în anii 1846-1848 şi 
şi-a ajuns culmea în Consiliul Federal al Bisericilor lui 
Christos din America. In acest Consiliu [snop] sunt 
reprezentate 
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următoarele mari secte cari cuprind 90% din nuşmbrii 
Bisericilor Protestante: Baptiştii [Nord], Baptiştii 
Liberi, Creştinii, Congregaţionaliştii, Discipolii lui 
Christ, Asociaţiu-nea Evanghelică, Sinodul 
Evanghelic, Societatea Prietenilor, Sinodul General 
Lutheran, Episcopalii Methodişti, Episcopalii 
Methodişti [Sud], Sinodul Evanghelic German, 
Episcopalii Methodişti Coloraţi, Protestanţii 
Methodişti, Epscopalii Methodişti din Africa, Sionul 
Episcopal Metho-dfst din Africa, Mennoniţii, Fraţii 
Moraviani, Presbite-riauii [Sud], Presbiterianii Velşi, 
Presbiterianii Reformaţi, Presbiterianii Uniţi, 
Episcopalii Presbiteriani, Episcopalii Protestanţi, 
Biserica Reformată din America, Biserica Reformată 
din U. S. A., Episcopalii Reformaţi, Baptiştii de a 
Şaptea Zi, Fraţii Uniţi în Christos, Evangheliştii Uniţi, 
Con-venţiunea Baptistă Naţională. 
Deşi aceste secte sunt în prezent unicile membre ale 
Consiliului Federal al Bisericilor din America, totuşi în 
ce priveşte ura lor de adevăr şi întunecimea în care să 
află cu privire la Planul lui Dumnezeu, următoarele 
încă au dreptul la membrane: Adventiştii Evanghelici, 
Creştinii Adventu-lui, Adventiştii de a Şaptea Zi, 
Biserica Domnului, Uniunea Vieţirşi a Adventului, 
Bisercia lui Dumnezeu în Isus Christos, cincisprezece 
feluri de Baptişti arătaţi în comentările de la Apoc. 
8:12, patru specii de fraţi Dunkard, Conservativii,  

 
Ordinul Vechiu, Varietăţile germane progresive şi de 
Şapte Zile, Patru Specii de Fraţi Plymouth, Trei Specii 
de Fraţi River, Fraţii în Christos, Ordinul Vechiu sau 
Yor-kian şi Fii Sionului Unit, Catolicii Awostolici, 
Apostolicii Noui, Christadelfianii, Catolicii Creştini 
Douwie, Uniunea Creştină, Biserica învăţaţilor lui 
Christos, Bisericile Winne-brenariane a lai Christos, 
Bisericile Colorate ale Dumnezeului Celui Viu, 
Lucrătorii Creştini Pentru Prietenie, Apostolicii, 
Biserica lui Christos în Dumnezeu, Bisericile Noului 
Ierusalim, Convenţiunea Generală, Biserica Generală, 
Biserica Transcendentală, Societăţile Comunistice, 
Tremurătorii, Amâna, Bisericile lui Christos, Mişcarea 
Credinţei în Christos, Missiunile Peniel, Asociaţia 
Bisericei Metropolitane, Asociaţia Credinţei Hepziba, 
Asociaţia Creştină a Missionarilor, Biserica Recruţilor 
Cereşti, Biserica Creştină Apostolică, Congregaţia 
Creştină, Societatea Missionarilor Voluntari Coloraţi, 
Prietenii Hicsiţi, Prietenii Wilburiţi, Prietenii Primitivi, 
Amicii Templului, Protestanţii Evanghelici Germani, 
Sfinţii Zilei de Pe Urmă, douăzeci şi una de feluri de 
Lutherani arătaţi în comentările din Apoc. 8:7, 
Legământul Missionarilor Evanghelici Suezi, 
Missiunea Liberă Evanghelică Sudeză, Biserica Liberă 
Evanghelică Norvegiană, douăsprezece feluri- de 
Mennoniţi, Bru-derhoefi, Amish, Vechii Amishi, 
Amishi Conservatorii, Reformiştii, Conferinţa 
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Generală, Biserica lui Dumnezeu în Christos, Wisleri 
Vechi, Conferinţa Bundes, Biserica fără Scut, Fraţii în 
Christos, şasăsprezece feluri de Methodişti, arătaţi în 
comentariile de la Apoc. 9:1, Uniunea Moraviană, 
Biserica Pentecostală a Nazareanului, Alte Asociaţii 
Pente-costale, douăsprezece feluri de Presbiteriani, 
arătate în comentariile de la Apoc. 8:10, 11, Creştini 
Reformaţi, Biserica Reformată Ungară, Catolicii 
Reformaţi, Armata Mân-tuirei, Schwekfelderianii, 
Fraţii Sociali, Societatea Pentru Cultura Etică, 
Spiritualiştii, Societatea Theosophică, Fraţii 
Constituţiei Vechi, Unitarii, Unversaliştii, etc. etc. etc. 
„Credinţele" lor sunt tot atât de variate şi diferite ca şi 
numele lor, dar fără deosebire toate neagă adevărul 
Scripturilor (l loan 4:2, 3), că Isus Christos când a venit 
pe pământ a venit numai ca om, desbrăcat de nemurire 
sau dumnezeeire, şi că Isus când a murit a fost aşa de 
mort ca şi cum nici n-ar fi trăit vre-odată, şi că prin 
moartea aceasta a răscumpărat pentru Adam şi neamul 
omenesc Restator-nicirea tuturor lucrurilor, prezisă de 
mai înainte „prin gura tuturor Profeţilor de la 
întemeierea lumii." (Apoc. 4:10) Baza comună pe care 
stau aproape toţi este următoarea: Chinul Vecinie, 
Treimea, negarea Preţului de Răscumpărare, 
Spiritismul—pe care-1 practică într-o formă sau alta— 
că împărăţia prezentă a Satanei este împărăţia lui 
Christos, şi că scopul lor, al tuturora, este de-a atrage 
lumea în vre-o sectă sau alta. Toate aceste lucruri sunt 
condamnate în Scripturi, dar Scripturile nu vor sta 
niciodată în cale acelora, cari traesc din tunderea lan ei 
de pe oi. (2 Tim. 4:3, 4; Deut. 18:10, 11; Isa. 8:9-22) 
Versul din urmă amintit este plin de cel mai adânc 
interes pentru timpul de acuma. 
„Christian Heralds" care a refuzat să publice o reclamă 
a cărţilor Pastorului Russell—Studii în Scripturi—
poartă acum reclame de ale cărţilor cari conţin 
învăţături demon-neşti, profane, fără Christos şi 
Budhiste, preamărind sistemul Noului Cuget al minţii, 
sistemul de religiune prin care oamenii cultivând voia 
să ridică repede- la bani, averi, evlavie şi nemurire, 
punând întrebări „minţii subconştiente" care invită şi 
primesc ajutorul spiritelor rele, şi în fine devin cu totul 
sub controlul lor. „Creştinismul Modern" este 
Budhismul vechiu, înfiinţat de Satana. 
„Rev. Dr. Day, secretarul Universităţii din Syracuse, 
după cum raportează presa publică, ar fi zis nu de mult 
următoarele într-o vorbire înaintea Y. M. C. A.: „N-aţi 
vrea voi mai bine să trăiţi în America dec$t în Cer? Eu, 
da. Eu aşi voi să merg în ceiriiunv-ji când n-aş mai 
putea trăi aici. De fapt, eu cred că mâi de grabă aşi fi 
nemulţumit în cer. Aici pe pământ poţi afla ori ce-ţi 
trebuie. Poţi trăi în patruzeci de guverne, să te 
întâlneşti cu toate naţiunele lumii, să mănânci toate 
fructele lumii şi să-ţi alegi clima care doreşti. Prin 
urmare, America este locul cel mai bun de trăit; dar 
cred că când cineva nu mai poate sta aici, să apuce 
drumul spre cer." (W. T. -08-196) Ajungând la 
concluziu-nea să steie aici cât să poate de mult, 
„Creştinii- aleargă cu miile în dreapta şi în stânga 
pentru a găsi mijloacele cumjsă se folosească de 

spiritizm pentru a şti mai de timpuriu cum să stoarcă pe 
semenii lor spre îmbogăţire proprie şi repede. 
Periodicile religioase şi de altă natură sunt pline de 
sfaturi de conţinutul acesta. Noi înşirăm mai jos câteva 
pâsagii pentru a arăta caracterul lor Satanic: 
„E necesar de a stăpânii pe alţii, de|a descoperi 
planurile lor. Aceasta o puteţi face dacă vă desvoltaţi 
facultăţile voastre lăuntrice. Noi vă arătăm cum să 
desvoltaţi spiritul vostru de pătrundere, aşa ca să fiţi în 
stare a descoperi simţurile altora şi-de a pătrunde în 
secretele lor şi în motivele lor ascunse; de a descoperi 
ceea ce ei încearcă să ascundă. Regula de aur trebuie 
urmată în controlarea altora. Faceţi altora ceea ce aţi 
dori să vă facă ei vouă. Din ce în ce mai mult se iveşte 
puterea de a vedea viitorul, aşa că din ce în ce mai 
adevărată devine vechea zicală, că întâmplările viitoare 
îşi aruncă umbra lor înainte. Sănătatea cu timpul ia 
locul boalei; pentru că toate bolile şi suferinţele ce le 
urmează sunt mai mult rezultatul călcării legii, fie 
conştient sau inconştient, cu sau fără voinţă. Vine o pu-
tere spirituală, care îndată ce a venit, este capabilă să 
vindece pe alţii tocmai ca şi în zilele de demult." 
„In scurt timp vor umbla pe pământ mulţi bărbaţi şi 
femei atotştiutori. Atotştiinţa şi libertatea sunt ţinta 
tuturor, şi în aceasta Mare Epoca de Lumină, mulţi 
Egos să apropie de starea atotştiinţei." 
„Deodată s-a părut că creştetul capului meu s-a ridicat, 
şi eu am simţit o creştere imensă a conştiinţei 
personale. Eu am devenit conştiincios, vă zic—şi doară 
ştiu ce scriu —de un cer întins deasupră-mi, şi am 
observat adâncurile puternice de jos şi am văzut viaţa 
prezentă şi avântul vieţii prezente al omului, trecutul 
îndepărtat cum şi depărtatul viitor. Părea că cunosc 
Universul. Din ziua aceea, toate îmi merg spre bine. 
Viaţa este mai adâncă, mai bogată, mai puternică—
asigurată, neînfricoşată şi săturată de interesele vieţii 
eterne." [Ceea ce într-adevăr s-a întâmplat acestui om, 
a fost că el a fost cuprins şi obsedat de demoni.]— 
Apoc. 7:3. 
„Puterea acestor rătăciri consistă în marea amăgire 
amestecată cu adevăruri susţinute de Creştini, ce 
rezultă din marea decădere de la credinţa adevărată a 
bisericei Apostolice, prezisă în Scripturi. Dintre toate 
greşelile acestea, nici una nu este atât de aptă să 
deschidă mintea, şi inima cuiva la aceste teorii 
amăgitoare şi înjositoare, ca şi credinţa generală în 
prima minciună a lui Satan, credinţa care ocupă un 
punct însemnat în credinţa fiecărui creştin, adecă—„nu 
veţi muri." (Fac. 3:4) Primirea acestei greşeli, în 
genere, provine din faptul că mulţi creştini nu înţeleg 
învăţătura Bibliei despre viaţă şi nemurire, aduse la 
lumină de către Domnul Isus prin Evanghelia Sa de 
mântuire din păcat prin jertfa Sa de Răscumpărare. 
Apărătorii acestor doctrine false stau totdeauna şi 
orşiunde la pândă şi lucrează, mai cu seamă în Statele-
Unite, unde cugetul este foarte activ, şi unde libertatea 
de multeori înseamnă licenţă. Sute de mii au îmbrăţişat 
aceste greşeli ca o lumină nouă şi înaintată. Lărgimea 
succesului lor nu este cunoscută multora; pentru că 
succesul lor stă în goana necontenită după pradă. 
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Apărătorii lor se găsesc aproape în toate bisericile şi 
adunările tuturor sectelor, şi mai cu seamă printre cei 
mai cu rriultă cultură; iar îngerul luminei nu rareori 
este neglijat. Bisericile nominale sunt deja ţesute şi 
dospite de aceste doctrine false. Profeţia Scripturei „că 
o mie căde-vor de alăturea ta, şi zece mii de-a dreapta 
ta" (Ps.91-3-14), să îndeplineşte acuma înaintea ochilor 
noştri."— W. T. -15-343. 
Şi auzii un sunet.—William Miller, de la 1829 până la 
1844. Din cele patru cornuri ale altarului de aur ce 
este înaintea lui Dumnezeu.—„Altarul, de Aur din 
Sfânta pare să reprezinte pe Turma cea Mică. Biserica 
consacrată, în starea ei prezentă sacrificiu. -T. § 267. 
9:14. Zicând.—Arătând la apropiata îndeplinire a celor 
2300 zile noptimi.—Dan. 8:14. 
Celui al şaselea înger care are trâmbiţa.—Mişcarea 
Spiritistă a Alianţei Evanghelice. Alianţa însăşi a fost 
organizată în 2 Sept. 1846, la sfârşitul celor 2300 de 
ani. Partea spiritistă a început în Ianuarie 1848. Cele 
două au crescut către olaltă până ce s-au contopit, 
astfel că acuma, în fond e unul şi acelaş lucru. 
Desleagă pe cei patru îngeri.—Patru greşeli în cele 
nouă principii fundamentele ale Alianţei Evanghelice. 
Dăm clau-zele greşite după număr: 3) „Unitatea lui 
Dumnezeu şi trinitatea persoanelor care-1 compun." 
Vezi Apoc. 6:4; 5:7; 5) „Incarnarea Fiului lui 
Dumnezeu." 8) „Nemurirea sufletului." 9) ,Preoţia ca o 
instituţie divină, adecă clerul." 
Care sunt legaţi.—împiedecaţi de a se manifesta pe de-
plin. 
La râul cel mare Eufrat.—Lumea, omenirea.— B209, 
D24. 
 9:15. Şi fură deslegaţi.—Au primit libertăţi mai mari 
ca oricând.  
Cei patru îngeri.—Cele patru greşeli mari ale treirnei, 
încarnaţiunei, nemurirei şi a domnirei asupra 
moştenirei lui Dumnezeu. 
Care erau gătiţi.—Fiecare sectă pentru sine, şi la tim-
pul ei. 
Pentru ceasul.—Ceasul de jiMecată, începând cu 1918. 
Şi ziua şi luna şi anul.—Treisprezece luni simbolice, 
390 de ani ai împresurării Protestantismului asupra 
papizmu-lui.—Ezek. 4:5. 
Ca să omoară.—A face Creştini nominali din ei, a le 
răpi simţul de om. 
A treia parte din oameni.—Conform Almanahului 
Lumii pe 1917, numărul total al creştinilor din lume, la 
începutul secolului al douăzecelea, era de 571,400,000 
dintre care o treime, adecă 177,300,000, sunt 
Protestanţi. 
9:16. Şi numărul oştilor de călăreţi. — In număr 
rotund, la timpul identificării. 
Douăzecimi de mii de zecimi de mii. — Cam două sute 
de milioane. 
Auzii numărul lor. — Ai auzit, observat, sau însemnat 
ca corect, numărul dat de Almanahul Lumii. Acesta 
este un tribut unui jurnal care este cunoscut pentru 
abuzurile şi atacurile nedrepte şi necinstite în contra 
Pastorului Russell. „Din gura ta te voi judeca slugă 
rea." Şi aţi observat, că aproape toate datele 

enciclopedice aduse în cartea aceasta, sunt în cea mai 
mare parte din opere Protestante cari se găsesc în 
librăria fiecărui preot de seamă? Cum se poate ca ei să 
nu ştie acestea? 
9:17. Şi astfel in vedenie văzui caii. — Caii 
simbolizează învăţături. Sunt învăţăturile, pe care le-a 
câştigat un om, cari îl conduc la fapte. „Precum unul 
cugetă în inima sa, aşa este el." Omul şi credinţele sale 
nu se pot despărţi. — Ioel 2:4. [Cele patru perechi de 
cai din Zach. 6:18 par să se refere la cele patru clase de 
mântuiţi: Roşii, Profeţii; negrii, Turma cea Mică; albi, 
Turma cea Mare; pagi, omenirea 
Şi pe cei care sădeau pe dânşii. — Numărul total al 
membrilor Bisericei Protestante. 
Având platoşă ca de foc. — Ţinând totdeauna în 
fruntea învăţăturilor lor doctrina iadului înfocat. 
Şi de iacint. — „Iacintul Romanilor este de o coloare 
albastră şi lucie. Aceasta descripţiune arată flacăra 
albastră care este dintre foc şi pucioasă, exprimată prin 
fum în versul 18."— Cook. 
Şi de pucioasă. — Da, într-adevăr, destulă piatră 
pucioasă s-a predicat împreună cu focul din iad. — 
Apoc. 14:10. 
Şi capetele cailor. — „învăţătorul cel vechiu şi 
onorabil, este capul; iar profetul care învaţă minciunile 
sale este coada." (Isa. 9:15.) „La o specie de şerpi sau 
reptilii ophi-diane numite amphisboena, coada şi capul 
sunt la fel de optuze, iar solzii de pe cap sunt atât de 
asemănători celor de pe spate, încât e greu de deosebit 
un capăt de altul. De aceea, s-a presupus că aceste 
reptilii au puterea de a să târî înainte şi înapoi cu 
aceeaşi uşurinţă." (Cook) - Isa.29:10-14;Ioan 4:22. 
Ca capete de lei.— In stare de a înghiţi cele mai 
ridicule şi imposibile teorii.—l Cron. 12:8. 
Şi din gurile lor iese foc.—Predici despre iadul de foc.  
 Şi fum.—Vezi Apoc. 9:18. 
Şi pucioasă.—O da, desigur; pline de pucioasă, erau 
predicile despre iad. 
    9:18. De aceste trei plăgi fură omorîţi a treia parte 
din oameni.—Treimea Protestantă a Creştinătăţii, a fost 
lipsită de minte, raţiune, omenie şi demnitate. 
De focul.—Predicilor despre iad. 
Şi de fumul.—Fumul este simbolul confuziei. 
Şi de pucioasă.—Da, am auzit destulă. 
Ce iese din gurile lor.—Mai cu seamă când se află în 
oraş o firmă evanghelică. 
9:19. Pentru că puterea cailor este în gura lor.—De si-
gur, de sigur; aşa ceva nu se află în Scripturi decât în 
gurile lor. 
Şi în coadele lor.—In gurile urmaşilor lor, sfetnicii şi 
alţi propovăduitori ai focului.—Isa. 9:15. 
Căci coadele lor sunt asemenea şărpilor.—înţelepţi 
destul ca să ştie mai bine.—Mat. 10:16. 
Având capete.—Voinţă de a lor proprie—nu ca sfinţii, 
„decapitaţi."—Apoc. 20:4. 
Şi cu dânsele vătăma.—Strică sau nimicesc cauza ade-
vărului. 
9:20. Şi cei ramaşi dintre oameni.—Aceşti „buni ca-
marazi" ordinari [dar şi răi], oameni din lume, cari au 
prea mult sens pentru a înghiţi ce învaţă unele secte şi 
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religiuni. 
Cari nu fură omorâţi în aceste magi.—Cari au rămas 
„neconvertiţi", nemişcaţi în faţa nenumăratelor 
manevre pentru rătăcirile medievale făcute în numele 
religiunii şi a lui Dumnezeu. 
Şi nici nu se pocăiră de lucrurile mănelor lor.—Au re-
fuzat să-şi dea banii şi serviciul lor bisericei nominale, 
ci au continuat să meargă pe drumul lor.•Ca să nu se 
închine la demoni.—Ca nu cumva să ajungă în vre-o 
sectă de Masoni şi alte organizaţii secrete cari învaţă o 
formă înjositoare de religiune.—Lev. 17:7; Detut. 
32:17; l Cor. 10:20; l Tim. 4:1. 
Şi la idolii cei de aur şi de argint şi de aramă.—Având 
plăcerea mai mare să se ocupe cu comerţul aurului şi 
depozitele ce pot strânge prin bănci.—Psa. 115:1-4; 
Dan. 5:22, 23. 
Şi de piatră şi de lemn.—Dând toată atenţia lor afaceri-
lor pământeşti, averi, căşi, etc. 
Care nu pot nici să vadă nici să audă nici să umble.— 
Ci sunt mai mult sau mai puţin permanente, fixe, 
stătătoare, ce se pot pipăi. 
9:21. Şi nu să pocăiră de omorurile lor.—învăţătura 
despre iad nu-1 împiedecă pe nimenea de a nu fi un 
ucigaş sau calomniator.—Apoc. 21:8. 
Nici de fermecătoriile lor.—întrebuinţare de doctorii, 
aşa spune în greceşte, învăţătura despre iad nu 
împiedecă pe nime de a nu fi un pseudo-filozofart.—
Apoc. 21:8. 
Nici de desfrânarea lor.—învăţătura despre iad nu îm-
piedecă pe nimenea de a nu fi un om stricat: 
Nici de furturile lor.—învăţătura despre iad nu împie-
decă pe nime de a nu practica meseria criminală a 
banului, furtul rafinat prin afaceri înşelătoare. 
 

TRUPA LUI  GHIDEON 
 

„Numără-Mi săbiile cari au venit. 
Doamne, mii şi mii sunt gata 

Aceştea sunt prea mulţi, şi cu ei au sosit 
Unii a căror suflet şi măni nu sunt tari, iată 

Acela a cărui suflet nu arde, 
Cortul să-şi ia şi se -ntoarcă. 

Numără-Mi săbiile  care rămân. 
Doamne, sute şi sute -ndrăznesc. 

Acestea-Mi sunt prea multe pentru-n Stăpân 
Pentru  -nvingerea care-o  pregătesc. 

Condu-i colo -n jos la Vâlcea, 
La apele Marah ca toţi să bea. 

Doamne, cei-ce rămân sunt puţini, vr-o doi, 
Şi ostile Duşmanului puternice, mari 
Şi ce poate face o ceată ca noi? 

Când auziţi de dincolo strigătul Meu, fiţi tari! 
Sunaţi trimbiţa!  ţineţi sus lumina! 

Marele Midian [Duşman] se va topi înainte-vă, 
 ca întunerecul ziua!]" 

 
 
 

 

APOCALIPSUL 10 
 

ADEVĂRATUL VAI AL REFORMAŢIUNEI 
10:1. Şi văzui pe alt înger tare.— „Solul 
Legământului", Domnul nostru Isus.—Mal. 3:1. 
Pogorându-se din cer.—La a doua venire a 
Domnului în 1874.—Apoc. 3:20. Încunjurat de 
nori.—„El vine cu.nori; şi în vreme ce norii 
tulburărilor sunt grei şi întunecoşi, când munţii [îm-
părăţiile lumii aceştia] se clatină şi cad, şi pământul 
[societatea organizată] este zguduită şi să desface, să 
topeşte şi dispare, unii vor începe să-şi dea seama 
despre ceea ce proclamăm noi că e deja aici—că 
Unsul Domnului îşi ia puterea Sa cea mare şi începe 
opera de a pune judecata, în linie şi dreptatea în 
cumpănă. (Isa. 28:17)"—B138. 
Şi cucurbeul peste capul Lui şi faţa Lui ca soarele şi 
picioarele Lui ca stâlpii de focVezi Apoc.1:14-16; 
7:2; 18:1. 
10:2. Şi având în mâna Lui.—In puterea Sa, dată Lui 
de către Tatăl.—Apoc. 5:7, 5. 
Cărticică descisă.—Vestea Adevărului prezent.—
C89. 
Şi pusă piciorul Lui cel drept.—Pentru a exercita sau 
întrebuinţa cea mai mare putere de constrângere. _ 
Pe mare.—Massele ce nu să află sub controlul 
religiei, care, dacă Domnul nu avea controlul 
situaţiei, ar fi răstur-nat de mult ordinea lucrurilor de 
faţă.—Apoc. 7:1-3; Luca 21:25; Psa. 46:2, 3. 
Iar cu cel stâng pe pământ.—„In Scriptură 
pământul, în înţeles simbolic, înseamnă societatea 
organizată; mările, pe massele neliniştite, turbulente 
şi nemulţumite."—A318. 
10:3. Şi strigă cu glas mare.—Pentru vestirea 
puternică a Adevărului, Domnul l-a întrebuinţat pe 
Pastorul Russell. —Apoc. 7:2. 
După cum mugeşte un leu.— Simbolul Dreptăţii.—
Apoc. 4:7; Amos 3:8. 
Şi când.—In 1881 d. Chr. 
Strigă.—Cu primul glas puternic: „Hrană pentru 
Creştinii Cugetători", în 1,400.000 de exemplare, 
împărţite gratuit. 
Cele şapte tunete.—Cele şapte Volume „Studii în 
Scripturi."—Apoc. 8:5. 
Spuseră glasurile lor.—Au revărsat vestea lor; 
prevăzută ca trebuincioasă pentru o cunoaştere 
deplină a Planului Divin, şi ca o îndeplinire a acestei 
şi altor Scripturi. 
10:4. Şi când spuseră cele şapte tunete.—Pastorul 
Russell ca reprezentant al clasei Ioan.  
Eram să scriu.—Intenţionat de a pune deodată pe 
hârtie. 
Şi auzii glas din Cer.—Călăuzirea Tatălui Ceresc, 
care ocroteşte şi conduce, ştiind că rezultatele vor fi 
mai bune, dacă interesele poporului Său vor fi astfel 
întocmite, ca ei să fie totdeauna în aşteptare şi nu să, 
le deie odată toată lumina.—Ioan 16:12. 
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Pecetlueşte cele ce spuseră cele şapte tunete.—Nu 
descoperi îndată tot conţinutul lor.—Dan. 8:26; 
12:4, 9. 
Şi nu le scrie.—Observă cum Domnul a întârziat cu 
publicarea lor: Vol. I a fost publicat în 1886. 
„Trimiţând acest Vol. I. ZORILE MILENULUI, ne 
considerăm datori a cere scuză de la mulţii lui 
prieteni, cari 1-au aşteptat cu atâta răbdare, de când 
a fost promis." (A3) Vol. II., a fost publicat în 1889, 
şi al III-Iea în 1891. „Unii au îndemnat să se facă 
mai mare grabă cu scrierea şi publicarea mai multor 
volume din această serie, si într-un mod mai pe larg, 
am împărtăşit şi eu aceaşi nerăbdare; dar observaţiile 
mele din conducerea şi purtarea Domnului, cum şi 
descoperirea Planului Său, m-au încredinţat că 
Domnul nu împărtăşeşte nerăbdarea noastră. De 
fapt, eu pot vedea clar mâna Sa în punerea piedecilor 
si văd că prin tărăgănarea aceasta am fost în stare să 
cuprind mai temeinic înţelesul subiectelor, şi să le 
prezint în mod mai complet şi mai clar, decât dacă 
lucrul ar fi fost grăbit. Aceasta întârziere n-a fost nu-
mai înspre binele meu şi al vostru, ci şi din alt 
motiv. Această întârziere a îngăduit un timp destul 
pentru o însuşire mai deplină a adevărurilor cuprinse 
în fiecare Volum, şi astfel a dat studentului 
credincios pregătirea necesară pentru ceea ce avea să 
urmeze. Şi nu numai aceasta ci le-a dat şi ocazia să 
puie în praxă lecţiunile învăţate şi totodată 
ocaziunea de aşi exercita fiecare talentele în răs-
pândirea mai departe a luminei înaintată printre 
ceilalţi sfinţi ai lui Dumnezeu." (C12) Volumul IV. a 
fost publicat în 1897, Volumul V. în 1899, Volumul 
VI. în 1904, şi Volumul VII. în 1917. Aceastş, face 
o amânare de 36 de ani de la publicarea „Hranei 
pentru Creştinii Cugetători" până la publicarea celui 
din urmă Volum al Studiilor în Scripturi. In acest 
timp, lucrul Secerişului s-a desvoltat la o mişcare cu 
proporţii vaste; iar Volumul VII, a fost amânat până 
spre sfârşit. 
10:5. Şi îngerul pe care-l văzui.—Domnul Isus, de la 
1874 încoace.—Apoc. 10:1. 
Stând pe mare şi pe pământ.—Având deplină 
stăpânire asupra masselor cari nu erau sub vre-o 
restrângere religioasă precum şi asupra societăţii 
iubitoare de ordine. 
Ridică mâna Lui dreaptă spre Cer.—Iar al şaptelea 
înger a fost în această mână, când El o ridică.Apoc. 
1:16, 20. 
10:6. Şi jură pe cel viu în veci vecilor.—Dumnezeu 
Tatăl, care este Tatăl Său şi Tatăl nostru, Dumnezeul 
Său şi Dumnezeul nostru.—Ioan 20:17. 
Care făcu cerul şi cele ce sunt într-însul.—„Cerurile 
pro-chiamă mărirea lui Dumnezeu."—Psa. 19:1-6; 
Nem. 9:6; Apoc. 4:11; 14:7.  
Şi pământul şi cele ce sunt pe dânsul, şi marea, şi 
cele ce sunt într-însa.—„Atuncea când stelele 
dimineţei cântau în cor, şi toţi fii lui Dumnezeu 

aruncau strigăte de bucurie." —Iov, capitolele 38, 
39, 40 şi 41. 
Că nu va mai fi altă amânare."—Trad. Weym. 
10:7. Ci în zilele glasului celui de-al şaptelea înger.- 
Domnul nostru, prin servul Său Pastorul 
Russell.Apoc. 3:14.  
Când are să trâmbiţeze.—In toamna a. 1881, când 
Hrana pentru Creştinii Cugetători fu răspândită, şi 
Chemarea Generală a încetat.—Apoc. 11:15.      
Atunci este săvârşită taina lui Dumnezeu.—„Marea 
desvoltare a Misterului Divin, după cum ni se spune 
clar, al jfost păstrată până la încheierea Vârstei 
Evanghelice." (W.T. -97-255) „Atunci Planul 
înceată de a mai fi o taină, pen- tru că numai este 
nici un motiv de al ţinea ascuns. Măre-s  ţia acestei 
taine, ţinută atâta vreme în ascuns, şi marele- har 
fără de margini hărăzit acelora ce sunt chemaţi ca 
păr-taşi ai tainei (Ef. 3:9), ne face să aşteptăm că 
lucrul ce va urma îndeplinirei tainei trebuie să fie un 
lucru mare şi măreţ, vrednic de pregătiri aşa mari. 
Ce fericiri nu aştep-tăm noi pentru lume când 
perdeaua care acopere misterul va fi trasa la o parte 
şi va începe să curgă ploaia binecuvântării!  Pentru 
aceasta  suspină şi este în dureri până  acuma 
întreaga creaţiune, aşteptând descoperirea acestui 
mister, adecă descoperirea Fiilor lui Dumnezeu, 
făgăduita Seminţie, prin care ei vor fi binecuvântaţi. 
— Rom. 8:19, 21, 22." (A85) „In vreme ce uşa stă 
deschisă, ceeace înseamnă că credinciosul doritor să 
între, învoindu-se cu condiţiu-nele, mai poate, chiar 
şi dacă chemarea sau învitarea ge nerală nu merge ca 
mai înainte. Ocaziunele de a munci şi a se jertfi, nu 
s-au terminat încă, deşi chemarea generală  s-a 
sfârşit în 1881."— C213.     
Cum a binevestit slujitorilor Săi.—Muncitorii 
Secerişului. 
Şi Profeţii.-- Daniil   (12:4-12)   şi   Habakuk   (2:1-
3). Apoc. 1:1. 
10:8. Şi glasul pe care-l auzisem din cer. — Voacea 
Tatălui Ceresc. — Apoc. 10:4.  
Iarăşi vorbind cu mine. — Prin Spiritul Său Sfânt. 
Şi zicând. — Prin Biblie, Cuvântul, Glasul Său. 
Iea cărticica. — „Studiază ca să te înfăţişezi pe tine 
însuţi dovedit bun înaintea lui Dumnezeu, un 
lucrător care n-are nevoie să fie dat de ruşine, 
urmând drept Cuvântul Adevărului."— 2 Tim. 2:15. 
Cea deschisă in mâna îngerului. — Domnul Isus. — 
Apoc. 10:1, 5. 
Care stă pe mare si pe pământ. — Vezi 
Apoc.10:2,5. 
10:9. Şi mă dusei la înger. — „Eşind din sclavia 
tradi-ţiunilor, crezurilor, şi sistemelor de rătăciri, noi 
venim direct la Domnul, spre a fi învăţaţi şi hrăniţi 
de Dânsul, pentru a fi întăriţi şi desăvârşiţi de a face 
plăcerea Sa, de a fi în stare să stăm şi nu să cădem 
împreună cu Babilonul." - C167. 
Zicându-mi. — Prin faptele mele supunându-mă 
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poruncilor Sale. — Apoc. 18:4. 
Să-mi dea cărticica. — la-mă în încrederea Ta; dă-
mi Spiritul Tău Sfânt; arată-mi, după cum ai promis, 
„cele viitoare."— Ioan 16:13. 
Şi-mi zice: ia si mănâncă-o de tot. — „Este absolut 
fără nici un folos a ne ruga Doamne, Doamne, dă-ne 
Spiritul Tău, dacă noi neglijăm Cuvântul Adevărului 
pe care acel Spirit 1-a pregătit şi prevăzut pentru 
umplerea noastră," — E225; Ezek. 2:8.  
Şi îţi va amărî pântecele.—Te va conduce la jertfire 
de tine, cu suferinţele ce vin prin aceasta,- dară îţi va 
face o poftă pentru mai multă hrană. „Efectele ce vin 
pe urmă sunt totdeauna, mai mult sau mai puţin, o 
amestecătură de amărăciune cu dulceaţă provenite 
din persecuţiune pentru Christos."—C89; Ezek. 
2:10; 3:14; Dan. 8:27. 
Dar în gura ta va fi dulce ca mierea.—„Oh, ce 
fericit cel ce va aştepta."—Dan. 12:12; Psa. 19:10; 
119:103. 10:10.   Şi luai cărticica din mâna 
îngerului şi o mânca de tot.—„Cum au ajuns 
Cuvintele Tale, sorbitu-le-am; şi Cuvântul Tău fost-
a mie bucurie şi veselie inimei mele."-  Ier. 15:16. 
Şi era în gura mea ca miere dulce.—„Deci am 
deschis gura mea, şi-mi dădu să mănânc acel tuiu. Şi 
1-am mâncat, şi era în gura mea dulce ca mierea."—
Ezek. 3:2, 3.  
Şi când o înghiţii, amărît [după textul grec: PL1N] 
fu pântecele meu.—„El mulţumeşte dorinţele noastre 
ca nimic altceva."  
10:11.   Şi îmi zise.—Scripturile fac zicerea.                       
Trebuie ca tu iarăşi să profetizezi.—Se continui a 
vestu Vestea Adevărului dumnezeesc.                                             
Pentru popoare şi pentru neamuri şi pentru limbi şi 
pen-tru mulţi împăraţi.—Până ce va fi vestită 
tuturora, şi toţi o vor cunoaşte, (l Tim. 2:6) Ultimele 
cuvinte ale acestuis capitol arată, că ultimele 
membre ale bisericei în carne, vor fi, ca şi Domnul 
lor, martori înaintea stăpânitorilor pă-mântului şi 
înaintea reprezentanţilor acestora, socotiţi ca   
trădători.—Vezi Luca 21:12-19.                                        
 

PE MARE 
„Tu, slabule-n credinţă, de ce ai frică? 
Când Înainte-Mi, furtuna-i o nimica; 

Au n-am putut Eu valuri îndârjite să alin? 
Păşeşte! Eu deîmână te ţin, 
Şi-atunci, de ce ţţ-e frică?"- 

 
 
 

APOCALIPSUL 11 
 

TIMPUL SFÂRŞITULUI 
11:1.   Şi mi se dete.—Clasa Ioau în Timpul 
Sfârşitului. 
O trestie asemenea unei vergi.—Cuvântul Domnului 
este o varga pe care să te sprijineşti (Isa. 11:4), şi o 

trestie cu care să măsuri. (Ier. 1:11-12) Cuvântul 
tradus aici „varga" este tradus „toiag" în Mat. 10:10; 
Evr. 11:21. 
Zicând.—E însăşi „trestia" sau „varga". Cuvântul lui 
Dumnezeu, care face zicerea. 
Scoală-te.—„Exact la timpul hotărît, 1799, sfârşitul 
celor 1260 de zile, puterea Omului Păcatului, marele 
duşman şi apăsător al Bisericei, a fost frântă şi 
domnia sa s-a luat de la dânsul. Cu o lovitură a 
manei Sale puternice la timpul acesta, Dumnezeu a 
lovit lanţurile Sionului, şi a învitat pe sclavii Lui la 
larg şi libertate. Şi a ieşit şi iese mereu, clasa „celor 
sfinţi", „poporul sfânt", slabi, şchiopi, goi, şi 
aproape orbi, din întunerecul temniţei şi din mizeria 
sclaviei papale. Sărmane Suflete! ei au încercat să 
servească lui Dumnezeu cu credincioşie în mijlocul 
flăcărilor fâlfâitoare ale persecu-ţiunii şi prigonirii 
de tot felul, nizuind şi ţinând cu amândouă manele la 
Crucea lui Christos, când aproape fiecare alt adevăr 
a dispărut, şi au cercat curajoşi să libereze pe „Cei 
doi Martori" [Vechiul şi Noul Testament] a lui 
Dumnezeu, cari au fost ţinuţi legaţi atâta vreme, şi 
cari au profeţit numai în sacii limbilor moarte."—
C122. 
Şi măsoară Templul lui Dumnezeu.—„Acel Templu 
simbolic care este Christosul." (T. § 166) „Amintirea 
închinătorilor în acest Templu dovedeşte că 
măsurarea este simbolică. A măsura înseamnă a 
deosebi ceva pentru scopuri sfinte; iar ceea ce este 
exclus de la măsură este mai mult sau mai puţin 
amestecat cu rău. Prin urmare, în acest loc, ceea-ce 
este măsurat—adevăratul credincios tipificat—are să 
fie scutit de judecăţile cari au să vie asupra a ceea-ce 
nu este măsurat (vers 2)." (Cook) „Dacă măsurarea 
este înţeleasă în mod figurativ, ca aplicându-se 
Bisericei Creştină, ceea-ce trebuie făcut, este de a 
afla măsura exactă despre ceea-ce a fost Biserica 
adevărată—ca deosebită de toate celelalte 
corporaţiuni de oameni, şi ca zidită şi formată după 
îndrumarea lui Dumnezeu; o astfel de măsurare să 
face în scopul ca trăsăturile caracteristice să fie 
cunoscute; în scopul să se poată organiza o biserică 
în asemănarea aceştia, şi că formele şi trăsăturile ei 
să poată fi lăsate timpurilor viitoare." (Barnes)—
Ezek. 40:3; Apoc. 21:15. 
Şi altarul.—Altarul de Aur în „Sfânta", Biserica 
adevărată, ca jertfituri.—Ex. 30:1-10. 
Şi pe cei care să închinară într-însul.—Câteva 
Volume din Studii în Scripturi şi broşura Umbrele 
Tabernacolului sunt închinate sau devotate 
„măsurărilor" ce sunt aici profeţite. 
11:2. Şi curtea cea dinafară a Templului, scoate-o 
afară. —Curtea de aici reprezintă acelaş lucru ca şi 
Curtea Tabernacolului din pustiu. 
Şi n-o măsura.—Pune toată atenţiunea pe privilegiile 
mai înalte ale „Sfintei." „Curtea" servia numai ca un 
loc anume potrivit pentru a se apropia cineva de 
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„Sfânta." Primirea lui Christos ca Mântuitor, 
aprecierea Jertfei Sale de Răscumpărare, şi spălarea 
unuia cu apa Cuvântului înfăţişată consecutiv prin 
prima Poartă, Altarul de Aramă, şi Vasul de Spălat 
din „Curte", nu sunt lucrurile la cari noi suntem 
invitaţi în mod deosebit; ci consacrarea deplină de a 
face voia lui .Dumnezeu, luminarea prin Spiritul Său 
Sfânt, însuşirea promisiunelor Sale şi jertfirea 
noastră deplină, primită de Tatăl prin marele nostru 
Preot înalt, înfăţişat succesiv de a doua Poartă sau 
Uşă, Sfeşnicul, Masa Pânelor şi Altarul de Aur din 
„Sfânta", aceste sunt lucrurile la cari noi suntem 
chemaţi: aşa ca să putem trece a Treia Poartă sau 
Văl, care înseamnă moartea actuală a corpului, şi să 
devenim în sfârşit o parte din Christos, înfăţişat prin 
Chivotul Legământului, a cărui Cap este 
Dumenezeu. 
Pentru că fu dată neamurilor.—Cu trecerea Turmei 
Mici, încetează şi starea înfăţişată prin „Sfânta," 
Aceasta lasă Turma cea Mare încă în „Curte", şi 
obiecte speciale ale mâniei Neamurilor, ale căror 
împărăţii atunci să ruinează. „Tăgăduindu-li-se 
libertatea dată Preoţilor, aceştia vor avea numai o 
stare de îndreptăţire, care dacă o păstrează, se vor 
face vrednici de viaţă vecinică. Dar aceasta viaţă nu 
va fi viaţă omenească, fiind că ei au renunţat la 
aceasta m schimbul de a deveni Preoţi. Nereuşita lor 
în alergarea după acest premiu, îi pune afară din 
starea Sfintei în starea din Curte.—W. T. -11:22. 
„După stabilirea împărăţiei lui Mesia, această 
deosebire între Biserica propriu zisă, moştenitori 
împreună cu Chri-stos, şi turma mai mare, de Leviţi 
antitipici, va fi vecinică şi serviciile amândurora vor 
fi deosebite. Cei dintâi vor fi o Preoţime 
corespunzătoare celei a lui Melchisedec—un Preot 
pe tronul său. Lucrul celor din urmă va corespunde 
mai mult, celui îndeplinit de Leviţi; anume, de a 
învăţa poporul, etc., ca servitori ai Preoţilor, de la 
cari ei vor primi instrucţiunile necesare."—W. T. -
14-79. 
Şi vor călca.—„împărăţia Cerului sufere violenţă, iar 
violentul o ia prin forţă."—Mat. 11:12, trad. engl. 
Sfânta Cetate.—împărăţia embrionă a lui Dumnezeu. 
Patruzeci şi două de luni.—1260 de ani de la 
stabilirea papizmului ca putere temporală, în 539 d. 
Chr. până la 1799 d. Chr.—B91, 310; C50, 64; Dan. 
7:25; 12:7; Apoc. 12:6, 14; 13:5; Iac. 5:17. 
11:3. Şi voi da celor doi Martori ai Mei.—„Domnul 
să referă la Scripturile Testamentului Vechiu şi Nou, 
şi ele au dat în mod credincios mărturia lor fiecărei 
naţiuni."— (D258) Biblia este tradusă în 530 de 
limbi şi dialecte, aşa că limba fiecăruia nu este o 
scuză de a nu-i cunoaşte mărturia,—Mat. 24:14. 
Şi vor profetiza.—învăţa. 
îmbrăcaţi în saci.—„Ţinuţi acoperiţi în limbi moarte, 
latină, grecă şi ebreică, pe care numai puţini oameni 
le cu-noşteau."—A50. 

O mie douăsute şasezeci de zile.—1260 de ani, de la 
539 d. Chr. până la 1799. 
11:4. Aceştia sunt cei doi Măslini.—Izvoare de oleiu, 
Spiritul Sfânt.—Zach. 4:1-6; Rom. 10:17. 
Cele două Sfeşnice.—„Lumina lumii, în tot timpul 
în-tunerecului din trecut."—D652. 
Cari stau înaintea Domnului pământului.—„Al lui 
Dumnezeu este pământul şi plinătatea Lui."—Psa. 
24:1. 
11:5. Şi dacă voieşte cineva să-i vateme.—„Şi daeă 
cineva doreşte să-i vateme. încordarea ce se iveşte 
aici, arată duşmănia necontenită dintre lume şi 
Biserică, în tot timpul mărturiei acestor Doi 
Martori."—Cook. 
Foc iese din gura lor.—„Iacă, Eu voiu face vorbele 
Mele să fie ca focul în gura ta, şi pe poporul acesta 
să fie ca lemnele, şi-i va mistui."—Ier. 5:14.  
Şi mistuie pe vrăşmaşi lor.—:„Istoria întregeşte 
explicarea acestei ilustraţiuni—prin focul care a 
nimicit pe îm-potrivitorii lui Moisi (Num. 16:28, 
35), şi focul care s-a pogorât din Cer la cuvântul lui 
Ilie. (2 Regi 1:10, 12)"_Cook. 
 Şi dacă ar voi cineva sâ-i vateme, el trebuie astfel 
să fie omorît.—„Deaceea îi sbiciuesc pe Profeţi, şi îi 
ucid prin cuvintele gurei Mele."—Osea 6:5. 
11:6.   Aceştia au putere să închidă cerul.—Cerurile 
lite râie şi spirituale.—l Regi 17:1. ( Ca să nu 
ploae.—Ca să nu fie ploi în înţelesul adevărat  al 
cuvântului, sau ploi spirituale de binecuvântare.—
Ezek.34:26;.Zach.10:1.                                                        
In zilele profeţiilor.—Literal în cazul lui Ilie când 
trei ani şi jumătate n-a fost ploae pe pământ (Iacob 
5:17); iar  spiritual în cele trei timpuri şi jumătate de 
timp, sau 1260 de ani literali, de la 539 până la 1799 
d. Chr., în care timp l ploile binecuvântării spirituale 
n-au căzut asupra lumii. In tot timpul absolutismului 
papal, „a fost foamete mare asu- pra acestei ţări 
[Creştinătăţii]; nu foamete de pâine, nici, sete de 
apă, ci de auzirea cuvintelor Domnului." (Amos 
8:11-) Binecuvântările lui Dumnezeu   n-au   căzut   
asupra  lumii,—Apoc. 2:20.                                                 
Şi putere au peste ape.—In înţelesul adevărat al 
cuvântului şi simbolic.—Apoc. 17:15. 
Să le schimbe în sânge.—Literal ca în timpul când 
Moisi a prefăcut apele Egiptului în sânge. Exod. 
7:21) In mod simbolic: în decursul Secerişului, când 
adevărurile cereşti despre Seceriş au devenit 
„sângeroase", repulsive, urîte, simbolizând moartea, 
când ele trebuiau să fie primite ca o 
binecuvântare.—W. T. -07-279. 
Şi să lovească pământul cu orice plagă.—Literal şi 
simbolic. 
Ori de câteori vor fi voit.—Literal în plăgile 
revărsate de Mhisi asupra Egiptenilor. (Ex. 7 până la 
11 capitol) In mod simbolic, plăgile sau nenorocirile 
spirituale, ultimele şapte asupra Creştinătăţii.—
Apoc. 16. 
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11:7. Şi când vor fi sfârşit mărturia lor.—In limbile 
moarte, cam pe vremea sfârşitului puterii papale de a 
persecuta. 
Feara care să suie din abis.—Stăpânirea fără nici un 
temei; Franţa revoluţionară în timpul „Domniei de 
Teroare." Va face cu dânşii război.—„In a. 1793, 
Adunarea franceză a dat un decret prin care se 
interzicea Biblia cu desăvârşire; şi în urma acestui 
decret, toate Bibliile au fost culese şi arse, şi asupra 
lor s-a revărsat tot dispreţul ce s-a putut inventa."—
Smith. 
Şi îi va birui, şi îi va omorî.—„Toate instituţiile 
Biblice au fost desfiinţate; ziua de repaos 
săptămânală a fost ştearsă şi tot a zecea zi a fost 
hotărîtă pentru veselie şi lucruri profane. S-a 
desfiinţat botezul şi împărtăşirea. S-a negat fiinţa şi 
existenţa lui Dumnezeu, iar moartea a fost declarată 
un somn vecinie. A fost declarată apoteoza 
(divinizarea) Raţiunei, în persoana unei femei 
ordinare şi stricată, şi adorată în public."—Smith. 
11:8.   Şi corpurile lor moarte vor sta pe strada.—
Franţa Cetăţii celei mari.—Creştinătatea,  Imperiul 
vechiu Roman, din care Franţa era o parte.—Apoc. 
14:8; 16:18; 17:9, 18; 18:2, 10, 16, 18, 19, 21. 
Care spiritual se numeşte Sodoma.—„Aduceţi-vă 
aminte de femeia lui Lot!" este vestea prevenitoare a 
Domnului nostru. Cât de puternic sună acest 
îndemn, ca o prevenire şi precauţiune pentru poporul 
lui Dumnezeu de la sfârşitul acestui Veac 
Evanghelic. Când ne aducem aminte că Ba-bilonul 
este osândit la peire, şi auzind vestea Domnului: 
„Eşiţi dintr-însul poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi 
cu păcatele lui, şi să nu luaţi din plăgile lui", acestea 
seamănă foarte mult cu glasul vestitorilor Săi cari au 
grăbit pe Lot şi familia sa din Sodoma zicând: 
„Mântueşte-ţi viaţa; înapoi să nu te uiţi, nici să stai 
undeva în tot împrejurul acesta; ci la munte să scapi, 
ca să nu peri şi tu." (Fac. 19:17) Creştinătatea este 
„aceasta mare cetate", BabilonuL care spiritual să 
numeşte Sodoma."—D607, 608; Apoc. 17:5; Isa. 
1:9, 10; 3:8, 9; Ier. 23:14; Ezek. 16:48:, 41. 
Şi Egipt.—„Egiptul este recunoscut ca simbolul sau 
tipul lumii sau omenirei, plină de filozofii deşerte, 
dar în întunerec în ce priveşte Lumina adevărată."—
C15; Ezek. 23:3, 4, 8, 27. 
Unde fu răstignit şi Domnul lor.—Franţa Catolică 
prin legătura ei cu Papizmul, este o parte a vechiului 
Imperiu Roman, sub a cărui stăpânire s-a întâmplat 
moartea Domnului nostru. In altă privinţă, Franţa 
este identificată cu moartea Domnului. Cel mai mic 
lucru făcut unuia dintre micuţii Lui este socotit ca şi 
făcut în contra Lui. Când Saul din Tarsus prigonia 
pe sfinţii Domnului, Unul care l-a întâlnit în cale i-a 
zis: „Eu sunt Isus, pe care tu-1 persecuţi." (Fapte 
9:4, 5; 22:7, 8; 26:14, 15) In Franţa s-a plănuit un 
complot care prevedea nimicirea complectă a 
Protestanţilor; şi la 24 August 1572, au fost ucişi, 

60,000 bărbaţi şi femei iar pe străzile Parisului, 
literal, curgea sângele şiroaie. Protestanţii erau 
adunaţi la Paris în urma unui solemn jurământ de. 
siguranţă, pentru a sărbători căsătoria împăratului 
Navarre. Amiralul Coligny, un protestant de mare 
abilitate şi eminent, a fost ucis mârşav în casa sa, iar 
capul său a fost trimis Preasfinţiei Sale Papei, ca 
dovadă că el e în adevăr mort. „Sfântul Păruite al 
Părinţilor," „Vicarul lui Christos," „Păstorul şi 
învăţătorul învăţătorilor şi păsto- rilor", a simţit în 
aceasta o bucurie atât de mare, încât a  decretat „să 
sune clopotele în toate bisericile, să se dea  onoare 
prin împuşcături de tun, să se aprindă focuri de 
bucurie în toate părţile; iar Papa Grigori XIII, 
înconjurat de car-dinali, arhiepiscopi, episcopi, şi un 
mare grup de prelaţi, au făcut o defilare prin Roma. 
S-a cântat un Te Deum, iar Papa 1-a însărcinat pe 
pictorul Vasari să picteze scena masacrului, si a 
angajat un artist să graveze o medalie de metal în 
amintirea acestui eveniment. La Roma preoţii au 
ţinut discursuri eloquente, iar un curier a adus lui 
Carol un trandafir de aur drept cadou din partea 
Papei."—Coffin. 11:9.  
Şi din popoare.—Poporul Protestant.  
Si limbi şi neamuri.—Din alte părţi ale Europei.  
Vor vedea trei zile şi jumătate.—Vezi Apoc. 11:11, 
Corpurile lor moarte.—„Deşi opriţi să nu vorbiască, 
ca prin moarte, totuşi ei au continuat să-şi deie 
mărturia." (Cook) Insemnaţi-vă urmarea îngrozitoare 
asupra Franţei în încercarea ei de a nimici 
Scriptura.Cu cît mai adânc să priveşte în 
revoluţiunea Franceză, cu atât mai clar să poate 
vedea efectul ce 1-a avut asupra lucrurilor îngrozi-
toare ce aveau să se întâmple pe pământ. Intr-un 
moment dispăruse orice instituţie veche şi orice 
obiceiu onorat de timpuri şi veacuri, întreaga 
organizaţie politică şi socială s-a prăbuşit la prima 
lovitură. Monarchia, nobilimea şi biserica au fost 
şterse aproape fără nici o împotrivire. Lucrurile bune 
ale acestei lumi,—naşterea, rangul, bogăţia, hainele 
luxoase şi manierele elegante,—au devenit primejdii 
lumeşti, şi desavantagii pentru cei cari le aveau. 
Poporul, odată ce a început lupta de distrugere 
contra tuturor lucrurilor stabilite, a început să 
desfiinţeze chiar şi formu-lele comune de adresă şi 
saluturi, cum şi felul comun de a calcula timpul; 
cuvântul „d-voastră" îl socoteau ca o crimă şi păcat, 
iar cuvântul „monsieur" [domn] o urâciune, iar 
săptămânele deveniră decade, şi numai voiau să ţie 
seama de lunile cele vechi. Şalele aristocratice 
pustiite şi rui-nate, mormintele regale jefuite, regele 
şi regina decapitaţi, principii ucişi fără milă şi unii 
făcuţi să cerşască, preoţi şi nobili ucişi, ghilotina 
suverană, căsătoriile republicane, perechi legaţi la un 
loc şi aruncaţi în Loire, mănuşi făcute din pei de 
bărbaţi şi femei: toate aceste sunt lucruri 
îngrozitoare." (T. H. GilI, Drama Papală)—D537.  
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Şi nu vor lăsa să fie puse în mormânt corpurile lor 
moarte. Din contră, tocmai această încercare „a 
servit ca să ridice pe Creştini pretutindeni şi să 
desvolte o activitate nouă în favoarea Bibliei."—
Smith. 
11:10. Şi locuitorii de pe pământ.—Poporul Franţei, 
pe atunci necredincios, fără de oareşcare speranţă 
decât pentru viaţa sărmană de acum. 
Să bucură de dânşii şi se veselesc.—S-a îndeplinit 
literal când Adunarea a condamnat Scripturile. 
Şi trimit daruri unii altora.—S-a îndeplinit întocmai, 
după literă; darurile fiind expresii de bucurie pentru 
„libertatea neaşteptată," un obiceiu al zilelor de 
sărbătoare.— Nem. 8:10, 12; Est. 9:19, 22."—Cook. 
Pentru că aceşti doi Profeţi munciră.—Prin 
continuând a anunţa şi pe mai departe venirea 
împărăţiei lui Christos şi a Domniei Sale pe pământ. 
Pe locuitorii de pe pământ.—Clasele a căror 
speranţă şi aspiraţiune sunt pământeşti.  
11:11. Şi după cele trei zile şi jumătate.—Trei ani şi 
jumătate. 
Intră într-înşii spirit de viaţă din Dumnezeu.—Intr-
un  înţeles simbolic, ei au „reînviat."—Ezek. 37:5, 9, 
10, 14. 
Şi stete pe picioarele lor.—Vezi Ezek. 37:10. „In an. 
1793 un decret al Adunării Franceze a înterzis Biblia 
cu desăvârşire. Tocmai trei ani mai târziu, s-a 
introdus în Adunare o hotărîre care să suspendeze 
decretul şi să îngăduie libertatea Scripturilor. 
Aceasta hotărîre a stat pe biroul Adunării timp de 
şase luni, când a fost luată în discuţie şi trecută fără 
nici un vot contra. Astfel, tocmai- trei ani şi 
jumătate, Cei doi Martori au stat iarăşi pe picioarele 
lor."—Smith. 
Şi teamă mare căzu preste cei care-i privesc.—
„Nimic decât rezultatele înspăimântătoare ale 
respingerei Bibliei, au putut induce pe Franţa să-şi 
ridice- manele de pe aceşti doi Martori." (Smith) „In 
lumina celor mai sus amintite evenimentele viitoare 
ale bătăliei celei mari a lui Dumnezeu atotputernicul, 
putem considera revoluţiunea franceză numai ca 
bubuitul unui tunet depărtat, care prevesteşte o 
vijelie apropiată; ca un cutremur uşor  care, pre,-
merge unui cutremur îngrozitor de pământ; ca o 
mică lovi-tura-a marelui ceas_al .veacurilor, care dă 
semn celor ce veghăzăî  că rotile lui sunt în 
mişcare,şi că în scurt timp va bate ciasul de miază 
noapte, care va pune capăt ordinei de lucruri actuale 
şi va fi începutul unei ordine noul; anul lubiliar cu 
mişcările şi schimbările lui de procesiune —D535.    
11:12.   Şi auziră glas mare din Cer.—Glasul amintit 
în urmă—Domnul Isus Christos însuşi, „Glasul", 
„Cuvântul" Tatălui Ceresc. 
Zicându-le suiţi-vă aici.—„Cei doi Martori ai lui 
Dumnezeu, Noul şi Vechiul Testament, s-au suit la 
cer, locul de cinste şi putere, după cum Scripturile 
reprezintă aceasta în mod simbolic."—W. T. -15-

199. 
Şi să suiră în nor.—„In timpul tulburărei, 
revoluţiunea franceză. Preamărirea la care a ajuns 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca urmare a revoluţiunei 
franceze, este ca nimica în comparaţie cu exaltarea 
ce-1 aşteaptă după „Timpul de Strâmtorare, 
asemenea căruia n-a mai fost de când stă popor pe 
pământ."—Mat. 24:21. 
Spre Cer.—„Societatea de Biblii Britanică şi Străină 
[care a distribuit 230,000,000 de Biblii] a fost 
înfiinţată în a. 1803; Societatea de Biblii din New-
York în 1804; Societatea de Biblii Berlin-Prusiană 
în 1805; Societatea de Biblii din Philadelphia în 
1808; iar Societatea de Biblii Americană [care a 
distribuit 127,000,000 Biblii] în 1817. Biblii să tipă-
resc şi împart cu milioanele [în fiecare an peste 300 
de mii] şi se vând cu un preţ mic, iar multe mii să 
distribuie celor sărmani. E  greu de a aprecia Jmensa 
influenţă a a tuturor egalizărilor şi asemănărilor ce 
sunt astăzi Ia ordinea zilei.-C5l. 
Şi vrăşmaşii lor îi priviră -Precum inimicii 
Cuvântului lui Dumnezeu au fost sîliţi prin logica 
aspră a evenimen-telor să consimtă la ridicarea lui în 
timpul tulburărilor frarnceze, astfel si inamicii 
Domnului, şi inamicii Bisericei Sale, vor fi siliţi sa 
se supue Domniei Adevărului cînd toate puterile lor 
vor fi stoarse în Bătălia cea mare a lui Dumnezeu 
Atotputernicul.-Luca 19:27;Isa. 54:11-17. 
11:13. Şi în acel ceas se făcu cutremur mare.—„In 
limba simbolică a Apocalipsului, revoluţia franceză 
a fost în-tr-adevăr „un cutremur mare de pământ"—
o lovitură socială atât de puternică încât toată 
Creştinătatea s-a zguduit, până a trecut; şi această 
expresie teribilă şi neaşteptată a furiei unui singur 
popor, ce s-a întâmplat abia un secol în urmă, ne 
poate da o ideie despre furia vijeliei ce vine. Când 
mânia tuturor popoarelor înfuriate va frânge toate 
legăturile legii şi ordinei şi vor cauza o domnie de 
anarchie universală. De fapt, revoluţiunea franceză a 
fost arătată de Domnul Isus lui Ioan pe insula 
Patmos ca o introducere şi ilustraţie a marei crize ce 
se apropie,"—DS31. Revoluţia franceză a durat zece 
ani şi jumătate, din 17 Iunie 1789, când stăpânirea a 
fost luată de Adunare, până la 9 Noembrie 1799, 
când a pus mâna pe stăpânire Napoleon şi a făcut  să 
fie numit ca Prim Consul. Acest fapt concede tocmai 
cu ideia exprimată mai -nainte (Apoc. 7:3). că toate 
fazele Babilonului nu vor fi înlăturate până după 
zece ani şi jumătate din toamna anului 1914. 
Adunarea a preluat controlul la început, dar n-a 
executat pe rege decât la 21 Ianuarie 1793, adecă trei 
ani şi jumătate după ce au izbucnit tulburările. 
Adunarea şi-a continuat controlul până la 25 Iunie 
1795, pase ani de la începutul tulburărei, când 
guvernul a fost încredinţat la cinci persoane sub nu-
mele de Directoriu. La 4 Octombrie, a aceluiaş an, 
Napoleon a curăţit stradele Parisului de 
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revoluţionari, şi din momentul acesta steaua lui a 
început să se ivească. Unele desfăşurări interesante 
în legătură cu stabilirea împărăţiei, pot să înceapă în 
1920, şase ani după ce a început mareaTulburare. 
Faptul acesta, dacă s-ar adeveri, n-ar prezintă nimic 
de mirat, când ne amintim că după 40 de ani de ră-
tăcire prin pustiu, izraeliţii au întrat în stăpânirea 
Canaanu-lui după alţi şasă ani. Deoarece aceste fapte 
aparţin încă viitorului, nu putem de cât să aşteptăm 
şi să vedem. Noi anticipăm sau aşteptăm că 
„cutremurul de pământ" se va întâmpla de vreme în 
an. 1918, iar „focul" va urma în rândul cuvenit— 
lReg. 19:11, 12; W. T. -98-207, 208. 
Şi a zecea parte din cetate căzu. — Partea franceză a 
Creştinătăţii: unul din cele zece degete ale chipului 
văzut de Nebucodonosor; unul din cele zece coarne 
ale bestiei văzute de Daniil si a balaurului văzut de 
loan. — Dan. 41-43; 7:24; Apoc, 12:3. 
Şi peiră în cutremur nume de oameni şapte mii. — 
„Franţa a declarat război, în revoluţia ei din 1793-
98, contra tuturor titlurilor de nobili. Să spune de 
cătră aceia cari au cercetat registrele franceze, că 
tocmai şapte mii de titluri  au fost şterse."— Smith.     
 Şi cei rămaşi să temură şi deteră mărire 
Dumnezeului Cerului. -"Opera lor de necinstire a lui 
Dumnezeu şi batjocurire a cerului a umplut Franţa 
cu astfel de scene sîngeroase, omor şi groază, încît a 
făcut chiar şi pe infideli şi ateişti să se cutremure şi 
să se îngrozească; iar "cei rămaşi" ce au scăpat de 
grozăveniile acestui ceas au adus laudă lui 
Dumnezeu--nu de bunăvoie, ci pentru că 
"Dumnezeul Cerului face ca şi mînia omului să-l 
onoreze", prin cauzînd toată lumea să vadă că aceia 
care declară război contra Cerului îşi sapă groapă 
pentru ei înşişi; astfel a rezultat pentru Dumnezeu 
gloria tocmai din mijloacele cu care cei nelegiuiţi au 
voit să-i şteargă acea glorie. Pentru datele statistice 
şi multe din cugetele premergătoare asupra celor Doi 
Martori, ne simţim îndatoraţi expoziţiei acestor Doi 
Martori, de către Gheorghe Stors."(Smith)" Şi aici 
eu amintesc cu mulţumire ajutorul dat de fraţii 
Gheorghe Stetson şi Gheorghe Stors, cel din urmă 
editorul la The Bible Examiner, ambii decedaţi 
acum.Studierea Cuvîntului lui Dumneteu cu aceşti 
doi fraţi scumpi ne-a condus pas după pas în livezile 
tot mai verzi ale speranţei mai luminoase pentru 
lume."--Autografia Pastorului Russell.--W.T. -16-
170.            
11:14.Al doilea vai trecu.—In istorisirea capitolului 
11, au fost redate pe scurt cele trei evenimente mai 
însemnate ale Timpului Sfârşitului. Intre revoluţia 
franceză şi marele Timp de Strâmtorare să întâmplă 
un eveniment foarte însemnat, care conduce şi este 
cauza directă a marelui Timp de Tulburări. Acel 
eveniment este al doilea vai. El este descris 
amănunţit în Apoc. 9:14-21. Dar numai pentru 
aceasta n-ar fi fost niciodată necesar Timpul de 

Tulburări (Mal. 4:6); dar acum e necesar, precum a 
fost necesar Potopul din timpul lui Noe, şi pentru 
acelaş motiv—de a curaţi pământul de progenitura 
spiritele rele, „urâciunea pa-mântului."—Apoc. 
17:5; 9:13. 
 Iată al treilea vai vine curând.-Al treilea vai este 
înce- putul Domniei Domnului, cu durerile peirei 
ordinei pre-  zente. Valurile sunt revărsate în mod 
special, asupra ace-lora cari sunt interesaţi în 
susţinerea ordinei prezentă de lucruri, cărora li-ar 
plăcea să ţie până la infinit avanta-jiile câştigate. 
„Bătălia acestei Zi Mare a lui Dumnezeu 
Atotputernicul, va fi cea mai mare revoluţie ce a 
văzut omul cândva. Iată, cum, tocmai acum lumina 
pătrunzătoare a inteligenţei tuturora descopere 
izvoarele secrete şi ascunse ale intrigilor politice, 
politicei financiare, pretinderile reli-gioase, ş. a. Şi 
cum toate sunt aduse înaintea scaunului sau barului 
de judecată, şi declarate atât de oameni cât şi de 
Dumnezeu, ca rele, după măsura învăţăturilor şi 
principiilor stabilite de Cuvântul lui Dumnezeu."—
D541. 
11:15. Şi al şaptelea fraier.—Pastorul Russell.—
Vezi Apoc. 3:14; 10:7. 
Trâmbiţă.—„Aflăm că strigătul, glasul de Arckangvl 
şi Irimbiţa lui Dumnezeu-, sunt termeni întrebuinţaţi 
în mod simbolic, şi sunt acuma pe cale de 
îndeplinire." (B149, 197) „Noi înţelegem că marea 
trâmbiţă antitipică este trâmbiţa Jubiliară, şi este tot 
aşa de simbolică ca şi cele şase de mai înainte, dintre 
care nici una nu a sunat în înţeles literal. Ea sună în 
mod simbolic încă din Oct. 1874, şi va continua să 
sune până la- sfârşitul Mileniului."—D601; Apoc.  
10:7. 
Şi se făcură glasuri multe în cer.—„Aceste glasuri 
au fost sunate, şi într-o anumită măsură auzite, în 
cerurile simbolice ale bisericei nominale." (W. T. -
02-118) Lucrătorii Secerişului au fost trimişi „cu 
sunet mare de trâmbiţă [vestea Adevărului], şi vor 
aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi de la cea 
mai depărtată margine a cerurilor [sistemele 
bisericeşti] până la cea-laltă margine a lor."—Ma,t. 
24:31. 
Zicând.—Prin adevărurile Bibliei asupra subiectului. 
Împărăţia lumii s-a făcut a Domnului nostru şi a 
Christo-sului Său.—„Materia voluntară pregătită 
pentru acest an era deja pregătită înainte de ce 
observarăm cât de minunat să potriveşte opera 
muncii cu declaraţia textului nostru. Iată un milion 
de glasuri cari proclamă prin toate sistemele 
bisericei nominale [cerurile simbolice] marea veste a 
timpului prezent; anume: a doua prezenţă a 
Domnului nostru ca Secerătorul Şef al Secerişului 
Epocei Evangheliei, adunând „grâul în grânar", 
nimicind neghina [ca neghină—nu ca fiinţe 
omeneşti] şi stabilind glorioasa Sa Împărăţie pe o 
bază solidă a dreptăţii şi egalităţii, pentru 
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binecuvântarea tuturor familiilor de pe pământ." T. -
02-119. 
Şi va împăraţi în veci vecilor.—Vezi Apoc. 5:13; 
Dan. 2:44; 7:14, 18, 27. 
11:16. Şi cei douăzeci-şi patru de bătrâni.—
Profeţiile privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.—
Apoc. 4:10. 
Dinaintea lui Dumnezeu care şed pe tronurile lor.—
Vezi Apoc. 4:4.  
Căzură pe feţele lor şi să închinară lui Dumnezeu.—
Vezi Apoc. 4:10. 
11:17.    Zicând: mulţumim ţie.—Vezi Apoc. 5:11-
13. 
Doamne Dumnezeule Atotţiitorule.—„Reprezentat 
prin Christos—toate sunt de la Tatăl, prin Fiul, 
onoratul Său Reprezentant."—D624., 
Care eşti şi care erai si care vii.—Vezi Apoc. l :4. 
El nu vine. El a venit. 
Pentru că ai luat puterea Ta cea mare şi ai 
impărăţit— „Dumnezeul tău domneşte! Rugăciunea 
adeseori repeţită,  a Bisericei, a fost în fine răspunsă: 
împărăţia lui Dumnezeu într-adevăr a venit. Cei 
morţi în Christos sunt chiar acum sculaţi şi înălţaţi 
împreună cu Domnul şi Capul los-tru. Iar picioarele 
membre ale Corpului lui Christos, cari mai sunt încă 
în carne, prinzând inspiraţia mulţiniei glorificate 
care s-a suit pe Muntele [împărăţia] lui Dumnezeu, 
reflectează o măsură din această glorie transceden-
tală, cum era şi Moise când s-a coborît de pe 
Muntele Si-nai." (C301) „In zugrăvirea întâmplărilor 
sub sunetul Trâmbiţei a Şaptea să observă ordinea 
următoare:—1) puterea este luată de Domnul ca 
Regele Pământului şi începe Domnia Sa; 2) ca 
urmare să începe marea tulburare şi judecata 
lumii."—D622; Apoc. 19:6; Psa. 99:1. 
11:18. Şi neamurile fură întărîtate, şi veni mânia 
Ta.— "Deşi se numesc naţiuni Creştine, ele nu 
dovedesc de loc că ar avea, nici cât de puţin, din 
Spiritul Domnului; nu vedem nicăiri manifestâridu-
se spiritul blândeţei, generozităţii, îndelung răbdării, 
iubirei frăţeşti şi iubirea, care sunt fructele Spiritului 
Sfânt; ci din contră, spiritul despre care vorbeşte Sf. 
Pavel că constă din mânie, ură, ceartă, omor, 
viclenie, înşelăciune în toate părţile—fapte de ale 
camei şi Diavolului. Din acest motiv ei nici n-au 
aşteptat să vie mânia lui Dumnezeu, ci au făcut ca ea 
să se sloboadă asupra lor cu aproape două luni mai 
de vreme. Ei au devenit atât de mânioşi unii asupra 
altora încât au început a se distruge unul pe altul 
înainte de a le fi expirat termenul puterii lor."—-W. 
T. -14-328. 
Şi timpul celor morţi să fie judecaţi.—„Ei nu pot fi 
judecaţi fără cuvintele Sale, şi marea majoritate—
morţi în greşeli şi păcate, orbiţi şi asurziţi de către 
Adversar, prin păcat,—n-a fost în stare, până atât de 
departe, să audă cuvintele minunate de viaţă ale 
Răscumpărătorului. In timpul împărăţiei Mileniale 

lumea cea moartă va fi trezită şi ochii înţelegerei ei 
vor fi deschişi şi urechile surde destupate, iar 
cunoştinţa despre Domnul va umple tot pământul şi 
va ajunge Ia fiecare membru al rasei moarte, nu nu-
mai aceia cari încă n-au mers în mormânt, ci „tuturor 
familiilor de pe pământ"; pentru că „toţi câţi sunt în 
morminte vor auzi glasul lui şi vor eşi", în scopul de 
a auzi minunatele cuvinte de viaţă şi ca să fie 
judecaţi- prin ele. Dacă ei le vor primi cu toată 
inima, prin un proces de restituire treptată care va 
dura o inie de ani, vor fi ridicaţi la starea unei vieţi 
deplină gi desăvârşită."—W. T. -02-116; Dan. 7:10; 
Apoc. 14:7; 15:4. 
Şi să dai plată slujitorilor tăi Profeţilor.—Cari, aşa 
dară, sunt fără răsplata cuvenită lor până la venirea a 
doua lui Christos.—Evr. 11:39, 40. 
Şi sfinţilor.—„Noi susţinem că e foarte rezonabil şi 
în perfectă armonie cu Planul lui Dumnezeu, că în 
primăvara an. 1878 toţi sfinţii Apostoli şi alţi 
„biruitori" ai Epocei Evanghelice, cari au dormit în 
Isus până atunci, au fost ridicaţi ca fiinţe spirituale, 
înviaţi să fie asemenea Domnului şi Mântuitorului 
lor."—C234. 
Si celor care să tem de numele Tău, celor mici şi 
celor mari.—Toate celelalte clase de credincioşi din 
trecut, prezent şi viitor. 
Şi să prăpădeşti pe cei.—Sectele Papale şi 
Protestante. 
Care strică pământul.—Au corupt pământul, după 
Greceşte.—Apoc. 19:2. 
11:19. Şi să deschisă.—S-a arătat ca fiind mai presus 
de cerurile nominale eclesiastice. 
Al lui Dumnezeu Templu.—Biserica adevărată.—l 
Cor. 3:16. 
Care este în Cer.—„Şi ne-a înviat împreună şi ne-a 
aşezat împreună în cer în Christos Isus."—Ef. 2:6. 
Şi să arătă Chivotul.—Locul de păstrare a lucrurilor 
sfinte şi ascunse din Apocalipsul şi Ezekiel. 
Aşezământului Său.—Secretul—„Taina 
împlinită."—Psa. 25:14; Col. 1:27; Apoc. 14:17; 
16:1, 17. 
In Templul Său.—Revelat în mod clar Bisericei Sale. 
Şi se făcură fulgere şi vuete şi tunete.—Vezi Apoc. 
8:5. 
Şi cutremur.—Vezi Apoc. 8:5; 16:18. 
Şi grindină mare.—Uu potop de adevăruri în forma 
cea mai compactă sau îndesată.—Isa. 28:17; Apoc. 
16:21. 

Furtuna 
Când vor năvăli furtuni asupra ta, 

Şi-ţi va părea că pacea nu se va mai arăta; 
Acest gând să-ţi aducă pacea-n sân— 

De ce să mă tem? Căci Domnu-i Stăpân. 
Furtuna-n aer sus de va veni, 

Şi nori negri spre tine-or năvăli; 
Credinţă, de această să te ţii cu-a tale mâini- 

De ce să mă tem? Căci Domnu-i Stăpân. 
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Printr-al vieţii val furtunos, 
Prin luptă  şi trai zgomotos, 

Glasul speranţei strigă-n dulce ton— 
Nu te teme! Rege e al meu Domn. 

 
 
 

APOCALIPSUL 12 
 

NAŞTEREA LUI ANTICHRIST 
 
12:1.    Şi semn mare să arătă.—Vezi Apoc. 1:1. 
In cer.—In puterea stăpânire! spirituale.—A318; Ef. 
2:4-6; Fil. 3:20. 
O femeie.—Biserica de la început, Sionul Nominal 
de după aceea (D591), la început o Fecioară 
curată.—2 Cor. 11:2; Mat. 9:15; 22:2; Ioan 3:29; Ef. 
5:25, 32. 
înfăşurată de soare.—Strălucitoare în lumina 
deplină, curată, clară şi neîntunecată a 
Evangheliei.—D591. 
Şi luna sub picioarele ei.—„Luna sub picioarele ei 
înseamnă că Legea care o susţine nu e însă izvorul 
luminei ei."—D591. 
Şi pe capul ei cunună de douăsprezece stele.-—
„Cele douăsprezece stele în jurul capului ei 
[Domnul, Capul bisericei Sale] ca o cunună 
înfăţişează pe învăţătorii ei dumnezeeşti, unşi şi 
inspiraţi—pe cei doisprezece Apostoli (D591) „iar 
dacă Dumnezeu a rânduit numai douăsprezece stele 
ca să lumineze pentru Biserica Sa, precum este 
înfăţişat aicea, atunci nu este o mare greşală a 
papilor, episcopilor şi preoţilor de a se socoti pe ei 
succesorii Apostolilor,—şi ei ca stele?"—D594. 
12:2. Şi având în pântece.—Ca urmare a „Tainei 
Fărădelege!" care lucra în ea.—2 Ţes. 2:7. 
Şi strigă fiind în dureri de facere.—Simţia greutatea 
chiar în timpul Apostolilor.—Apoc. 2:2. 
Şi muncindu-se să nască.—Doria să se scape de 
lucrul acest împovorător şi de nesuferit, de care ea 
suferia atunci, prin machinaţiunele [urzirile] Satanei. 
Intr-un anumit înţeles naşterea lui Antichrist din 
Biserica primitivă era o imitaţie a naşterei lui 
Christos din fecioara Măria, unul fiind o 
manifestaţie a puterii lui Dumnezeu, iar celălalt a 
puterii Satanei.—Ioan 16:21, 22. 
12:3. Şi se arătă alt semn în cer.—Printre puterile 
ecle-siastice sau bisericeşti în epoca aceea. 
Şi iată balaur mare roşu.—Imperiul Roman Păgân, 
care îşi avea sistemul religios propriu. „Imperiul 
Roman nu numai a cucerit lumea şi i-a dat legi şi 
organizaţia ei politică, ci recunoscând superstiţiunele 
religioase ca cele mai puternice lanţuri prin care să 
pot ţinea şi controla noroadele, el a adoptat un plan 
care-şi avea originea în Babilon, în timpul mărirei 
lui ca centru de stăpânire al lumii. Acest plan era, că 
împăratul trebuie stimat ca conducătorul şi 

stăpânitorul atât în treburile religioase cât si cele 
civile. In susţinerea acestor idei, să spunea că 
împăratul este un semi-zeu, care, într-un înţeles 
oarecare, să coborea din familia dietelor păgâne. Şi 
ca atare el a fost închinat şi statuile sale adorate; şi 
ca atare el era numit Pontifex Maxî-mus—adecă 
Preot Suprem sau cel mai mare Stăpânitor al 
Religiei."—B288. 
Având şapte capete şi zece coarne.—Vezi Dan. 7:7, 
20; Apoc. 13:1; 17:3, 9-12; l Sam. 2:10; Deut, 
33:17; l Regi 22:11. Imperiul Răsăritean, sau 
Bizantin, a fost întemeiat în a. 395 când Theodosius 
a împărţit Imperiul Roman între cei doi fii ai săi, 
Honorius şi Arcadius, încredinţându-i acestui din 
urmă toate ţările înspre răsărit de la Marea Adriatică. 
La timpul acesta, şi prin aceasta împărţire, Imperiul 
Roman deveni cele două picioare ale Chipului viziu-
nei lui Nebucodonosor. In vremea când s-a făcut 
împărţirea celor cinci rase puternice în Răsărit erau 
Grecii, Lom-barzii, Ostrogoţii, Herulii şi Vandalii. 
Cele cinci rase însemnate în Vest erau Francii, 
Bretonii, Saxonii, Visigoţii şi Suevii. In timpul celor 
150 ani următori, emigraţiuni mari şi invazii de tot 
felul, au făcut istoria atât de confuză şi încurcată, 
încât între istorici există o mare diferenţă de păreri, 
în multe chestiuni importante. Este clar, că trei 
dintre popoarele emigrătoare au dispărut din istorie, 
toate la un interval de câţiva ani, unul după altul, 
evident în scopul de a lăsa loc liber Romei şi 
împrejurimile ei pentru des-voltarea papizmului. 
Herulii, o rasă de prin regiunile germane, au dispărut 
de pe teritorul Italian în a. 489; Vandalii, o rasă de 
pe ţărmurii mării Baltice [care n-a avut niciodată 
controlul Romei, afară de un timp scurt, dar duşmani 
înfocaţi ai papizmului] a dispărut în a. 534; iar 
Ostrogoţii, o rasă asiatică, în a. 539. „Capi" 
înseamnă stăpâniri, iar „coarne" puteri de domnie. 
Trei din cele zece capuri sau stăpâniri ale Imperiului 
Roman au fost tăiate, după cum s-a arăta mai sus, 
dar puterile lor au rămas în mânele altora după cum 
vom vedea după aceasta. Chestiunea aceasta este 
tratată pe larg de Pastorul Russell în Vol. din Studii 
în Scripturi, la pag. 76, 77 şi constatările sale sunt de 
sigur corecte. 
Şi pe capetele lui şatpe diademe.—In imperiul 
răsăritean, care corespunde Turcei de astăzi şi 
statelor Balcanice, şi Lombardia, care corespunde 
Austriei de astăzi, noi putem vedea cele două coarne 
rămase din cele cinci puteri Răsăritene după ce 
Ostrogoţii, Herulii şi Vandalii dispăruseră. Iar în 
împărăţia Vistigotă, care corespunde Spaniei de azi; 
Suevia, corespunzând Portugaliei; împărăţia 
Francilor, care corespunde Franţei de azi, 
Netherlandei [Daniei şi Olandei] ; Saxonia, ce 
corespunde Germaniei şi Scandinaviei; şi Britania, 
ce corespunde Marei Britanie, putem vedea cele 
cinci coarne care reprezintă pe cele cinci puteri din 
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apus. In cele următoare să explică de ce Italia nu 
figurează pe aceasta listă: 
„Greutatea istoriei Italiene zace în faptul că până-n 
timpurile moderne Italienii n-au avut o unitate 
politică, n-au fost organizaţi ca o naţiune şi nu erau 
neatârnători. împărţiţi în numeroase comunităţi şi 
grupuri duşmănoase între olaltă, ei niciodată, în 
decursul celor patrusprezece sute de ani ce au trecut 
de la dispariţia vechiului Imperiu Apusean, nu s-au 
scuturat pe deplin de jugul străin; ei până-n ultimul 
timp niciodată n-au ştiut să renunţe la interesele lor 
locale şi să le combine între olaltă înspre binele 
comun al unei Italii neîmpărţite. Deaceea istoria lor 
nu este istoria unui singur popor, care-şi 
centralizează elementele ce-1 constituie printr-un 
proces de o continuă evoluţiune, ci un grup de 
populaţiuni înrudite, ce înfăţişează diferite tipuri de 
desfăşurări constituţionale."—Brit. 
Cele premergătoare justifică părerea Pastorului 
Russell că Imperiul Apusian trebuie socotit ca unul 
dintre coarnele smulse pentru a face drum 
Papismului, în ce priveşte faptul ori de el sau rasa 
Vandalilor ar trebui socotită ca al treilea corn, fiind-
că amândouă au fost zmulse şi distrusă, nu prezintă 
pentru noi acum o mare importanţă. Punctul cel mai 
însemnat acuma este că Domnul e pe cale de a le 
smulge şi nimici şi pe celelalte şapte, inclusiv 
Papizmul. Toate puterile numite, afară de Spania, 
sunt acum încurcate în marele războiu. De fapt, afară 
de America de Sud, care aşteaptă să fie atrasă şi ea, 
unicile ţări din lume cari nu au intrat încă [Iunie 
1917] în război: Scandinavia,  Olanda, Elveţia, 
Spania, Abyssinia şi Mexico.—Ier. 25:15-38. 12:4.  
Si coada lui.—Coada Imperiului Roman a fost 
Constantin, ultimul din împăraţii Romani care-şi 
menţinu capitala la Roma. „După ce Senatul şi 
poporul din Roma au încetat de a mai fi suveranii 
lumei sau împărăţiei Romane, iar autoritatea lor a 
fost centralizată în persoana împăratului singur, 
eternul oraş nu mai putea pretinde dreptul de a fi 
tronul adevărat al statului Roman. Această onoare 
putea fi pe viitor dată oricărui alt loc din imperiu 
care convenea mai mult împăratului, sau servia mai 
bine interesele sale. Ba încă mai mult, imperiul 
acum se afla în stare de apărare, prin urmare, când 
Constantin şi-a stabilit o nouă reşedinţă a imperiului 
în Bizanţiu, el numai a îndeplinit o politică sau plan 
întocmit încă înainte de timpul său pentru păstrarea 
întegrală a stăpânirei Romane. El poate reclama 
originalitatea acestei schimbări numai în alegerea 
punctului particular unde a stabilit această reşedinţă, 
şi recunoaşterea faptului că unirea lui cu biserica 
creştină poate fi mai bine păstrată în atmosfera cea 
nouă. Cetatea a fost înfiinţată de Constantul cel 
mare, prin lărgirea vechiului oraş Bizanţiu în a. 328, 
şi a fost inaugurată ca noua reşedinţă a guvernului la 
11 Maiu, 330. Pentru a menţinea demnitatea lui 

politică, oraşul a fost numit „Roma Nouă", iar pentru 
a perpetua numele întemeietorului ei, a fost numit 
Constantinopole. Primul patriarch al bisericei 
Greceşti să mai iscăleşte şi acuma: „Archiepiscopul 
Romei Nouă." 
Târeşte a treia parte.—„împăratul Roman, 
Constantin, a avut o viziune—poate când era pe de a 
întregul treaz—o viziune de o prosperitate mai mare 
pentru sine şi imperiul său, prin recunoaşterea 
Creştinismului ca religia de stat în locul celei 
păgâne, recunoscută până atuncea. Influenţa lui 
Constantin în treburile bisericeşti a devenit cu 
timpul mare. El a propus să concheme un consiliu de 
epi-scopi, în număr aproape de o mie. El voia să ştie 
pentru ce aceşti apostoli, toţi inspiraţi de acelaş 
Spirit al lui Dumnezeu, învăţau în mod atât de 
diferit. El se oferă să plătească toate cheltuielile 
episcopilor ce aveau să vie la Consiliul din Nicea; 
dar majoritatea, temându-se, că împăratul să nu fie 
sub controlul şi influenţa episcopului de la Roma 
[care încă nu se numia papă], au refuzat să vie. Au 
venit numai 384 de episcopi, dar nici aceştia nu se 
puteau înţelege între ei. Mulţi din ei ţineau la 
învăţătura Biblică, dar gândul de a mistifica 
trinitatea [treimea], a câştigat puterea asupra unora 
episcopi. In urmare Constantin a hotărît singur 
afacerea; şi Crezul Nicean, bazat pe puterea şi 
hotărîrea împăratului, a fost declarat a fi credinţa 
Creştină şi orice credinţă contrară acesteia, era 
socotită erezie. Cu toate acestea este bine să se 
observe că la acest Consiliu a luat parte abea o 
treime de episcopi; şi ei n-au putut fi siliţi să 
înlocuiască Cuvântul lui Dumnezeu prin „misterul" 
acestui crez, până ce împăratul nu şi-a exercitat 
influenţa sa. Astfel misterul trinităţii a fost întronat 
de către un împărat păgân, nebotezat—şi nici măcar 
stropit cu apă. Istoria persecuţiunei tuturor acelora 
cari n-au voit să recunoască şi să adoreze misterul 
trinitarian ar umplea volume întregi. O descriere 
tristă cunoscută tuturora, este arderea lui Servetus, 
osândit la moarte prin însăşi iscălitura fratelui său 
bun, Calvin. E de mirare că în astfel de condiţii ce 
au predominat prin secole dearândul, Biblia a fost 
ignorată iar învăţăturile ei adevărate în multe privinţi 
şi a multor subiecte şi-au pierdut înţelesul, şi în locul 
învăţăturilor ei (Biblia) creştinii au adorat crezuri 
omeneşti!? E de mirare că atunci, când în secolul al 
şasesprezecelea Dumnezeu a început a atrage din 
nou atenţia, lumii asupra Bibliei, ea a fost arsă de 
către episcopi în faţa Catedralei Sf. Pavel din 
Londra? E de mirare că creştinii de odinioară au fost 
persecutaţi din cauza că o studiau [ceaa-ce în Ro-
mânia se practică şi azi], şi se puteau aduna numai în 
secret?"—B. S. M. 
Din stelele cerului.—Stele false, „stele rătăcitoare", 
lumini omeneşti ale cerurilor nominale.—D595. La 
timpul acesta episcopii au devenit înlocuitori ai 
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stelelor adevărate, Apostolii. 
Şi le aruncă pe pământ.—Forţaţi să înveţe ceea-ce le 
spunea el sau, altcum, să fie alungaţi asemenea lui 
Arius. 
Şi --balaurul.—Imperiul Roman, reprezentat prin 
Constantin. 
Stă înaintea femei care este să nască.—Biserica 
Creştină din primele timpuri. 
 Să înghită pe copilul ei.Să-1 absoarbe,de a face din 
el o fiinţă atârnătoare de sistemul de guvernare al 
Romanilor. 
Când va fi născut.—îndată ce dezvoltarea clasei 
clericale şi alţii, asemenea necredincioşi lui Christos, 
a făcut imposibil de a mai fi reţinuţi în biserica 
adevărată. 
12:5.    Să născu fiu bărbat.—Papizmul.—W. T. -79-
12-2. 
Care are să păşuneze cu toiag de fier toate 
neamurile.— „Printr-o bulă sau edict, Sixtus V. 
declară: „Autoritatea dată Sf. Petru şi urmaşilor săi, 
de cătră imensa putere a Regelui etern, să ridică 
deasupra puterii regilor şi principilor pământeni. Ea 
îi judecă în mod incontrolabil pe ei toţi. Iar dacă 
careva din ei s-ar împotrivi ordinelor lui Dumnezeu, 
ea să răzbună şi mai mult asupra lor, aruncân-du-i 
jos de pe tronurile lor. Ori cât de puternici ar fi ei, ea 
îi pleacă până la cele mai dejos părţi ale pământului 
ca şi pe nişte slujitori ai ambiţiosului Lucifer." 
„O bulă a Papei Pius V., intitulată: „Condamnarea şi 
excomunicarea Elizabetei, regina Angliei şi a 
partizanilor ei" să citeşte astfel: „Acela ce stăpâneşte 
în înălţime, că-ruia-i este dată toată puterea în cer şi 
pe pământ, a încredinţat singurei biserici sfinte, 
catolică şi apostolică [în afară de care nu este 
mântuire] unui singur pe pământ, anume lui Petru, 
principele Apostolilor, şi urmaşului lui Petru, 
episcopul de la Roma,—ca el să guverneze în toată 
puterea. Numai pe dânsul singur 1-a făcut principe 
peste toate noroadele şi împărăţiile, de a smulge, a 
distruge, a împrăştia, a consuma, a planta şi a 
zidi."—B311. 
Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Său.— 
„Sf. Bernard afirmă că „nime afară de Dumnezeu nu 
e asemenea papei, nici în cer nici pe pământ; 
„împăratul Constantin," zice papa Nicolai „a conferit 
denumirea lui Dumnezeu papilor; care, prin urmare, 
fiind Dumnezeu, nu poate fi judecat de către om." 
Papa Innocent III. a :zis— „Papa ţine locul 
adevăratului Dumnezeu"; şi în legea canoanelor, în 
comentar, papa este denumit—„Dumnezeul nostru." 
Innocenţiu şi Iacobatius spun că „papa poate face 
aproape totul ce poate face Dumnezeu," dară Decius 
şterge cuvintele aproape, ca nefiind necesare. 
Iacobatus şi Durând afirmă că „nime nu îndrăzneşte 
de ai zice Papei mai mult decât lui Dumnezeu—
Doamne, ce faci Tu?"—B311. 
Papa Martin a constatat asupra sa următoarele: „Tot 

pământul este eparhia mea, şi eu sunt conducătorul 
tuturor oamenilor, care am autoritatea Regelui 
regilor asupra supuşilor. Eu sunt totul în toate, şi 
peste toate, asemenea lui Dumnezeu însuşi, şi eu, 
Vicariul lui Dumnezeu, avem amândoi acelaş 
consistoriu, şi eu sunt în stare să fac aproape totul ce 
face Dumnezeu. In toate cele ce voiesc eu, voinţa 
mea va fi mintea, pentru că eu prin lege am dreptul a 
dispenza de lege, din nedreptate să fac dreptate, 
corectând şi schimbând legile. De aceea, dacă cele 
ce le fac eu sunt lucruri pe care nu le face omul, ci 
numai Dumnezeu—ce alta m-aţi putea face pe mine 
decât Dumnezeu? Iarăşi, dacă prelaţii bisericei au 
fost numiţi şi declaraţi de Constantin Dumnezei, 
atunci Eu, care sunt mai mare decât toţi prelaţii, cred 
în urma celor spuse, să fiu mai mare decât toţi 
Dumnezeii. De aceea, nu e de mirare, că în puterea 
mea stă să schimb timpul şi timpurile, să schimb şi 
să anulez legi, să iert pe toţi, ba dacă e necesar să 
schimb chiar şi preceptele lui Christos."—B314; 
Dan. 7:25. 
12:6.Şi femeia.—Adevărata biserică a luiDumnezeu. 
Fugi în pustie.—„Eroarea, întotdeauna mai populară 
decât adevărul, când a fost înălţată la influenţă şi 
ridicată la putere, a cauzat alungarea şi persecutarea 
adevărului şi pe toţi aceia cari îl aveau. Acesta a, 
fost timpul când biserica adevărată [femeia] a fugit 
în pustietate—în singurătate—alungată din pricina 
credinţei ei şi urmării adevărului, şi pentru 
supunerea ei unicului Domn şi Cap al bisericei, 
Domnul Isus Christos."—B329. 
Unde are loc gătit de la Dumnezeu.—„Sub adăpostul 
celui Preaînalt."—Psa. 91:1. 
Ca acolo.—Corbii antitipici care au nutrit pe clasa 
Ili3, au fost oamenii credincioşi necunoscuţi, cari, în 
ascuns, m frânt pânea vieţii acelora cari erau însetaţi 
după adevăr şi dreptate. 
Să o hrănească.—Cum Ilie a fost hrănit în pustiu.—
Apoc. 2:20. 
Timp de o mie două sute şasezeci de zile.—1260 de 
ani, de la 539 până la 1799 d. Chr.-—Apoc. 11:2, 3. 
12:7. Şi se făcură război în cer.—Intre cele două pu-
teri eelesiastice sau bisericeşti, Roma Păgână şi 
Roma Papală. 
Spre a se război Michael.—Michael înseamnă: 
„Unul ca Dumnezeu," şi în limbajul Scripturilor să 
referă la Domnul Isus (Dan. 12:1), iar în cazul de 
faţă să referă la Papa, care, cum am văzut mai sus, s-
a numit a fi „ca Dumnezeu," Christos pe pământ.—
B275; C62. 
Şi îngerii lui.—Episcopii. Cele următoare sunt din 
ca-techismul catolic, o întrebare şi răspuns: „Cine 
sunt urmaşii Apostolilor?" Răs. : „Episcopii, cari 
sunt consfinţiţi cuvenit, şi sunt în legătură cu Capul 
Bisericei, Papa." 
Cu balaurul.—Papii au încercat veacuri dearândul 
să smulgă puterea civilă de la balaur—stăpânitorii şi 
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împăraţii Imperiul Roman păgân.—Apoc. 2:12. 
Şi balaurul.—Roma imperială.—B288; Apoc. 12:3; 
20:2. 
Să război şi îngerii lui.—Făceau tot posibilul pentru 
a mărgini puterea ce creştea a papismului, dar totul 
înza-dar.—Apoc. 2:12. 
12:8. Şi nu izbutiră, nici locul lor nu mai fu aflat în 
cer.—Papismul a eşit din luptă învingător. 
„Păgânismul, învins a cedat totul ce aparţinea 
chestiunilor religioase si s-a mulţumit numai cu 
treburile sociale, civile şi politice, iar mai târziu a 
trebuit să le cedeze şi pe acestea." 
12:9. Şi fu aruncat balaurul cel mare.—Versurile 9 
până la 12 conţin iubileul bucuriilor Papale în urma 
triumfului său. 
Şarpele cel din început, care să numeşte Diavolul şi 
Satana.—„Acestei feară a patra, care înfăţişează pe 
Roma, Daniil nu-i dă nume descriptiv. Pe când 
celelalte sunt descrise ca asemenea unui leu, ca un 
urs şi leopard, a patra feară era atât de crudă şi 
îngrozitoare încât nici o feară de pe faţa pământului 
nu putea fi asemănată cu dânsa . Ioan Apocalipsul, 
văzând în viziune aceeaşi feară simbolică 
[guvernământ], asemenea nu a găsit ce nume să-i 
dea pentru a o descrie, şi în cele din urmă îi dă mai 
multe. Intre altele a numit-o Diavolul. El a ales de 
sigur un nume potrivit; pentru că Roma, privită în 
lumina per-secuţiunilor ei sângeroase, desigur a fost 
cea mai drăcească stăpânire de pe pământ. Chiar şi 
prin schimbarea ei din Roma păgână în Roma 
Papală, ea a ilustrat o calitate caracteristică 
principală a Satanei; pentru că el încă, să 
transformează ca să apară în înger al luminei (2 Cor. 
11:14), tocmai precum Roma a trecut de la păgânism 
şi a pretins a fi creştină—împărăţia lui Christos."—
A258. 
Care rătăceşte lumea întreagă.—Declarând că nime 
în afară de papa nu are dreptul de a spune ceva 
asupra modului de cârmuire. 
Fu aruncat pe pământ.—Noi, Papizmul, avem 
controlul! 
Şi îngerii săi cu dânsul fură aruncaţi.—Noi, 
cardinali, etc., avem poziţiile de putere pe cari le 
aveau odinioară preoţii Romei Păgâne! 
12:10. Şi auzii glas mare în cer zicând.—In Biserica 
Romano-Catolică. 
Acum se făcu mântuirea şi puterea.—„Cardinalul 
Man-ning, reprezentantul principal al papismului în 
Anglia, girează şi atrage atenţia tuturora asupra 
următoarei clause a credinţei Catolice: „Noi, 
declarăm, afirmăm, stabilim şi hotărîm, că e necesar 
pentru mântuirea ori cărei fiinţă omeneşti, ca să fie 
supusă Pontificelui de la Roma." Intr-un discurs 
publicat, el înfăţişează pe Papa ca zicând: - „Eu 
pretind a fi cel mai mare Judecător şi Director al 
conştiinţei oamenilor; a ţăranilor care cultivă 
pământul, şi a principelui ce stă pe tron; a 

gospodinei ce trăieşte în umbra privată, şi a 
Legislatorului, care face legi pentru împărăţii. Eu 
sunt unicul şi cel din urmă, Supremul judecător, de a 
stabili ce este drept şi nedrept."—B317. 
Şi împărăţia Dumnezeului nostru.—Papismul în 
adevăr credea, că ridicarea lui la putere înseamnă 
stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, şi 
chiar aşa a fost, dar nu a Dumnezeului nostru.—2 
Cor. 4:4. 
Şi stăpânirea Christosului său.—Papa în adevăr 
crede că el este Vicariul lui Christos. 
Pentru că fu aruncat învinuitorul fraţilor noştri.—
Papilor li se părea că prin subminarea şi înlăturarea 
Romei imperiale, ei au câştigat o mare învingere 
pentru Christos. 
Care-i învinueşte înaintea Dumnezeului nostru zi şi 
noapte.—Roma păgână acuza cu tot dreptul pe 
Papism de minciună, simonie [trafic cu cele sfinte], 
omor, adulter, şi tot felul de crime din calendar.—
Apoc. 2:13. 
12:11. Şi ei îl biruiră pentru sângele Meluşelului.—
Aşa cred Catolicii până-n ziua de azi. „Cu acest 
semn [crucea] vei învinge!" era deviza cruciaţilor. 
Şi pentru cuvântul mărturiei lor.—Dar fiu a 
Cuvântului lui Dumnezeu, care arată că „mărturia 
lor" [adecă mărturia papilor, prin decretele lor 
născocite şi altfel] a fost un şir întreg de 
neadevăruri.—Dan. 11:27. 
Şi nu iubiră viaţa lor până la moarte.—Acesta era 
punctul de vedere al "Catolicilor. 
12:12. Pentru aceea veseliţi-vă ceruri.—Cerurile 
Catolice—papii, episcopii şi prelaţii. 
Şi cei cari locuiţi într-însele.—„Preoţii inferiori ai 
Papismului, ce nu fac parte ca membrii ai bisericei 
sau ierarhiei, ci sunt numai „fraţi."—B303. 
Vai de pământ şi de mare.—Papismului i să părea ca 
şi când Mileniul şi marele timp de strâmtorări, 
despre care Scripturile spun că va avea loc înaintea 
lui, este aproape.     Apoc. 7:1. 
Fiind că s-a pogorît Diavolul la voi.—Cugetul 
Papismului că Roma păgână era un reprezentant 
credincios al Diavolului, este foarte adevărat; iar 
Scripturile îi reîntorc complimentul. 
Având mânie mare.—Fiind foarte supărat de 
agresiunile Papismului. Politica Papismului era 
totdeauna ca să forţeze puterea civilă pe cât îi era cu 
putinţă într-un unghiu, şi apoi să aştepte până ce 
trece o generaţiune şi iarăşi s-o mai restrângă puţin. 
Coarnele totdeauna au urît pe d-as-frânată.—Apoc. 
17:16. 
Ştiind că puţin timp are.—Dacă Papilor le reuşea aşa 
de bine cum ar fi dorit ei, atunci ei de mult ar fi 
desbrăcat pe toţi conducătorii lumii de orice putere 
civilă, socială, financiară şi bisericească". 
Ambiţiunile şi pretenţiile lor n-au cunoscut niciodată 
margini, şi nu cunosc încă. 
12:13. Şi când balaurul.—Puterile civile din vechiul 
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Imperiu Roman, sub controlul Papismului. 
Văzu că fu aruncat pe pământ.—Despuiat de stima 
superstiţioasă, care acuma aproape în întregime este 
absorbită de către Papism.  
Urmări pe femeie.—Nu din îndemn propriu, ci sub 
poruncile, îndrumările şi încurajarea Papismului, şi 
pentru a câştiga bunăvoinţa Papilor. 
Care născu pe bărbat.—Biserica adevărată. Pentru o 
descriere mai amănunţită a faptelor neruşinate a lui 
Carl V., împăratul Germaniei şi rege al Spaniei şi al 
Netherlandei, a Ducelui de Alba, Filip II. de Spania, 
a regilor francezi Francisc şi Enric, vezi pag. 337-
338 [rom. 308-309] din Vol. II., al Studiilor în 
Scripturi. Aceste sunt numai mici ilustraţii a celor 
întâmplate în toate părţile vechii lumi Romane, cari 
au fost toate făcute la porunca Papismului. 
12:14.   Şi fură date femeii.—Bisericei adevărate. 
Cele două aripi,.—Testamentul Nou şi Vechiu. "De 
vultur mare.—Vulturul este simbolul înţelepciunei, 
un reprezentant potrivit al Scripturilor cari cuprind 
cuvintele Dumnezeului nostru. (Apoc. 4:7) „V-am 
purtat pe voi ca pe aripi de vultur, şi v-am adus la 
Mine."—Ex. 19.:4; Deut. 32:11-12. 
Ca să zboare în pustie.—Deosebită de lume, şi 
departe de ea, prin atrocităţi şi persecuţiuni; 
reprezentat prin cei trei ani şi jumătate a lui Ilie în 
pustie.—Apoc. 2:20. 
Unde este hrănită.—Prin mijloace prevăzute de 
Dumnezeu, dintre care nici unul n-a putut scăpa spre 
amintire de perseeuţiunile Papale. 
Timp, timpuri şi jumătate de timp.—1260 de ani, de 
la 539 până la 1799 d. Chr.—Apoc. 11:2, 3. 
Departe.—In loc sigur. 
De faţa Şarpelui.—Satana însuşi, adevăratul vinovat 
de toate prigonirile din timpul Domnului până 
acuma, căruia Papismul s-a silit să-i servească 
sârguincios. 
12:15. Şi Şarpele.—Satana însuşi, la sfârşitul celor 
1260 de ani ai puterii de prigonire a Papismului. 
Aruncă din gura lui apă ca un râu.—„In mod 
simbolic apa înseamnă adevărul; şi simbolul îşi 
reţine însemnătatea chiar şi când e vorba ca apa să 
iasă din gura Şarpelui sau Balaurului. Ceea ce vrea 
să se zică aici, este, că prin mijloace răutăcioase şi 
intenţiuni rele, adevărul va eşi la lumină; şi aşa a 
fost. Puterea revoluţiunei franceze constă-tea din 
multe adevăruri însemnate cu priivre la înşelătoriile 
preoţeşti şi cu privire la drepturile personale şi liber-
tatea tuturor oamenilor. De fapt cuvântul răsvrătirei 
franceze a fost „drepturile omului", de sub apăsarea 
civilă şi bisericească de atuncea. Adevăruri cu 
privire la drepturile omului au fost recunoscute şi 
rostite atunci, cari ne pun în uimire când ne gândim 
la neştiinţa, credinţa deşartă şi servilismul acelei 
vremi, de cari massele erau stăpânite de atâta vreme. 
Multe din adevărurile care s-au revărsat atunci  
asupra Franţei şi au scăldat-o în sânge, astăzi sunt 

recunoscute de toate popoarele civilizate."—C65. 
In urma femeii, ca s-o facă dusă de apă.—„Ţinta 
Satanei în punerea la cale a revoluţiunii franceze a 
fost să producă un strigăt de alarmă prin toată 
Europa, şi mai cu seamă printre  clasele stăpânitoare, 
nefavorabile libertăţii, şi de a dovedi în Francia 
teoria, că dacă va fi răsturnată credinţa deşartă a 
Romei, şi se va da frâu deplin libertăţii, atunci  în 
cuând dispare orice jege şi ordine Aceăsta strategie  
voesţe să o repete Satana şi acuma —de astă dată cu 
succes, dar timpul său va fi de scurtă durată.—C66    
12:16.   Şi pământul.—Popoarele iubitoare de ordine 
din Europa. 
Veni femeii în ajutor.—Bisericei Adevărate. Şi 
deschisă pământul gura sa şi înghiţi râul.—„E fapt 
istoric că râul adevărului ce s-a revărsat asupra 
Franţei si a atacat Papismul, împreună cu apucăturile 
sale preoţeşti, precum şi puterea împărătească, 
alături de clasa înaltă doritoare la vărsarea de sânge, 
ca fiind cauza responsabilă a unei mari părţi din 
neştiinţa, sărăcia şi credinţa deşartă a poporului, a 
fost absorbit sau înghiţit de popoarele Europei 
[„pământul" Roman]. Iar când stăpâ-riitorii Europei 
au format aşa numita „Sfânta Alianţă" pentru 
înăbuşirea libertăţilor popoarelor şi pentru aşi păstra 
tronurile lor, era acum prea târziu; pentru că odată ce 
au înghiţit râul de apă, ei nu se mai lăsau supuşi. Era 
acum prea târziu de a se mai gândi la restabilirea 
Papismului, care fusese umilit atât de îngrozitor, şi 
ale cărui anateme în contra libertăţii şi a francezilor 
s-au îndreptat toate în contra sa; astfel încât Papa n-a 
fost nici chiar învitat să facă parte din „Sfânta 
Alianţă," el, care altă dată ar fi fost recunoscut ca 
capul ei."—C66. 
Pe care îl aruncase balaurul din gura lui.—„Acest 
râu sau potop neaşteptat de ape [adevăruri] era menit 
să lucreze ca un puhoiu [vomitiv], de a conduce la 
aruncarea hranei libertăţii, primită deja de mulţi din 
Biblie, ca un rezultat al Reformaţiunei, şi astfel de a 
forţa pe stăpâni-tori şi învăţători de a se împotrivi 
adevărului de frica anarehiei."—C 66. 
12:17. Şi s-a mâniat balaurul pe femeie..— Biserica 
protestatoare a lui Dumnezeu. Aceasta se va aplica 
în scurtă vreme cu mai multă putere. 
Şi plecă să facă război cu cei râmaşi din seminţia 
ei.— Adevăraţii sfinţi mai rămaşi încă în robia sau 
sistemul Romano-Catolic sau oriunde ar fi fost 
aflaţi—ei au fost întotdeauna obiect de ură şi apăsare 
din partea clericalismului.—Apoc. 13:7. 
Cari păstrează poruncile lui Dumnezeu.—„Hotărîrea 
legii să îndeplineşte în noi, cari- nu umblăm potrivit 
cărnii ci potrivit spiritului."—Rom. 8:4. 
Şi au mărturia lui Isus.—Au Cuvântul Lui ca 
sfătuitorul lor.—Apoc. 14:12. 
   

Dumnezeu procedează pe o cale misterioasă, 
în făptuirea minunilor Sale 
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El calcă pe mare,  
Şi călăreşte pe furtună 

Adânc în mine fără fund 
 De măestrie care reuşeşte totdeauna; 
El păstrează scopurile Sale strălucite,  

Şi lucrează voinţa Sa suverană. 
Voi sfinţi, temători, luaţi curaj nou: 
 Norii de cari vă e frică atât de mult 
Sunt plini de milă, şi se vor sparge  

Cu fericiri peste capul vostru. 
Nu judecaţi pe Domnul cu simţuri slabe,  
Ci încredinţi-vă în El pentru mila Lui. 

Sub o providenţă posomorâtă  
El ascunde o faţă zimbitoare. 

Scopurile Lui se vor coace repede,  
Desvoltându-se pe fie ce ceas. 

Bobocul poate se fie amar  
Dar floarea va fi dulce. 

Necredinţa oarbă va greşi cu siguranţă, 
 Şi va cerceta în zadar lucrul Lui. 

Dumnezeu este tălmaciul său propriu  
Şi El îl va face clar. 

 
 
 
 

APOCALIPSUL 13 
CELE DOUĂ FEARE SI CHIPUL 

 
13:1.  Şi stătui pe nisipul mării.  –Marea reprezintă 
masele care nu stau sub controlul relijiunii. Ea este 
marea simbolică din Apocalipsul 17:15 şi 
Isaia17:12-14, care va îngiţi toate împărăţiile 
pămîntului în marea  epocă de Tulburare. Ioan stând 
pe nisipul mării — adecă pe marginea apei — arată, 
că înţelesul adevărat al viziunei va avea loc în 
legătură cu marea Tulburare. 
Şi văzul o feară. — „Feară, în înţelesul acestor 
Scripturi, zugrăvită pe scurt, înseamnă stăpânire 
prin violenţă; 1) o forţare prin violenţă a conştiinţei 
celor guvernaţi sau stăpâniţi — adecă poporul de 
rând; 2) o stăpânire sau tăbărîre asupra persoanei 
prin întrebuinţarea forţei într-un mod violent."— T. 
V. -21-135. 
„Aceste variate denumiri şi zugrăviri scurte, ca: „Cel 
Nelegiuit", „Omul Păcatului," „Taina Fărădelegii," 
„Anti-christ," „Fiul Perzării," şi „Urâciunea 
Pustiirei," toate arată un caracter extraordinar josnic, 
viclean, ipocrit, înşelător, tiran şi crud, dezvoltat în 
mijlocul Bisericei Creştine, pretinzând pentru sine 
cea mai înaltă sfinţenie şi putere de la Dumnezeu." 
(B271) „Nu trebuie să ne întoarcem mult împrejur 
pentru a afla un astfel de caracter care să îndepli-
nească în mod desăvârşit toate aceste descrieri 
simbolice. Dar când noi spunem că unicul sistem, a 
cărui istorie şi activitate îndeplinesc în totul aceste 
profeţii este Papis-mul, nime să nu ne înţeleagă 

greşit că noi am spune că fiecare om romano-catolic 
este un om al păcatului. Papii, episcopii şi ceilalţi 
prelaţi ai sistemului acesta nu sunt decât părţi sau 
membrii din sistemul Antichrist, întocmai precum 
adevăraţii credincioşi sunt numai membre în parte ai 
Chrstosului adevărat." (l Cor. 12:12, 27; B277) „Dar 
din descrierea fearei şi din zugrăvirea puterii 
exercitată de ea, să pare că nu am putea, judecând 
toate faptele în mod potrivit, să mărginim zugrăvirea 
fearei la o putere pur eclesiastică sau bisericească. 
De şi să cuprinde în ea un element eclesiastic, totuşi 
ea cuprinde în sine mai mult."— T. V. -21-135. 
„Descrisă în mod amănunţit, feara aceasta fu 
alcătuită din puterile civile, financiare şi eclesiastice 
ale Romei, o alianţă nesfântă, care a format pe ne-
Sfântul Imperiu Roman, şi care a fost paradat sub 
numele greşit de Imperiul Sfânt Roman. Aceasta 
nelegiuită alianţă, sau combinaţiune, a încercat să 
stăpânească şi să domnească prin violenţă conştiinţa 
creştinilor, şi a stăpânit lumea în felul acesta o lungă 
vreme. Sistemul acest triun a persecutat pe sfinţi şi a 
condus un război de nimicire în contra lor, 
exercitând o putere domnitoare asupra tuturor 
popoarelor şi limbilor, si neamurilor de pe 
pământ."—Apoc. 13:1; T. V. -21-135. 
Suindu-se din mare.—Vezi Apoc. 17:15; Psa. 65:8; 
93:3, 4; Isa. 57:20. Pe vremea naşterii Sistemului 
Triun, din unirea puterii civilă şi financiară a statului 
Roman cu biserica, massele poporului Roman de 
atunci, au încetat de a mai respecta vechea mitologie 
a Romei păgâne. Constantin, un politician şiret, a 
observat acest lucru şi a observat creşterea influenţei 
religiunei creştineşti, îmbrăţişând religia creştină 
cum era învăţată de episcopi şi preoţi, şi silind prin 
forţă brutală primirea Crezului Nicean, şi prin 
strămutarea capitalei sale de la Roma, el a dat un 
început sistemului care mai târziu s-a desvoltat în 
Statul Triun al Papismului, în care să combinau cei 
trei factori amintiţi mai sus pentru robirea şi 
stăpânirea prin violenţa a masse-lor. 
Având zece coarne şi şapte capete.—Vezi Apoc. 
12:3; Dan.-7:7, 20; Apoc. 17:3, 9-12; 5:6; 1Sam. 
2:10; Deut. 33:17; l Regi 22:11. „In zilele puterii şi 
gloriei ei, feara a pretins toată înţelepciunea, 
simbolizată prin cele şapte capete; şi a exercitat toată 
puterea, simbolizată prin cele zece coarne." —T. V. 
-21-135. 
Şi pe coarnele ei zece diademe.—In calcularea de 
aici cele trei rase sau împărăţii cari la început făceau 
şi ele parte din Imperiul Roman au fost smulse, cum 
am văzut la cap. 12:3, ca să deie loc Papismului, 
care era numit Imperiul Sfânt Roman. (Apoc. 17:3, 
9) In cazul de faţă aşezarea coroanelor pe coarne şi 
nu pe capuri, pe cum să face în Apoc. 12:3, arată 
starea schimbată după formarea Imperiului Sfânt 
Roman. Papismul nu a stăpânit de-a drep- 
tul, cum a făcut Roma Păgână, ci prin puterile civile 
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cu cari era în unire şi le predomina. 
Şi pe capetele ei.—Cele şapte împărăţii cari mai 
există: Spania, Portugalia, Franţa, Germania, 
Austria, Grecia şi statele eşite din acestea în trecut şi 
acuma. 
Nume de defăimare.—Fiecare din aceste state sau 
împărăţii pretinde în mod fals, sau a pretins, a fi o 
parte a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, deşi de 
fapt, ele fac parte din marea împărăţie condusă „de 
dumnezeul luării aceştia."—2 Cor. 4:4; Ef. 2:2. 
13:2. Şi feara pe care o văzui era asemenea unei 
pantere [leopard].—„Trupul bestiei, Imperiului 
Papal, era asemenea unui Leopard sau Pantere. 
Leopardul era a treia feara văzută de Daniil în 
viziunea sa, adecă Grecia. Grecia era considerată ca 
centrul învăţăturei, evlaviei şi înţelepciunei (Fapte 
17:23); astfel cea mai de seamă pretindere a Papis-
mului, de a fi stăpânul suprem pe pământ şi asupra 
tutu-, ror popoarelor, se baza pe pretenţiunea că el 
este centrul înţelepciunei, învăţăturei şi evlaviei. 
Alte semne caracteristice ale Leopardului sunt 
activitatea, vegherea şi secretul lui; şi la fel e cu 
Papismul." (W. T. -79-12-1) Puţină lume ştie ce se 
petrece între zidurile încuiate ale Vatca-nului, mai 
cu seamă la alegerea unui nou Papă. Leopardul este 
colorat sau pătat în mod neregulat sau fără vre-o 
formă oarecare, şi asemenea este şi politica 
Imperiului Papal în diferite părţi ale pământului. 
„Intr-un loc ea este liberală, aproape albă în 
profesiunile şi aparenţele ei; în alte locuri are pete 
negre cu totul, corupte, josnice, brutale; iar în alte 
locuri are pete puţin întunecate şi unele locuri chiar 
neutrale după cum e de degradat poporul pe care-1 
stăpî-neşte cu toiagul Chinului Etern şf Varga 
Purgătorului.În Spania, de exemplu, care timp de 
secole a fost unul din punctele lui mai întunecate—
atât de întunecate cât îngăduie civilizaţia generală a 
poporului de acolo—leopardul s-a obicinuit de aşi 
avea el drumul său, să facă toate după voinţa sa, şi 
să supără foc când cineva chiar numai visează de 
libertatea gândirii."—W. T. -99-262. 
Şi picioarele ei ca de urs.—„Ursul ne înfăţişează o 
altă însuşire a Papismului ca imperiu, adecă 
persistenţă. Ca şi Imperiul Ursului [Imperiul Medo-
Persian] care nu se obosi să tabere prin ani întregi 
asupra Babilonului, ba să în- 
toarcă şi apele fluviului Eufrat în altă parte numai 
pentru aşi ajunge scopul, aşa şi Papismul să mişcă în 
mod precaut şi capturează împărăţiile mai curând 
prin tăbărirea strategică decât prin lupte cu armele. 
Ursul ţine cu labele prada sa şi o stringe până ce 
moare."—W. T. -79-12-2. 
Şi gura ei ca gură de Lei.—Leul era simbolul 
Imperiului Babilonean din viziunea lui Daniil. (Dan. 
7:4) „Babilonul era recunoscut pentru splendoarea şi 
fala lui. Leul este regele sau stăpânitorul tuturor 
fearelor; aşa Papismul, avea o gură de acest fel, 

adecă, pretindea a fi supra-împă-răţia tuturor 
împărăţiilor stăpânind cu dreptul divin, ca împărăţia 
lui Dumnezeu, a cărui datorie era să dărăbu-rească şi 
să consume pe toate alte împărăţii. In adevăr o gură 
mare!"—W. T.-79--12-2. 
Şi balaurul.—Roma Imperială, reprezentată prin 
Constantin. 
li dete puterea lui.—„Vechea Roma Păgână avea 
numai un schelet sau umbră de putere preoţească în 
asemănare cu maşinăria vastă şi complicată şi 
dibăcia în doctrine şi praxă a Romei Papale, 
succesorul triumfător al planului păgân, care acuma, 
după secole de praxă în arta vicleşugului, şi-a 
înrădăcinat puterile lui într-atâta încât şi astăzi, când 
puterea lui pe dinafară este frântă şi este desbrăcat 
de orice stăpânire civilă, el stăpâneşte lumea şi 
controlează statele şi împărăţiile în mod secret, 
mascat, mai puternic şi mai deplin decât au stăpânit 
cândva împăraţii Romani pe regii supuşi lor."—
B288. 
 Şi tronul lui.—Locul său din Roma, prin 
transferarea reşedinţei sale în Bizanţiu, „Noua 
Romă."—Apoc. 12:4. 
Si stăpânire mare.—Prin mâna împăratului Roman 
Ius-ţinian, la â. 539 d. Chr.—Apoc. 12:3-5. 
13:3. Şi văzui unul din capetele ei.—Unul din 
capurile draconului sau balaurului—Papismul. 
Ca înjunghiat spre moarte.—De câteori Scripturile 
se folosesc de expresiunea „ca" [precum în Apoc. 
9:7, 9] ceea ce pare sau apare, nu e de fapt aşa. 
Şi rana morţii ei fu vindecată.—„La dieta din 
Augsburg, în a. 1555 a fost încheiată Pacea 
Religioasă. Fiecărui principe i s-a îngăduit să aleagă 
între religiunea Catolică şi confesiunea din 
Augsburg [a Reformaţilor]; iar religiunea principelui 
trebuia să fie aceea care era în ţara peste care el 
stăpânia; adecă, fiecare guvern era să aleagă credinţa 
pentru supuşii săi. 
„Intr-adevăr, împrejurările politice ale timpului de 
atunci, legate cu faptul că tocmai conducătorii 
Reformaţiunei abia începeau a se deştepta din 
somnul imoralităţii Papismului şi rătăcirile 
doctriniale ale lui, ne face să ne mirăm de paşii 
repezi ce au făcut înspre calea dreaptă şi adevăr, mai 
curând decât să-i condamnăm cu asprime pentru că 
n-au săvârşit o curăţire mai deplină. Dar când 
bisericile Protestante s-au unit cu statul, progresul şi 
reforma au încetat şi ele. îndată s-au format noui 
crezuri, care erau tot aşa de îndărătnice şi de 
împiedecătoare în creşterea cunoştinţei ca şi 
decreturile Romei."—C111. 
Şi tot pământul să minună urmând fearei.—Să 
referă la pământul simbolic, poporul, absorbit de 
Imperiul Sfânt Roman, pe care-1 credeau o instituţie 
dumnezeească în fruntea căruia sta Vice-Regentul 
lui Christos.Apoc. 17:8. 
13:4. Şi să închinară balaurului.—Balaurul 
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înseamnă puterea civilă, Roma Păgână.—W. T. -79-
12-2. 
Fiind că dete feafei stăpânirea.—„Noroadele 
respectau puterea civilă cu atât mai mult, pentru că 
ele respectau foarte mult autoritatea eclesiastică sau 
bisericească. Diferite împărăţii sau state [coarne] şi-
au dat seama încurând, că puterea lor asupra 
supuşilor lor este mai bine întărită decât slăbită prin 
supunerea lor Papismului, pentru că în schimb 
Papizmul îi recunoştea ca capi, şi poruncia noroa-
delor să asculte de despoţii şi tiranii lor ca fiind unşi 
de Dumnezeu. Aceasta este cauza, că până în ziua de 
astăzi, stăpâuitorii Europei pretind a stăpâni prin 
dreptul divin, şi au denumire specială de la 
Dumnezeu, iar după dânşii copii lor, fără să se ia în 
considerare incapacitatea lor. Pentru acelaş motiv, 
bisericile Protestante din Europa, pentru a câştiga 
favoare naţională, protecţie şi ajutor, au devenit 
biserici de Stat, şi ele, asemenea Papismului, re-
cunosc familiile domnitoare ca având dreptul divin 
să stă-pănească noroadele, rău sau bine, indiferent. 
Dimpotrivă, Cuvântul lui Dumnezeu numeşte toate 
stăpânirile de pe pământ ca bestiale, feroce, egoiste, 
asupritoare şi recunoaşte numai o singură împărăţie 
ca fiind rânduită de Dumnezeu, adecă, împărăţia ce 
va fi stabilită în scurt pe pământ de Christos şi sfinţii 
Săi în preamărire. (Dan. 7:27; 
Apoc. 11:15; 2 Tim. 2:12) Numai în aceasta 
împărăţie vor fi sfinţii cetăţeni, numai pe aceasta o 
recunosc ei şi pentru ea să roagă: „Vie împărăţia 
Ta."—W. T. -80-1-1. 
Şi se închinară fearei.—„Cele următoare, numite 
Adoraţie, formează încă şi acuma o parte din 
ceremonia în legătură cu instalarea noului Papă: 
„Papa e ridicat pe mâni de cardinali şi aşezat pe 
tronul-altar. Unii dintre epissopi îngenunchiază, şi 
începe un Te Deum [„Pe tine te preamărim, 
Dumnezeule"]. In timpul acesta cardinalii îi sărută 
picioarele, mâinele şi faţa papei." Se face o monedă 
ce reprezintă aceasta ceremonie şi care poartă 
inscripţia următoare: „Pe cine noi creăm îl şi 
adorăm."—B316. 
Zicând: cine este asemenea fearei.—Care alte 
caractere în istorie au făcut asemenea pretenţii sau 
au primit asemenea cinste?—Apoc. 18:18. 
Şi cine poate să se războiască cu dânsa.—„Când în 
a. 455 Roma a fost împresurată şi jefuită de Vandali, 
şi în toate părţile era numai jale şi nenorocire, Leo, 
episcopul Romei, s-a folosit de ocazie pentru aşi 
impune, atât barbarilor cât şi Romanilor, pretinderile 
sale la putere supranaturală spirituală. Barbarilor 
primitivi şi superstiţioşi, deja în mare măsură 
impresionaţi de ceea ce văzuseră, din mărirea şi 
averea Romei, Leo, radios în haina sa de pontifice, 
şi-a ridicat glasul şi a zis: „Iată! Eu sunt urmaşul Sf. 
Petru, cărui Dumnezeu i-a dat cheile împărăţiei 
Cerului şi în contra bisericei căruia porţile iadului nu 

pot birui; Eu sunt reprezentantul puterii dumnezeeşti 
pe pământ; Eu sunt Ge-sar, un Cesar creştin, care 
stăpâneşte în iubire, şi căruia toţi creştinii îi datoresc 
supunere; Eu ţin în mâna nea blestemele Iadului şi 
binefacerile Cerului; Eu liberez pe toţi supuşii de 
ascultare faţă de regii lor; Eu dau şi iau îndărăt, prin 
dreptul divin ce am, toate tronurile şi titlurile şi 
întâietăţile creştinizmului. Păziţi-vă! cum vă purtaţi 
faţă de moştenirea dată mie de regele vostru nevăzut 
[Dumnezeu]; da, plecaţi-vă capul înaintea mea şi 
rugaţi-vă, ca Dumnezeu să-şi întoarcă mânia de la 
voi."—B295. 
13:5. Şi i se dete gură.—Gura lui Antichrist este 
unul din semnele lui cele mai caracteristice, pe care 
au eşit cele mai exagerate pretenţiuni şi defaime ce 
le-a rostit cândva un sistem.—B305; Dan. 7:8, 11, 
25. 
Să vorbească lucruri mari şi defăimări.—„Cât de 
evident trebuie să fie şi celei mai simple minţi, că 
umflatele cuvinte  ale Papismului şi pretenţiile lui 
făloase, au fost toate numai defăimări. Stabilirea 
unei împărăţii false a lui Dumnezeu [Imperiul Sfânt 
Roman, în fruntea lui cu papa ca Christos, unii din 
cari au săvârşit cele mai josnice lucruri] a fost numai 
o defăimare asupra stăpânirei lui Dumnezau, şi o 
mare calomnie şi o tălmăcire greşită a Caracterului, , 
Planului şi Cuvântului Său. Caracterul lui 
Dumnezeu, adecă numele Lui, a fost defăimat prin 
mii de edicte, bule şi ho-tărîri date în numele Lui, de 
aceia cari îşi închipuiau şi se socoteau de vice-
regenţi să înlocuiască pe Fiul Său sub titlurile care 
se cuvin numai Tatălui sau lui Christos, şi pe cari ei 
şi le-au însuşit lor; iar Tabernacolul lui Dumnezeu, 
biserica adevărată, a fost defăimat prin sistemul fals, 
care nizuia să-i ia locul."—B306; Dan. 7:8, 20, 25.      
Şi i se dete putere să lucreze ce voieşte [din textul 
grec]. —Papismul mai continuă să lucreze, de şi nu 
poate face mai mult ceea ce voieşte. 
Patruzeci şi două de luni.—1260 de zile, sau un 
timp, timpuri şi jumătate de timp; îndeplinite în 
1260 de ani literali, de la 539 până la 1799 d. Chr. 
13:6. Şi deschisă gura ei spre defăimări împotriva 
lui Dumnezeu.—Iadul, purgatorul, indulgenţele, 
dreptul divin al regilor, dreptul divin al preoţilor, toţi 
câţi nu fac parte din biserica Catolică sunt pierduţi, 
împărăţiile rele şi bestice de azi sunt împărăţiile lui 
Christos, sunt toate eşite pe gura acestei feară sau 
Papismul. Caracterul şi planul dumnezeesc au fost 
înjosite prin cele mai false şi batjocoritoare explicări 
eşite din sistemul acest păcătos. 
Să defaime numele lui.—Dumnezeu a fost defăimat 
prin titlurile întrebuinţate de papi, cari să cuvin 
numai lui Dumnezeu şi lui Christos; prin pretinderile 
lor de a fi încredinţaţii cerului pe pământ (B311), 
prin pretinderile că Papa este dumnezeu pe pământ 
(B314), prin pretinderile că el este singurul judecător 
suprem care să judece ce este drept şi ce este rău 
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(B317), prin pretinderea că el este infalibil, sau unul 
ce nu poate păcătui (B318), prin suprimarea Bibliei 
(B319), prin învăţăturile chinului etern şi a 
purgatorului (B323), prin liturghiile pentru cei morţi 
şi traficarea cu indulgenţele (B324), şi prin faptele 
diavoleşti în contra sfinţilor Săi, care sunt prea 
numeroase să le înşirăm aici. 
Şi locuinţa lui.—Biserica adevărată  în  pustiu.—
Apoc. 12:6, 14. 
Pe cei cari locuesc în cer.—Tabernacolul lui 
Dumnezeu este Biserica Sa adevărată în carne, dar, 
cu toate acestea, „cetăţenia noastră este în cer." (Fil. 
3:20) Chiar şi aici noi suntem cu mintea, inima şi 
speranţele noastre „aşezaţi împreună în cer cu 
Cliristos Isus."—Ef. 2:6.         
13:7 Şi i se dete să faca război cu sfinţii.—„şi în ea 
fu aflat sânge de profeţi şi de sfinţi şi de toţi cei 
înjunghiaţi pe pământ." (Apoc. 18:24) Sfântul 
Imperiu Roman sau Pa-pismul are la activul său 
50,000,000 morţi numai creştini, pe cari i-a 
înjunghiat în sistemul său.—Vezi Apoc. 2:20; Fapte 
9:32; Rom.15:25. 1 Cor. 6:1 
Şi săi biruiască.-Vez Apoc.6:8.      Dan. 7:21,22        
Şi i se dete stăpânire peste orice seminţie şi popor şi 
limbă şi neam.—Aceasta s-.a întâmplat întocmai, şi 
în curând se va întâmpla pentru a doua oră prin 
stăpânirile bestiale care sunt reprezentanţii 
Papismului în spirit dacă nu în fapt.—Apoc. 17:15. 
13:8. Şi se vor închina lui toţi locuitorii de pe 
pământ.   Ii vor da ascultare de bună voie sau de 
silă; se vor prosterne în faţa manoperelor ei. 
Al căror nume nu este scris în Cartea Vieţii.—
„Amăgirea Papismului a fost atât de complectă încât 
cu el împreună a fost amăgită toată lumea, iar 
bisericile, afară de biruitori, adevăraţii credincioşi, a 
căror nume „este scris în Ceruri," au fost amăgite în 
acelaş fel, şi s-au grăbit a se unii cu bestia si să se 
închine ei, şi să înscrie numele lor în cărţile ei. De 
aici urmează amăgirea comună printre toţi 
Protestanţii până în ziua de astăzi, că numele lor 
trebuie ,să fie înscrise în unul sau altul din sistemele 
bisericeşti pământeşti, sau ei nu sunt sfinţii 
Domnului. Dar cel mai de seamă lucru e să fie 
numele nostru scris în Cartea Vieţii a Meluşelului; 
numai a Sa carte are valoare." (W. T. -80-1-1; Psa, 
69:28; Dan. 12:1; Fil. 4:3; Apoc. 3:5; 21:27) „Bucu-
raţi-vă că numele voastre sunt scrise în Ceruri."—
Luca 10:20. 
Meluşelului celui înjunghiat de la întemeierea 
lumii.— „Alegerea Domnului nostru ca să fie Capul 
şi Şeful Crea- 
ţiunei Noi--supus la încercări, probe, discipline, 
umiliri şi alte experienţe trbuincioase pentru a 
dovedi demnitatea Sa--a fost hotărîtă în Sfîntul 
Divin încă înainte de ce a fost creat omul.--F. 65; 1 
Pet. 1:20 Ef. 1:4 Apoc 5:6; Ioan 1.29, 36; Faptele 
8:32. 

13:9. Dacă are cineva urechi, asculte.--" Numai 
aceea a căror urechi au fost  de adevăr-- aceea cari 
au ajuns la o cunoaştere considerabilă a Cuvîntului 
lui Dumnezeu, şi cari au auzul credinţei-- pentru al 
respecta pe El şi Cuvîntul Său în faţa măririi 
succesului şi puterii de răcire a Papismului, vor fi în 
stare să primească adevărurile expuse aici fără să se 
poticnească în ele."--W.T -80-11. 
13:10. Dacă cineva duce în robie, în robie se duce.--
"Sistemul Papal era cel al sclăviei. Toţi cari 
încuviinţează exageratele lui prtinderi trbuie săi 
devie ascultători orbeşte întocamai ca lui Dumnezeu; 
pentru că Papismul pretindea a fi împărăţiea 
cerurilor pe pămînt; iar şeful acestei împărăţii, Papa 
este vice--regentul lui Dumnezeu ; prin urmare 
aceea cari erau pentru el, sau în favoare acestei robii 
a cugetului individual şi cari ar voi săi recunoască 
dreptul acestui sistem Papal de a mărgini şi hotărî 
credinţa tuturora, consimţind la aceasta, toţi aceea 
devin robi şi sînt duşi în robie."--W.T. -80-1-2. 
Dacă va omorî cineva cu spada, trebuie ca el să fie 
omorît cu spada.--"Erau unii cari afirmau că 
Papismul este un usurpător al titlurilor şi puterii ale 
adevăratului Cap şi Conducător al Bisericii, şi îşi 
pretindeau drepturile lor la libertate individuală cu 
care Christos ia făcut liberi. Aceştea cînd astfel tare 
pentru Christos şi Cuvîntul lui Dumnezeu, în 
apărarea libertăţilor, şi unii ca aceştea au fost puşi la 
moarte de Papism ca periculoşi, el birui pe sfinţi în 
timpul celor 1260 de ani de putere a lui."--W.T. -80-
1-2. 
Aici este răbdarea stăruitoare şi credinţi sfinţilor.--
"Aici era o probă aspră de sfiní adevăraţi, vor merge 
ei în robie şi vor trece în rîndurile usurpatorului, sau 
vor rămănea credincoşi adevăratului Reje şi vor 
aştepta după împărăţia Lui pe care El a promis-o că 
o va stabili? Aceia a cărui nume erau scrise în cer au 
stat lîngă Cuvănt, şi şi-au sigilat mărturisirile lor 
prin moarte.(W.T.---80-1-2) Cu aceeaşi situaţie stau 
sfinţii de acum faţă în faţă, în ce priveşte spiritul 
ucigător al stăpînirilor care sunt adăpate din spiritul 
lui Antihrist.--Apoc.14:12. 
13:11. Şi văzui o altă fiară.--"Dacă fiara sălbatică 
precedetoare (Apc.13:1)constătea din puterea civilă 
financiară şi eclesiastică sau bisericească, după cum 
tocmai am văzut, atunci această fiară, numită alta, 
trebuie să se înţeleagă tot aşa, adică o combinaţiune 
din aceste trei  elemente unite pentru a stăpîni prin 
forţă noroadele.Precum prima fiară avea zece 
coarne, sau putere, care îi dădeau tot sprijinul şi 
întrebuinţau toată tăria lor pentru îndeplinirea 
poruncilor capului acelui sistem, aşa această bestie 
are "două coarne", care arată că va fi alcătuită din 
două puteri sau stăpîniri civile. Iarăşi, să vă 
însemnaţi, că această fiară "sa suit (sa ridicat 
treptat)din pămînt,"pe cînd prima a ieşit din mare. 
Dacă explicarea noastră este corectă--că după cum 
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ieşirea sau ridicarea Papismului--Imperiul  Sf. 
Roman--din masele nereligioase ale imperiului 
Roman, a fost reprezentat ca ieşind din mare--atunci 
ieşirea acestei de a doua fiară din pămînt trebuie să 
însemne că ea a ieşit din mijlocul unui popor pretins 
religios. Fiara cu două Coarne este un sistem 
eclesiastic, iar cele două coarne arată că ea este 
sprijinită şi că autoritatea îi este recunoscută de două 
împărăţii. Dar să nu uităm, că o simplă recunoaştere 
şi sprijindin partea unui imperiu nu înseamnă o fiară 
simbolică, o fiară este o stăpînire prin violenţă în 
toate direcţiile şi pentru a îndeplini aceasta ea 
trebuie să cupridă în sine şi pe celelalte două 
elemente; biserica şi finanţele.--W.T.-80-1-2. 
Suinduse din pămînt .--(În timp ce Imperiul Sf. 
Roman sa ridicat din noroadele fără religie, 
elementele neorganizate ale pămîntului(simbolizate 
prin mare), cealaltă fiară, suinduse din pămînt, ar 
însemna căsa ridicat din o societate, civilă şi 
eclesiastică, bine organizată. Fără îndoialî, Imperiul 
Britanic este cel mai bine organizat pe pămînt, care 
se compune din cele trei elemente ale unei fiare: 
puterea civilă, financiară şi bisericească, pentru 
stăpînirea confideraţiei Britanice. Este fapt bine 
cunoscut că, aparte şi deosebit de stăpînirile de azi 
care se trag din vechiul Imperiu Sf. Roman, Marea 
Britanie stăpîneşte  mai multe părţi ale lumei, şi pe 
cea mai mare parte din ele prin forţă şi violenţă, cum 
sunt Indiile, Palestina, Australia, Irlanda etc.—T. V. 
-21-135. 
Şi avea două coarne asemenea unui meluşel.—„Cele 
două coarne simbolizează puterea ei dublă sau 
îndoită. Se va observa, că coarnele sunt ca ale unui 
meluşel. Coarnele unui meluşel abea atunci încep să 
încolţească; şi nu se prea văd. Aceasta are să arate că 
puterea exercitată de Imperiul Britanic va fi 
exercitată într-un mod nevătămător în aparenţă. Este 
un fapt binecunoscut, că Britanii sunt meşterii 
diplomaţiei. Ei sunt suavi [plăcuţi, în aparenţă dulci 
şi gentili], şi îşi exercită puterea lor într-un mod 
diplomatic. Cu alte cuvinte, feara aceasta să pare* ca 
un meluşel care este un animal nevătămător; dar 
tocmai pen-tru că Dompul o numeşte feară—după 
cum a numit şi pe sistemul imperial al Papismului 
feară prin caracterul ei crud diavolesc—dovedeşte că 
acest meluşel feroce are forţă mare la lucru, lucrând 
sub mască în scopul de a deveni stăpânitorul lumii, 
în tocmai cum lucra odinioară Pa-pismul." 
Şi vorbia ca un balaur.—„Balaur simbolizează o 
putere civilă. Ţinta de căpetenie a Marei Britanii 
este aceea de a ajunge să stăpânească întreaga lume 
în mod financiar şi politic, iar pentru ajungerea 
acestui scop  întrebuinţează puterea eclesiastică. 
Precum coarnele unui meluşel numai   cu greu să pot 
zări, aşa şi Marea Britanie, exercită puterea    ei în 
mod atât de dibaciu, încât numai cu greu se poate   
observa, că intenţia-i este să ajungă stăpâna lumii,  

din   punct de vedere eclesiastic, politic şi financiar. 
Când vor-   beşte, ea vorbeşte totdeauna ca un 
balaur; adecă, ca o putere strict politică sau 
civilă."—T. V. -21-135.         
 13:12.   Şi toată stăpânirea celei dintâiu feară o 
sevâr-şeşte înaintea ei.—„Şi autoritatea întâii Feară 
Sălbatice— întreagă această autoritate—ea o 
exercitează în prezenţa sa, şi face pământul şi pe 
locuitorii lui ca să se închine întâii Feară Sălbatice." 
(Weym) „Aceasta arată că a doua nu ia locul fearei 
celei dintâiu, ci că ele există în acelaş timp." (W. T. -
80-1-2) Aceeaşi dibăcie, politică, diplomaţie şi 
vicleşug ce au fost întrebuinţate de Imperiul Sfânt 
Roman sub conducerea Papismului pentru stăpânirea 
lumii, le întrebuinţează a doua feară, în acelaş scop, 
cu toatecă mijloacele trebuie să fie puţin mai rafinate 
din cauza deosebirei timpurilor. 
Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el.—„Noi 
facem deosebire dintre pământ şi locuitorii de pe el. 
Precum pământul simbolizează pe aceia cari sunt 
supuşi şi supoartă feara, aşa prin locuitorii lui 
înţelegem pe creştinii independenţi, cari nu suportă 
pe nici unul din aceste sisteme."— 
Ca să se închine fearei celei dintâiu, a cărui rană de 
moarte fu  vindecată.—„Imperiul politico-bisericese 
anglican a pretins pentru sine toate puterile, 
drepturile şi autoritatea pe care o pretindea 
Papismul, prima feară sau feara amintita aici. 
Imperiul Britanic şi-a stabilit o Biserică a sa, a cărei 
cap este Regele, care totodată e şi capul politie al 
Imperiului, formând astfel pe a doua feară. Ea a 
recunoscut si s-a curăţit de unele corupţii în contra 
cărora să plângeau Reformatorii, ca vânzarea 
indulgenţelor, transubstanţiarea, etc., şi a abandonat 
pe acestea precum şi numele de „Roman", care 1-a 
înlocuit cu cuvântul „Sfânt", numind-se: „Sfânta 
Biserică Catolică." Aceasta a doua feară pretinde 
aceeaşi autoritate guvernamentală şi aceeaşi 
veneraţie pentru hotărîrile ei ca şi Papismul pentru 
ale lui. Şi prin stabilirea unui astfel de sistem, curăţit 
de unele greşeli mai grosolane ale Papismului, a 
atras atenţia tuturor asupra acestor greşeli, ca şi când 
nici nu s-ar găsi altele la Papism. Şi când unele din 
aceste rătăciri au fost lepădate şi de Papism, au dat 
să se înţeleagă că ambele sisteme bestiale sunt bune. 
Noroadele de atunci, ca şi astăzi, păreau a crede că 
ambele sisteme sunt la loc şi potrivite, dacă puterile 
lor etc., erau bine exercitate. Dar din punctul de 
vedere al lui Dumnezeu cele două sisteme sunt 
urâciune, şi greşite din temelie. Ele sunt clădite din 
pretenţiuni falşe pe un temei cu desăvârşire greşit şi 
ca un pom rău, .„nu pot produce roade bune." 
„Eroarea principală consta într-aceasta—adevărata 
bază a acestor sisteme—că ele sunt „împărăţia lui 
Dumnezeu-- în faza ei domnitoare. Ideea aceasta, 
odată admisă, îndreptăţeşte toate cruzimile şi 
persecuţiunile lor contra persoanelor independente şi 
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a naţiunilor, silindu-le a se supune şi ai asculta. 
Scripturile dau aceste puteri „împărăţiei lui 
Dumnezeu"—când „împărăţia este a Domnului, şi El 
domneşte preste popoare; aduce-şi-vor aminte, şi se 
vor întoarce către Domnul toate marginile 
pământului, şi se vor închina toate neamurile 
popoarelor." (Psa. 22:28, 29) El „îi va zdrobi ca 
vasele olarului." (Psa. 2:9) înaintea lui tot 
genunchiul se va pleca, şi orice limbă îl va mărturisi. 
(Fil. 2:11) Iar dacă pretenţiile lor—de a fi împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ—sunt bune, atunci  cine 
poate obiecta ceva în contra ducerei la îndeplinire a 
acestor Scripturi prin ei? Aceste feare, sau stăpâniri 
prin violenţă, pentru a face ca pretinderile lor de 
putere împărătească să se arate adevărate, n-aveau 
decât pur şi simplu să silească pe alţii să se supună 
lor, bazând dreptul lor la aceasta pe Scripturile  
amintite mai sus. Şi nu numai a fost sancţionată 
această falşă   pretindere şi mare rău, ci pretinderea 
lor odată admisă, că împărăţia este stabilită şi 
stăpânirea ei progresează din ce în ce, a împiedecat 
pe toţi de a să uita după Capul adevărat al Bisericei 
care să stabilească împărăţia adevărată sub tot cerul, 
care va sfărâma în bucăţi stăpânirile imperfecte de 
astăzi, ca să aşeze dreptatea pe pământ, în fapt şi 
adevăr, şi se facă tot genunchiul să se plece şi toată 
limba să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu."—
W. T. -80-1-2. 
13:13. Şi face semne mari.—Cel mai puternic text al 
scripturii care atrage atenţia în contra ameninţării 
Fede-raţiei Bisericilor, este cel mai puternic text 
prevenitor în contra Spiritismului. (Isa. 8:9-22) Nu 
se datoreşte număr întâmplării că aceste admonieri 
au căzut ambele la un loc. „Nu ne va fi de loc spre 
mirare dacă unele manifestări ale puterii 
întunerecului, prefăcute ca să apară în înger de Iu-
mină şi progres, vor avea loc în timpul din urmă şi 
se vor  arăta mai plăcute şi amăgitoare decât orice ce 
a fost făcut! înainte. Noi facem bine dacă luăm 
aminte cuvintele Apostolului—„Că nu avem luptă 
numai împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva  
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului  
veacului acestuia,  împotriva spiritelor rele din locuri 
cereşti." (Ef. 6:12) In a. 1842, şase ani înainte de ce 
a început să lucreze Spiritismul modern, Edward 
Bicker-steth un serv a lui Dumnezeu şi student al 
Cuvântului Său scria: „Privind la semnele 
timpurilor, şi la îndelung negli-jata şi nenaturala 
tăgăduire a tuturor serviciilor sau in-fluenţei 
spirituale, şi la prezicerile exprese ale hristoşilor 
falşi, şi a Profeţilor falşi, cari vor arăta semne şi 
minuni mari, că dacă este posibil, acestea, să 
amăgească şi pe cei aleşi, şi dacă cineva nu primeşte 
adevărul din adevărată dragoste pentru el ea să fie 
mântuit, Dumnezeu îi trimete puternice rătăciri, ca 
să creadă minciuni;  în  faţa tuturor acestora, nu pot 
decât să cred într-o grabnică reculegere şi înlăturare 

religioasă din starea actuală de necredinţă şi 
superstiţiune, spre o credinţă nenaturală credulitate 
ră-tăcitoare." Satan este inspiratorul şi spijinitorul 
oricăui sistem Aniichrist; şi precum el a condus pe 
aceia, cărora le| place mai mult eroarea decât 
adevărul, la organizarea ma-relui sistem Antichrist, 
sau sistemul politico-religios—Pa-pismul—în mod 
simbolic, feara din Apoc. 13; şi precum el acuma 
lucrează, prin intermediul fearei a doua, la produ-
cerea „chipului fearei" celei dintâi, căutând să-i deie 
viaţă, astfel prin combinaţia aceasta, puterile 
întunerecului, puterile aerului, spiritele mincinoase 
şi amăgitoare, vor lucra într-un fel sau pe mai multe 
căi ca să facă lucruri mari, minuni şi să ducă pe 
mulţi în rătăcire, prin—Spiritism, Ştiinţa Creştină, 
Cugetul Nou, Cercetările Fizice în lumea cealaltă, 
Teosofia, Hipnotizmul, etc." (832) „Dacă noi în-
ţelegem bine rostul acestor amăgiri, după cât noi 
putem f , prevedea, ele vor cuprinde întreaga lume, 
inclusiv pe cei înţelepţi şi învăţaţi—mai ales pe 
aceştia—şi de fapt pe toată lumea."—W. T. -09-123; 
Deut. 13:1-3: Mat, 24:24, 25; 2Tes. 2:9-12; Apoc. 
16:14. 
Observaţi cât e de pregătită Creştinătatea de azi 
pentru aceste curse: „într-un discurs care expunea 
efectele scenelor religioase şi nizuinţele unor 
scriitori de a zgudui credinţa într-o viaţă viitoare, 
Rev. H. D. C. Maclachlan a ţinut o predică înaintea 
unui mare public în Biserica Creştină din Seventh 
Street asupra Noul Spiritualism, în care el a adus 
dovezi ştiinţifice asupra vieţii viitoare şi a admoniat 
pe ascultătorii săi să fie fericiţi şi să continue a 
nădăjdui. Maclachlan a spus între altele, 
următoarele: „In opinia publică nu s-a simţit o 
schimbare mai mare decât aceea ce s-a produs în 
timpul din urmă cu privire la o clasă numită 
spiritualistică. Era un timp când nu era tocmai cinstit 
lucru  să crezi în ele [spirite], dar de curând s-a 
produs o schim bare. Duhurile [rele] au început a fi 
respectate; planşeta şi măsuţa alfabetică cu trei 
picioare [instrumentul mediului prin care spiritele 
răspund la întrebări] sunt astăzi dis tracţii de salon; 
revistele populare se i-au la întrecere unele cu altele 
de a spune lucruri frumoase despre mediuri şi 
isprăvile lor. Cauza acestei schimbări în opinia 
publică a produs o schimbare la fel în credinţa 
ştiinţifică. Nu mai mult decât treizeci de ani în urmă 
ştiinţa ortodoxă a re-fuzat chiar şi să cerceteze aceste 
lucruri, cari azi sunt la] ordinea zilei. Vr-o douăzeci 
şi cinci de ani în urmă s-a în-fiinţat în Anglia 
Societatea pentru Cercetările Psihologice cu numele 
unor persoane ca Crookes, Myers, Romanes 
Eidgwick, Barrett şi alţii şi de-atunci a început 
cerceta-rea şi îndeletnicirea cu telepatia, praxa cu 
măsuţa alfabet tica, clairvoyance, clairaudience, 
telekinesis, apariţii, mat-terializările, vindecările 
mentale şi toate celelalte feno-mene pe cari 



Taina  împlinită 

 

112

 

Profesorul James, de la Universitatea Har-vard, apt 
le numeşte residuale. Mediurile au fost transe-; rate 
din saloanele ascunse şi întunecoase, unde tot felul 
pe înşelăciuni erau posibile, în laboratoarele fizice 
ale Uni-versităţilor. Ele au fost puse sub controlul 
cel mal sever. Li s-a tăgăduit chiar şi întunerecul 
tradiţional. Şi totuşi, [în faţa acestor probe, sau dat 
rezultate minunate. Oameni le ştiinţă unul după altul 
au intrat în aceste cercetări, în mod sceptic şi 
dispreţuitor, dară au eşit din ele crezători pe dovezile 
şi sensul lor."—W. T. -09-164. 
Că face să se pogoare şi foc din cer.—Focul din cer 
a Tost proba prin care Ilie a dovedit că lehova este 
Dumne-zeul adevărat, şi era mijlocul prin care să 
dovedea primi-rea din partea lui Dumnezeu a jertfei 
adusă în Ziua Îm-păcării. (l Regi 18:38; Lev. 9:24) 
In textul de faţă, a doua-feară va fi în stare să 
dovedească tuturora, afară de celor Aleşi, că 
pretenţiile ei la drepturile divine sunt întemeiate. 
Domnul nostru ne previne de primejdia Christoşilor 
falşi se vor ivi atunci—adecă acuma. Dacă s-ar fi 
spus ceva mai precis de felul că ce formă vor lua 
aceste înşelăciuni, atunci ar fi fost împiedecată 
puterea lor înşelătoare. Dar (Dumnezeu permite 
aceste amăgiri în scopul de a despărţii pe biruitori de 
toţi ceilalţi, şi ne garantează că numai cei Aleşi vor 
fi scutiţi de cădere. Şi cu toate acestea, e posibil că 
unele din aceste încercări, probe, ciuntiri şi amăgiri, 
pot încerca tocmai pe aceia cari posed în măsura cea 
mai mare lumina adevărului prezent." (D581; Apoc. 
7:3) „Domnul dă voie furtunei să ne apese din ce în 
ce mai tare, aşa  ca noi să strigăm către El. Atunci El 
ne va auzi şi ne va  face scăparea trebuincioasă. 
Aceste furtuni pot să aibă loc chiar în lăuntru] 
nostru, în persoana proprie. De aceea dacă furtunile, 
fie financiare, politice, religioase sau demonice, vin 
în calea copilului lui Dumnezeu, el poate fi sigur că 
este scutit sub scutul celui Preaînalt şi deci poate fi 
curajos. Domnul e în stare, şi are toată voinţa pentru 
îngrijirea intereselor sale ca să-1 scoată din luptă 
biruitor." (W. T. -13-150) Îndată ce feara a doua va 
fi dat fiinţă Chipului Fearei, şi lucrând mână în mână 
cu feara bătrână, ne putem aştepta la o întrebuinţare 
a focului faţă de orişicine ar îndrăzni să le 
reziste.(Luca 9:54). În simbolul Scripturilor cerurile 
sunt sistemele eclesiastice  sau bisericeşti, iar focul 
este simbolul mâniei, urgiei, persecuţiunei şi în urmă 
al nimicirei, cum este arătat de mai multe 
Scripturi—Zefania 3:8; Mal. 3:2; Mat. 3:11, 12: 
Luca 12:49; l Petru 4:12 şi 2 Petru 3:10—şi nu 
trebuie să ne fie de mirare dacă asupra î 
credincioşilor şi a tuturora cari denunţă ca falşe toate 
pre-tinderile celor două feare de a se numi 
împărăţiile lui Chri-stos, şi vestesc adevărata 
împărăţie a lui Dumnezeu, se va j revărsa focul 
cerurilor ecleziastice care, la porunca elemen-tului 
civil va mistui pe cei credincioşi. 

Pe pământ înaintea oamenilor.—„Să ţinem seamă, 
că ambele feare sunt acum în cer—prin pretenţiile de 
a stăpâni cu drepturi cereşti. A doua feară îşi 
desfăşură puterea asupra pământului sau asupra 
acelora cari sunt sub stăpânirea ei slobozând din 
când în când foc [simbolul pedepselor] asupra lor—
pronunţând anumite pedepse şi ocazional 
răzbunându-şi focul furiei asupra împotrivito-rilor, 
în contra ereticilor şi a acelora cari nu se unesc cu ea  
13:14. Şi rătăceşte pe locuitorii de pe pămînt.-Pe 
creştinii independenţi ce tocmai au fost numiţi. 
Pentru semnele ce-i fură date.—Semnele: punerea 
mâne-lor, învăţăturile despre nemurire, treime şi 
pretinderea că nime nu are dreptul şi nu e în stare să 
înţeleagă Biblia afară de cei consfinţiţi prin 
împărtăşirea ordurilor sfinte a succesării Apostolice 
şi episcopale.—W. T. -80-2. 
Să le facă înaintea fearei.—In vreme ce Papismul 
este încă în fiinţă şi activ.—Apoc. 19:20. 
Zicând.—Alcătuind planuri în acest scop. 
Locuitorilor de pe pământ să facă chip pentru 
feara.— „Un chip este forma sau asemănarea fearăi 
dintâiu, fearăi originale." (T. V. -21-135) „Feara 
înseamnă stăpânire prin violenţă; 1) prin 
întrebuinţarea violenţei să forţeze conştiinţa 
supuşilor; 2) prin exerciţiul violenţei de a forţa su-
punere. Deaceea, feara originală este simbolul şi 
descrie Imperiul [ne] Sfânt Roman. Feara a doua 
reprezintă pe Imperiul Britanic. E clar că Chipul nu 
e decât o altă feara; sau, folosind alte cuvinte, am 
putea spune că Chipul este numai o reaparenţă a 
fearei celei dintâi, care se pogorîse în abis în 1799, şi 
în 1918 a eşit de acolo. Prin urmare Chipul sau feara 
a treia cuprinde şi reprezintă toate stăpânirile şi 
guvernele de pe pământ cari fac parte din Liga Na-
ţiunilor şi Liga Bisericilor, care Ligă pune puterile 
oamenilor mai presus şi împotriva lui Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte, Chipul, sau feara a treia stă pentru 
închinăciune lui Baal, atribuind tot progresul, 
puterea şi mărirea, stăpânirilor omeneşti alcătuite în 
Liga Naţiunilor." V. -21-137. 
Care are rana spadei şi fu vie.—Care a fost lovită de 
Sabia Spiritului din manile Reformatorilor, dar nu 
aşa puternic ca să o ucidă.—Evr. 4:12.  
13:15. Şi i se dete să dea spirit Chipului fearei.—„Să 
i se dea suflare" de viaţă, spune textul grec al 
Bibliei. „Să va observa, din versul 15, că a doua 
feara a avut puterea să dea Chipului viaţă, sau putere 
de respirare. Marea Bri-tanie a avut această putere, 
prin care s-a făcut posibilă naşterea şi funcţionarea 
Ligei Naţiunilor, sau a combinării celor trei 
elemente şi forţe supra stăpânitoare ale ordinei 
prezente—politică, financiară şi eclesiastică—cu 
mărturisi-tul scop de a stăpâni toată lumea."—T. V. 
-21-137. 
Şi se vorbească Chipul fearei, şi se facă să fie 
omorîţi câţi nu se vor fi închinat chipului fearei.—
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„Cu alte cuvinte, Marea Britanie într-o înfăţişare de 
Meluşel, a întrebuinţat puterea şi influenţa ei 
politică, financiară şi eclesiastică să sufle viaţă în 
nările Alianţei nesfinte a Ligei Naţiunilor— 
elementele combinate ale financiarilor, politicianilor 
şi a eclesiaticismului necredincios,—şi în mod 
bestial caută să. facă pe toţi de pe pământ ce nu s-ar 
conforma dictaturei lor, fără viaţă, politic, comercial, 
religios şi altcum. Un document găsit la locuinţa din 
New-York a lui Şir William Wiserman, şeful 
Serviciului de Detectivi al Marei Britanii în 
America, şi adresat onor. David Lloyd George 
[premierul Britanici], în 1919, spune următoarele: 
„In scurtă vreme noi trebuie să aducem pe America 
în Imperiul nostru. Dumnezeu să ne ajute, nici nu 
putem face alta. Primul pas cu succes în direcţia 
aceasta, a şi fost luat. Preşedintele Wil-son a 
acceptat planul nostru pentru alcătuirea unei Ligi a 
Naţiunilor, pregătit de noi pentru dânsul. Acest plan 
noi l-am ţesut în tratatul de pace în aşa formă încât 
lumea trebuie să primească de la noi Liga sau să 
continue războiul. In substanţă, Liga e Imperiul 
Britanic cu America admisă în el ca o colonie a 
noastră." 
„Această putere de constrângere sau bestială a fost 
exercitată nu numai în Statele-Unite şi Canada, ci în 
toată lumea; iar prin toate aceste manevre politice, 
financiare şi religioase pentru subjugarea lumei, 
Marea Britanie stătea în faţa lumei cu o faţă inocentă 
de meluşel şi cu coarnele ei ascunse, şi pretindea a 
exercita puterile ei, împreună cu Wilson şi alţii, 
pentru a asigura democraţia în lume. Diplomaţia este 
numai un alt nume pentru politică isteaţă, dar mai 
ales vicleană. Satan este meşterul experienţat al jo-
cului politic. El este dumnezeul acestei lumi, sau al 
ordinei prezente. (2 Cor. 4:4; Ef. 2:2) El a folosit 
ageritatea şi dibăcia minţei politicianilor şi 
diplomaţilor Britanici pentru ducerea la îndeplinire a 
planului său de a robi lumea, şi obiceiului său 
străvechi, din timpurile sale glorioase, i-a reuşit de 
minune." 
„Politica aceasta a fost ţinută de întreg 
eclesiasticismul Catolic şi Protestant, fapt pe care îl 
dovedeşte următoarea declaraţie oficioasă a 
Consiliului Suprem al Federaţiei Bisericilor, care aşa 
zice: „Liga Naţiunlor nu numai că este un expedient 
al Păcii; ci, de fapt, ea este înfăţişarea politică a 
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Liga Naţiunilor 
este înrădăcinată în Evanghelie. Ca şi Evanghelia în-
săşi, ţinta ei este pace pe pământ şi bunăînvoire între 
oameni. Biserica [nominală—N. T.] poate să-i deie 
un spirit de bunăvoinţă [să-i insufle viaţă], fără de 
care nici o Ligă a Naţiunilor nu poate să existe."—T. 
V. -21-136, 138. 
13:16. Şi face pe toţi.—„Stăpânirea bestică, ce a pa-
radat în numele lui Dumnezeu şi în haina 
creştinizmului, stă într-o poziţie, desigur sub 

caracterizarea Profetului Daniil ca fiind urâciunea 
pustiirei. Ea se aşează într-o poziţie în care nu i se 
cade, să aşează în locul împărăţiei lui Dumnezeu şi 
contrară aceştia; şi cu toate că doreşte ca noroadele 
să cinstească pe Dumnezeu cu buzele, totuşi sunt ce-
ruţi şi obligaţi ca cu mima, manile şi banii lor, să 
servească stăpânirilor pământeşti, mai ales celor 
cuprinse în Chipul fearei—spunând în efect: 
„pământul este al nostru şi toate bunătăţile de pe el; 
Dumnezeu steie departe de el." Şi conform acestei 
rătăcite convingeri, ei încearcă de a sili pe cei mici şi 
pe cei mari, pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe liberi şi 
pe robi, să se închine fearei, însuşindu-şi puteri, 
onoare şi respect, care se cuvin numai lui 
Dumnezeu. Ei fac ca noroadele să primească pe 
mâna lor semnul fearei [să-şi întrebuinţeze puterile 
în folosul acestor sisteme] şi pe frunţile lor—
obligându-i să fie în deplină simpatie cu ordinea şi 
politica fearei. Este cineva care să se îndoiască, că 
aceasta este urâciunea prezisă prin Profetul Daniil, 
care pustieşte şi Va continua a face aceasta până la 
sfârşit, după cum a spus Domnul"?—Daniil 9:27; 
Mat. 24:15; T. V. -21-136. 
„Cel ce face este feara, forţa sau influenţa ce rezultă 
din combinarea elementelor eclesiastic şi politic, şi 
prin a cărei putere sunt cauzaţi toţi aceia care fac 
parte din ea— direct sau indirect—să-i cadă înainte, 
s-o onoreze, respec-teze, să-i deie supunere, 
ascultare şi să o sprijinească su-punându-se 
ordinelor ei şi să stăpânească prin forţarea con-
ştiinţei, şi dacă este necesar, prin recurgere la 
violenţă."— T. V. -21-137. 
Pe cei mici şi pe cei mari.—„Se va observa cum 
împart Scripturile pe cele trei clase cari formează 
feara. întâi sunt numiţi cei mici şi mari. Cei mari 
sunt puternicii sistemului eclesiastic ca—Papii, 
Mitropoliţii, Episcopii, etc., pe când cei mici, sunt 
luminele eclesiastice mai mici, cari întotdeauna 
urmează celor mari."—T. V. -21-137. 
Şi cei bogaţi şi cei săraci.—„A. doua clasă sunt cei 
bo-gaţi şi cei săraci. Cei bogaţi sunt oamenii 
finanţelor, bancherii, magnaţi, etc., şi în general 
profitorii lumii, cari prin întrebuinţarea banilor 
acaparează puterea şi politica lumii; iar cei săraci 
sunt financierii şi bancherii cu puterea financiară 
mai mică, cari urmează cu bucurie dictaturei şi -or-
dinelor profiterilor mari."—T. V. -21-187 
Pe cei liberi şi pe cei robi.—„Cei liberi sau de sine 
stătători sunt şefii partidelor politice din lumea 
întreagă, cari vorbesc cum le place şi cum îi taie 
capul, având absolută libertate de a vorbi—şi de 
obiceiu, vorbind totdeauna în armonie cu profitorii 
mari şi căpitanii bogăţiei; pe când cei robi sunt bieţii 
înşelaţi, a căror drum este croit pentru ei de cei 
liberi, şi aceştia urmează fără murmur unde-i conduc 
capii lor. La toate cele trei clase conştiinţa celor din 
categoria inferioară este mai întâiu dominată de cei 
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superiori, fapt care conduce la dominarea întregei 
persoane şi a mişcărilor ei. Aceste trei grupări, sau 
clase fac pe feara, care este hotărîtă să stăpânească 
în deplină nesocotinţă de drepturile şi libertăţile 
noroadelor."—T. V. -21-137.  
 Ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă.—
„Cuvântul semn de-aici este simbolul caracterului. 
Eclesiasticii, pretinzând că urmează şi sunt 
reprezentanţii Domnului pe pământ, ar trebui să aibă 
şi se poarte sigilul, semnul sau pecetea de caracter a 
Domnului; însă, trist, ei manifestă caracterul fearei, 
iar cei cari le urmează lor, au tot acela caracter. 
Oamenii finanţelor, bogaţii, politicianii profesionişti, 
şi toţi aceia cari depind de aceştia, nu fac nici cea 
mai mică pretenţie la un caracter în asemănarea 
Domnului, ci în mod sincer şi deschis, recunosc şi se 
identifică cu caracterul fearei, hotărîţi fiind de a 
stăpâni fără socotinţă de urmări sau drepturile altora. 
„Mâna este simbolul puterii întrebuinţate. Toţi aceia 
cari formează pe feara sau sunt într-un fel sau altul 
înrudiţi cu ea, îi face să-şi însuşiască şi să înfăţişeze 
caracterul ei, şi totodată funcţiunele şi puterile lor, 
financiare, politice sau altfel, să le exercite după 
trăsăturile ei de caracter."—T. V. -21-138. 
Sau pe fruntea lor.—„Fruntea—locul inteligenţei—
ar arăta să însemne pe o clasă care nu manifestă în 
mod deosebit caracterul fearei, dar totuşi cu mintea, 
cu inteligenţa şi pentru ca să placă fearei, ei îi 
încuviinţează purtarea fie prin grai în public sau 
conformare cu ordinele ei."— T. V. -21-138. 
13:17. Ca să nu poată cineva cumpăra sau vinde.—
„A cumpăra sau vinde înseamnă a face negoţ, a 
trafica cu marfă. Negustoria unui Creştin adevărat 
este de a răspândi vestea despre împărăţia lui Mesia; 
iar aceştia negustoresc adevărul. Creştinătăţii 
nominale i se dă în privinţa aceasta un teren deschis 
şi liber, fără să fie supărată de cineva, şi în general 
să facă tot ce-i place în urmarea căilor sau pro-
pagarea proectelor ei; pe când, faţă de alţii, şi mai 
ales de aceia cari vestesc adevărul dumnezeesc şi 
adevăratul creştinism, să pun mari străduinţi de a-i 
suprima în favoarea proectelor şi teoriilor omeneşti, 
şi fără îndoială, aceasta putere ea o va exercita până 
la sfârşit."—T. V. -21-138. 
Afară de cine are semnul fearei.—„Acei care au şi 
manifestă caracterul ei, sau cari prin simpatizând cu 
ea, o su-poartă."—T. V. -21-138. 
Sau numele ei.—„Copii poartă numele părinţilor lor. 
Membrii unei familii au toţi acelaş nume. Toţi aceia 
cari fac parte din sistemul fearei, sunt din familia ei, 
şi-i poartă numele."—T. V. -21-138. 
Sau numărul numelui ei.—„Numărul de aici vine de 
la cuvântul grec arthimos, şi arată măsura relativă 
dintre cantităţi sau lucruri de acelaş fel. O cantitate 
înseamnă sau o sumă hotărîtă sau una evaluată. 
Lucrul principal despre, care e vorba aici, este 
exerciţiul relativ al puterii stăpâni-toare a lumii. 

Creştinii adevăraţi au totdeauna înaintea minţii lor 
planul şi orânduirea dumnezeească pentru ocrotirea 
şi cârmuirea omului, împreună cu binecuvântările ce 
vor rezulta din o astfel de cârmuire. Feara, după cum 
se înfăţişează. prin combinaţiunea ce formează Liga 
Naţiunilor, s-a pus în locul împărăţiei lui Mesia; 
adică, este o instituţie imperfectă înfiinţată de 
oameni, care-şi propune să îndeplinească pe pământ 
ceea ce numai împărăţia lui Mesia poate şi o va face. 
Ea este o putere omenească, sau Baalism ridicat în 
contra orânduirei dumnezeeşti, şi potrivnic in-
tereselor împărăţiei lui Dumnezeu pentru 
binecuvântarea omului. 
13:18. Aici este înţelepciunea: cel ce are minte să 
socotească numărul fearei.—„Aici Domnul pare a-i 
zice clasei Ioan: „Vino acum, şi te voiu conduce să 
vezi adâncimez acestui mister; îţi voiu arăta ce 
înseamnă toate acestea: şi de ai urechi de auzit, vei 
auzi şi vei înţelege." Cuvintele textului opresc 
cugetul că înţelepciunea aceasta să va da alt-cuiva 
afară de cei-ce posed mintea spirituală, deoarece 
Apostolul spune în mod hotărît, că un om firesc nu 
primeşte lucrurile spiritului, şi nici nu le poate 
pricepe; şi deaceea, pentru el sunt fără înţeles şi fără 
însemnătate, ba, cum spune el mai departe, aceste 
explicări îi apar omului firesc ca nebunii, (l Cor. 
2:14) Prin urmare, trebuie să deducem, că numai 
aceia ce au mintea spirituală şi sunt astfel în stare să 
discearnă lucrurile spiritului, vor putea înţelege 
însemnătatea acestui număr. Fiind astfel, suges-
ţiunea dată până acum că numărul acesta s-ar refera 
sau aplica Papei de la Roma, nu pare de loc 
întemeiată. Părere că numărul acesta s-ar aplica 
Papei de la Roma a fost mai întâi emisă de unul care 
n-a pretins să aibă nici un fel de discernământ 
spiritual, şi este de aşa natură încât orice om firesc o 
poate vedea; şi aceasta de sigur este deajuns pentru a 
nu o primi ca tălmăcirea adevărată a numărului. O 
altă pricină de ce nu s-ar putea aplica numărul acesta 
. Papei, este şi aceasta: Din cuvintele Domnului 
reiese clar, că numărul acesta să referă unei feară, 
pentru că El zise: „Cel ce are urechi să socotească 
numărul fearei, căci este număr de om." Prin 
urmare, dacă numărul se referă sau aplică Papei, 
atunci trebuie să spunem că Papa este feara; şi, de 
sigur, nimeni nu va crede în mod serios că Papa 
personal este feara descrisă în Apocalipsul. Insă 
când vedem că feara constă dintr-un sistem alcătuit 
din diferite elemente ce exercită forţă şi putere prin 
violenţă, pentru îndeplinirea unui scop comun, 
atunci vedem numai decât că numărul trebuie aplicat 
acelora cari alcătuesc feara."— T. V. -21-138. 
Căci este număr de om.—„Astfel să spune răsvedit, 
că această înseamnă o măsură după măsura omului; 
şi am putea pune cuvintele în modul următor: 
„Pentru că această măsură este măsura cu care 
măsură omul"—nu măsura cu care măsură 
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Dumnezeu. De aceea, să dovedeşte cât se poate de 
clar, că scopul fearei este remediul omenesc prin 
ordinea alcătuită de ea spre deosebire şi în 
contrazicere cu cel dumnezeesc—pentru stăpânirea 
şi binecuvântarea lumii; iar grupările sau clasele de 
oameni ce compun feara, măsură sau aseamănă 
aranjamentul lor omenesc cu cel dumnezeesc, şi 
pornind de la punctul acesta, ei ajung la încheierea, 
că metodele şi orânduielile dumnezeeşti sunt bune 
pentru cer, dar cele făcută de om [de ei], sunt cele 
mai bune pentru pământ. De aceea, capacitatea de 
cârmuire şi maximul de bine este măsurat după 
măsura omului."— T. V. -21-139, 138. 
Şi numărul ei.—„Iarăşi, este interesant a observa 
cum pun Scripturile pe aceste clase; şi punerea lor 
pare să arate gradul de răspundere al fiecăreia. 
Numărul se citeşte astfel: 1) ş ase sute [600]; 2) 
şaizeci [60]; şi 3) şase [6]. După ordinea observată 
în text, şase sute reprezintă pe clerici, şaizeci pe 
giganţii financiari, bancheri şi profiteri, iar ştise 
reprezintă pe politiciani profesionişti. In simbologia 
Bibliei, numărul şase reprezintă complect secular; 
adecă, complect după măsura omului, care este o 
măsură potrivnică măsu-rei dumnezeeşti. Ce număr 
am folosi noi dacă ar trebui să măsurăm un lucru 
dumnezeesc? Desigur, că numărul şapte; deoarece 
acest număr este întrebuinţat de Scripturi pentru a 
reprezenta lucruri dumnezeeşti, cari sunt complecte, 
desăvârşite. Planurile omului sunt cu totul 
nemulţumitoare, imperfecte, incomplecte, şi 
necorespunzătoare. Ele nu pot fi nici pe departe 
asemănate cu ordinea dumnezeească, necum puse să 
înlocuiască aceea ordine. Vedem cum acest număr 
de la 6 să ridică la 666, sau de trei ori câte şase, un 
număr, eare din punctul de vedere omenesc, 
reprezintă absolută complecţie—sau, puse lucrurile 
altfel, cel din urină cuvânt ce s-ar putea zice în 
favoarea aranjamentelor înfăptuite pentru cârmuirea 
lumii de om. 
„Că acesta este gândul acelora cari au format Liga 
Naţiunilor, să poate vedea foarte bine din cuvintele 
lor. Ecle-siasticii sau clericii, salută Liga Naţiunilor 
ca „înfăţişarea [expresia] politică a împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ." Membrii delegaţiunilor de 
Pace au desemnat-o ca „Mântuitorul Lumii"; iar 
primul ei preşedinte, Woodrow Wilson, a proclamat 
sus şi tare, că lumea trebuie să primească Liga 
Naţiunilor ca ultima şi. unica speranţă a ei. Aşa dară, 
cele trei elemente ce alcătuesc Liga, au spus lumei: 
„Liga Naţiunilor este ultima culme a străduinţei 
omeneşti de a stabili un guvernământ ideal pe 
pământ"; şi la altarul ei trebuie să se închine toţi 
locuitori lumii, iar aceia care nu vor, sunt supuşi 
violenţei şi represiunii."—T. V. -21-139. 
Este şase sute.—„Şase fiind simbolul imperfecţiunii, 
este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, şi prin 
urmare reprezintă o stare inculpabilă. Şase înmulţit 

cu una sută [100 X 6 — 600] arată pe clerici ca cei 
mai vinovaţi înain- 
tea lui Dumnezeu, pentru că ei îşi luară asupra lor 
obligaţiunea de a învăţa adevărul în ce priveşte 
împărăţia lui Mesia, de a vesti oamenirei pe Christos 
şi împărăţia Sa, şi nu a vesti aranjamentul pus la cale 
de Satan pentru a nimici speranţa în împărăţia lui 
Dumnezeu şi a lui Christos." —T. V. -21-139. 
Şaizeci.—„Şase înmulţit cu zece [10 X 6 = 60], arată 
că profitorii, bancherii şi în general căpitanii 
averilor, sunt de zece-ori mai vinovaţi, decât 
polticianii, deoarece banii sunt putere şi ei exercită 
această putere prin folosindu-se de banii mulţi ce-i 
au la dispoziţie pentru a corupe politica ţărilor şi a 
lumii."—T. V. -21-139. 
Şi sase.—„Şase reprezintă pe clasa politicianilor 
acestui sistem, care vorbeşte în vileag şi cum îi 
place. Vedem deci nesfânta treime a imperfecţiunii, 
formând ceea ce este urâciune înaintea lui 
Dumnezeu. De aceea, închiem, că atunci când Isus a 
spus că numărul este număr de om, El a înţeles să ne 
deie cugetul unui lucru format de om şi pus ca să ia 
locul împărăţiei Mesianice, un sistem care va forma 
pe feară. De aceea, 666 în loc de a se refera sau 
aplica unui singur individ, este foarte clar că 
reprezintă elementele combinate ale pământului, 
eclesiastic, politic şi financiar, cu întreaga suită şi 
sprijinitorii lor, punând la cale o domnie care este 
determinată să stăpâniască cu orice preţ, care este 
bestică în caracter şi prin urmare o stăpânire prin 
violenţă."—T. V. -21-139. 
 

„Ce nebunie, deci" strigă criticul infidel, 
Cu zimbet batjocurilor şi ochi gravi privind o lume 

de fer. 
Câtă vreme fort către fort şi post către post repetă, 

Neîncetata provocare a sunetului de tobă a unei 
armate gata; 

Peste pământul verde sunetul clopotelor bisericeşti, 
dau uratul 

Iar sunetul tobelor de la apelul de dimineaţa al 
taberei, 

le ţine tactul. 
A visa de pace, în mijlocul unei lumi înarmate; 

De naţiuni înfrăţite, când sângele este vinul de care 
sunt îmbătate; 

De săbii transformate în fere de plug, farmecul 
Scripturilor 

Trebue o credinţă puternică într-un viitor de 
strămutare 
a munţilor. 
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APOCALIPSUL 14 
 

CELE CINCI VESTIRI ALE SECERIŞULUI 
 
14:1. Şi văzui, şi iată Meluşelul.—Vezi Apoc. 5:6; 
13:8; Ioan 1:29, 36; Fapte 8:32: l Pet. 1:19. 
Stând pe muntele Sion.—Reîntoarcerea Domnului 
este înfăţişată aici ca îndeplinită, sfinţii înviaţi din 
somnul morţii, şi numărul celor chemaţi deplin. 
Aceasta s-a îndeplinit în 1878. (Apoc. 11:17) La 
acest timp Domnul nostru şi-a luat marea sa putere 
şi a început Domnia Sa. 
Şt cu Dânsul o sută patruzeci şi patru de mii.—Vezi 
Apoc. 7:4. 
Arând scris pe frunţele lor.Vezi Isa. 44:5; Apoc. 7:3; 
Ex. 13:9; 28:26-38; Deut. 6:8; W. T. -07-265; Ezek. 
9:2-6. 
Numele Său şi numele Tatălui Său.—Cât de frumos 
şi cât de adevărat, că noi avem atât pe Tatăl cât şi pe 
Fiul în mintea noastră, pe când trinitarianii au numai 
o ideie confuză şi rătăcită despre Amândoi. 
14:2. Şi auzii glas.—Vestea Adevărului Present din 
gura sfinţilor Domnului dincoace de văl. Ei sunt pe 
Muntele Sion cu mintea spirituală. 
Din cer.—„Noi suntem aşezaţi împreună în cer în 
Christos."—Ef. 2:6; Apoc. 13:6. 
Ca vuet de ape multe.—O mare revărsare de 
adevăruri, în multe limbi.—Apoc. 1:15; 19:6. 
Şi ca vuet de tunet mare.—Şapte tunete, cele şapte 
Volume ale Studiilor în Scripturi.—Apoc.8:5; 10:3, 
4. 
Şi glasul pe care-l auzii ca al chitariştilor cântători 
cu chitarele lor.—„Scripturile Noului şi Vechiului 
Testament formează ceea ce Domnul însuşi numeşte 
„Harfa lui Dumnezeu." (Apoc. 15:2) Iar diferitele, 
mărturii ale Legii şi profeţiilor sunt cele câteva 
coarde de pe Harfa aceasta, cari, când sunt acordate 
de Spiritul Sfânt ce locueşte în inimele noastre, şi 
atinse de degetele servitorilor devotaţi şi a cer-
cetătorilor după Adevărul divin, aduc cele mai 
încântătoare melodii ce au întrat cândva în urechile 
muritorilor."—F233; Apoc. 5:8. 
14:3. Şi cântă cântare nouă.—Domnul în mod 
particuIar a promis că, în timpul Secerişului 
acestuia, El va scoate din Magazia Sa lucruri noui. 
(Mat. 13:52; 24:45) „In mod simbolic El arată că 
vestea Harului sau Evangheliei Sale în zilele din 
urmă ale Vârstei Evanghelice, să va deosebi atât de 
mult de veştile obişnuite, numite în mod greşit 
Evanghelie, încât aceste în adevăr vor părea că sunt 
un cântec nou."—W. T. -00-37; Apoc. 5:9; 15:3. 
înaintea Tronului.—Adecă, vestea în gura sfinţilor în 

timp ce sunt încă pe pământ. Aseamănă Apoc. 4:5 şi 
5:6. 
Şi înaintea celor patru fiinţe.—Fiecare declaraţiune 
sau mărturisire a Adevărului prezent are ca obiect 
desfăşurarea uneia sau alteia din atributele 
dumnezeeşti—Dreptatea, Puterea, Iubirea şi 
înţelepciunea. Totul ce noi facem în serviciul 
Adevărului este făcut sub ochii sau privirea 
acestora,—Apoc. 5:7-10. 
Şi a bătrânilor.—Profeţiile. La orişice mişcare a 
noastră în răspândirea adevărului, noi îndreptăm 
privirea şi atenţiunea oamenilor la profeţii şi 
îndeplinirea lor. De câte-ori Domnul nostru a spus 
că El face aceasta sau aceea pentru ca „să se 
împlinească ce s-a zis prin gura" unuia din Profeţi. 
Şi nimenea nu putea să înveţe fără numai cei 144, 
Nimic nu e mai clar că trebuie să fii cumva un 
„biruitor" asupra lumii şi spiritului ei, care pătrunde 
şi stăpâneşte Creş-tinismul nominal, înainte de a 
avea curajul să cânţi cânte cul nou—de a putea 
mărturisi înaintea oamenilor lungi-mea, lăţimea, 
înălţimea şi adâncimea bunătăţii şi graţiei)  Planului 
Divin, a cărui centru este Isus şi sacrificiul Său.  
Tuturor celorlalţi, „frica de om le aduce cursă", şi le 
în- chide gurile de a desfăşura înaintea oamenilor 
„virtuţile  Aceluia care ne-a chemat de la întunerec 
la lumina Lui minunată,"  „Dară poporul care  
cunoaşte  pe  Dumnezeul  său [Caracterul şi Planul 
Său], va fi tare, şi va face lucruri  mari," şi asemenea 
Apostolilor din vechime, vor simţi a zice: „Judecaţi 
dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm 
mai mult de voi, decât de Dumnezeu? căci noi nu 
putem să nu vorbim cele ce am văzut şi auzit,"—
Dan, 11:32; Fapte 4:19, 20."—W. T. -00-37. Cei 
răscumpăraţi de pe pământ.—Agorazo, câştigaţi pe 
piaţă.—E429.  
 14:4.Aceştia sunt care nu avură afaceri cu femei; 
căci sunt curaţi.-,,Toţi tălmăcitorii Bibliei 
Protestanţi, recunosc că Apocalipsul vorbeşte în 
mod deosebit de două Femei ; una Femeia 
adevărată, Clasa Miresei; cealaltă Femeia falsă; iar 
Protestanţii în jeneral înţăleg că Femeia falsă 
reprezintă pe Papizm. Apoi iarăşi, alţi Protestanţi 
înţăleg că scripturile cînd vorbesc de Mamă şi 
Fete,ele se referă la Papizm, iar prin fete la  
denominaţiunile sau sectele ce au eşit din ea, şi-i 
poartă într-o măsură mai mică sau mai mare 
semnele, firea şi în general au caracteristica ei. 
Biblia declară că Biserica adevărată este o Biserică 
Virgină; adică, nu stă în unire cu lumea sau n-are in-
terese comune cu ea, şi că aceasta este greşala mare 
ce a făcut-o biserica dintâi în părăsind pe Christos ca 
viitorul ei Mire şi a devenit unită cu Roma Păgână. 
Aceasta a fost o unire nepermisă; pentrucă ca 
Mireasa lui Christos, ea n-avea dreptul să se uniască 
cu vre-o stăpânire pământească; de aceea, unindu-se, 
cu împăratul Eoman, ea şi-a pierdut starea ei 
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neatârnătoare. Trebuie să ne aducem aminte, că 
expresia „desfrânată," întrebuinţată în Apocalipsul, 
este numai un termen simbolic; şi nimic mai mult 
sau în alt mod nu are să fie înţeles din aceasta. 
Dumnezeu vorbeşte de unii din copii Săi ca fiind în 
Babilon. Babilon este numele care să aplică Mamei, 
sistemului Papal, iar Fi-cele au acelaş nume. Babilon 
înseamnă confuzie, amestecătură şi legătură 
necurată. Unii sunt în Babilon, dar nu ca parte din 
el, ci precum erau fii lui Israel robi în prinsoarea 
Babilonului, dar nu erau babilonieni. La timpul 
cuvenit, Dumnezeu a trimis vestea Sa tuturor 
izraeliţilor cari să aflau în prinsoarea Babilonului, şi 
cari ar dori să iasă din el, să se întoarcă la Domnul 
Dumnezeul lor şi în ţara promisiunii. Regele Cir a 
dat aceasta poruncă, şi mulţi din ei sau reîntors. 
„Nime nu este chemat afară din Babilon până ce el 
nu aude glasul Domnului. Astfel voi, ca şi mine, 
poate am fost în Babilon timp de mai mulţi ani, fără 
să fim responsabili sau să fim vinovaţi de vre-o 
necurăţenie; noi nu eram pângăriţi, pentru că nu 
ştiam mai bine. Dar Domnul zice: „Eşiţi afară dintr-
însul poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi ai păcatelor 
lui." Aceasta înseamnă că voi nu sunteţi încă părtaşi 
ai păcatelor lui; voi, poporul Meu, sunteţi în el, dar 
nu parte din el. Eu nu eram responsabil pentru ceea 
ce era băgat în capul meu din copilărie, şi Dumnezeu 
nu mă tine pentru aceste responsabil, nici pe voi sau 
altcineva. Dar după ce am ajuns să cunoaştem marile 
greşeli pe cari le învaţă sistemul Babilonic, din acel 
moment noi suntem răspunzători. Noi am spus 
lucruri despre Tatăl ceresc, cari nouă ne-ar fi ruşine 
să le spunem dacă ar fi ale noastre sau ale părinţilor 
noştri pământeşti. 
„Noi am spus că El a creat o lume, a umplut-o cu 
fiinţe omeneşti, şi precum El ştia ce face de la 
început, având deplină putere şi înţelepciune, de 
aceea, El de la început a plănuit să osândească pe 
999 din fiecare 1000 de oameni, El astfel premeditat 
i-a creiat să-i chinuiască vecinie în-tr-un loc plin de 
draci cu furci şi foc şi felurite torturi; şi că El făcu 
un loc mare numit Iad, în care îndeplineşte toate 
aceste lucruri diavoleşti. Nici un om cinstit n-ar chi-
nui în modul acesta un cloţan, adică să-i hotărască 
aceasta soartă înainte de a se naşte, şi tot înainte de 
naştere să-i hotărască un chin vecinie. Acuma, însă, 
odată ce am văzut că aceasta învăţătură este o 
batjocură asupra lui Dumnezeu, odată ce vedem că 
ea a izvorît din capul marelui nostru Duşman, 
Diavolul—după ce vedem ce defăimător şi lipsit de 
raţiune şi temei este acest lucru dacă, şi după ce am 
văzut toate acestea, noi mai suntem dispuşi să susţi-
nein şi să sprijinim sistemele pămînteşti să le dăm 
viaţa, noastră, puterea, talentul şi mijloacele noastre, 
pentru sus-ţinerea acestor învăţături diavoleşti, 
atunci noi suntem mai răi şi mai inculpaţi decât ori 
care altul în el; decât toţi ceilalţi cari încă nu Ie văd. 

Ce drept are cineva să steie într-o denominatiune şi 
să nege în public sau privat învăţăturile acelei 
denominaţiuni? El se dovedeşte pe sine un trădător 
şi înşelător, mărturisind că crede ceea ce el ştie că nu 
crede, mărturisind să înveţe ceea ce el ştie că nu e 
aşa: sau, cu alte cuvinte, învaţă ceea ce ştie că este 
greşit, şi mărturiseşte ceea ce el nu crede de loc. 
întreagă această procedură este greşită; iar unii ca 
aceştia sunt pângăriţi cu Femei. 
„Dar aceia cari văd deosebirea dintre dreptate şi 
minciună, adevăr şi eroare, şi când văd, ies din el, 
aceia care să alătură de partea adevărului, aceştia îşi 
scapă sufletele lor din Babilon. „Fugiţi din Babilon! 
şi mântuiţi-vă fiecare viaţa.".Nime nu e obligat de a 
fugi sau ieşi până ce nu vede că el e în Babilon; dar 
numai amintirea unui Babilon este deajuns ca fiecare 
Creştin cinstit să facă o cercetare amănunţită şi 
desăvârşită, ca să ştie ori de este sau nu în Babilon. 
Dacă el zice—„Bine, glasul lui Dumnezeu zice, fugi 
din Babilon, şi eu cred că sistemul este Babilon, dar 
eu nu doresc să privesc în lăuntrul acestei chestiuni 
de frica să nu o găsesc adevărată." Aceasta înseamnă 
că el este neo-nest, că el să pângăreşte pe sine. 
Există numai un singur  mod de a fi pe deplin onest, 
şi acesta este de a privi la fapte aşa cum ele să 
prezintă." [Pastor Russell] „Că aceste cuvinte se pot 
înţelege numai în mod spiritual, pare că rezultă din 
tonul simbolismului Apocaliptic:—Vezi versiunea 
despre Mire şi Mireasa, despre Desfrânată şi 
desfrânările ei. In alt loc avem limbajul Psalmului 
45, a Cântării Cântărilor, Profeţia lui Osea, şi mai 
presus de toate, 2 Cor. 11:2.—„V-am logodit unui 
Bărbat, ca să înfăţişez lui Chri-stos o Fecioară 
curată."—Cook. 
Aceştia sunt cari urmează Meluşelului.—Dincoace 
de văl.  
Ori unde ar merge.—Aceia cari lipsesc „a umbla în 
lumină precum El este în lumină" vor afla mai 
curând sau mai târziu că ei „umblă în întunerec", 
pentru că lumina merge înainte şi pe ei îi lasă în 
întunerec.—l Ioan 1:6, 7; Prov. 4:18. 
Aceştia fură răscumpăraţi dintre oameni.—Ei 
formează o clasă aparte, separată dintre oameni, 
„înţelesul este acela al unei cumpărări publice; şi în 
toate locurile unde este întrebuinţat cuvântul acesta, 
agorazo, în Testamentul Nou, dă un înţeles deplin 
comercial. Atragem, în mod special, atenţia asupra 
înţelesului acestui cuvânt, fiindcă există o aplecare 
de a nega că noi am fi fost răscumpăraţi, sau în-
treaga rasă omenească, cu un preţ corespunzător de 
răscumpărare pentru eliberarea omului de sub 
blestem—o tendinţă care creşte din ce în ce, şi care, 
încearcă să răstoarne cre-dinţa adevărată dată 
sfinţilor."—E430. 
Pârgă lui Dumnezeu şi meluşelului.—„Binevoind 
ne-a ce con-ceput prin cuvânt de Adevăr, ca să fim 
noi o pârgă a făpturilor Sale." (Iac. 1:18) „Separaţi 
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de întreaga massă ca absolut ceea ce e mai bun.-
Num: 18:12."-Deut. 26:2. 
14:5.    Şi în gura lor.—Spre deosebire de 
minciunile Profetului Mincinos. 
Nu fu găsită minciună.—Ei au crezut pe deplin în 
cele ce au învăţat şi mărturisit.—Psa. 15:2, 3. 
Pentru că sunt desăvârşiţi.—„Fără greşală se vă 
pună înaintea mărirei Lui, desăvârşiţi în veselie."—
Iuda 24; Ef. 5:27; Psa. 15:2-6. 
14:6. Şi văzui alt înger.— Planul Divin al Vârstelor, 
Volumul I al Studiilor in Scripturi. 
Sburând prin mijlocul cerului.—„De la o margine a 
cerurilor până la cealaltă margine a lor", printre 
noroadele Creştinismului de toate colorile.—Mat. 
24:31. 
Având Evanghelia vecinică.—Aceiaşi Evangehlie 
predicată de Tatăl ceresc (Gal. 3:8), Domnul Isus 
Christos (Ioan 10:16), sfinţii Apostoli (Fapte 15:13-
18), sfinţii Profeţi (Fapte 3:19-24) şi sfinţii îngeri 
(Luca 2:10, 13, 14); dar cu desăvârşire negată de 
preoţi. 
Ca să binevestească pentru cei cari şăd pe 
pământ.— Creştinilor independenţi.—Apoc. 13:13, 
14. 
Şi pentru orice neam şi seminţie şi limbă şi popor.— 
In-tregului neam omenesc, viu şi mort, în toate 
limbile. l Tim. 2:4-77 
14:7. Zicând cu glas mare.—Prin răspândirea a 
milioane de exemplare pe întreaga suprafaţă a 
pământului. [Volumul I din Studii în Scripturi a fost 
tradus şi tipărit în 19 limbi, cu o circulaţie de cinci 
milioane până acuma]. 
Temeţi-vâ de Dumnezeu şi daţi-i mărire.—Mai bine 
decât crezurilor, sectelor şi preoţilor. 
Fiind că veni ceasul judecatei Lui.—ZOREILE 
MILENIALE, Zorile Zilei de Judecată de una mie ani 
a lui Christos, s-au apropiat şi au început.—Apoc. 
15:4; 11:18. 
Şi inchinaţi-vă Celui care făcu cerul şi pământul şi 
marea.—Lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, 
Autorul tuturor lucrurilor.—Neem. 9:6; Psa. 33:6; 
124:8; Fapte 14:15; 17:24. 
Şi izvoare de apă.—Cuvântul Său trimis din cer.—
Ier. 2:13. 
 14:8.   Şi alt înger al doilea urmă.—Volumul II al 
Studiilor în Scripturi. 
Zicând, căzu, căzu Babilonul cel mare.—Capitolele 
7 şi 9 ale Volumului II se ocupă în mod special 
numai cu această temă. „Numele Babilon însemna la 
început „poartă de întrare la Dumnezeu"; dar mai 
târziu, în batjocură,, înţelesul i s-a schimbat în acea 
de amestecătură sau confuzie. In Apocalipsul 
numele acesta este aplicat în mod deosebit bisericii 
nominale, care din „poartă de întrare la Dumnezeu," 
ce era la început, a devenit „o poartă de întrare spre 
rătăcire şi confuzie," o amestecătură mizerabilă 
compusă mai cu seamă din neghină şi ipocriţi—o 

amestecătură pământească de ipocriţi mărturisiţi, în 
care juvaerele scumpe ale Domnului sunt îngropate, 
şi în care să ascunde toată frumuseţea şi strălucirea 
lor." (C153) „Numele Babilon a fost aplicat, nu 
numai capitalei Imperiului Babilonean, ci şi 
Imperiului însuşi. Babilonul, capitala, a fost cel mai 
măreţ, şi poate cel mai mare oraş al lumii vechi. El 
era zidit în formă de quadrat sau pătrat pe amândouă 
malurile râului Eufrat; şi pentru protecţie în contra 
năvălitorilor, el era înconjurat de un canal adânc plin 
cu apă şi împrejurat cu un sistem vast de ziduri 
duble, groase de la 32 până la 85 picioare, şi înalte 
de la 75 până la 300 picioare. De asupra zidului se 
aflau turnuri joase, cari, să zice, erau 250 la număr, 
aşezate pe amândouă marginile dealungul zidului, 
un turn în faţa altuia; iar în ziduri sau păreţi, să aflau 
100 porţi de aramă, câte 25 pe fiecare lăture, ce 
corespundeau cu numărul străzilor cari se întretăiau 
în unghiuri drepte. Oraşul era împodobit cu palate şi 
temple măreţe şi cu pră-zile războaielor." (D23; Ier. 
51:8; Apoc. 18:2) „întrebuinţarea, în cazul acesta, a 
aoristului [un lucru al trecutului îndepărtat, eşit din 
existenţă]—în sensul trecutului profetic—exprimă 
căderea cu siguranţă a antitipului. Vezi capitolele 
10:7; 11:18; 18:2; şi 15:1. Limbajul este luat din Isa. 
21:9, verbul arătând căderea puternică şi răsturnarea 
împărăţiilor.—Vezi Ezek. 30:6 şi Apoc. 17:10. Cu 
căderea Ba-bilonului, capitala împărăţiei nelegiuite a 
lumei, Testamentul vechi o aduce în legătură cu 
răscumpărarea poporului lui Dumnezeu.—Isa. 
13:19; 47:1; Ier. 51:1-10." 
Care a adăpat toate neamurile din vinul aprinderii 
des-frânării sale.—„Ruina tuturor naţiunilor de pe 
pământ să atribuie aici direct faptului, că Babilonul a 
îmbătat toate noroadele cu vinul [spiritul, influenta] 
fornicaţiunii sale— afilările sale lumeşti."—C164, 
104; Ier. 51:7; Apoc. 2:20; 17:2, 5; 18:3; 19:2. 
[Ruina prezentă a naţiunilor se datoreşte 
învăţăturilor greşite a capilor Babilonului antitipic]. 
14:9 Şi alt înger, al treilea le urmă.—Volumul III al 
Studiilor în Scripturi a urmat celui I şi al II-lea. 
Zicând cu glas mare.—Vestind pe faţă şi clar, în cap. 
2, 4 şi 6. 
Dacă să închină cineva fearei.—Sistemului Feară, 
Papismul. 
Şi chipului el.—Liga Naţiunilor.—Apoc. 13:11, 13, 
14, 15; 14:11; 15:2; 16:2, 3; 19:20; 20:10; Mat. 
24:24. 
Şi primeşte semn pe fruntea sa sau pe mâna sa.—
Vezi Apoc. 13:16, 17. 
14:10. Acela va bea din vinul aprinderii lui 
Dumnezeu. —Vestea Adevărului prezent, care 
pentru unii ca aceştia va fi foarte amar. 
Ce este turnat neamestecat.—Spre deosebire de 
vinul amestecat ce-l toarnă Babilonul oaspeţilor şei.-
Isa. 5:20-22. 
In paharul mâniei Lui.—„Domnul Dumnezeul 
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nostru ne-a adus la tăcere, şi ne-a adăpat cu fiere; că 
lui Dumnezeu am păcătuit."—Ier. 8:14; Isa. 51:17-
20; Ier. 25:26-28; Apoc. 18:6; 16:19; Psa. 60:3; 
75:8. 
Şi va fi muncit în foc şi pucioasă.—Oricine să 
închină, pleacă şi adorează aşezemintele şi 
învăţăturile omeneşti mai mult decât pe Dumnezeu 
şi Cuvântul Său, are parte de chinurile arătate aici. 
Doctrinele despre un iad cu foc şi chinuri sunt partea 
acestora toată viaţa lor.—Apoc. 9:17-19. 
înaintea îngerilor.—Lucrătorii Secerişului  dincoace  
de văl.—Mat. 13:39. 
Şi înaintea Meluşelului.—„In zilele Fiului Omului"; 
după ce a venit a doua oră. 
14:11. Şi fumul muncii lor.—„Un nume, care, spre 
deosebire de un verb [sau „cuvânt al timpului," cum 
îl numesc germanii], nu arată timp. Astfel „fumul 
muncii lor" poate să însemne un chin suferit odată 
pentru totdeauna, şi apoi să sfârşeşte. Nu e nimic în 
versul acesta ce ar îndreptăţii numai decât credinţa 
într-un chin vecinie. Intr-un mod similar, cuvântul 
„pedeapsă" sau „corectare" la Mat. 25:46 nu 
cuprinde de sine noţiunea de timp. Aseamănă 
Fac.19:28; Iuda 7."—[Weym]. 
„Iar cu privire la chinul vecinic: 
,,a) Doctrina aceasta nu se află nicăiri în 
Testamentul Vechi, sau vre-o amintire despre ea. 
Expresia de la finea Cărţii lui Isaia, cu privire la 
focul nestâns şi vermii neadormiţi, este pe deplin 
clar că se referă la cadavrele omeneşti de pe 
pământul fizic. 
,,b) Doctrina despre chinul etern, ca un fapt istoric, a 
fost adusă din Babilon de către Rabini. 
,,c) Sf. Pavel nu aprobă nici cât de puţin, şi nu face 
nici cea mai mică aluzie la ea. 
,,d) Apocalipsul spune, că nu numai moartea, ci şi 
iadul va fi aruncat în Lacul Focului. 
,,e) Biserica Creştină n-a susţinut-o niciodată în mod 
exclusiv până acum. 
,,f) De la Reformaţiune încoace ea a fost o chestiune 
deschisă în Biserica Engleză, 
,,g) Biserica Anglicană, prin ştergerea articolului 42, 
care afirma pedeapsa chinului vecinie, a declarat 
aceasta ches- tiune, în mod autoritativ, deschisă. 
,,h) Aceasta este aşa, în fapt şi adevăr. Nici eu, nici 
altul, care o neagă, nu poate fi desmoştenit sau să fie 
urmărit în mod legal, într-un mod oareşcare.—Rev. 
Chas. Kingsley, 9 Maiu, 1857."—W. T. -11-363. 
   In veci vecilor să urcă în sus.—Aducerea aminte 
despre nimicirea acestor sisteme de înşelăciune şi 
rătăciri va fi vecinică, o lecţie care nu va fi uitată 
niciodată—precum fumul, care continuă a se înălţa 
şi după un foc nimicitor, este o dovadă şi mărturie că 
focul şi-a îndeplinit misiunea. —Vezi Isa. 34:8-
10."—174; Apoc. 19:3. 
Şi n-au repaus zi şi noapte.—Să aşteaptă o 
îndeplinire literală a acestui lucru. (Apoc. 7:3) 

Câteva zile vor fi dea-juns pentru a satisface şi pe 
cel mai mare iubitor al religiei care învaţă chinul 
vecinie pentru majortitatea rasei omeneşti. Şi aceasta 
va fi o dreaptă răsplată pentru susţinerea acestei 
învăţături. 
Cei care să închină fearei şi chipului ei.—„Toţi vor 
fi de acord cu noi, că dacă ar fi cineva care ar vrea să 
susţie că versul 9 în adevăr învaţă că cineva să 
închină unei feară sălbatică sau unui chip al ei, 
atunci numai puţini oameni din ţările civilizate cad 
subt pedeapsa din versul .11; iar dacă feară, chipul 
ei, închinarea, vinul şi paharul, sunt termine 
simbolice,atunci chinurile,fumul,focul şi pucioasa, 
încă trebue să fie simbolice. Iad.83; Apoc.14:9. 
Şi dacă primeşte cineva semnul numelui ei.—De 
frică, simpatie sau alte motive.  
14:12. Aci este răoaarea stăruitoare a sfinţilor.-- 
Încercarea încoronătoare a lor. 
Cari păstrează poruncile lui Dumnezeu.—Poruncile 
lui Dumnezeu în decursul Secerişului sunt de a 
vesti—„Adu-naţi-mi pe cuvioşii Mei." „Fugiţi din 
Babilon, şi mântuiţi-vă fiecare viaţa; ca să nu periţi 
pentru fărădelegea lui."—Psa.50:5; Ier. 51:6. 
 Şi credinţa lui Isus.—„El şi-a pus sufletul Său 
pentru noi; şi noi datori suntem să punem sufletele 
noastre pentru fraţi." (l Ioan 3:16) Turma cea Mare 
sunt fraţii noştri şi noi trebuie să arătăm tot atâta 
interes în ei cum arătăm şi pentru Turma cea Mică. 
întregirea numărului deplin a adevăraţilor Aleşi, nu 
ne îndreptăţeşte la o încetare a mun- 
cei Secerişului. 
14:13.Şi auzii glas din cer.—Cuvântul Tatălui 
ceresc. Zicând: scrie.—Vestea din capitolul 9 a 
Volumului III Fericiţi sunt morţii cari mor în 
Domnul.—„Fiecare membru al Corpului lui Christos 
trebuie să-şi sfârşească jertfa sa prin moarte actuală. 
Ei se consideră din partea lui Dumnezeu ca fiind 
deja morţi, şi sunt îndemnaţi a se socoti şi ei la fel. 
„Aşa şi voi, socotiţi-vă pe voi înşi-vă că sunteţi 
morţi faţă de păcat." (Rom. 6:11) Nu se poate spune 
despre altă clasă de muritori că mor în acest fel, ca o 
clasă cari sunt socotiţi deja morţi, şi cari trebuie să-şi 
termine drumul de jertfă în moarte actuală."—C241; 
l Tes. 4:16. 
 De acum.—Din primăvara anului 1878. 
 Aşa zice Spiritul.—Cuvântul lui Dumnezeu, în 
Apoc. 6:11. „Nicăiri în Scripturi nu este moartea 
înfăţişată ca fiind, în vre-un înţeles, o binecuvântare, 
afară de acest loc; iar aici se mărgineşte în mod 
deosebit la un timp anumit bine specificat."—C240. 
Ca se vor repausa de ostenelele lor.—„Sărmane, 
zdrobite picioare, acuma despreţuite de oameni, şi 
privilegiile voastre neapreciate de nimenea decât de 
voi înşi-vă. Nime altul nu poate simţi bucuria ce o 
aveţi în vestirea „adevărului prezent decât voi." 
(C236) „Unul câte unul din clasa picioarelor" va 
trece din starea actuală, în care, deşi adeseori sunt 
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obosite şi rănite, totuşi, totdeauna se bucură, de 
cealaltă parte de văl;—„schimbaţi" fiind într-un 
moment, într-o clipeală de ochiu, de la starea 
muritoare la nemurire, de la slăbiciune la putere, de 
la necinste la glorie, din starea omenească în cea 
cerească, din trupuri omeneşti în cele spirituale." 
(C237) „In loc ca împărăţia să aştepte până îşi vor 
sfârşi toate membrele vii cursul lor, lucrul împărăţiei 
a şi început îndată; iar cei vii de dincoace, de văl 
sunt favorizaţi de a cunoaşte „tainele împărăţiei" şi 
de a lua parte în lucrul ei înainte de a le veni 
„schimbarea"; şi în momentul când ei mor [nu 
adorm], în acel moment ei sunt „schimbaţi", sculaţi 
ca şi o parte din fericitul şi gloriosul Corp al lui 
Christos, prin binecuvântata şi fericita înviere 
dintâi."—D622. 
Căci lucrurile lor urmează cu dânşii.—„Prin 
schimbarea aceasta; lucrul lor nu va înceta pentru că 
toţi aceia cari vor fi socotiţi demni de aceasta 
schimbare la glorie vor fi deja înscrişi în serviciul 
împărăţiei dincoace de văl; cu schimbarea va înceta 
numai oboseala, partea de muncă a lor." (C238) „Nu 
vom fi în stare a judeca în mod acurat anume cari 
părţi ale marelui lucru sunt îndeplinite acuma de 
Domnul şi sfinţii Săi în preamărire dincolo de văl, 
dar putem fi siguri, că ei iau parte activă la munca 
asemnată membrelor aceleaşi clase a împărăţiei, a 
cărui drum dincoace de văl încă nu este sfârşit—
munca Secerişului." —D624; l Cor. 15:58. 
14:14. Şi văzui, şi iată nor alb.—Vezi Apoc. 10:1. 
Precum norul arată Timpul marei Strâmtorări, aşa şi 
„albul" arată motivul curat pentru îngăduirea lui 
asupra omenirii. 
 Şi pe nor văzui sezând pe unul asemenea cu Fiul 
Omului.—„Evreilor, Isus s-a prezentat în trei 
forme—ca Mire (Ioan 3:29), ca Secerător (Ioan 
4:35, 38) şi ca Rege (Mat. 21:5, 9, 4). Creştinilor, El 
să prezintă în acelaş fel sau în toate aceste trei 
caractere. (2 Cor. 11:2; Apoc. 14:14, 15; 
17:14)"_B238. 
Având pe capul lui cunună de aur.—Natura 
dumnezeea-scă, nemurirea, cea mai înaltă formă a 
vieţii.—2 Tim. 4:8; Iac. 1:12; l Pet. 5:4. 
Şi în mâna lui seceră ascuţită.—„Acest Seceriş, 
asemenea celui dintre evrei, va fi mai întâi un timp 
de încercări şi probe pentru Biserică, şi după aceea 
un timp de mânie asupra lumii, incluzat asupra 
bisericii nominale. Ceea ce a încercat şi probat pe 
naţiunea evreiască în Secerişul vârstei lor, a fost 
adevărul adus lor de Domnul şi Apostoli. Adevărul 
ce se cuvenia atunci era secerea, care a despărţit pe  
toţi izraeliţii adevăraţi de biserica nominală 
evreiască; iar grâu adevărat erau numai o mânuţă, în 
comparaţie cu marea mulţime cari erau numai pe 
dinafară evrei. La fel să întâmplă şi în Secerişul 
acestei Vârste. Secerişul Vârstei Evanghelice, 
asemenea celui din Vârsta evreiască, este sub 

conducerea şi supravegherea directă a Secerătorului 
principal, Domnul nostru Isus, care atunci trebuie să 
fie prezent."—A238. 
14:15. Şi alt înger.—Martorul Domnului în pământul 
Egiptului. (Isa. 19:20) Vezi pag. 309, 311, Vol. III, 
şi vezi cap. 10, Vol. III, Studii în Scripturi, şi 
notează că este de fapt o carte seperată. 
Eşi din Templu, strigând cu glas mare.—Prin cele 
66 pagini ale mărturii sale. 
Celui care şade pe nor.—Domnului nostru prezent. 
Trimite secerea Ta şi seceră, că veni ceasul să 
seceri.— Piramida cea Mare adevereşte în totul 
învăţăturile Bibliei că timpul Secerişului a sosit. 
Fiind că sa copt secerişul pământului.—
„întrebuinţarea secerei este pentru culegerea grâului, 
şi nu coacerea lui." 
14:16.Şi cel care şade pe nor.Domnul Isus,în timpul 
Prezenţei Sale,stăpânind şi supraveghind Timpul 
Tulburărilor. 
Aruncă secerea Lui pe pământ şi secerat fu 
pământul.— Cetind în legătură versurile 13-16, noi 
observăm că mai întâi să aminteşte învierea sfinţilor 
şi este urmată imediat de Seceriş. Aceasta arată că 
Secerişul, propriu zis, a început în 1878, şi că cei trei 
ani şi jumătate ce au premers primăverii anului 
1878, erau devotaţi pregătirilor preliminare, dar nu 
muncii Secerişului, în sensul adevărat al cuvântului. 
Nu era potrivit a vesti—„Eşiţi dintr-însa poporul 
Meu", până ce Babilonul nu a fost lepădat în 
primăvara a. 1878.—Apoc. 3:14; Mat. 13:30; 24:31. 
14:17. Şi alt înger.—Pastorul Russell însuşi, către 
sfârşitul secerării sfinţilor. [Volumele IV, V şi VI nu 
sunt arătate în acest capitol, strict al Secerişului, 
întrucât ele să întrebuinţează mai mult pentru 
edificarea sfinţilor şi nu ca instrumente ale 
Secerişului. Ele sunt arătate, însă, în Apoc. 10:4; 
15:8; 16:1-18]. 
Eşi din Templu, ce este în cer.—Biserica în glorie, 
dincolo de văl. 
Având şi el cosor ascuţit.—Privilegiul de a 
supraveghea şi călăuzi lucrul, a scoaterii din 
Magazia divină toate depozitele de previziuni ale 
hranei spirituale a Domnului, după cum va fi nevoe, 
şi de a îndruma execuţia pedepsei hotă-rîtă de 
Cuvântul Sfânt asupra bisericei nominale. „Fericită 
este sluga aceea, pe care venind Stăpânul o va găsi 
făcând astfel. Adevăr zic vouă, că o va pune peste 
toată avuţia sa."—Luca 12:43, 44; Psa. 149:5-9; Isa. 
21:1-10. 
14:18. Şi alt înger.—Organizaţia încorporată de 
Pastorul Russell pentru sfârşirea lucrului. Vezi 
Apoc. 8:3-5, care descrie acelaş lucru arătat aici. 
Eşi din altar.—Locul jertfei. Societatea este 
întreţinută din jertfele sfinţilor. 
Având puterea  asupra focului.—Autoritatea  
publicării şi distribuirii, expoziţiunilor  [tălmăcirilor]   
din Ezekiel şi Ioan Apocalipsul, adevăruri puternice 
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în contra sistemelor Babilonice, simbolic „cărbuni 
de foc."—Isa. 6:6; Ezek. 10:2; Rom. 12:20. 
Şi strigă cu glas mare celui care are cosorul 
ascuţit.— Ce strigăt desperat s-a înălţat de la 
întreaga Biserică când Pastorul Russell a trecut 
dincolo de văl, fără a fi scris Volumul al VII-lea al 
Studiilor în Scripturi, care era aşteptat de atâta 
vreme! 
Zicând: trimite cosorul Tău.—O, dacă Domnul ne-ar 
secera pe toţi, şi dacă ar schimba starea de lucruri 
prezente, în orice mod El voeşte!—Ioel 3:9-14, 13; 
Mat. 13:39-43. 
Şi culege strugurii viei pământului.—In via 
Adventistă sunt 6 legături de secte mai mici; în cea 
Baptistă 15; Fraţii [Dunkard] 4; Fraţii Plymouth 4; 
Fraţii Râului 3; Catolici .Apostolici 2; Bisericile 
Viului Dumnezeu 3; Bisericile Noului Ierusalim 2; 
Discipolii lui Christos 2; Corpurile Evanghelice 2; 
Asociaţiile Credinţei 9; Pretenii 4; Sfinţii Zilei din 
Urmă 2; Lutherani 21; Corpurile Scandinave Evan-
ghelice 3; Mennoniţi 13; Metodişti 16; Moravieni 2; 
Pente-costişti 2; Presbiteriani 12; Protestanţi 
Episcopali 2; Reformaţi 4; Fraţi Uniţi 2, etc. 
Fiind căsunt în puterea coptului broboanele ei.—
Toate aceste secte, şi o mulţime neamintite, încă de 
mult au luat poziţie contra Adevărului şi de aceea 
contra Domnului.O Doamne, judecăle cu Adevărul 
Tău! Tu le-ai numit „urî-ciuneie pământului" şi aşa 
sunt: Pune legiuite şi fă să dispară de pe pământ 
aducerea aminte a lor! Amin—Isa. 65:17; Apoc. 
17:5; Ier. 6:9-30. 
14:19. Şi ar arunca cosorul său pe pământ.—A 
împărţit în lung şi lat printre noroadele iubitoare de 
ordine vestea cea bună despre naşterea ordinei nouă 
de lucruri. 
Şi culese via pământului.—A adunat la un loc toate 
sectele contrare vestei Adevărului. 
Şi o aruncă in Unul cel mare al mâniei lui 
Dumnezeu.— „Fructul Viei adevărate este iubirea, şi 
e preţios Tatălui ceresc; dar fructul Viei pământului 
este iubirea de sine sau egoismul sub diferitele lui 
forme, şi va fi în urmă adunat în marele teasc al 
mâniei lui Dumnezeu, adecă în teascul Timpului de 
Tulburări cu care se va sfârşi Vârsta aceasta." (F207; 
Apoc. 19:15) „In timp ce însuşirea de a se numi 
după mai multe şi diferite nume a fost o procedură 
gre-sită, ea a mai fost greşită şi din alt punct de 
vedere, mai rău,—a fost semn de un spirit egoist şi 
de partid. Era o dovadă că acei Corinteni cari şi-au 
luat nume deosebite, n-au apreciat niciodată numele 
şi unitatea Corpului lui Christos; şi că ei n-au 
apreciat pe deplin pe Christos ca unicul Cap, 
Conducător şi Domn, şi că al lui este unicul nume 
după care urmaşii Săi să se cunoască unul pe 
altul."—W. T. -08-116. 
Mulţi preoţi din zilele noastre sunt urmaşi ai lui 
Dorwin  şi Socrate, în loc de ai Profeţilor şi Christos. 

Şi ambii,  Darwin şi Socrate, au fost nesănătoşi 
mental. Cele urmă- toare sunt luate din cartea Vârsta 
Virilităţii Mentale de Dr. Dorland: „Este un lucru 
excepţional de a găsi printre intelectuali oameni cu 
nasul scurt, cum era a lui Darwin şi Socrate. Nasul 
scurt este unul din cunoscutele semne ale 
degenerării, cum e şi o ureche deformată, sau vre-o 
altă iregularitate, ochi închişi şi alte semne 
deformate ale feţei, inclusiv faţa unui cretin [stupid]. 
Ultimul semn caracteristic, fapt curios, s-a observat 
la anumite persoane geniale şi cu renume mare, 
inclusiv Darwin, Carlyle, Rem-brandt, Pope şi 
Socrate. Voesc să accentuez că nu fiecare care are 
unul din semnele mai sus amintite trebuie socotit 
numai decât un degenerat. Această să întâmplă 
numai când să întâlnesc două sau mai multe de 
aceste trăsături, atunci cazul devine însemnat, şi mai 
ales când el este o varie ta de familie; iar acest fapt 
poate fi stabilit şi confirmat în urma unei cercetări 
amănunţite şi deplină a cazului şi a stării 
individului." „Socrate", scrie Pedigo, „a oferit unul 
din cele mai interesante studii în istorie în ce 
priveşte fiinţa dublă a unei persoane, şi starea 
subconştientă provenită în urma memorabilului său 
demon, care, după cum spunea el, îl călăuza şi-i 
inspira înţelepciune." „Herbert Spencer a fost jertfa 
unei desiluzie fixe." 
Clericii sunt adevăraţii responsabili pentru războiul 
din Europa. Nu era în sarcina lor de a convinge pe 
stăpâni-torii ţărilor lor că împărăţiile lor respective 
sunt părţi ale împărăţiei cereşti de pace, sfinţenie, 
dreptate şi adevăr— ceva îngrozitor! Ei sunt o clasă 
absolut neautorizată—afară de ei înşişi; o 
înşelăciune vecinică. Ei şi-au atras asupra lor 
sângele vărsat al tuturor naţiunilor în războiul mon-
dial; şi Dumnezeu îl va cere din manele lor conform 
re-gulei spusă de El prin gura Profetului Său Ezekiel 
3:16-21. 
14:20. Şi linul.—Volumul al Şaptelea al Studiilor în 
Scripturi, e o metodă care va stoarce sucul din 
„urâciunea pământului." Cook, în cartea sa asupra 
Apocalipsului, pag. 709, atrage atenţia asupra 
faptului special, că acest cuvânt este masculin şi 
femenin. Aceasta pare să arate că Domnul 
recunoaşte conlucrarea surorilor, mai cu seamă în 
faza din urmă a Secerişului. Priscilla a fost un ajutor 
atât de însemnat încât este amintită înaintea 
bărbatului ei în Fapte 18:18. 
Fu călcat afară din cetate.—„In profeţia simbolică o 
„cetate" înseamnă o stăpânire religioasă bazată pe 
putere şi influenţă. Astfel, de exemplu, cetatea 
sfântă, Noul Ierusalim, este un simbol întrebuinţat 
pentru a reprezenta Împă-răţia lui Dumnezeu, pe 
învingătorii Bisericei Evanghelice înălţaţi la 
domnire în glorie." (D25) „Călcarea linului este cea 
din urmă fază a Secerişului. Secerarea şi strângerea 
să face întâi." (D18) Editorii seculari au aplicat acest 
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vers la marele război ce bântuie în Europa; dar 
expresia aceasta nu permite ca el să fie aplicat astfel. 
Dacă războiul este teascul şi Creştinătatea cetatea, 
atunci el nu este călcat afară de cetate, ci tocmai în 
mijlocul ei. Aceasta arată numai decât că 
Apocalipsul a avut în gând o altă cetate; şi cu tot 
dreptul, pentru că acest capitol este mărginit numai 
lucrului de Seceriş. Care cetate să potriveşte mai 
bine, luând în considerare lucrul Secerişului, decât 
Bethel, centrul menit de Dumnezeu pentru munca 
secerişului, împărăţia embrionă a lui Dumnezeu pe 
pământ?—Vezi Apoc. 19:15.  
 Şi eşi sânge.—învăţăturile cari deşi pe deplin adevă-
rate vor fi „omorâtoare" şi vor părea „sângeroase" 
sectarismului.  
Din Un.—Expunerea Profeţiilor lui Ezekiel şi 
vedeniilor Apocalipsului. 
Până la frânele cailor departe o mie şasăsute de 
stadii. —Aşa de sus ca să gâtuie şi să înnece 
mârţoagele vechi, falşe şi doctrinale, călărite de atâta 
vreme. Sectarismul va fi un lucru de râs universal. 
Vezi cap. 8 şi 9. „Deoarece stri-gat-am, şi n-aţi voit 
a auzi; şi am întins mâna Mea, şi nimenea nu a 
ascultat; ci aţi lepădat orice sfat al Meu, şi n-aţi voit 
de îndemnul Meu: de aceea şi eu voiu râde de 
nenorocirea voastră; şi-mi voiu bate joc, când va 
ajunge frica voastră; când ca un vârtej va năvăli frica 
voastră, şi ca o furtună va sosi nenorocirea voastră, 
când vor veni peste voi lipsă şi strâmtorare; atuncea 
mă vor chema, dar Eu nu voiu răspunde, mă vor 
căuta, dară nu mă vor afla: fiind că au urât ştiinţa, şi 
frica lui Dumnezeu n-au ales-o; sfatul Meu nu l-au 
voit, şi au despreţuit orice îndemn al Meu. Mănânce 
deci fruptul urmării lor."—Prov. 1:24-31.  
 

Cei-ce ştire bună dau, 
A Sionului timp mare; 
Pe a munţilor vârf stau 
Şi vestesc că e pe cale. 

 
Pe vârfuri flacără zorile, 

Vine, vine, măreţul Rege; 
Potrivnici  deschideţi  porţile, 
Lăsaţi să între căci vă pierde. 

 
APOCALIPSUL 15 

 
CÂNTECUL SFINŢILOR 

15:1. Şi văzui alt semn.—Seemion, acelaşi cuvânt 
folosit de Domnul când a zis: „Şi atunci se va arăta 
semnul Fiului Omului." (Mat. 24:30) E Vorba de 
semnele şi dovezile Venirii a doua a Domnului. 
In cer.—Intre poporul mărturisit al lui Dumnezeu. 
Mare şi minunat.—Cu totul deosebit în ton şi 
conţinut de celelalte „ajutoare" ale Bibliei. 
Şapte îngeri.—Cele şapte Volume ale Studiilor în 
Scripturi.  

Având şapte plăgi din urmă.—Cele şapte Volume 
ale Studiilor în Scripturi formează la un loc al treilea 
şi cel din urmă vai turnat asupra Papismului.—
Apoc. 16:1-12; 22:18.  
Fiind că în acestea fu săvârşită mânia lui 
Dumnezeu.— Mărturia unită a lor este că Timpul 
Păgânilor s-a sfârşit, Domnia lui Christos a început, 
şi toţi stăpânitorii pământului—civili, sociali, 
eclesiastici şi financiari—trebuie să deie locul nouei 
ordine de lucruri, iar ei nu vor face-o aceasta de 
bună voie, şi prin urmare, vor fi eliminaţi. 
15:2. Şi văzui ca o mare sticloasă.—Timpul 
Tulburării făcut transparent. Noi putem vedea de ce 
Domnul îl permite, şi vedem Vârsta de Aur a gloriei, 
păcii şi binecuvântării dumnezeeşti ce se găseşte 
numai dincolo de „marea viforului."  
Amestecată cu foc.—Viitoarea anarhie. „Aceste sunt 
valurile Mărei Roşii, care se par ca de foc atunci 
când Soarele Dreptăţii se ridică preste ea, la malul 
căreia adevăraţii cântăreţi ai izrailului spiritual cântă 
cântecul lui Moisi şi al Meluşelului. Stând pe malul 
ei, se văd aceia cari au fost liberaţi de puterea fearei, 
cum au fost odinioară eliberaţi izraeliţii când au eşit 
din ţara lui Faraon. Cântecul lui Moisi a fost cântat 
de izraeliţii liberaţi scurtă vreme după plăgile venite 
asupra Egiptenilor; iar aici imnul de laudă este 
cântat de cei răscumpăraţi înainte de ce plăgile sunt 
repetate şi Biserica câştigă ultima ei biruinţă asupra 
lumii antichristăj—Cook. 
Şi pe biruitorii asupra fearei şi a chipului.—Cari 
înţeleg şi trăesc în armonie cu cunoştinţa, că 
Papismul şi Protestantismul, precum şi guvernele de 
sub influenţa lor, reprezintă un spirit Satanic.—
Apoc. 13:11, 13, 14, 15; 14:11; 16:2, 13; 19:20; 
20:10; Mat. 24:24.  
Şi a semnului ei, şi a numărului numelui ei.Cari nu 
îngăduie să steie pentru ei în locul lui 
Christos.Apoc.13:14-18.  
Stând pe marea cea sticloasă.—Nu printre răsvrătiţi, 
nemulţumiţi şi turbulenţi, ci într-un loc şi pe un plan 
mai înalt.—Evr. 13:5. 
Având chitare ale lui Dumnezeu.—Vezi Apoc, 5:8; 
14:2. 
 
„Cuvântul Domnului e această Harfă, care lung timp 
n-a cântaft 
Şi lumea nu i-a auzit decât glasu-i nestrunit; 
Acum când tonu-i de la Moisi la loan e acordat, 
Răsună din ea dulcele cânt preamărit." 
  
15:3. Şi cântă cântarea lui Moisi.—„învăţaţii 
evreilor) arată data veche a cântecului lui Moisi, 
amintit în Exod 15:1-20, unii chiar amintesc că 
unele cuvinte arată să fie din limba egipteană. Faptul 
acesta să aminteşte şi în cartea Psalmilor, unde 
cântăreţii plăcuţi ai izraeliţilor descriu pe larg 
eliberarea poporului şi nimicirea duşmanilor lor în 
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mare. (Psa. 106:7-12) Dacă s-a cuvenit, după cum 
vedem că a fost, ca izraeliţii să cânte cântece de 
laudă Iui Dumnezeu pentru mântuirea lor din sclavia 
Egiptului, cu cal mai mult se cuvine izrailului 
spiritual—creştinii adevăraţi —să recunoască 
mântuirea şi mai mare din puterea Satanei şi sclavia 
păcatului, îndeplinită pentru ei prin sângele Meiului 
lui Dumnezeu care fu înjunghiat pentru păcatele 
noastre."—W. T. -07-158; Apoc. 14:3. Slujitorul lui 
Dumnezeu.—Vezi Ex. 14:31. Şi cântarea 
Meluselului.—„Ei cântă în cadenţe [ritm în muzică 
sau poezie, produs prin o combinare fericită a vor-
belor] armonioase şi frumoase legătura dintre 
tipurile şi figurile legii şi profeţiilor Vârstei Mozaice 
şi antitipurile acestora din Vârsta Evanghelică; 
arătând că toate cele scrise în Lege şi Profeţii să 
îndeplinesc în mod glorios în Meluşelul lui 
Dumnezeu şi în Planul cel Mare pe care Tatăl îl 
desfăşură prin Dânsul."—W. T. -00-310.  
Zicând: mari şi minunate sunt lucrurile Tale, 
Doamne  Dnmnezeule Atot-ţiitorule. — Cel dintâi 
din lucrurile mari şi minunate ale Atotputernicului a 
fost osândirea la moarte a lui Adam şi a urmaşilor 
săi. Cum privim la această faptă minunată, trebuie să 
mărturisim, că ea a fost dreaptă [întrucât a fost 
meritată], că e adevărată [întrucât n-a fost o 
pedeapsă iraţională], dreaptă întrucât ea era tocmai 
ceea ce Dumnezeu i-a spus omului că-i va aduce 
dacă va fi neascultător. „Drepte şi adevărate sunt 
căile Tale, împărate al sfinţilor." Dar cel dintâi lucru 
minunat şi mare al lui Dumnezeu, a fost, după patru 
mii de ani, urmat de un alt lucru mare şi minunat; 
anume, opera răscumpărării. Cât de minunat a fost 
lucrul răscumpărării întregului neam a lui Adam de 
sute de milioane prin jertfa unui singur Om! Cât de 
minunat şi de mare era aceasta, de dreaptă şi 
adevărată, şi cât de în armonie cu orice trăsătură a 
Dreptăţii şi Iubirii Dumnezeeşti! — l Tim. 2:5, 6 
Rom. 5:12, 18, 19."— .W. T. -00-310. 
Drepte şi adevărate sunt căile Tale. — „Precum am 
văzut lipsa Creştinismului de aşi însuşi spiritul 
învăţăturilor lui Christos, şi am văzut cum cunoştinţa 
şi libertatea câştigate din învăţăturile Sale, el le-a 
amestecat cu spiritul rău, al egoizmului, şi precum 
vedem din semnele prezente, noi observăm 
apropierea sigură a anarchiei şi oricărui lucru rău. 
dar noi vedem atât necesitatea cât şi dreptatea ei, şi 
învă ţând totodată, sfârşitul plin de har şi îndurare la 
care se va ajunge tocmai prin aceste mijloace, 
inimile noastre strigă: „Mari şi minunate sunt 
lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule. Drepte şi 
adevărate sunt căile Tale." — D526; Deut. 32:4; Psa. 
145:17; Lev. 10:1-7; Psa. 89:14; Iob 36:17; 37:23; 
Isa. 56:1; T. § 74. 
împărate al neamurilor. — „Toate popoarele pe cari 
le-ai făcut, vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
Doamne; şi vor mări numele Tău." — Psa. 86:9. 

15:4. Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va 
mări numele Tău. — Aici avem iarăşi o altă strofă a 
acestui cântec, şi este glorioasă. Ea priveşte înainte 
înspre Vârsta glorioasă Milenială, la timpul când sub 
conducerea îndu-rării dumnezeeşti, cunoştinţa de 
Domnul, necesară unei cre-dinţi şi primiri şi 
împărtăşiri în orce măsură de favoarea şi  îndurarea 
Sa prin Christos, se va extinde asupra tuturor  
făpturilor. „Tot genunchile i se va pleca, şi toată 
limbaj îl va mărturisi." (Rom. 14:11) Şi cu toate că 
această înge- nunchiare şi mărturisire poate va fi la 
început obligatoare, Scripturile ne asigură, că în 
sfârşit, toţi aceia cari nu vor deveni în deplină 
înţelegere de inimă cu Domnul şi aşeză- mintele 
Sale pline de îndurare, vor fi striviţi din mijlocul]  
poporului,—vor merge în a doua moarte. (Fapte 
3:23) Ast-fel că în sfârşit, în loc ca Universul să fie 
plin cu sute de  milioane care să plângă pe veci şi să 
scrâşnească din dinţi  şi se blasteme în agonia lor 
numele Sfânt al lui Dumnezeu!  —da, în locul 
acestora va veni timpul când toată limbaj în cer şi pe 
pământ va fi auzită preamărind pe Dumnezeu, şi 
dând cinste Aceluia care sade pe Tron şi 
Meluşelului, în veci vecilor, pentru că atunci nu va 
mai fi nici un făcător de rele, fiind curmaţi pentru 
totdeauna de la viaţă. (Apoc. 5:13)"—W. T. -00-
311; Ier. 10:7. 
 Şi nu va mări numele Tău.—„Acest cântec continuă, 
şi mai are şi o altă strună. Ea zice—„Numai Tu eşti 
cuvios" sau sfânt. Toată sfinţenia,   toată   
desăvârşirea,   orişiundeţ sunt şi se văd, trebuie se 
izvorască din Dumnezeu, marea Fântână a sfinţeniei. 
Prin urmare, cât de curios, ca să fie unii din poporul 
iubit al lui Dumnezeu [şi noi singuri im   fost odată 
în numărul acestora] cari să înţeleagă atât de   rău 
caracterul Divin şi Planul Său, încât să le înfăţişeze 
ca fiind tocmai cauza nesfinţeniei, nedreptăţii, 
necuvioşiei, a neiubirii faţă de marea massă a 
făpturilor lui Dumnezeu!" -W. T.--00-311. 
Că toate neamurile vor veni şi se vor închina 
înaintea Ta.—„Mai este şi o altă strună în acest 
cântec; totaşa de grandioasă şi măreaţă ca şi 
celelalte, întinzându-se departe  în Vârsta Milenială. 
Ea declară—„toate neamurile vor veni şi se vor 
închina înaintea Ta; căci hotărîrile Tale fură cu-
noscute." Toate neamurile va cuprinde nu numai pe 
cele atunci în viaţă, ci şi pe cele moarte, întocmai 
cum stă în promisiunea făcută de Dumnezeu lui 
Avraam, zicând—„In seminţia ta  [Christosul, Cap şi 
Corp]  se vor binecuvânta toate neamurile de pe 
pământ, (Gen. 22:18)"—W. T. -00-311.  
Căci  hotărîrile Tale fură cunoscute.—Era un timp 
când noi nu puteam cânta acest cântec (Psa. 137). 
Noi priveam  înainte şi aşteptam cu frică şi groază 
timpul când se vor tarata judecăţile Domnului. Noi 
n-am văzut că Ziua Judecăţii este o zi de „asigurare 
pentru toţi oamenii." (Fapt  17:31) Noi n-am văzut 
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că prima zi de judecată a fost în contra neamului 
nostru (Rom. 5:18), şi că nici un vinovat nu poate fi 
pus sub judecată de douăori pentru aceeaşi vină. Noi 
n-am văzut că s-a prevăzut o altă Zi de Judecată, 
prielnică rasei noastre, prin biruinţa mare a 
Domnului nostru asupra morţii (Ioan 12:31); nici n-
am văzut noi că ziua noastră, Ziua Judecăţii sfinţilor, 
este acum şi aici pe pământ (l Tim. 5:24; l Cor. 
11:31; l Pet. 4:17); noi, poate ţi-am observat datoria 
noastră de a judeca lupii după lăco-mia lor, câinii 
după harţa lor, porcul după interesul ce-l  arată în 
lucrurile pământeşti, spinii după însuşirea lor de a 
răni şi înţepa, scaii de a împrăştia sămânţa care 
cauzează neplăceri (Mat. 7:6, 16, 15); şi unii din noi 
au trecut peste aceasta, şi au început a se judeca unul 
pe altul (Rom. 14:13; Mat. 7:1). Noi nu îngăduim ca 
Domnul să facă aceasta, de şi ştim că El va aduce la 
lumină şi judecată orice lucru ascuns. (Prov. 15:3; 
Ecl. 12:14) Acum noi vedem că Ziua Judecăţii lumii 
durează o mie de ani (Psa. 90:4; 2 Pet, 3:7, te); şi am 
învăţat că o zi nu înseamnă totdeauna o periodă de 
24 de ore. (Fac. 2:4; Evr. 3:8; 2 Cor. 6:2) Noi vedam 
acum că Domnul nostru Isus la prima Sa venire n-a 
jude-cat pe nime (Ioan 12:47; Luca 12:14), dar 
Dumnezeu 1-a pus să fie Judecătorul lumii (Fapte 
5:31) Eliberatorul ei (Jud. 3:9; Isa. 1:26); că El va 
avea judecători asociaţi cu  el (l Cor. 6:2; Apoc. 
20:6); că judecăţile Sale vor pune  capăt răzbelelor, 
vor întrona dreptatea şi vor ajuta celor    săraci şi 
lipsiţi (Isa. 2:4; 11:4; 26:9), vor nimici nedrepta-   
tea şi vor aduce pace şi bucurie vecinică,—2 Ţes. 
1:7; Isa,  65:18; l Cor. 15:25; l Cron. 16:31; Psa. 
96:13; Psa. 98:1-9; Psa, 72:1-14.  
     15:5. Şi după aceasta văzui.-O altă vedenie a 
aceluiaşi lucru. 
 Şi se deschise Templul Cortului mărturirii în cer.- 
Pastorului Russell i s-a dat o cuprindere clară, 
frumoasă şi deplină a Planului  lui Dumnezeu după 
cum este desfăşurat în aşezămintele şi jertfele 
Tabernacolului.(Fapte 7:44) 
Această lucrare [broşura Tabernacolului] este 
temelia operelor sale. 
     15:6   Şi eşiră din Templu cei şapte îngeri.- Cele 
şapte Volume ale Studiilor în Scripturi, au eşit, toate 
în armonie cu învăţăturile Tabernacolului, de la care 
au purces. 
Cari au cele şapte plăgi.—De şi ele sunt socotite de 
preoţi ca plăgi, ele de fapt sunt binecuvântări, menite 
să cură-ţească pământul de orice lucru urîcios şi 
stricăcios, dintre care sunt, nu ca cele mai 
neînsemnate, marea desfrânată şi desfrânătorii, mari 
şi mici, cari au murdărit pământul cu învăţăturile lor 
necurate. (Apoc. 17:5) „Presupuneţi-vă că salariile şi 
„alimentăriile" tuturor preoţilor, episcopilor, etc. ar 
fi desfiinţate, iar toate bisericile, capelele şi catedra-
lele nimicite, toate seminariile teologice desfiinţate, 
şi profesorii lor s-ar ocupa cu altceva, toate cluburile 

şi societă-  ţile religioase descompuse, la-un loc cu 
orice organizaţie sectariană—care ar fi urmarea? 
Cine să îndoieşte, că acea-sta ar fi o adevărată 
binecuvântare sub forma unui dezastru mare şi 
teribil? Urmarea ar fi că s-ar aduna toţi Creşti-nii 
adevăraţi la un-loc ca o familie a lui Dumnezeu, şi 
nu ca bande sectariane; ca să studieze Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nu tradiţiuni omeneşti şi crezuri 
formulate în vre-muri întunecate. Scripturile par să 
arate că nimicirea multor din aceste sisteme trebuie 
să aibă loc înainte de ce „grâul", adevărata biserică, 
va fi seperată cu totul de neghină,  cari sunt numai 
prin pretindere creştini"  (W. T. -08-119) „Biserica, 
sau ceata de credincioşi, pe probă pentru gloria 
viitoare, în asociaţia lor voluntară, aveau de fapt 
nunfai să recunoască pe învăţători, ajutori, apostoli, 
etc., dar nu de-ai face ei.Dacă ei văd pe unul din 
mijlocul lor „puternic în Scripturi", „potrivit să 
înveţe", şi apt pentru aceasta, ei trebuie să fie 
întotdeauna cu grijă, chiar bucu-rându-se şi 
mulţumind lui Dumnezeu pentru un astfel ie servitor 
dar să-i ceară un „aşa zice Domnul" pentru orice 
punct al doctrinei ce le prezintă, şi de a cerceta zilnic 
Scripturile să vadă dacă aceste lucruri sunt aşa."—
W. T. -08-120. 
Îmbrăcaţi în in curat strălucitor.—„Brâul de pânză 
albă sau  in, arată  un  servitor  al  dreptăţii:  pânza—
dreptate, brâul—servitute." (T. § 50) „Un alt cuvânt 
de cum se foloseşte în Apoc. 19:8. Cuvântul 
întrebuinţat aici se potriveşte ca descriind 
îmbrăcămintea preoţească şi se referă la serviciile de 
jertfă ale Bisericii dincoace de văl."—Cook. 
 Şi încinşi împrejurul pepturilor cu încingători de 
aur.— „Sub-preoţii erau îmbrăcaţi cu o haină albă şi 
purtau brâie. Hainele lor înfăţişiau dreptatea lui 
Isus,atribuită lor,iar brâiele arătau că ei sunt servitori 
ai dreptăţii. (T.§66) 
15:7. Şi una din cele patru fiinţe.—înţelepciunea Ce-
rească.—Apoc. 4:7; Mat. 24:45; Iac. 1:5; 3:17; Ezek. 
10:2, 7. 
Dete celor fapte îngeri şapte cupe de aur.—Vestea 
Adevărului prezent. „Cupa era vasul mai mic în care 
se turna din cel mai mare."—Cook; Psa. 79:6; Ier. 
10:25; Zef. 3:8. 
Pline de mânia lui Dumnezeu.—In contra oricărui 
neadevăr, nedreptăţi şi egoizm în organizaţiuni—
civile, sociale, eclesiastice şi financiare. 
Celui viu în veci vecilor.—Pe când aceste, toate au 
să treacă.—Apoc. 4:9, 10; 10:6. 
15:8. Şi templul fu umplut de fum.—Biserica 
nominală este plină de confuzie pe măsură ce 
deformatele ei greşeli şi rătăciri vin la iveală.—Isa. 
6:4. 
Din mărirea lui Dumnezeu şi din puterea Lui.—
După cum este descoperit în Cuvântul Său, că se va 
întâmpla în acest timp al Secerişului.—2 Cron. 5:14. 
Şi nimenea nu putu să intre în templu.—Nici o 
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persoană cu mintea coaptă. Marea proporţie a 
membrilor noui primiţi acuma în diferitele secte 
provin de la Şcoala de Duminica.—Apoc. 9:20.   
 Până ce vor fi sfârşite cele şapte plăgi ale celor 
şapte  îngeri.—Până. ce nu vor fi scrise, publicate şi 
puse în circulaţie cele şapte Volume ale Studiilor în 
Scripturi. Scurt timp după aceea, adevăratul Templu 
va fi gata, în care bărbaţi, femei şi copii din toate 
rasele şi neamurile din toate vârstele îşi vor găsi 
astâmpărul sufletului lor.  „încă odată, şi în puţin 
timp, voi clăti cerul şi pământul, marea şi uscatul; şi 
voi clăti pe toate popoarele, şi cele alese ale tuturor 
popoarelor se vor duce; [si va veni dorinţa tuturor 
naţiunilor—spune textul englez—dar amândouă sunt 
adevărate, privite din două puncte de vedere]; şi 
voiu umple casa aceasta cu mărire, zice Domnul, 
Dumnezeul oştirilor. Al meu este argintul [clasa 
Turmei Mari, care vor ocupa funcţiunile de servitori 
în aceasta casă], şi al meu este aurul [Turna cea 
Mică din care va consta casa], zice Domnul, 
Dumnezeul oştirilor. Mai mare va fi mărirea casei 
acesteia din urmă decât a celei dintâi [biserica 
nominală], zice Domnul, Dumnezeul oştirilor; şi voi 
pune pacea în acest loc."—Hag. 2:6-9. 
 

 
 

APOCALIPSUL 16 
 

ŞAPTE PLĂGI ASUPRA ECLESIATICISMULUI 
16:1. Şi auzii glas mare din Templu.—Pastorul 
Russell a fost vestitorul întrebuinţat aici. (Apoc. 7:2; 
10:3) El făcea parte din Templul adevărat, şi era 
„afară" din templul nominal când aceste plăgi au fost 
vărsate. 
Zicând celor şapte îngeri.—Cele şapte Volume ale 
Studiilor în Scripturi. Vezi Apoc. 8:2-5 şi 14:17-20. 
„Plăgile aduse asupra Egiptului au fost menite se 
preumbrească, să ilustreze plăgile cu cari se va sfârşi 
aceasta Epocă Evanghelică." (F175) Pastorul Russell 
a umblat în lumină. Când plăgile au apărut actual, el 
n-a ţinut mai mult la tâl-cuirea lor publicată în 1883, 
înainte de ce ele apăruseră, şi a mărturisit astfel în 
1916 ca răspuns la o întrebare. 
Mergeţi vărsaţi pe pământ cele şapte cupe ale 
mâniei lui Dumnezeu.—In prefaţa mai multor din 
acestea Volume ale Studiilor în Scripturi să 
întâlnesc adeseori expresiuni ca, trimet acest volum 
cu rugăciunea," „şi acest volum este trimis în 
credinţa," etc., etc. 
16:2. Şi se duse cel dintâiu şi vărsă cupa lui pe 
pământ. —Volumul I a fost distribuit printre aceia 
cari erau în oarecare măsură sub influenţa religioasă. 
Si se făcu rană rea şi pricinuitoare de durere.—
Cartea a apărut eclesiasticilor ca o rană rea, 
dureroasă ce strică, care mănâncă roade şi nimiceşte. 
Pe oamenii care au semnul fearei.—Romano-

Catolici.    
Şi să închină chipului ei.—Vezi Apoc. 13:14-18. O 
altă vedere a cărţii, din punctul de vedere al clerului, 
este acordat de plaga muştelor. Le părea lor ca un 
blăstem Egiptean din timpurile vechi, pe care ei-îl 
cunoşteau bine, anume încă o firmă evanghelică care 
era o „plagă" pentru societate şi să amesteca în 
treburile clerului. „Amănuntele Scrip-turei sunt 
următoarele: muştele arabe umpleau casele Egip-
tenilor, acopereau tot pământul, ele să lăsau pe 
popor, şi pământul era pustiu din cauza lor. O 
creatură muşcătoare insidioasă, care vine ca o 
segeată, cu mare zgomot, şi nă-pustindu-se cu multă 
furie asupra pielei, o înţapă şi să ţine aspru de ea. 
Ele atacă cu îndrăzneală vitele, şi nu numai muşcă, 
ca şi alte muşte, ci sug şi sângele de sub piele, şi 
cauzează mari dureri. 
„Ele n-au bot, dar, în locul lui, au două rânduri de 
dinţi, ca şi vespele, pe cari ele îi înfig adânc în piele; 
ele chinuie teribil urechile câinilor. Acest soiu de 
muşte este fără margini obraznic în asalturile sale, 
necruţând nici oameni nici animale, sugând sângele 
până să umflă şi aproape creapă, şi injectând în 
acelaş timp un venin vătămător. Nu se poate 
închipui nebunia lor după sânge. De geaba cearcă 
cineva să le alunge; ele să reintorc în acelaş moment, 
şi stăruinţa lor îl scoate din serite şi pe cel mai 
răbdător." [McC] Acest fel de muşte, sau insecte, 
sburând o mică distanţă în văzduh [ceruri], îşi fac 
isprava lor în jurul gunoiului de tradiţii omeneşti, 
dar colecţia unei din ele făcută nu de mult a atins 
suma de 400,000 în opt oraşe Americane, astfel că 
afacerea poate fi schimbată în afacere de bani de 
aceia ce doresc să se carteleze pentru a face senzaţii, 
şi cari nu se sfiesc de a repeta vechile blesteme la 
adresa sfântului nume al lui Dumnezeu. 
Aceste  muşte  să numesc „musca câinelui," pentru  
că ele umplu urechile câinelor; iar dacă ţinem seamă 
de faptul că Scripturile vorbesc de clerici ca „câini 
muţi" (Isa. 56:10, 11; Fil. 3:2) putem vedea uşor 
aplicaţia. Clericii unui întreg oraş vor sădea pe 
tribună, în faţa unei populaţiuni întregi, şi vor 
asculta cum sunt numiţi mincinoşi, ipocriţi, 
amăgitori şi strigători de alarmă falsă şi alte nume 
infame. Dar deoarece sperează să câştige câţiva 
„convertiţi" şi prin urmare ceva pentru tesaurul 
„sanctuarului", ei stau tolăniţi şi cu blândeţe îşi 
preferă să asculte toate aceste infamii decât să 
admită adevărul frumoaselor scrieri ale Pastorului 
Russell. După ce firma a părăsit oraşul, adeseori ei 
deplâng tratamentul ce 1-au primit şi să gândesc 
mult la ceea ce a incassat musca, care nu s-a 
mulţumit numai cu „carnea," ci a voit sângele. [E 
vorba de campaniile Evanghe-listice ce se fac în 
America, cum se fac bunăoară pe aici „Circurile."] 
E potrivit la locul acesta să ne referăm şi la plăgile 
de broaşte şi păduchi. Cea dintâiu pare să reprezinte 
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publica-ţiunea Trimestrială Theologiei Vechi, pe 
care Faraon a întâlnito în toate părţile stricându-i 
împărăţia sa, dar care, prin mâna Domnului 
conducătoare, a murit pe neaşteptate cu desăvârşire. 
Ultima pare să reprezinte publicaţiunea Studenţii 
Bibliei Lunar. Nu se aminteşte dacă plaga pă-
duchilor a fost oprită, şi încă şi acuma Egiptenii 
[poporul lumii] şi Faraon [Diavolul] şi magii săi 
[clerul] îşi zgârâie de multeori capul, minunându-se 
şi cugetându-se ce se facă cu o plagă pe care ei nu o 
pot duplica. 
16:3. Şi al.doilea vărsă cupa lui în mare.—Volumul 
al II-lea al Studiilor în Scripturi i-a părut fearei că va 
avea efect numai asupra nemulţumiţilor cari 
niciodată n-au fost servitori credincioşi 
stăpânitorului acestei lumi rele, sau a sistemelor 
sale. 
Şi se făcu sânge ca de mort.—După moarte sângele 
să desparte întrun lichid apos, numit serum, şi o 
substanţă sau materie numită grunţ.Îndată ce se 
produce aceasta despărţire grunţul începe a se strica 
sau a putrezi. Totaşa se părea şi se pare celor ce să 
închină fearei, că oricine primeşte învăţăturile 
Volumului II ajunge într-o stare des-nădăjduită. 
Şi orice suflare de viaţă murii, cele ce sunt în 
mare.— închinătorilor fearei şi a fetelor ei li se pare 
că aceia cari îndrăznesc să părăsească mârţoagele lor 
doctrine şi să iasă din sclavia sectarismului, la 
Domnul şi adevărul Său, vor ajunge de sigur în 
chinurile vecinice, în iad. Un „evanghelist" care 
avea de aceste păreri a intrat odată în casa unei 
doamnă din Scranton. Intrând în sală, el a observat 
un tablou elegant cu Pastorul Russell. într-o clipă el 
şi-a pierdut controlul şi într-un ton aspru a spus: „Eu 
am intrat aici ca un preot Creştin, dar văd că aveţi 
aici fotografia bătrânului Russell. Sunteţi poate o 
aderentă a lui:. Doamna i-a răspuns că da. Atunci el 
a spus—„el este acum în iad, şi d-ta vei ajunge 
acolo, dacă-i urmezi." Iute ca gândul, doamna i-a 
deschis uşa prin care el tocmai intrasă, 1-a în-vitat în 
antreu din care să vedea o vale întinsă; şi pe când el 
sta şi să uita în întinsul larg ea a zis—„vorbeşte 
văzduhului," şi 1-a lăsat căutându-şi de alte treburi 
mai însemnate. 
O altă ilustraţie de efectul care 1-a avut Volumul II 
asupra Egiptenilor antitipici se poate vedea din 
plaga,— Ciuma vitelor. (Ex. 9:1-7) „Aceasta plagă 
consta într-aceea că vitele de câmp muriau îndată, 
precum cai, asini, cămile, catîri, boi şi oi. Ea bântuia 
numai între vitele Egiptenilor, şi acele care erau pe 
câmp; şi deşi vitele evreilor respirau acelaş aer, beau 
aceeaşi apă, şi păşteau aceeaşi iarbă, dintre ale lor 
nici una n-a perit. Vitele Egiptenilor cari mai rămase 
vii prin grajduri, şi după aceea au fost trimise la 
câmp, au fost nimicite prin o furtună succesivă de 
foc şi grindină." (McC) Aceste creaturi erau de preţ 
pentru Egipteni. Ei să foloseau de ele pentru ducerea 

povoarei, pentru jertfă şi hrană. Ele reprezintă pe 
clasele cari formează biserica nominală şi o 
supoartă. Astfel cred adoratorii fearei şi al chipului 
ei că unicul mijloc de a scăpa vii făpturile lor, este 
de a le ţinea bine închise, ne îngăduindu-le nici un 
fel de libertate. 
16:4. Şi al treilea [înger] văfsă cupa lui în râuri şi în 
izvoarele apelor.—închinătorilor fearei şi chipului ei 
le-a părut, că învăţăturile Volumului III, din seria 
Studiilor în Scripturi, au molipsit Scripturile, apele 
vieţii, tocmai la izvorul lor, prin aceea că au sunat 
chemarea către popor să iasă din Babilon, în vreme 
ce ei căutau să-i vâre în el. Şi se făcu sânge.—S-au 
părut repulsive, de nedorit, sân geroasă.—W. T. -07-
279; Ex. 7:20; Apoc. 14:20. 
Un alt mod cum le apare Volumul III acelora şi să 
închină fearei şi chipului ei, se poate veda din 
descrierea plăgii bubelor în Ex. 9:8-12. „Vărsatul 
sau bubele era un fel de râie sau beşici, cari puteau 
să se desvolte într-o rană cu puroiu. (Lev. 13:18) Cu 
o asemenea boală, şi în forma ei cea mai rea, fu 
infectat Iov. (2:7), şi tot aceasta 1-a adus până la 
mărginea pământului pe Hezekia. (2 Regi 20:7; Isa. 
38:21) Ea era o umflătură care cauza o mâncărime 
mare, care vecinie producea necurăţenie şi murdărie. 
O altă formă a acestei boale care să aşeza pe picioare 
şi pe genunchi şi care era socotită  incurabilă, să 
găsea mai ales la Egipteni, şi deaceea s-a numit 
„buba Egipteană." (Deut. 28:27, 35) In cazul de care 
vorbim noi, aceasta bubă avea tendinţa să se lăţească 
în umflătură mai mare ce se numea elefantiasis, o 
boală iarăşi specific Egipteană sau leproşia neagră, o 
boală care atinge şi vitele." [McC] Era „cenuşa din 
cuptor", credincioasă arnintirei viţelului de 
sacrificiu, tipul, desăvârşitului Sacrificiu adus odată 
pentru toţi de Isus Christos, care a produs bubele; şi 
se observă cu deosebire că magii [clericii] nu puteau 
să reziste acestei plăgi, vestea—„eşiţi afară dintr-
însa, poporul meu." 
16:5. Şi auzii pe îngerul apelor.—Volumul III, al 
Studiilor în Scripturi. 
Zicând: drept eşti tu care eşti şi care erai.—Vezi 
Apoc. 1:4; 15:3; 19:2. 
Cuviosule.—Domnul, Cel Sfânt era prezent în timpul 
scrierii Volumului III. 
Fiind că ai încuviinţat aceasta.—Ai făcut ca 
secerişul cel frumos să pară astfel un fel de plagă 
celor neconsacraţi. 
16:6.Fiind că ei vărsară sânge de sfinţi şi de 
profeţi.Literal şi în mod figurativ.Mat.23:34, 35; 
Apoc.13:15; 18-24. 
Şi sânge le-ai dat să bea; vrednici sunt.—Vezi 
Apoc. 14:20; Isa. 49:26. 
16:7. Şi auzii altarul.—„Altarul Domnului în 
pământul Egiptului" (Isa. 19:19) în timpul ce aceste 
boli erau revărsate asupra Egiptenilor antitipici, este 
Piramida cea Mare, expusă într-un capitol separat în 
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Volumul III. 
Zicând: aşa Doamne Dumnezeule Atotţiitorule.—
Domnul Isus.-—Apoc. 1:8; loan 5:22; Mat. 28:18. 
Adevărate şi drepte sunt judecăţiile Tale.—
învăţătura despre Piramida cea Mare este în deplin 
acord cu restul cărţii. Vezi Apoc. 14:15. „Aceasta nu 
este prin nici o împrejurare un adaos la descoperirea 
scrisă [Biblia]: această descoperire este completă şi 
desăvârşită şi n-are nevoe de adaos. Dar este o 
adeverire puternică şi un martor hotărît al Planului 
lui Dumnezeu. Isaia mărturiseşte despre un altar şi 
stâlp în ţara Egiptului, care „va servi drept semn şi 
mărturie pentru Domnul oştirilor în pământul 
Egiptului." Iar contextul arată că el va fi o mărturie 
în ziua când Marele Mântuitor va veni să-i elibereze 
pe prinzonerii Păcatului."—C315. 
16:8. Şi al patrulea vărsă cupa lui pe soare.—
Volumul IV, al Studiilor în Scripturi, îndată ce a fost 
publicat, a fost trimis în mod gratuit tuturor 
preoţilor, a căror nume s-au putut obţinea. Ei au 
învăţat şi învaţă pe alţii, că ei sunt lumânări 
importante în ceruri, sori, întrecându-se în strălucire 
şi înţelepciune cu însuşi Domnul, a cărui loc îl ţin ei 
în mintea noroadelor, prin aceea că pun înainte 
totdeauna. părerile lor asupra fiecărui punct sau 
subiect, în loc de a îndrepta mintea poporului la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, Volumul IV, 
trimes acestei clasă, şi atrăgându-i atenţia asupra 
căderei Babilonului, le-a părut lor ca o culme a 
îndrăznelei în răutate. 
Şi i se dete să dogorească pe oameni.—Adecă pe cei 
ce să închină fearei şi chipului ei. 
In foc.—Poate unii dintre preoţi au simţit puţină 
căldură când au citit Volumul IV, după cum pare că 
arată purtarea lor de după aceea. E interesant faptul 
de ce să disaproabe ei pe Pastorul Russell când 
acesta le spunea adevărul şi-1 dovedea. 
16:9. Şi dogoriţi fură oamenii.—Preoţii. In 
Apocalipsul 8:9 clericii nu sunt astfel onoraţi. 
Dar arşiţe mare.—Deveniră aprinşi, indignaţi de 
tălmăcirile plăcute ale Pastorului despre „desfrânate" 
şi aplica-ţiunea lor evidentă la papism şi sectelor 
protestante. 
Şi defăimară numele lui Dumnezeu care are puterea 
peste plăgile acestea.—Au hulit numele şi caracterul 
acestui puternic, Pastorul Russell, căruia Domnul i-a 
încredinţat misiunea sau sarcina de a aduce bisericei 
sale această hrană la timp. Aceste atacuri şi 
defăimări au izbucnit ca o furtună după publicarea 
Voi. IV, Studii în Scripturi, şi a continuat până la 
moartea Pastorului, da, şi e ruşine de spus, chiar 
după aceea, în coloanele unor publicaţii ca New-
York World şi Brooklyn Eagle. Ce monumente de 
imfamie şi-au ridicat aceştia pentru ei! Ei merită cu 
bogăţie arsura plăgilor când va fi sosit timpul ei. 
Şi nu se pocăiră ca să-i dea mărire.—O mare 
piedecă pentru mulţi este ideea ce şi-au format-o 

despre însemnătatea cuvântului „dumnezeu." Ei 
lipsesc să observe însemnătatea cuvântului grecesc 
Theos (dumnezeu) care nu se referă totdeauna la 
Dumnezeu, Iehova, ci înseamnă pe unul puternic. In 
textele următoare cuvântul dumnezeu (theos) este 
întrebuinţat pentru a arăta pe altcineva decât fiinţa 
supremă, adecă Dumnezeu, Tatăl.—Ioan 10:34, 35; 
Fapte 7:40, 43; 17:23; l Cor. 8:5."—B274. 
O altă dovadă cum Vol. IV este privit de închinătorii 
fearei şi a chipului ei, să arata din plaga grindinei, 
descrisă la Ex. 9:13-26. „Caracterul acestei plăgi şi a 
celor următoare trebue studiată cu îngrijire fiindcă 
prevenirea pare să indice un important punct de 
întoarcere. Stricăciunea cauzată de grindină a fost, 
de sigur, cu mult mai mare decât cea produsă de 
plăgile anterioare; pentru că aceasta nimici oameni, 
ceea ce celelalte par să nu fi făcut; şi nu numai 
oameni, ci şi animale şi produsele pământului. In 
acest caz, Moisi, adresându-se lui Faraon, sfătueşte 
pe servitorii săi să-şi scape câte ceva de la peire. 
Pentru prima oară Faraon îşi recunoaşte răutatea sa." 
[McC.J Potrivirea acestor tălmăciri cu subiectul 
materiei „Ziua Răzbunării" sau „Bătălia 
Armageddonului" [după cum se numeşte acuma], şi 
felul cum aceste vor apare în ochii clerului, să 
înţelege de la sine. Parohul vostru are cea mai mare 
groază de orice adevăr care ar micşora stima 
oamenilor pentru el şi a sistemelor pe cari el să zbate 
să le perpetueze. 
16:10. Şi al cincelea [înger].—Volumul V, al 
Studiilor în Scripturi. 
Vărsă cupa lui pe tronul fearei.—Analizând în mod 
minuţios şi Scriptural subiectul trinităţii, al 
nemurirei omeneşti şi al chinului etern, temelia 
întregii doctrine papale, precum şi o mare parte din 
cantitatea „acţiunilor de negoţ" ale crezurilor 
Protestante. 
Şi se făcu împărăţia ei întunecoasă.—Ignoranţă 
desăvârşită a adevărurilor privitoare la aceste 
subiecte, după cum sunt învăţate de Biblie. 
Şi ei îşi muşcau limbile de durere.—„Insemnaţi-vă 
cuvintele lui Rev. S. T. Carter într-un jurnal 
presbiterian— evanghelistul. El zice: „Trebuie 
admis, că dacă o biserică este onestă şi sinceră, ceea 
ce conţine crezul sau mărturisirea ei, este şi credinţa 
ei. Trebuie recunoscut, că ceea ce conţine 
confesiunea ei este credinţa oricărei biserici onestă. 
Confesiunea credinţei Westminister încă este 
confesiunea nediscutată a Bisericei Presbiteriane. 
Este Biserica Presbi-teriană onestă în zelul ei de 
purificare mai întâiu şi pace pe urmă? De aceea, să 
fie ştiut, că Biserica Presbiteriană, prin credinţa ei, 
declară pe toţi păgânii la peire, că mulţi oameni 
sunt cu desăvârşire pierduţi pentru vecie prin ho-
tărîrea lui Dumnezeu, şi sunt copii iadului... In 
realitate însă, Biserica nu crede în aceste doctrine 
îngrozitoare. Şi prin urmare, stă înaintea lui 
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Dumnezeu şi a oamenilor cu o minciună mare în 
mâna-i dreaptă/-—W. T. -00-148. 
16:11. Şi defăimară pe Dumnezeul ceriului.—„In 
semn de complectă legătură cu feara."—Cook. 
De durerile lor şi de rănile lor, şi nu se pocăiră de 
lucrurile lor.—„Mişcarea din sânul presbiterianilor 
continuă— unii susţinând cu tărie la crezul bisericei 
lor, alţii îl resping şi cer să fie eliberaţi. In felul 
acesta mulţi mărturisesc în mod indirect că ei îşi 
despreţuiesc propriul lor crez şi mărturisirea 
credinţei, şi recunosc că este o minciună şi  în-jurie 
la adresa lui Dumnezeu, şi după ce ei au mărturisit şi 
au făptuit conform acestei mărturisiri mincinoase 
prin ani dearândul, în mod conştiincios, cer acum ca 
să fie eliberaţi fără să piardă vre-o favoare 
omenească sau dumnezeească, şi mai cu seamă fără 
aşi pierde pâinea şi untul." (W. T. -00-148) Felul 
cum s-a arătat Voi. V, al Studiilor în Scripturi, celor 
care să închină fearei şi chipului ei, este mai de parte 
descris prin plaga lăcustelor, descrisă în Ex. 10:1-11 
„Această plagă n-are firea neobişnuită a celei di-
naintea ei;dar ea este, în multe privinţe, şi mai aspră, 
şi astfel îşi ea locul printre cele mai aspre plăgi cari 
formează partea din urmă a seriei. Asprimea ei poate 
fi înţeleasă mai bine de aceia cari au fost în Egipt, în 
acea parte a ţării unde bântuie plaga lăcustelor. In 
cazul acesta, plaga a fost mai mare decât orice ştiut 
înainte de aceasta natură, fiind că s-a lăţit pe un 
spaţiu mai mare; şi pentru că este cu neputinţă să-ţi 
închipui o nimicire mai desăvârşită şi o pierdere mai 
mare ca acea cauzată în totdeauna de lăcuste." 
[McC] Cu ce amărăciune de suflet trebue să fi citit 
preoţii cuvintele frumoase şi recomandaţiile ziarelor 
despre Vol. V când a apărut. 
16:12. Iar al şaselea [înger].—Vol. VI al Studiilor 
în Scripturi. 
Vărsă cupa lui în râul cel mare, Eufrat.—Care părea 
celor ce să închină fearei şi chipului ei de a 
întroduce un lucru nou şi oribil, o biserică poporală, 
în care clerul n-are loc, colecţiile de bani, clădirile 
bisericeşti, preamărirea unei zile asupra alteia, sau 
îndecomun vre-unul din obiceiurile plăcute ale 
bisericei nominale. 
Şi secată fu apa lui.—„Babilonul vechiu era clădit 
pe râul vechiu Eufrat, pe când în Vârsta Evangelică 
Babilonul mistic sau figurativ, care ţinea în robie 
Israilul spiritual, este zugrăvit fiind aşezat pe răul 
Bufnitului mistic. 
In tip, vasele de aur ale temnlului au fost duse şi 
profanate în Babilonul literal; în antitip, adevărurile 
preţioase, divine [de aur], ce aparţin serviciului 
adevăratului Templu, Biserica (l Cor. 3:16; Apoc. 
3:12), au fost mişcate şi strămutate de la locul lor, 
schimbate şi rău întrebuinţate de către Babilonul 
mistic. Babilonul literal fiind clădit pe râul Eufrat, 
care materialiceşte a contribuit la bogăţia şi 
mijloacele lui, nimicirea lui s-a produs prin 

detragerea sau secarea acestor ape. Astfel şi 
Babilonul mistic este aşezat şi sprijinit, de multe ape 
[noroade, popoare], iar căderea lui este prezisă prin 
detragerea acestor sprijinitori, susţinători, Poporul." 
(B209; Ier. 50:38; 51:36) „Cercurile eclesiastice din 
Germania sunt obicinuite mult cu dezertările ce se 
produc repede de la Biserica Statului. Deşi procesul 
unei separaţiuni oficiale de către biserica statului stă 
în legătură cu mari greutăţi, amânare şi spese, totuşi 
s-a calculat că numai în Berlin peste 10,000 de 
persoane au rupt în anul trecut legătura lor cu 
biserica Statului. Atât de mare este numărul acelora 
cari îşi exprimă dorinţa de a termina cu a mai fi 
membri încât în Berlin s-au deschis în scopul acesta 
biurouri speciale cari înregistrează zilnic 3-400 
petiţiuni de acestea. Printre massele muncitoreşti, în 
special acele atrase de partidul Social-Democrat, se 
observă o mare duşmănie contra clerului."—W. T. -
09-83. 
Ultimul plan de acţiune este programul unei greve 
generale în contra statului. „Nu ne trebue creduli" 
[Moniştii] în ligă cu Socialiştii, au aranjat adunări 
mari în Berlin, Braunsweig şi Saxonia la cari s-au 
întrebuinţat toate mijloacele pentru a aţiţa printr-un 
apel rupere de la Biserica Statului. La aceste 
întruniri, peste 1300 persoane au iscălit o declaraţie 
anunţând scopul lor de a se desface de biserică. Au 
urmat alte patru mii şi după registrele tribunalului ci-
vil public până la finea lui Decembrie au fost primite 
17,000 de dezertări, iar în ziua întâia după Crăciun 
s-au anunţat alte 8,000. Următoarele rapoarte ale 
presei pot servi ca o descriere plastică a modului 
cum se proceda la aceste întruniri: „Fără deosebire, 
oricine numai pe departe, dacă cuteza să apere 
biserica sa, era huiduit, şuerat de pe tribună şi supus 
la înjurături murdare. Un exemplu: Un preot să urcă 
la tribună când îndată să aud strigăte. „Priviţi-1!" 
„Pilotul cerului." Iar din cealaltă parte a Salei s-au 
auzit în aceeaş seară următoarele cuvinte adresate 
preoţilor: „Golani blăstămaţi! Preoţi bădărani!" Un 
domn care a întrerupt a fost huiduit cu cuvintele: 
„Afară cu mutra de preot!" —W. T. -14-133. 
„Rapoartele din Marea Britanic arată că Baptiştii, 
Con-gregaţionalişti şi diferiţii Metodişti scad în 
număr şi prestigiu. Cauza acestui fapt se poate uşor 
vedea. Creştinismul a devenit numai un alt nume 
pentru rafinare şi ceea ce numim civilizaţiune.. 
Toate doctrinele ca sunt abandonate simple 
speculaţii. Bisericile au devenit numai nişte cluburi 
sociale în cari forma şi cerimonia arată calitatea. 
Aceasta contribue la creşterea impopularităţii acelor 
secte, cari odinioară erau cele mai înalte modele de 
zel, muncă creştinească şi libertate şi simplicitate." 
(W. T. -10-324) „Pastorul de la Fifth Avenue Baptist 
Church, din oraşul New-York, Rev. Dr. Charles F. 
Aked, care a venit direct din Londra să ia 
conducerea ei, a zis în discursul său de Duminică: 
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„Vorbind cu parohienii mei—şi ei sunt dintre cei 
mai reprezentantivi din oraş—observ că spiritul 
depresiunii religioase e cu totul neegal celui al 
întreprinderii cu afaceri, a fabricilor, şi construcţiei. 
Iu Statele-Unite continentale sunt cam 16,000,000 
catolici. In vremea emigrării noastre, cu 90 ani 
înapoi, nu erau mai puţin de 15,000,000 catolici. 
Dacă toţi ar fi rămas credincioşi credinţei lor, acuma 
ar fi 45,000,000 în loc de 16,000,000. Şi Protestanţii 
au pierdut teren, asemenea, dacă se ia în considerare 
populaţia de azi a ţării. Biserica noastră, baptistă, 
oglindeşte dezertaţia generală. Creşterea numărului 
baptiştilor din America a fost egală numai unei 
pătrimi din cei născuţi dintre noi, arătând că trei 
părţi din patru dintre populaţia noastră baptistă ne-a 
părăsit. Descreşterea Creştinismului este universală. 
„In Anglia Franţa, Spania, Italia şi Germania auzim 
ace-laş strigăt. De curând vorbiam cu un preot 
englez. El îmi spunea că în Anglia nu numai a scăzut 
mult numărul celor ce umblă la biserică dar şi clasa 
acelora cari mai umblă la, biserici este dintre 
inferiori. 
„Biserica nu are contact cu massele. Orice a 
progresat afară de religie. Clerul conţine prea mulţi 
bigoţi, prea mulţi plictisitori, prea mulţi strigători ai 
iadului, pentru gândurile luminate de astăzi. Biserica 
este obligată să primiască candidaţi pentru preoţie 
orice persoane respectabile. Tocmai în privinţa 
aceasta Baptiştii, Presbiterianii şi Meto-diştii arată, o 
greşeală mare în cei 25 ani din urmă." (W. T. -08-
324) „Rev. Charles A. Eaton de la biserica baptistă 
din Euclid Avenua, Cleveland, a spus următoarele: 
„In Italia, o treime a norodului mai dinafară, sunt 
mai mult sau mai puţin aderenţi nominali ai bisericei 
de la Roma; o altă treime, probabil, simpatizează 
mai mult sau mai puţin cu biserica; pe când a treia 
parte sunt pe deplin duşmani, în aparenţă, nu numai 
a bisericei de la Roma, ci a oricărei formă de 
Creştinism. Intri în Franţa—aceeaş poveste, numai 
de mii de ori mai agravată. Intri în Britania Mare, 
care o consider eu ca cea din urmă fortăreaţă a 
Creştinismului în lume cu un popor mai viguros şi 
sănătos în ce priveşte interesele şi simpatiile lui 
religioase decât oricare alt popor. Şi care-i starea 
acolo? Bisericile ne-conformiste din Anglia, nu 
numai că n-au făcut nici un progres în anul trecut, ci, 
conform statisticei făcute, au pierdut 18,000 
membri; biserica baptistă a Marei Britanii a pierdut 
în anul trecut 5,000 de credincioşi. In anul 1905 erau 
aproape 7,000 de biserici presbiteriane, 
congregaţionaliste şi metodiste care în timp de 12 
luni nu-şi câştigaseră un singur membru. Intr-un an 
decurând, în oraşul New-York, conform unei sta-
tistici a dr-lui Aked, de la biserica baptistă din Fifth 
Ave-nue, 335 de biserici protestante au câştigat 386 
membri. Această înseamnă, că 335 de biserici au 
câştigat câte un membru iar cincizeci şi una, din ele. 

câte doi, în 12 luni. Fraţilor, eu vă spun în dimineaţa 
aceasta, că Biserica Americană moare—ea moare! 
Ea moare! Să nu uitaţi de ceasta." —W. T. -08-211. 
„O declaraţie a Rev. Dr. Charles E. McClellan, 
pastorul bisericei Fairhill Baptist Church, că 
„Protestantismul din Statele-Unite decade şi în 
curând va fi un lucru al trecutului", a stârnit o 
furtună la a 53-a adunare a Asociaţiei Baptiste de 
Nord din Philadelphia. Dr. McClellan a vorbit des-
pre ceeace numeşte el declinul Protestantismului, 
când a expus raportul în calitatea de preşedinte al 
comitetului misionarilor. „Spiritul Protestantismului 
moare în Statele-Unite. şi în curând va fi un lucru al 
trecutului," a zis el. „Philadelphia, atât 
denominaţională cât şi religioasă merge spre peire 
cu paşi repezi. Nu de mult am asistat la serviciul 
divin în una din bisericile noastre, la care am fost 
învitat să vorbesc. Am găsit de faţă 19 bătrâni şi un 
copil. Aceeaş situaţie se observă în toate oraşele. 
Avem biserici mari, măreţe, dar public puţin, care 
dovedeşte că e uşor de adunat bani, dar greu de 
adunat oameni."—W. T. -10-373. 
Ca să fie gătită calea împăraţilor celor de la răsărit 
de soare.—„Acela trebue să fie de sigur orb care nu 
poate vedea că minunatele profeţii cari vorbesc de 
căderea Babi-lonului (Isa. 14:22; Ier. 50 şi 51) nu s-
au îndeplinit în totul prin Cir, Persul. O mare parte a 
profeţiilor îşi aşteaptă încă îndeplinirea în Babilonul 
mistic sau simbolic de astăzi. Regii de la Răsărit, 
sunt, după înţelegerea noastră, regii împărăţiei lui 
Christos, cari sunt totodată preoţi—corpul lui 
Christos, Preoţimea Regală. „Şi făcuşi Dumnezeului 
nostru împărăţie şi preoţi, şi vor domni pe pământ." 
Din acest punct de vedere, Cir, care cu armata sa a 
răsturnat vechiul Babilon, a fost o icoană a lui 
Messia, Regele regilor şi Domnul domnilor. (Isa. 
41:25; 44:28; 45:1-14)"—W. T. -99-174; Apoc. 7:2. 
16:13. Şi văzui trei spirite necurate.—Arătând 
originea lor demonică. (Matei 10:1; Marc 1:26; Luca 
4:33) „Poporul Domnului trebue să facă deosebire 
între doctrinele prezentate ca adevăr—ei trebue să 
„încerce spiritele" ori de ele sunt sfinte, bune sau 
rele, de la Dumnezeu sau de la cel Rău —Spiritul 
adevărului sau al rătăcire!. Aceste amândouă sunt 
introduse de profeţi, sau învăţători."—E295. 
Ca broaşte.—Broaştele sunt guralive, gălăjioase au o 
privire foarte cuminte, gură mare, să umflă tare, şi se 
aude numai ocăitul sau gura lor. In timpul acesta de 
„prăpădire al noroadelor şi nedumerire al 
popoarelor" care a căzut asupra Creştinismului ca 
urmare a păcatelor lui, ocăitul înţelepţilor lui umplu 
acuma văzduhul. Actualmente toţi genunchii 
„slăbesc ca apa,"—Ezek. 7:17; 21:7. Vezi în special 
Vol. IV 1-16. 
Eşind din gura balaurului.—Cele trei adevăruri 
fundamentale ale istoriei sunt Căderea Omului, 
Răscumpărarea şi Restaurarea. Exprimate cu alte 
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cuvinte aceste adevăruri sunt natura muritoare a 
omului, Christosul lui Dumnezeu şi împărăţia sa 
Milenială. Contra acestora Satana a opus trei mari 
neadevăruri, nemurirea omului, Antichristul şi o 
anumită decepţiune care uneori este numită 
patriotism, dar care în realitate este omor, spiritul 
direct al diavolului. 
Aceasta este ultima trăsătură încoronătoare a 
activităţii lui Satan. Celelalte două greşeli sunt cauza 
directă a acesteia. Războaiele din Vechiul Testament 
aveau toate scopul să ilustreze luptele Creaturii Noui 
în contra slăbiciunii cărnii, şi în nici un caz nu 
îndreptăţesc uciderea oamenilor, ucidere care a 
prefăcut lumea într-o măcelărie universală. Nicăiri 
în Testamentul Nou nu este încurajat Patriotismul [o 
ură josnică în contra altora]. In toate cazurile 
totdeauna omorul, în orice formă, este oprit, totuşi 
sub masca Patriotismului, guvernele civile ale 
pământului cer de la oamenii iubitori de pace să se 
jertfească pe sine şi pe cei iubiţi ai lor şi să fie 
măcelăriţi, şi această o paradează ca o datorie cerută 
de legile cereşti. 
.,0rice persoană mai însemnată din primii ani ai 
secol. XX era un campion înflăcărat al păcii. O serie 
de pacifişti într-o supraîncărcată cu gânduri şi 
ameninţări şi aventuri de războae, un grup de 
oameni cărora le plăcea să se plimbe pe o alee pe 
care ei au sămânat-o cu bombe şi granate. Principele 
Bulow, Şir Henry Campell-Bannermann, Mr. H. H. 
Asquith, Mr. John Hay şi Mr. Elihud Root, pacifişti 
temperaţi, cari ştiau să apere în mod elocuent cauza 
bunei învoeli internaţionale, au devenit o ceată 
frumoasă de politician i iubitori de pace sub un cer 
negru de nouri încărcaţi de război. Pressa engleză si 
germană vorbia de invaziuni şi nevoia de a mări 
armătura în acelaş timp când 20,000 germani în 
Berlin, aplaudau şi salutau vizita unui grup de 
englezi. In vreme ce 10,000 de băeţi şi copii la 
Tokio cântau cântece de binevenire ofiţerilor noştri 
navali, în Statele-Unite se aflau alţii cari cutreerau 
oraşele făcând agitaţie pentru un război Ameriean-
Iaponez. După fiecare nouă conferinţă de pace se 
auzia un strigăt nou pentru mai multe arme. In 
vreme ce se zidea Palatul Păcii din Haga, naţiunile 
salutau descoperirea aeronavigaţiei ca ceva măreţ 
din cauza serviciului ce-1 poate aduce în caz de 
război. Izvoarele din cari curgeau toate aceste 
puroaie negre şi umflate de război erau toate aşezate 
în taberele militare şi navale a ţărilor. Conducătorii 
armatelor şi a flotelor erau aceia cari se înfricoşau la 
orice pericol nou, şi pictau în colorile cele mai 
grozave pericolul, dacă nu se vor mai adauge re-
gimente noui la cele existente şi nu se vor construi 
noui vase de război, noui fabrici de muniţiuni. In 
modul acesta parlamentele au ajuns să creadă că ţara 
se află îutr-adevăr, în pericol, şi căutând un motiv 
pentru a justifica nouile spese pentru război, au ales 

maxima veche, păgânească— oferită de experţii 
militari—„Dacă vrei pace, pregăteşte pentru război." 
Tunurile nu se cereau ca să ucidă oameni cu ele—ci 
ca să servească de pază păcii. Nu se construiau vase 
de război pentru a se scufunda alte vase încărcate cu 
averi şi oameni—ci să menţie pacea, Armate uriaşe 
şi vase gigantice erau o fală a unei naţiuni, dovezi 
frumoase ale iubirii lor de pace. Cheltuelile apăsau 
asupra naţiunilor mai sărmane şi ciunteau pe cele 
mai bogate dar ele răbdaţi această povoară cu 
plăcere numai pentru binele cauzei. 
„Cea mai fioroasă şi mai mare nenorocire pentru 
omenire, ce bântue pe pământ, este militarismul. 
Numai sugestiunile diavoleşti pot ocupa mintea într-
atâta încât e greu să te desbraci de ele. Experţii 
navali ai Germaniei afundă imperiul German în 
datorii, surzi cu desăvârşire şi fără să-şi dea seama 
de furtunile ce se vor naşte din acestea. Experţii 
navali englezi construesc dreadnoughturi, în vreme 
ce sărăcimea creşte pe an ce merge, tot mai mult, şi 
toate problemele nu reuşesc ci devin mai alarmante. 
Experţii navali ai Rusiei plănuesc o nouă flotă de un 
bilion dolari, deşi datoria naţională a Rusiei este de 4 
şi un sfert bilioane dolari, şi pentru a plăti cheltuelile 
ei curente ea este silită să împrumute în fiecare an 75 
milioane dolari. Cu milioanele ei de oameni 
flămânzi, cerşetori, ce cutreeră stradele oraşelor 
stând grămadă prin staţiunile căilor ferate, experţii 
navali cer bani pentru tunuri şi echipamente militare. 
„Asemenea altor friguri de acest fel, militarismul 
creşte prin aceea şi din ceea ce se hrăneşte, şi dacă 
nu e oprit la timp prin măsuri energice el va arde pe 
toţi cei ce suferă de el. Naţiunile au pierdut raţiunea 
prin ingenio-sităţile lui Satan, care le-a întunecat 
mintea. 
„Militaristul este comic în seriositatea sa. El zice că 
dacă doreşti pacea trebue să te pregăteşti de război, 
şi el ştie foarte bine ca unde oamenii se pregătesc de 
război prin purtarea de cuţite încovăiate, pacea este 
un lucru ne mai auzit, şi că unde fiecare este înarmat 
cu un revolver, lista sinuciderilor şi omuciderilor 
este mai lungă. Ca şi multe alte boli, militarismul 
este molipsitor. O naţiune se infectează de la alta 
până ce se infectează întreaga lume. Se poate, 
întreabă unii, ca să înnebunească întreaga lume? Că 
poate să se smintească [să-şi piardă mintea] o 
întreagă societate, s-a văzut la Salem, în vremea 
vrăjitoriei; că un oraş întreg îşi poate pierde capul, s-
a văzut la Londra, pe vremea descoperirii prafului de 
puşcă; că un întreg continent poate deveni jertfa unei 
halucinaţii, s-a văzut atunci când Europa şi-a pierdut 
pofta de viaţă, aşteptând sfârşitul lumii în anul 1000. 
De ce nu s-ar putea crede că mai multe noroade, 
legate prin locomotive şi electricitate, n-ar putea 
cădea pradă unei greşeli, şi ar putea face pentru un 
timp, ceeace face un nebun?  „Toate naţiunile mari 
înregistrează astăzi mari deficite pro-venite în orice 
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caz de la conducătorii şi experţii navali şi militari. 
"În Germania , Italia , Austria, Anglia şi Rusia 
stagnază totul, fiindcă toate fabricaţiunile s-au 
confiscat pentru tre- 
buinţele armatei şi ale flotei. In Statele-Unite 
desfăşurarea mijloacelor noastre este oprită prin 
aceeaş politică.  Noi avem de adăpat milioane  de 
pogoane de pământ sterp, avem de scurs milioane de 
pogoane de pământ mlăştinos, de construit canale de 
mii de mile în interiorul ţării, de construit porturi, 
canale, posturi de păzit pădurile şi pentru toate 
aceste lucruri de o însemnătate foarte mare n-arătăm 
decât numai puţină atenţie. N-avem destui   bani  sa   
plătim cum se cade salariile judecătorilor noştri din 
Statele-Unite, sau oamenii cari ne reprezintă în 
afară. Avem boli, nemiloase şi teribile, ca molia 
ţigănească, boli molipsitoare ea tuberculoza, pentru 
a cărei stârpire e nevoe de milioane dintr-odată."—
C. E. Jefferson, Asociaţia Americană pentru 
Conciliaţiune Internaţională.—W. T. -09-179.  
[Acestea au fost scrise în an. 1909. De atunci Europa 
şi-a pierdut capul pe care înzadar caută acum să-1 
găsească.—N. T.].    
Primele spese ale guvernului Statelor unite [de 
Dolari 7,000,000,000] de la intrarea în războiul 
lumii au fost cu 27% mai mult din valoarea recoltei 
adunate în cel mai bun an al istoriei Americei. 
Această sumă ar acoperi ţara cu şosele de macadam 
şase mile depărtare una de alta de la est la vest, de la 
nord la sud. Ea este cât dublul capitalului şi 
surplusului din fiecare bancă din ţară. Ea este egală 
cu toate cheltuelile ce le facem noi cu educaţia, de la 
grădina de copii până la universitate, într-un timp de 
zece ani. 
„Războiul stă în mod deschis şi violent în 
contrazicere cu Creştinismul. Dacă războiul este 
drept, atunci Creştinismul este rău, un fals, o 
minciună. Dacă Creştinismul esfe bun, drept, atunci 
războiul este un rău, fals, o minciună. Dumnezeul 
descoperit de Isus, şi de oricare conducător spiritual 
al omenirii, nu este Dumnezeul războaielor. El nu 
scoate sabia,—El nu cere jertfa sângelui omenesc. 
Spiritul Lui este iubire, legea Lui este pace, metoda 
Sa de convingere este iertarea, Legea Lui, dupăcum 
a fost tălmăcită şi împărtăşită de Isus Nazarineanul, 
este „iubiţi-vă unii pe alţii" „nu răsplătiţi rău pentru 
rău", „iertaţi de şaptezeci de ori şapte" ,„birueşte 
răul cu binele, „iubiţi pe duşmanii voştri, 
binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor 
ce vă urăsc, rugaţi-vă pentru aceia care vă 
despreţuesc şi vă prigonesc pe voi." Pe un aşa 
Dumnezeu cu astfel de legi, alţii pot, dacă cred, să-1 
împace cu războiul. Eu nu pot; şi ceea ce nu pot face 
eu, nu voiu să mărturisesc să facă un altul. Dar 
trebue să merg mai departe: eu trebue să vorbesc nu 
numai de războaie în general, ci de acest războiu în 
special [1917]. Foarte mulţi oameni vor admite, mai 

cu seamă în timp de pace, că războiul este un rău 
afară din cale. Dar dacă se iveşte un nor mic de 
război pe orizontul vieţii naţiunei sale nu mai gros 
decât o palmă, îndată încep a-şi schimba mintea şi 
atitudinea, şi dacă norul creşte până ce acopere 
întreg cerul, consideră pacea ca cel mai mare rău 
existent şi războiul o operă drept sfântă. 
„Aceasta cauzează mentalitatea, curioasă şi ciudată, 
că toate războaiele în general sunt rele, dar că fiecare 
luat în parte este bun şi la loc. Germanii înjură 
războiul, afară de cel actual, cu Anglia şi Franţa. 
Englezii condamnă războiul, dar exclud de la această 
sentinţă lupta ce o duc contra puterilor centrale. 
Dacă-mi spuneţi că acest război se duce pentru 
integritatea legilor internaţionale, trebue să vă întreb 
de ce este dus numai contra Germaniei şi nu şi 
contra Angliei, care este asemenea un violator, deşi 
mult mai puţin teribil, al drepturilor internaţionale? 
Dacă-mi spuneţi că el se poartă pentru a apăra 
dreptul neutralilor, atunci unde, când şi care 
beligerant a considerat drepturile neutralilor, în acest 
război, şi cu ce garantaţi, că după atâtea cheltuieli de 
bani şi sânge, într-un viitor război nu vor fi călcate 
aceleaşi drepturi, de către o naţiune care acuma se 
luptă pentru ele? Dacă-mi spuneţi, ca el se poartă 
pentru asigurarea bunurilor şi vieţilor americane,  
atunci trebue să vă întreb, cum şi în ce măsură e 
proprietatea şi viaţa cetăţenilor americani mai 
sigură, după declararea războiului decât înainte de 
el? Dacă-mi spuneţi că acesta se poartă pentru 
cinstea naţională a ţării noastre vă întreb, de ce n-a 
fost atinsă cinstea celorlalte naţiuni, cum este 
Olanda şi Scandinavia, cari au suferit mai mult decât 
noi, dar cari, din motive de prudenţă, refuză de a lua 
armele? Dacă-mi spuneţi că acesta este un război în 
contra aroganţei şi a unei agresiuni de nesuferit, 
trebue să vă răspund că orice lovitură suferită, a fost 
înainte de toate, nu în contra noastră ci a Angliei, şi 
trebue încă de acum dovedit dacă Germania are 
scopul şi dorinţa să ne atace. Dacă-mi spuneţi că 
acest război este o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru 
păstrarea civilizaţiei în contra barbarismului, atunci 
trebue să vă întreb, de ce am rămas neutrali când a 
fost invadată Belgia, şi ne-am trezit numai pe 
urmă—nu în urma strigătului celor măcelăriţi pe  
diferite fronturi—ci în urma nesiguranţei şi riscului 
împrumuturilor noastre, ce capitaliştii noştrii le-au 
avansat europenilor pentru conducerea războiului? 
Dacă-mi spuneţi că acest război este ultimul refugiu 
într-o situaţie care n-a găsit nici un alt metod, cu 
toate că le-a încercat cu îndelungă răbdare pe toate, 
trebue să vă răspund că aceasta nu-i adevărat—
deoarece alte căi şi mijloace de acţiune încercate de 
experienţă şi îndreptăţite prin succes, au fost puse la 
dispoziţia administraţiei dar au fost respinse cu o 
bună voinţă criminală. 
„In ultimele ei cauze, acest război este urmarea 
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naturală a civilizaţiei noastre necreştineşti. Oamenii 
săi [ai civilizaţie necreşitineşti] înarmaţi, sunt 
crescuţi din dinţii de dracon ai diplomaţiei secrete, 
ambiţiei imperialiste, mândria dinastică, 
comercialism hrăpăreţ, exploatare economică în ţară 
şi în străinătate. La creşterea acestor dinţi, America 
îşi are partea ei; şi deaceea, e foarte natural, că 
trebue să aibă parte şi la culesul înfricoşatului 
seceriş. In cauzele lui imediate, acest război este 
urmarea directă a legăturilor comerciale necuvenite, 
crude, dar nu mai puţin inevitabile cu un grup dintre 
beligeranţi. De aceea, participarea noastră la război, 
ca şi războiul însuşi, este politic şi economic, nici 
decum etic, în caracterul lui. Cinstea, demnitatea şi 
frumuseţea cari se pot găsi în acţiunea noastră, se 
pot găsi în avântul curat şi nepătat, care-1 au astăzi 
multe inimi patriotice, dar nici decum în faptele 
reale ale situaţiei. Războiul în sine, şi ca atare, este 
nedrept şi rău. înflăcărarea lui va fi o crimă. Nu e 
nici un motiv, nici un scop nici o cauză în joc, care 
să îndreptăţească pierderea vieţei unui singur 
marinar sau a urnii singur soldat în tranşee."—Rev. 
John Hayes Hlomes, Biserica Iui Messia, Park 
Avenue . 
Şi din gura fearei.—Doctrina lui Antichrist despre 
dreptul divin al clerului a fost cauza directă şi 
adevărată a marelui război. Această broască a ieşit 
din gura fearei Papale timp de şasesprezece secole. 
„Proclamaţia împăratului German către armata sa 
din Polonia zice: „Ţineţi minte că voi [armata mea] 
sunteţi aleşii Domnului. Spiritul lui Dumnezeu s-a 
pogorît asupra mea pentrucă eu sunt împăratul 
Germaniei. Eu sunt sabia lui Dumnezeu, 
reprezentantul Său, instrumentul celui Preaînalt. 
Durere şi moarte să aibă acela care nu se supune 
voinţei mele! Pentru toţi aceia cari nu cred în 
misiunea mea, precum şi cei laşi din armata mea! 
Duşmanii poporului, german trebue să piară. 
Dumnezeu cere peirea lor. El este care vă 
porunceşte, prin mine, să îndepliniţi voia Lui!" 
Preoţii germani n-au avut un singur cuvânt de zis 
împotriva acestor blăstămăţii aduse asupra lui 
Dumnezeu, de unul care era o unealtă directă în 
mâna diavolului şi care era influenţat de acesta, după 
cum singur a admis după aceea. „Aceste doctrini 
falşe ale Evului Mediu au adus fructe teribile în 
acest război. Asemenea şi învăţătura despre chinul 
veşnic, care reprezintă greşit şi huleşte caracterul lui 
Dumnezeu, îşi aduce fructele ei rele. Milioane de 
oameni au fost făcuţi să-şi piardă credinţa în-tr-un 
Dumnezeu al iubirii şi credinţa în Biblie ca Vestea 
Sa, în urma celor mai monstruoase blasfemii ale 
vârstelor întunecate. Eu pui toată răspunderea asupra 
sectelor şi credinţelor Creştinismului. Fac vinovaţi 
pe preoţii a căror ochi au fost deschişi să vadă mai 
bine, că au neglijat Biblia, au neglijat poporul, şi, în 
loc să-1 scoată din întu-nerec, îl conduc într-o 

direcţie opusă—la Evoluţie şi Criticismul înalt şi la 
tot ce e contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este încă rău înfăţişat în lume. Crezurile 
vârstelor întunecate, pe dinafară, sunt încă strânse la 
piept. în timp ce pe dinlăuntru sunt urîte, repulsive. 
O mare înşelăciune, o mare ipocrizie, ziceţi? Eu 
răspund, da; din cele mai extraordinare pe cari le-a 
cunoscut lumea cândva. 200,000 de preoţi 
mărturisiţi a lui Dumnezeu şi a lui Chri-stos stau 
astăzi în faţa lumii şi predică legendele Vârstelor 
întunecate şi încearcă să oprească poporul de a 
ajunge la cunoştinţa adevărului, în timp ce ei 
primesc banii şi închinăciunea lui. Această ipocrizie, 
această blasfemie în contra lui Dumnezeu, această 
înşelăciune a poporului, faptul de a-i ţine în 
întunerec, nu reservă pentru ei o mare pedeapsă, şi 
nu e oare aproape?"—B. S. M. 
„In toate ţările beligerante preoţii lui Christos fac pe 
agenţii de recrutare. Se întrebuinţează tot felul de 
argumente pentru a convinge pe tinerii ţării contra 
învăţăturilor Mântuitorului. Aceiaşi oameni cari 
obişnuesc a râde că soldaţilor turci, din războaiele 
anterioare, li se promitea, în caz de moarte, un 
paşaport sigur pentru Raiul Ceresc—aceiaşi preoţi 
întrebuinţează acum toate mijloacele pentru a 
convinge pe tineri să meargă şi să-şi jertfească 
vieţile în luptă. In vreme ce Germanii poartă pe 
fiecare steag în luptă şi pe centuroanele soldaţilor—
„Dumnezeu e cu noi", preoţii englezi, scot texte din 
Biblie pentru a încuraja pe tineri să se înroleze, iar -
ca să arunce o aureolă de glorie asupra soldaţilor 
morţi în luptă folosesc Biblia care condamnă şi nu 
recomandă uciderea." (W. T. -15-267) „Preoţii se 
găsesc strânşi cu uşa. Se aşteaptă de la ei să fie 
credincioşi ţării lor, fie aceasta greşită sau nu. Se 
aşteaptă de la ei să predice Războiul ca o voinţă a lui 
Dumnezeu şi lupta lor ca o faptă frumoasă care va 
avea răsplata şi binecuvântarea cerească. Ei trebue 
să încurajeze recrutarea, în ascultare faţă de 
poruncile Regelui lor pământesc, şi să violeze prin 
aceasta poruncile Regelui ceresc, care le-a spus să 
fie făcători de pace, să trăiască în pace cu toţi 
oamenii şi să nu ucidă, nici sub sancţiune legală nici 
altcum." (W. T. -15-276) „De curând, în Canada, 
Editorul s-a mirat de activitatea preoţilor de acolo—
în special a acelora din Biserica anglicană. Unul, 
îmbrăcat în uniforma Khaki, parcurgea stradele în 
fruntea voluntarilor, întrebat de un prieten: „Te-am 
văzut în rândul voluntarilor?" Da, răspunse el: „Am 
vrut să îmbărbătez pe băieţi." „Şi aveai de gând să 
mergi la front, în tranşee?" Niciodată"; răspunse el. 
El amăgia numai pe alţii, întocmai precum un taur, 
care se află în unul din abatoarele din Chicago, în-
tâlneşte animalele care trebue să fie tăiate şi ridicând 
capul în aer, se face comandantul lor conducându-le 
până la abator. Iar când ajunge acolo îşi cunoaşte 
odaea unde e adăpostit şi intră în ea, pe când 
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celelalte se îmbulzesc una peste alta şi una după alta 
rămâne fără cap."—W. T. -15-259. 
Şi din gura profetului mincinos.—Unicul punct 
cardinal asupra căruia se înţeleg toţi protestanţii 
[profetul mincinos] este doctrina despre nemurirea 
omului, minciuna originală spusă în Eden. (Fac. 
2:17; 3:4) Vorbind despre aceasta Domnul zice: 
„Când vorbeşte minciuna, vorbeşte din ale sale." 
(Ioan 8:44) Vorbind iarăş despre aceeaşi amăgire 
Apostolul Pavel, referindu-se celor ce se închină fea-
rei şi chipului ei zice: „Pentru că n-au primit iubirea 
Adevărului, spre a fi ei mântuiţi. Şi chiar de aceea le 
trimete Dumnezeu lucrarea rătăcirii ca ei să creadă 
minciuni." (2 Tes. 2:10, 11) In tot cazul expresia 
grecească pune articolul hotărît. Broasca ce iese din 
gura profetului mincinos este doctrina despre 
nemurirea omului. Aceste suflete amăgite acum cred 
în această greşală, şi fără îndoială vor fi în stare să 
dovedească aceasta spre mulţumirea dra-conului. 
Această greşală zace la baza doctrinelor despre 
chinul etern şi a trinităţii. Este o aluzie la l Ioan 
4:13, că rătăcirea cea mai mare, asupra căreia 
profetul mincinos va insista mai mult, va fi aceea că 
Isus, când a venit de la Tatăl, a fost mai mult decât 
un om perfect,adică,avea în sine un suflet nemuritor. 
Apoc.13:11,13-15;14:9,11. 15:2; 16:2; 19:20; 20:10; 
Mat, 24:24. 
16:14.Căci sunt spirite de demoni.—Vezi Ef. 6:12. 
„Noi suntem natural conduşi de asemănarea 
influenţei spiritelor i rele după cum sunt descrise în 
Evanghelii pentru a com-; para efectul produs de 
demoni despre cari este vorba în  versul acesta,  cu 
exemplele  posesiunei   [,,Cuprinderei de  demoni"]  
despre cari cetim în alte locuri ale Noului 
testament"—Cook. 
   Făcătoare de semne.—Este foarte posibil că cea 
mai pu-ternică „dovadă" despre nemurirea omului va 
fi dată încă de acum, de profetul  mincinos   prin 
materializarea  spiri-telor rele, poate  mai întâi la 
adunarea predicatorilor, după aceea în public. Vom 
aştepta şi vom vedea. Între timp, invaziunile mintale 
arătate în Apoc. 7:3 şi 2 Ţes. 2:l1 vor veni desigur, 
ori dacă materializările fizice se vor realiza sau 
nu.—Apoc. 13:13, 14. „Ziarele de departe şi aproape 
publică următorul caz „Fred E. Foskett, un tânăr 
maşinist din Orange, Mass.,a atras atenţiunea 
Profesorului   James,   de la   Universitatea Harvard, 
şi a altor   membri   conducători ai branşei   din) 
Boston a Societăţii Americane de Cercetări Fizice, 
cari de- curând i-au dat probe. Foskett a turnat într-
un lighean un quart [litru] de alcool, 1-a aprins şi 
apoi şi-a spălat mâi-nile până la faţă scăldându-le 
aproape timp de zece minute în  fluidul  ce  ardea,   
şi a   spălat apoi mâinile—aproape zcând, s-a scăldat 
în flăcările alcoolului. Dupăce Foskett a terminat, 
medicii de faţă 1-au examinat, şi n-au putut afla nici 
cea mai mică urmă de arsură sau rană. Apoi Fos-kett 

le-a spus, că flacăra nu i-a produs nici cea mai mică 
sim-jţire de arsură, şi că el nu" simţia decât o adiere 
caldă şi plăcută şi nimic mai mult. A doua probă s-a 
făcut în casa Prof. James în Cambridge. Un om de 
ştiinţă, care era de faţă, a zis  că Foskett a repetat 
toate  experienţele  sale în ziua anterioară, şi atunci 
s-a dematerializat în mod ab-isolut şi pozitiv. El 
părea, după cum am observat, că se disolvă într-un 
aer subţire, timp de 41 secunde şi apoi s-a 
materializat iarăşi.:-Mat. 24:24. 2 Tes.2:9. 
Care spirite se duc la împăraţii lumii întregi, ca săi 
adune, la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu 
Atotţiitorul.— Din care îngrozitorul război European 
este numai anticipaţie.—Apoc. 17:14; 19:19. 
 „Această bătălie, care se va termina cu dărâmarea 
de-săvârşită a stăpânirilor de azi ale pământului, a şi 
început. Adunarea armatelor se poate vedea foarte 
bine din punctul de vedere al Cuvântului lui 
Dumnezeu. Sabia Adevărului, deja ascuţită, va lovi 
în orice sistem rău şi obiceiu civil, social şi 
eclesiastic. Conflictul intern să produce deja. El va fi 
ca un foc ce mistue, iar sistemele omeneşti şi rătăci-
rile, cari timp de secole au ţinut în lanţuri adevărul şi 
au apăsat omenirea ce suferă, se vor topi înaintea lui. 
Da, adevărul^—şi cunoştinţa multă despre el—este 
Sabia care nedumereşte şi răneşte capetele multor 
ţări." (Psa. 110:6; B101) „Marea mulţime nu se va 
convinge de adevărata  stare a lucrurilor, până ce 
marele Babilon nu va fi pe deplin dărâmat şi va fi 
frântă puterea lui asupra lumii. Atunci vor vedea că 
marea tulburare prin care vor fi trecut a fost aceea ce 
se numeşte în mod simbolic „Bătălia Zilei celei Mari 
a lui Dumnezeu Atotputernicul"; că în proporţie cum 
au sprijinit răul şi nedreptatea, ei s-au luptat în 
contra legii şi a puterilor împărăţiei noui şi a noului 
Stăpân al pământului; şi că în proporţie ce limba, 
peana, mâna, influenţa şi mijloacele lor au fost 
folosite pentru a sprijini dreptatea şi adevărul în 
orice subiect, într-atât de departe, ei s-au luptat 
alături de Domnul. Şi în tot timpul, întregei tulbu-
rări, vor fi în lume aceia cari vor mărturisi cauza 
Lui, vestind prezenţa Lui şi stabilirea împărăţii Sale, 
care este în opoziţie cu puterile întunerecului, cari 
sunt adevărata cauză a tulburării, a zguduirii şi a 
schimbării societăţii rele de azi.- B141.    
16:15. Iată vin ca  un fur. — Uri fur vine pe 
neaşteptate numai pentru a lua lucrurile scumpe, 
juvaere, pietre scumpe, etc.— Mal. 3:17: 2 Pet. 3:10. 
Apoc. 3:3; Mat. 24:42-44; 1Tes. 5:2. 
Fericit cine veghiază. — Fiindcă servitorii Regelui 
nu sunt de aceia, cari sunt neatenţi, indiferenţi şi fără 
grijă, ti eredineoşi şi serioşi; păzitori şi veghetori ei 
văd că sunt trei cuvinte cu un înţeles deosebit, 
folosite cu privire la Venirea a Doua a lui Christos; 
anume, parousia, epiphania şi apokalupsis. Parousia 
se referă la timpul mai de vreme al venirii a doua a 
Domnului în vreme ce apokalupsis se referă la 
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aceeaş venire, dar mai târziu, sau în partea a doua a 
ei." (W. T. -02-86) „Cuvintele greceşti apokalupsis 
şi apokalupto înseamnă revelaţiune, descoperire, 
destăinuire [a unui lucru prezent mai dinainte, dar 
acoperit]. Numele celei din urmă cărţi a Bibliei este 
din.aceeaş.tulpină—Apokalipse.sauDescoperirea."— 
W. T. -02-92; l Cor. 1:7: l Pet. 1:7; Luc, 17:29, 30. 
Şi păstrează vestmintele sale. — Ţine ferm la votul 
său de consacrare până la moarte. 
Ca să nu umble gol.  Precum fac bisericile nominale 
încă de la consiliul de război din Washington, Mai 6, 
1917. 
Şi să vagă ei ruşinea lui.  In decursul epocei 
apokalupsis de acuma.(Apoc. 3:18)„Fiind expuse 
astfel în faţa lumii că, sectele creştinismului sunt 
lipsite de ceea ce constitue starea creştinească."—
Cook.—Mat. 5:43, 33. 
16:16. Şi-i [el] adună.—Cele trei spirite  necurate 
fac adunarea.—Apoc. 19:19. 
La locul numit ebreeşte Armaghedon.—„Faptul că 
Sf. Ioan a întrebuinţat un cuvânt [Har-Magedon] 
„nimicirea oastei lor"—ce nu se găseşte în legătură 
cu oareş-care localitate sau întâmplare istorică, arată 
de la sine o tălmăcire figurativă. (Zach. 12:11) „Nici 
noi nu ne gândim la un război literal." [Cook]. 
„Cuvântul „munte" în expresia Armaghedon—
„Muntele Meghiddo"—seamănă să fi fost între-
buinţat, pentrucă Meghiddo se află într-o regiune 
muntoasă, deşi bătăliile au avut loc într-o vale de 
alăturea, înţelesul acesteia este, că va fi, adică ca şi 
cum ar fi, o bătălie decisivă care va hotărî 
predomnirea religiunii adevărate pe pământ. Ceeace 
aşteptăm noi, când se va îndeplini aceasta, este că va 
fi o mare desfăşurare de puteri—o opoziţie făcută 
împărăţiei lui Dumnezeu de către puterile amintite 
aici şi care va fi decisivă în caracter." [Barnes]. O 
altă formă în care s-a prezentat VoL. VI, Smdii în 
Scripturii, celor ce se închină fearei şi chipului ei, se 
poate vedea în plaga întunerecului căzută asupra. 
Egiptenilor şi descrisă în Ex. 10:21-29.|Cele trei zile 
de întunerec mare din ţara Egiptului reprezintă cei 
trei ani de întunerec mintal cu privire la războiul 
lumii şi cari au precedat publicarea acestei ultime 
mărturii a bisericei [Voi. VI]. Pe când-se desfăşura 
această plagă, Moisi a zis către Faraon „Eu nu voiu 
mai vedea faţa ta." Şi e tocmai aşa; Pastorul Russell 
a trecut pentru totdeauna din faţa Faraonului 
antitipic, Satana, în toamna anului 1916. Dar fiind 
ferm. încredinţaţi că „lucrările sale îi urmează", noi 
credem că el suprave-ghiază munca ce trebue 
defăşurată încă.—Vezi Apoc. 16:1. 
 16:17. Şi al şaptelea [înger].—Vol. VII, Studii în 
Scripturi. 
   Vărsă cupa lui în cer.—Clericilor li-se pâre că 
adevă-rurile puternice din Apocalips sunt îndreptate 
contra pu- terilor stăpânitoare de azi. Şi poate că au 
dreptate. Im-rpărăţia lui Christos şi felul cum el va 

conduce treburile  pe pământ vor fi tocmai contrare 
sistemelor rele de azi, cari  conduc afacerile pe 
pământ sub influenţa şi stăpânirea lui Satan. „Frica 
despre descoperirea lui Isus Christos se va părea că 
s-a întins în întreg universul." — Cook. 
Şi ieşi din templu de la tron glas mare. — De la 
biserica adevărată a lui Dumnezeu. 
Zicând: s-a făcut. — Vezi titlul acestei cărţi. — 
Ezekiel 9:11. 
16:18. Şi se făcură fulgere şi vuete. — S-au luminat 
toate locurile întunecate în cercurile ecleziastice, 
având ca urmare, o mare nelinişte şi tulburări printre 
aceste ceruri eclesiastice. 
Şi tunete. — De care au fost şapte, indicând o mare 
lăţire a interesului în Studiile în Scripturi. Probabil 
că stimata preoţime va mai cauza multe tunete 
grozave contra adevărului. Dacă în trecut ei luminau 
mai mult şi tunau mai puţin, lumea nu s-ar afla 
astăzi, în starea în care se află.-Apoc. 8:5.      
Şi sunete-Sunetele ce se vor auzi de la Turma cea 
Mare, dupăce Mica Turmă va fi trecut dincolo de 
văl, şi care  va desfăşura energie fără seamăn în 
mijlocul unor greutăţi neînchipuit de mari .-
Apoc.15:8,5.  
Şi cutremur se făcu pe mare.-Revoluţii sociale. 
Aceleaşi care se amintesc în Apocalips 8:5; 11:19; l 
Regi 19:11, care vor avea loc ca urmare a războiului 
cel mare.    
Cum nu se făcu de când se făcu om pe pământ. — 
Uri socialism care va cuprinde toată lumea, şi care în 
năzuinţele sale de a cârmui lumea cu desăvârşire, va 
cădea.  
Atât de tare cutremur, şi aşa mare. — „Căci atunci 
va fi suferinţă mare, cum n-a fost de la începutul 
lumii până acum, nici nu va mai fi." — Matei 24:21.  
16:19. Şi se făcu cetatea cea mare în trei părţi. — 
Aceasta se poate înţelege astfel: Creştinătatea este 
împărţită în trei părţi: Rusia bolşevistă, puterile 
centrale imperialiste, şi guvemamentele 
reprezentative din Vest. Dar noi credem în o altă 
împărţire religioasă care e astfel: biserica 
răsăriteană, biserica papistă şi grupul protestant, 
toate trei lucrând sub conducerea şi influenţa papală. 
Dar o a treia explicaţie mai are loc, şi anume: marii 
financiari, toţi polticianii şi apoi toţi eclesiasticii, 
cari laolaltă formează nesfânta treime din Apocalips 
capitolul 13. Se mai poate referi şi la cetatea din 
Apoc. 14:20. — 2 Regi 2:10; 12:15. 
Şi cetăţile neamurilor căzură.— Este vorba despre 
cetatea cea mare despre care se aminteşte la 
Apocalipsul 17:18. Deja toţi ceilalţi regi au băut 
îndeajuns din mânia lui Dum-nezeu, şi acum a venit 
timpul pentru regele Seşacului. Ier. 25:26; Apoc. 
14:8. Şi Babilonul cel mare fu adus anume înaintea 
lui Dumnezeu."—„Aşa de mare este iluzia «ă 
Creştinătatea reprezintă tronul şi împărăţia lui 
Christos pe pământ încât căderea Babilonului va 
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uimi pe toată lumea. Şi, trebue să se ştie, că 
majoritatea din toate sectele creştinătăţii, nu sunt 
decât oameni lumeşti, cari nici idee n-au despre 
adevă-rata biserică a lui Christos şi cauza ei.Toată 
sîrguinţa lor se reduce la o formă de dreptate şi 
sfinţenie, dar mai mult decît atît nimic nu pare a fi 
necesar; şi fiindcă ei nu sunt concepuţi de spiritul 
sfînt de aceea nu pot aprecia lucrurile spirituale din 
punct de vedere dumnezeesc.Pastor Rlussell.Vezi-
Apoc. 18:5. 
 Ca să-i  dea păharul vinului aprinderii mîniei lui.-
Acreala   [vinul]   viei pământului,  cultivată  de  
ei.—Apoc. 
14:17-20; Ier. 18:14; Isa. 51:17-20; Ier. 25:26-28; 
Apoe. 18:6. 
16:20. Şi orice insulă fugi.—Chiar şi 
guvernamentele republicane vor dispare în timpul 
anarhiei. 
Şi munţii nu fură aflaţi.—Toate împărăţiile 
pământului vor fi mistuite sau înghiţite în timpul 
anarhiei. 
16:21. Şi grindina mare.—Adevărul, compact, şi 
strălucitor venind cu o forţă sdrobitoare. O mărturie 
conclusivă de felul cum Vol. VII va apare celor care 
se închină fearei şi chipului ei.-,Apoc. 11:19: Isa. 
28:17; 30:3l); Ezek. 30:13, 11; Iosua 10:11. 
Ca de greutatea unui talent.—Cam 66 kg. (Mal. 
3:19) O altă formă cum va apare Vol. VII celor ce se 
închină fearei şi chipului ei, se găseşte în ultima 
plagă egipteană, omorând pe tot întâi născutul 
egiptenilor. (Exod capitolele 11, 12) îndată ce s-a 
ivit această plagă, egiptenii, începând de la Faraon şi 
până la cel din-urmă dintre ei, au pus mare sîr-guinţă 
ca să îndepărteze pe oaspele lor, si erau în stare să-i 
dea toate juvaerele lor de argint [Turma cea Mare] şi 
de aur [simbolul Turmei Mici]. In legătură cu 
declaraţia că „nu era casă în care să nu fie mort", se 
admite că dacă vre-o sectă a rămas cumva uitată şi 
necitată în lista de la Apocalips, capitolele 8 şi 9, 
uitarea s-a făcut neintenţionată [pe nevrute], şi se va 
corecta în ediţiile următoare. 
Cele trei zile în care armata lui Faraon a urmărit pe 
jidovi în pustiu, pot să reprezinte cei trei ani în care 
toţi servitorii lui Faraon vor fi înghiţiţi în marea 
tulburare a păşunilor unei omeniri înnebunite. 
Carele—sau organizaţiile —lor, îşi vor pierde roţile. 
Să pogoară din cer.—De la tronul Mieluşelului, care 
stă dincolo de norii tulburărilor prezente. „Fulgerile 
sale luminează lumea, pământul vede şi se 
cutremură; munţii [împărăţiile lui Satan de azi] ca 
ceara se topesc înaintea Iui, înaintea Domnului a tot 
pământul... foc merge înaintea lui, şi cu flăcări 
mistueşte din toate părţile pe neamicii săi... nor şi 
negură sunt în jurul lui."—Psa. 97:2-5. 
Peste oameni.—Asupra oamenilor—celor care se 
închină fearei şi chipului ei, adecă preoţii. 
Şi defăimară oamenii pe Dumnezeu de plaga 

grindinei.— In aparenţă, cartea, pentru un timp, nu 
se va bucura de o prea mare popularitate, „Îndată ce 
Dumnezeu a lăsat mână liberă lui Satan, el a trimes 
pe Sebei să fure cirezile lui Iov şi să ucidă pe 
servitorii săi; după aceea a făcut să se coboare foc 
din cer, care nu numai că a ucis pe servitorii lui Iov, 
ci a ars turmele de oi ale lui; apoi a trimis pe Chal-
dei, cari i-au furat cămilele, şi în sfârşit a produs un 
ciclon care a distrus casa în care fii lui Iov se aflau 
adunaţi pentru serbare, omorând pe toţi cei care se 
aflau în ea; iar în urmă de tot, el lovi pe Iov cu o 
boală care i-a acoperit tot corpul cu bube.—Iov 1:9-
2, 7. 
Pentrucă foarte mare este plaga ei.—Adevărul se re-
varsă ca un puhoiu, încât surprinde pe închinătorii 
fearei şi chipului ei. 
 
 

APOCALIPSUL 17 
 

CEA DIN URMĂ TREAPTĂ A PAPISMULUI 
17:1. Şi veni unul dintre cei şapte îngeri.—Volumul 
Şapte, al Studiilor in Scripturi. 
Care au cele şapte cupe.—Explicaţia celor şapte 
plăgi asupra Babilonului simbolic. 
Şi vorbi cu mine.—Clasa lui Ioan, Biserica încă în 
came. 
Zicând: Vino, îţi voiu arăta.—In capitolele 8, 9, 16 
şi 18 ale Apoc. şi prin întreaga carte a lui 
Ezek.Naum 3:3, 4. 
Judecata desfrânatei celei mari.—Judecata 
Papismului, clasa Ioan o vede destul de clar din 
capitolele 18, 19 ale Apocalipsului.—Apoc. 19:2. 
Care sade pe ape multe.—Stăpâneşte asupra 
popoarelor de pe pământ.—Ier. 31:15; Apoc. 17:15. 
17:2. Cu care făcură desfrânări împăraţii 
pământului.— „Statele şi împărăţiile din Europa de 
azi, pretind a fi state şi împărăţii creştine, şi pretind 
că regii lor domnesc „din graţia lui Dumnezeu", 
„prin dreptul divin", adecă prin ungerea papală sau a 
vre-uneia din sectele protestante."— A268; Apoc. 
18:3; Isa. 1:21; Ier. 2:20, 24; 3:6; Ezek. 16:15. 
Şi cei care locuesc pământul fură îmbătaţi.—„O 
instituţie atât de mare care a putut să îmbete toate 
naţiunile cu învăţăturile ei falşe trebue să fie în 
adevăr o instituţie înseninată, sau să pară ca atare în 
ochii acelora cari au căzut sub influenţa marei puteri 
a paharului veninos."— Pastor Russell. 
De vinul desfrănărei ei.—Doctrinele  amestecate,  
parte adevăr, parte greşite, cari au adus la unirea 
bisericii cu statul,—desfrânare spirituală.—Ier. 51:7; 
Apoc. 2:20; 17:5; 18:3; 19:2.  17:3.   Şi mă duse în 
spirit în pustie.—„Toţi acei   carn vor să aibă o 
privire adevărată  despre Babilon, trebue, în sens 
spiritual, să-şi ia poziţia cu poporul adevărat a lui 
Dumnezeu—în pustie—în stare   de   separaţiune   
de   lumei şi ideile lumeşti şi de formalismul de 
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creştini, în stare de consacrare deplină, credincioşie  
şi  atârnare   numai de Dumnezeu."—D27.                                                    
Şi văzui o femeie.—Biserica romano-catolică. 
Sezând pe o feară roşie.—Stăpânirea prin forţă, 
sprijinul dasfrânării spirituale în decursul întregei 
vârste evanghelice. 
 Plină de nume de defăimare.—„Din Dicţionarul 
eclesias-tic a lui Ferraris, care e o autoritate romano-
catolică, scoatem următoarele pasagii, cari descriu 
puterea papală, cum e dată sub cuvântul Papa, 
articolul 2: „Papa este de o demnitate şi înălţime atât 
de mare încât nu e numai un simplu om, ci, aproape 
Dumnezeu, şi vicarul [reprezentantul] lui 
Dumnezeu... de aceea, Papa poartă o coroană triplă, 
ca rege al cerului, al pământului şi al iadului. Nu, 
excelenţa şi puterea lui nu sunt numai asupra 
lucrurilor cereşti, pământeşti şi cele inferne [din 
iad], ci el stă mai sus de îngeri, e deasupra lor şi 
peste ei; aşa că dacă îngerii s-ar abate de la credinţă, 
sau să nutrească sentimente contrare ei, ar putea fi 
judecaţi şi excomunicaţi de Papa... el este o putere şi 
demnitate atât de mare că ocupă unul şi acelaş scaun 
cu Christos; aşa că orice face Papa este ca şi cum ar 
ieşi din gura lui Dumnezeu... Papa este Dumnezeu 
pe pământ. Unicul principe al credincioşilor lui 
Christos, cel mai mare între regi, având putere 
supremă şi nelimitată; căruia îi sunt supuse 
stăpânirile [guverna-mentele] pământeşti şi cereşti." 
Aceeaşi autoritate spune mai departe: „Papa are o 
autoritate şi putere atât de mare, că el poate 
modifica, schimba, declara, sau tălmăci Legea 
Divină. Papa poate uneori lucra chiar contra Legii 
Divine, prin limitarea şi tălmăcirea ei, etc."—B310. 
Având şapte capete si zece coarne.—Vezi Apoc. 
12:3; 13:1; 17:9-12; Dan. 7:7, 20; Apoc. 5:6; l Sam. 
2:10; Deut. 33:17; l Regi 22:11. 
17:4. Şl femeia era înfăşurată în purpură.—Simboli-
zând pretenţia bisericei apostate la regalitate. „Şed 
împărăteasă, şi văduvă nu sunt."—Apoc. 18:7, 12, 
16. 
Şl  roşiu.—Simbolizând pretenţia  papismului   că  
ajută la jertfa lui Christos, prin mijlocirea liturghiei,  
cumine- căturii şi alte canoane mijlocitoare pentru 
iertarea păcatelor, pe cari papismul le-a practicat 
veacuri de-arândul, înlăturând jertfa de răscumpărare 
a lui Christos. 
Şi împodobită cu aur.—Simbolizând pretenţia, că 
membrii ei sunt toţi acei cari vor ajunge în urmă la 
natura şi starea dumnezeească, adică ei sunt membrii 
bisericei adevărate, când de fapt în ea n-a existat de 
cât curată neghină şi de multe ori şi mai rău. 
Şi peatră preţioasă.—Simbolizând pretenţia că ea 
este unicul păzitor şi posesor al preţioaselor juvaere 
ale adevărului şi caracterului lui Dumnezeu.-l Cor. 
13:12; Mal.3:17. 
Şi mărgăritare.—Simbolizând pretenţia că ea are 
toată puterea asupra acelora pe care Domnul i-a 

răscumpărat prin moartea sa.—Mat. 13:45, 46. 
Având pahar de aur în mâna ei.—Simbolizând 
pretenţia că în mâna ei să află TOT adevărul 
Divin.—Ier. 51:7. 
Plin de grozăvii şi necurăţeniile desfrânărei ei.—
„Babi-lonul, a fost o cupă de aur în mâna lui 
Dumnezeu, cu care îmbată tot pământul; din vinul 
lui băut-au popoarele, şi de aceea popoarele au 
înebunit" [au fost îmbătate prin rătăcirile ei]. (Ier. 
51:7-9).—C156; Apoc. 18:6; Isaia 65:4. 
17:5. Şi pe fruntea ei nume scris.—In cuvinte clare 
pentru toţi cei eu mintea spirituală. [Şi cât de curios, 
e faptul, că nu vede aceasta fiecare!] 
Taina.—„Noi am atras de mult atenţia asupra 
faptului că Scripturile numesc biserica lui 
Christos—„Misterul lui Dumnezeu", fiindcă ea are 
să fie corpul Mesianic, oare, sub  conducerea lui 
Isus, va stăpâni şi binecuvânta lumea. Deasemenea 
am atras atenţia, asupra faptului că Scripturile se 
referă la Babilon ca la un sistem prefăcut sau falş 
[care cuprinde atât pe mamă cât şi pe fete—unele 
din ele mai puţin stricate, altele mai mult], şi că el 
este numit „taina fărădelegii." Trebue să nu uităm 
că Satan este acela despre care Scripturile spun că a 
înşelat toată lumea în privinţa aceasta, făcând ca răul 
să pară bine şi binele rău; lumina întuneric şi 
întunericul lumină. Satan lucrează acum în fii 
neascultării (Isaia 5:20; Ef. 2:2) întocmai după cum 
el şi-a oferit colaborarea sa Domnului nostru Isus 
Christos."—E199; 2 Tesal. 2:7; Prov. 5:6. 
Babilonul cel mare, muma desfrânatelor şi a 
grozăviilor pământului.—„Deoarece papismul, 
maica, nu este un individ, ci un mare sistem religios, 
ca să ne ţinem de simbol trebue să ne aşteptăm la 
ivirea altor sisteme religioase cari să se potrivească 
ilustraţiei de fiice, cu asemenea caracter ca al ei. 
Ilustraţiei acesteia îi corespund întocmai diferitele 
organizaţii protestante. Sistemele fiice s-au născut 
de la mamă într-un timp de mari dureri şi vaete, şi 
fură născute fecioare—curate." [D29] „Dar unii 
creştini sinceri, poate ar fi doritori să întrebe.—
„Dacă toată Creştinătatea va avea soarta 
Babilonului, atunci ce va deveni din Protestantism, 
din rezultatul mare-i Reformaţiuni?" întrebarea este 
importantă; dar noi invităm pe cetitor să considere 
[observe] că Protestantismul, aşa cum există astăzi, 
nu este rezultatul marei Reformaţiuni, ci a 
decadenţei ei." —D28; Ezek. 16:44; Osea 2:2-5; Isa. 
1:21; Apoc. 18:9; 19:2. „Pretenţia la succesiunea 
Apostolică şi autoritatea clericală sunt tot aşa de 
urmărite de unii clerici protestanţi ca şi de preoţimea 
papală. Iar dreptul de judecată individuală privată,—
tocmai temeiul sau principiul fundamental al 
protestării împotriva Papismului, care a condus la 
marea Reformaţiune,—este acum tot aşa de 
duşmănit de Protestanţi ca şi de papişti. Protestanţii 
par a fi uitat,— pentrucă ei de fapt nu iau în 
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seamă,—adevăratele cauze ale protestării de la 
început, şi, ca sisteme, ele cad iarăşi în braţele 
„Sfintei [?] Maicei Biserici." „Daţi-ne voie să ne 
deschidem braţele frăţeşti faţă de voi" [zicea papa 
Leo, către Protestanţi, în faimoasa sa enciclă către 
„Principii şi Popoarele pământului"], „şi să vă 
invităm la uni-rea care nu a lipsit niciodată din 
Biserica catolică, şi care nici nu poate cădea vre-o 
dată. Maica noastră comună, de mult v-a tot chemat 
la sânul ei." Doctrina despre „dreptul divin al 
regilor", propovăduit şi sprijinit de aproape toate 
sectele, este temelia vechiului sistem civil, şi a dat 
multă vreme autoritate, demnitate şi stabilitate 
statelor din Europa; iar dogma despre puterea 
dumnezeească a preoţilor a împiedecat pe copiii lui 
Dumnezeu de a progresa în lucruri dumnezeeşti 
ţinându-i legaţi în lanţurile superstiţiei şi ignoranţei, 
pentru venerarea unor persoane falibile şi ţinerea 
doctrinelor, tradiţiilor şi tălmăcirilor lor asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, întreagă această ordine de 
lucruri va cădea şi se va pierde în bătălia mare a 
acestor zile—o ordine de lucruri care prin secole 
dearân-dul a ţinut norodul sclav şi docil sub 
conducerea puterilor civile, sociale şi religioase. 
Toate acestea s-au întâmplat cu permisiunea lui 
Dumnezeu [nu hotărâte şi aprobate de dânsul, după 
cum socot ei]. Dar deşi, în sine, lucrul a fost rău, 
totuşi a servit şi un scop bun, împiedecând anarhia 
pentru un timp, care este cu mult mai rea, fiindcă 
oamenii nu erau pregătiţi pentru a face ceva mai bun 
pentru ei, fiindcă nu sosise timpul pentru împărăţia 
Milenială a lui Christos. De aceea Dumnezeu 
permite diferitele amăgiri cari să-i ţină pe oameni în 
frâu până la „timpul sfârşitului"—sfârşitul timpurilor 
păgâne [cari au expirat la l Octombrie 1914]."—
D33. 
17:6. Şi văzui femeia îmbătată de sângele sfinţilor.— 
„Dar sângele Protestanţilor nu se numeşte sângele 
sfinţilor, mai mult de cât sângele hoţilor, 
omorîtorilor, şi altor rău făcători, pentru a cărui 
vărsare, ordonată de justiţie, nici un stat sau 
autoritate nu este răspunzătoare." [Traducerea lui 
Rhemish [catolică], explicaţia din josul paginii. 
[B320] Cu această ideie în cap, se explică de ce 
papismul a fost atât de zelos să spele străzile cu 
sânge de om, cum s-a întâmplat în noaptea Sf. 
Bartolomeiu, şi zeci de alte asemenea nopţi.—N. 
Trad. „Şi în ea fu aflat sânge de profeţi şi de sfinţi şi 
de toţi cei înjunghiaţi pe pământ." „Fiind că vărsară 
sânge de sfinţi şi de profeţi."—Apoc. 18:24; W. T. -
04-236; Apoc. 16:6. 
Şi de sângele martorilor lui Isus.—Mulţi dintre 
aceşti martiri vor fi fără îndoială onoraţi cu un loc în 
Turma cea Mare. (Vezi Apoc. 7:9) Această Scriptură 
a fost îndeplinită în veacul întunecat, dar noi suntem 
încă tot în veacul întunecat şi vom fi, până ce acest 
sistem va fi distrus de pe pământ. Pentru a fi creştin 

se cere mai mult, de cât numai o simplă mărturisire a 
unei credinţi oarecare. „Iezabel are astăzi fiice—
sisteme numite protestante—cari exercită în mare 
măsură spiritul maicei. Prin influenţa ficelor anti-
tipicul Ilie se poate aştepta la prigoniri în viitor, 
aţâţate de maica lor, şi duse la îndeplinire de către 
fiice, după cum este arătat tipic în cazul lui Ioan 
Botezătorul, decapitat de Irod la cerinţa Salomei dar 
după îndemnul Erodiadei, mama ei—Iezabel."—W. 
T. -04-237. 
Şi văzând-o.—Deosebind caracterul ei adevărat. 
Mă minunai minune mare.—Că Domnul permite să 
existe o astfel de instituţie. 
17:7. Şi îmi zise îngerul.—Volumul şapte, Studii în 
Scripturi.—Vezi capitolele 4, 5 şi 6. 
Pentru ce te minunaşi.—Aceasta este la loc şi 
necesar. 
Papismul a fost dinainte văzut şi îngăduit ca o parte 
a minunatului plan a lui Dumnezeu pentru 
desvoltarea şi probarea Bisericei sale, dovedind cine 
sunt cei vrednici să ia parte la prima înviere spre a fi 
moştenitori cu Christos. 
Eu îţi voiu spune taina femeii. — Biserica apostată 
din Roma. 
Şi a fearei care o poartă. — „Stăpânirea prin 
violenţă--, care acuma este reprezentată prin 
guvernele beligerante [în războiu]. 
Care are cele şapte capete şi cele zece coarne. — 
Vezi Apoc.  12:3; 13:1. La explicarea acestui capitol 
am fost ajutaţi în  mare parte de următoarea 
scrisoare: „Cererea voastră de a-mi expune părerea 
asupra celor ce am înţeles eu  din aşteptările 
Pastorului Russell cu privire dupa o cugetare mai 
îndelungată şi meditare asupra acestei chestiuni m-
am hotărît să vă expun următoarele: Pastorul Russell 
a declarat că sunt posibile trei moduri de îndeplinire 
ale acestui capitol, dar el nu voia să se pronunţe care 
din cele trei ar putea fi adevărata tălmăciere pentru 
mo-tivul că acest capitol nu poate fi tălmăcit  întrun 
mod ho-tărît până după înfăptuirea lui. El a declarat 
că acest capitol este cheia la toate simbolurile, 
profeţiile şi figurile din Apocalips, cari se găsesc 
încă învăluite în mister. De nenumărate  ori,   l-am  
rugat  pe   Pastorul  Russell,   să-mi spuie părerea sa 
cu privire la cele trei moduri posibile de înfăptuire; 
dar el a tăcut absolut cu privire la două din acestea, 
expunându-şi părerea numai cu privire la al treilea 
mod despre care credea că va fi acela în care se va 
în- făptui profeţia. „Prin feara pe care o văzuşi că 
era, şi nu i este, şi are să se suie din abis şi să meargă 
spre peire", noi înţelegem Imperiul Sfânt Roman — 
Biserica şi Statul, — unite în putere de la 799 până 
la 1799. Fraza — „pe care o văzuşi", — se referă la 
domnia de o mie de ani a Papilor, iar cuvintele: „Şi 
nu este",, se referă la neexistenţa prezentă a 
Imperiului în putere, şi expresiunea: „Şi are să  se 
suie din abis să meargă spre peire", se referă la resta- 
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bilirea Sfântului Imperiu Roman, în putere şi apoi, 
mai târziu, nimicirea lui complectă. Declaraţia „când 
va veni trebue să rămână pentru un scurt timp", a 
fost înţeleasă de Pastorul Russell în sensul că feara 
va domni numai puţin timp. Ca răspuns la întrebarea 
făcută asupra acestui punct, Pastorul Russell a 
declarat că el nu crede că acest timp scurt ee poate 
tălmăci în zile, luni, sau ani, ci în sensul că e vorba 
numai de un timp scurt. In versul 12 cetim că „cele 
zece capete care le văzuşi sunt zece împăraţi, ca unii 
care nu luară încă împărăţie, ci ca împăraţi primesc 
stăpânire un singur ceas cu feara." Aceasta pare că 
expune părerea Papei cu privire da diferiţii regi din 
Europa, cari până în prezent n-au primit ungerea 
oficială a Papei, şi prin urmare nu şi-au primit încă 
împărăţia lor. Dacă aceasta este aşa, atunci ar 
însemna, când" Papa i-ar unge pe aceşti regi şi i-ar 
declara că ei domnesc cu dreptul divin, şi prim 
aceasta ar primi în mod oficial puterea de regi, ar 
domni cu Papa şi împreună cu el ar reconstitui 
puterea fearei, sau ar ridica  pe feara la putere. 
17:8.   Feara pe care o văzuşi.—Sistemul domniei 
prin violenţă—Papismul. 
Era.—A exercitat stăpânirea până la 1799 d. Chr. 
Şi nu este.—N-a avut nici măcar o umbră de putere 
temporală de la 1870 încoace. De atunci ea a fost în 
uitare, „în abisul fără fund." 
Şi are să se suie din abis.—„Scrisori particulare de 
la Vatican, primite de Dr. A. Palmieri de la librăria 
Congresului, un renumit scriitor în materie 
eclesiastică, anunţă că Papa Benadict al XVI e pe 
cale de a institui o comisie de patru cardinali pentru 
a pune din nou în mişcare planul început de Papa 
Leo al VIII şi abandonat de Papa Pius X, care 
prevedea o reunire a Creştinătăţii şi întreţinerea de 
legături prietenoase cu biserica anglicană. Dr. 
Palmieri a apus că noua mişcare, după cum a fost 
schiţată de el, va fi îndreptată în deosebi spre 
stabilirea unei uniuni între Biserica Rusă şi Papistă 
şi spre o reexaminare complectă a validităţii 
ordinaţiunilor Anglicane şi Episcopale, cari au fost 
negate de bula papală—„Apostolica Sedis", a Papei 
Leo X. Interesul Papei, pentru problema unităţii 
creştine, se zice că a fost silit de progresul de curând 
al congresului lumei, iniţiat de Biserica Episcopală 
Americană. 
„Noul Papă", spune Dr. Palmieri rezumând 
mformaţiu-nile primite de la Roma, „a luat o mare 
parte în năzuinţele naţiunilor neutre pentru a 
restabili pacea între oameni. Naţiunţele puse de 
Vatican au fost încurajate nu numai de spiritul 
umanitar, ci şi de dorul unei reuniri creştine şi de a 
pune capăt odată conflictului care de multă vreme a 
îmbucă-tăţit bisericile creştine, încercările Papei Leo 
XII pentru a uni Creştinătatea au fost oprite brusc de 
Pius al X-lea, care tindea să facă o reformă internă a 
clerului catolic şi şi-a îndreptat toate sforţările 

pentru înfrângerea modernismu-lui [înaltul criticism 
şi evoluţia]. Benedict XV, credea ca a sosit timpul să 
reînvie politica lui Leo XII, .fiind că o restabilire a 
unei păci politice ar fi primul pas spre noile încercări 
de a împărţi creştinătatea în cât mai multe secte. 
Vaticanul e de părerea că slavii ortodoxi vor fi che-
maţi în curând la o parte mai activă în viaţa 
popoarelor din Vest, fie protestante sau catolice, şi e 
nevoie să ajungă la o înţelegere cu ei, pentru a 
înlătura relele provenite din intoleranţa religioasă. 
Comisiunea instituită a cardinalilor se va ocupa cu 
atenţie de toate încercările de unire cari se 
manifestează din canid în  când în biserica ortodoxă, 
şi să întreţie legături prietenoase cu biserica 
Anglicană. Una din datoriile cele mai de seamă ale 
nouei comisiuni va fi o examinare deplină a tuturor 
argumentelor pro şi contra în ce priveşte validitatea 
ordinaţiunilor bisericei Anglicane. Bula Scaunului 
Apostolic, dată de Leo X, a stabilit în mod negativ 
chestiunea acestei validităţi, dar în general şcolile 
teologice arată o atitudine mai favorabilă faţă de 
recunoaşterea validităţii ordinelor Anglicane, şi noua 
comisiune de cardinali vor da p deosebită atenţie 
motivelor ridicate de divinităţile [preoţimea] ruseşti 
şi Anglicane în contra hotărîrei luată de Papa Leo X. 
Pretenia cu biserica Anglicană este mult apreciată la 
Roma, pentru că ea poate servi de punte de unire 
între romano-catolicism şi ortodoxismul din Rusia." 
[W. T. 17-52] Noi presupunem că planul Papei de 
mai sus va reuşi. Aceasta este suprema şansă pentru 
creştinism a-şi dovedi puterea sa de a conduce lumea 
afară din întunerecul în care se află, spune 
Northwestern Christian Advocate (Methodist 
Chicago), şi se miră adesea de creşti-nătatea 
organizată care „a căzut—a căzut neglorios—în 
1914, va cădea iarăşi în ocaziunea ei de aur." 
(Literary Di-gest) „Un vechiu scriitor a observat că 
Feara reapare din abis (vezi la cap. 11:7) fără 
diademe, ca şi când, în această ultimă fază, ea ar 
simboliza mai curând violenţa furiei populare de cât 
sfinţenia prescriptivă a supremaţiei monar-hice."—
Cook. 
Şi să meargă spre peire.—Va fi distrusă cu 
desăvârşire de mâinile masselor, pe cari le-a înşelat 
atât de amar.— Apocalipsul 17:11. 
Şi se vor minuna.—Vor fi uimiţi, în perplexsitate şi 
neputincioşi, „la reîvierea fearei."—Cook. 
Cei care locuiesc pe pământ.—Toţi creştinii 
independenţi, neamestecaţi în sistemele legilor fearei 
însăşi sau a chipului ei.—Apoc. 13:13, 14. 
Al căror nume.—Ca o clasă, nu ca indivizi. 
Nu este scris în cartea vieţei.—Dar nu numai de cât 
în aşa numitele cărţi bisericeşti, ţinute pe pământ 
pentru scopuri de biruri şi colecte. 
De la întemeerea lumei.—„Cartea sau tuiul care 
prevedea viaţă în cel mai înalt grad, pe planul divin, 
pentru o anumită clasă aleasă, a fost pregătită de la 
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începutul lumii. Numele au fost scrise în ea, după 
cum fiecare din această clasă s-a consacrat, 
punându-se pe sine sub condiţiunile chemării 
dumnezeeşti. In felul acesta cartea sau tuiul ar 
reprezenta scopul original a lui Dumnezeu de a avea 
o biserică, al cărei cap să fie Domnul nostru Isus 
Christos. (Apocalips 3:5)"—W. T. 99-265. 
Deşi văd feara că era şi nu este şi de faţă va fi.—
Restaurarea imperiului Papal. 
17:9. Aci este mintea care are înţelepciune.—O 
problemă care pentru a fi înţeleasă se recere ajutorul 
Domnului.— Apocalipsul 13:17. 
Cele şapte capete sunt şapte munţi.—împărăţiile 
enumă-rate în. Apoc. 12:9. 
Unde sade femeia asupra lor.—Peste cari ea 
odinioară domnea în toată puterea. Multe lucruri din 
Apocalips sunt-scrise astfel că se pot tălmăci atât 
simbolic cât şi literal, hotărîte astfel de Domnul ca 
să facă înţelesul cărţii imposibil altora, decât numai 
celor consacraţi pe deplin. Următoarele rânduri arată 
tălmăcirea reală a acestui text care sună mai mult 
celor neconsacraţi. Dar arată că Maica desfrânatelor 
îşi avea locuinţa principală la Roma. Şi când ştim 
cine este Maica, nu mai e cu neputinţă de a 
recunoaşte şi pe fiice. Roma este numită în Istorie 
„cetatea celor şapte coline." „La început Romulus s-
a aşezat, se zice, numai pe muntele Palatin. Cu 
acesta s-a unit înainte de finea domniei lui 
Capitolinul şi Quirinalul; iar Tullus Hostilius, 
Celiul; An-cus Martius, Avenţinul; şi în sfârşit 
Serviu Tullius a adăugat Sqmilinul şi Viminalul, 
înconjurând toate şapte colinele cu un zid de peatră. 
Pe măsură ce statul se mărea, s-a mărit şi oraşul." 
[Brit] Totuşi n-ar fi cu putinţă să se mărginească 
această explicare la şapte forme de guvernământ 
care au stăpânit asupra Domnului. Aceste 
guvernamente au fost multe altele. Numai în 
decursul secolului al 19 au fost şapte—republica 
Romană de la 1798; imperiul de la 1805; anexarea 
de la 1810; restaurarea puterii temporale de la 1814; 
revoluţia de la 1848; restaurarea puterii temporale de 
la 1849 şi ocupaţia Italiană din 1870. 
17:10. Şi împăraţii şapte sunt.—Şapte forme de 
guvernământ ale SFÂNTULUI IMPERIU ROMAN, 
modelul particular de guvernare al diavolului. 
Cei cinci căzură.—(1) Perioada regală, de la 753 a 
Chr. până la 510 a. Chr. „Regii" acestei perioade nu 
erau numai „simpli şefi ereditari şi patriarhali ai unui 
grup, capul preoţesc al unei comunităţi, legaţi la un 
loc, sacra ordinară, sau magistratul unui stat, ci un 
amestec a toate trei,"—Brit. 
(2).Republica, de la 509 până la 451 şi de la 448 
până la 660 a. Chr. „este un fapt caracteristic romic, 
transformarea ei din monarhie în republică s-a făcut 
cu cea mai mică schimbare ale formelor de 
guvernare existente. Titlul de rege s-a păstrat, deşi 
numai ca şi al unui ofiţer religios [rex sacrorum], în 

sarcina căruia s-au transferat unele din funcţiunile 
relelor anterioare. Cei doi pretori consulari, aleşi în 
fiecare an, erau consideraţi ca succesorii puterii 
regale depline, având comanda supremă şi dreptul de 
a tălmăci auspiciile, fiindu-le încredinţate direct de 
către întemeietorul oraşului." [Brit] (3) 
Decemviratul, o stăpânire de zece oameni de la 451 
la 449 a. Chr. (4) Triumviratul, o stăpânire de trei 
oameni, de Ia 59 la 49, şi de la 43 la 28 a. Chr. (5) 
Dictatoratul Cesarului, de la 48 până la 44 a. Chr. 
Toate aceste forme de guvernământ ale sfântului 
Imperiu Roman s-au nimicit cu desăvârşire. 
Unul este.—Draconul, reprezentat şi azi prin puterile 
războinice din Europa. (Vezi comentarul la Apoc. 
12:3, 4, 7, 9, 13, 16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13) Domnia 
papismului în decursul vârstelor întunecate, atât în 
puterea ei directă temporală, cât şi prin 
guvernamentele pe care le-a controlat şi le-a 
influenţat, tocă a fost—după cum s-a arătat—numai 
o altă formă de guvernare a Romei păgâne, în 
general numit Imperiu, dar în Apoc. numit Dracon 
Diavol, şi Satan. Şi celalt.—Forma finală, de arbitru 
[ori care i-ar fi titlul oficial: probabil bolşevismul]. 
încă n-a venit.—Dar trebue să-.şi facă apariţia după 
sfârşitul răsboiului, poate pe la începutul anului 
1918. (Vezi comentariile la Apoc. 16:17-21; Ex. 
10:23) Pastorul Russell a prezis că întunerecul va 
începe în 1914, şi aşa s-a întâmplat! 
Şi când va fi venit trebue ca el să rămăie puţin 
timp.— Limbajul este indefinit, cuvintele „trebue ca 
el să rămâie" sunt destul de emfatice. Timpul despre 
care se vorbeşte aci va fi un timp în care să se pună 
la încercare răbdarea bisericii."—Cook. 
17:11. Şi feara care era.—Oare a exercitat odinioară 
o stăpânire temporală şi care prin influenţa 
guvernamentelor Europene, a condus şi stăpânit într-
un timp toată lumea. 
Şi nu este.—-N-are acum nici o stăpânire temporală. 
E al optălea.—Al optălea corn care a luat locul celor 
trei smulse (Apoc. 12:3); tot odată forma finală a 
SFÂNTULUI IMPERIU ROMAN. 
Şi din cei şapte este.—A crescut prin aceea că au 
fost smulse cele trei. Papismul este sau a şaptea sau 
a opta formă, depinde din punctul de vedere prin 
care privim acestea. Dacă privim din punctul de 
vedere că în decursul vârstelor întunecate a stăpânit 
în mod separat Draconul [după cum au făcut, când 
au exercitat puterea temporală], atunci forma sau 
înfăţişarea lui nouă, va fi forma a opta, iar stăpânirea 
lui în decursul vârstelor întunecate poate fi 
considerată ca forma a şaptea. Dacă însă privim din 
punct de vedere ca fiind părtaşă cu Draconul la 
stăpânirea Creştino-Păgâni din vârstele întunecate, 
atunci forma lui viitoare va fi forma a şaptea. In 
orice caz a opta formă va fi una din cele şapte; iar 
recâştigarea puterii temporale de acum, va fi cauza 
directă a distrugerii complecte a Papismului. 
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Şi merge spre peire.—„Daniel, reprezentând pe 
sfinţi, zice (Daniel 7:11): „Priveam atuncea [după ce 
a trecut stăpânirea ei nu mai era în putere de a 
distruge adevărul, puterea poporului sfânt], pentru 
vuetul cuvintelor sumeţe ce vorbea cornul, şi 
priveam [că ea n-a primit putere asupra sfinţilor şi 
adevărului, a avut însă un alt efect] până ce s-a ucis 
feara, şi corpul ei s-a perdut şi s-a dat focului spre 
ardere"—în focul anarhiei. Nimicirea celorlalte 
rămăşiţe ale vechiului Imperiu Roman, cauzată de 
influenţa rea a Papismului care a continuat mai 
departe cu bombasticile ei cuvântări şi pretenţiuni, 
chiar şi după ce stăpânirea ei a dispărut, este în felul 
acesta arătată clar."—C68; 2 Ţes. 2:3. 17:12. Şi cele 
zece capete care le văzuşi.—Trei din ele au fost 
smulse la început pentru a face loc ca să se desvolte 
Papismul.—Vezi Apoc. 12:3; 13:1; 17:3; Daniel 7:7, 
8, 20: Apoc. 5:6; l Sam. 2:10: Deut. 33:17; l Regi 
22:11. 
Sumt zece împăraţi.—Stăpânitori, regi, împăraţi, ţari, 
kaizeri, prezidenţi şi toţi acei cari au condus la măcel 
pe urmaşii celor zece puteri cari formau la început 
Imperiul Roman. 
 Ca unii care nu luară încă împărăţie.—Vor o 
recunoaş-tere oficială din partea farsorului „rege al 
regilor" şi domn al domnilor."—Papa. 
Ci ca împăraţi primesc stăpânire.—„Faptul că 
lipseşte diadema, arată că împărăţia lor nu este în 
deplină putere regală, ci ca ceva trecător; numai ca 
şi cum ar fi."—Cook. 
Un singur ceas cu feara.—„Un ceas din versul 
acesta (17:12) poate să însemne un an, sau ceva 
aproape. Cuvântul în greceşte este hora. Acesta e 
acelaşi cuvânt care l-a folosit Domnul când a vorbit 
despre Ioan Botezătorul şi a zis: „Acela era 
luminătorul care ardea şi lumina, şi voi aţi dorit să 
vă veseliţi pentru un timp [hora—cam un an—tim-
pul serviciului lui Ioan înainte de a fi întemniţat] în 
lumina lui." (Ioan 5:35; W. T. -04-60) In chestiuni 
atât de delicate, care sunt a se împlini în viitor, noi 
ne dăm numai părerea în ce priveşte înţelesul ce-1 
pot avea expresiuni ca acestea. „Ori cine fie pe 
deplin încredinţat în al său cuget."—Rom. 14:5; 
17:13. 
Aceştia au un singur gând.—Toţi desperează şi-şi 
pun toate stăruinţele ca să oprească grozava 
măcelărire de vieţi omeneşti, văzând ce-a făcut tatăl 
lor, diavolul, cu ei prin aceea că s-au supus şi au 
servit instituţiilor sale. 
Ei dau fearei atât puterea cât şi stăpânirea lor.—O 
spriji-nesc în stăruinţele ei, în aparenţă lăudabile, dar 
de fapt 
egoiste, de a aduce pace  pe pământ. „Depun la 
îndemâna ei toate mijloacele de care dispun."—
Cook. 17:14. Aceştia se vor război cu Mieluşelul.—
Vor încerca să înnăbuşe şi să suprime vestea 
adevărului prezent, ceea ce şi încearcă dar fără 

succes.—Psalm 2:1-12; Apoc. 16-.14; 19:19. Şi 
Mieluşelul îi va birui.—Biserica adevărată n-are 
deceţ să se teamă; Dumnezeu este în mijlocul ei, şi-i 
va ajutaj Consacrarea ei este până la moarte, iar 
privilegiul este] de aşi dovedi credincioşia: „Nu este 
ucenic mai presus de cât învăţătorul, nici slugă mai 
presus de cât stăpânul său. Destul este ucenicului să 
fie ca învăţătorul său, şi sluga ca stăpânul său."—
Maţ. 10:24, 25. 
„Probabil că în nizuinţele sale de a se păstra pe sine 
Ba-ibilonul cel mare—creştinătatea păgână 
organizată—văzând cum îi dispare puterea în 
politică precum şi influenţa asupra noroadelor care a 
exercitat-o prin puterea preoţească, răspân-direa 
adevărului poate fi oprită ca stricătoare sistemului 
său. Şi probabil la punctul acesta clasa Ilie hotărîtă 
să  vestească adevărul până la urmă, va suferi 
violenţă, va trece în preamărire şi va scăpa de partea 
cea mai grea a marei tulburări ce are să vie—tocmai 
în criza cea, mare când oamenii vor începe a simţi că 
trebue de luat măsuri  drastice, pentru susţinerea 
clădirei creştinătăţii care se cla-tină. Deşi timpul 
exact al eliberării sau „schimbării" ultimelor 
membre ale trupului lui Christos, nu se spune în mod 
.hotărît, totuşi timpul se poate socoti aproximativ ca 
fiind ţîndată ce se va închide uşa.—Matei 25:10"—
C231.     
Pentru că este domn de domni şi împărat de 
împăraţi.— Ţine sub un control desăvârşit întreaga 
situaţie—este adevăratul Papă.—1 Timot. 6:15; 
Apoc. 19:16. 
Şi cei împreună cu dânsul chemaţi sunt. Dacă ei aud, 
înţeleg şi păstrează consacrarea desăvârşită până la 
moarte  (Apoc. 19:9). Acest pasagiu, în greceşte, 
arată că şi ei, ca si Mielul, îl vor birui. 
Şi aleşi.—Aleşi îndată ce îndeplinesc condiţiile, 
presupu nând că mai sunt locuri vacante [goale].     
Şi credincioşi.—„Uşa ocaziunei de a lua parte, 
împreună;  cu Domnul nostru Isus Christos în opera 
vârstei evanghe- lice, se va închide când va veni 
noaptea în care nimeni nu va putea lucra. Şi pentru 
toţi aceia care nu vor fi desfăsurât mai dinainte, prin 
serviciul credincios, caracterul sar şi nu vor fi 
dovedit simpatia, devotaţiunea, dragosteai  zelul lor, 
pentru Domnul şi adevărul său (Mat. 10:37; l Marc 
8:38), atunci va fi târziu să facă aceasta. Lăsarea l 
acestei nopţi asupra lumii, evident, va pune stavilă 
îm-prăştierii adevărului, care rău înţeles de public în 
general, va fi învinovăţit de a fi cauza anarhiei şi 
tulburării ce vor predomina atunci, în loc ca să fie 
înţeles aşa cum se cuvine el, ca descoperind gândul 
Domnului, şi descoperirea sa cu privire la venirea 
acestor tulburări asupra lumii şi [adevăratele lor 
cauze."—C210; Apoc. 2:10. 
 Şi-mi zice: apele pe care le vâzuşi, unde sade des-
frânata.—Vezi Apoc. 17:1, 9. 
Popoare şi gloate sunt şi neamuri şi limbi.—Şi, de 
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aceea, nu sunt ape literale sau munţi literali, sau 
forme de guvernământ care au stăpânit în Roma.—
Isa. 8:7. 
17:16. Şi cele zece coarne pe care le vâzuşi.—
Conducătorii Europei şi Americei, împreună cu 
supuşii lor urmaşi ai celor zece puteri care formau la 
început vechiul Imperiu Roman. 
Şi feara.—Restabilirea puterii temporale a Papei la 
Roma şi în alte părţi. In cele următoare, luate dintr-
un jurnal catolic de curând, vedem un exemplu de 
îngâmfare şi ameninţări: „Papismul îşi va recâştiga 
puterea lui temporală, pentru că el este folositor şi 
convenabil Biserlcei catolice. Ea dă capului 
Bisericesc o mai mare libertate şi o mai mare putere. 
Papa nu poate fi mai mult supusul Regilor. Aceasta 
nu corespunde cu oficiul său divin. Această 
mărginire strâm-torează şi-i micşorează posibilitatea 
pentru bine. Europa a recunoscut influenţa lui şi se 
va vedea silită să i-se plece într-un timp de nevoie, 
mai mare de cât cel de faţă. Răsturnările sociale şi 
mâna roşie a anarchiei, îl va încorona pe Leo sau" 
succesorul său cu adevărata putere simbolizată prin 
al treilea cerc, şi care era pe vremuri recunoscută de 
întreg universul." Da,îndată ce va veni ziua tul-
burărilor, eclesiasticismul va încerca să se 
folosească-de puterea şi influenţa sa din ce în ce mai 
mult pentru aşi asigura situaţia politică, prin 
controlul lor asupra elementelor turbulente ale 
societăţii; dar în timpul crizei, dintr-un viitor 
apropiat, elementele acestea vor da vântului toate 
influenţele conservative şi vor rupe toate legăturile 
eclesiastice şi astfel, prin mâna roşie a anarhiei care 
îşi va îndeplini lucrul ei înfricoşat, Babilonul, politic 
şi eclesiastic, va cădea cu succes."—D38. 
Aceştia vor urî pe desfrânata si o vor face pustie şi 
goală.—Poporul şi stăpânirile vor avea o ură 
comună contra duşmanului comun când vor 
cunoaşte motivele ei. Ezek. 16:35, 44; 23:22, 29; 
Zach. 1:19. 
Şi vor mânca cărnurile ei, şi de tot o vor arde cu 
foc.— Se vor uni pentru ai pune un capăt definitiv şi 
desăvârşit.— APOC 18:8, 18: Dan. 7:11: C68; Fac. 
38:24: Ezek. 16:41-Lev. 20:14; 21:9. 
17:17. Căci Dumnezeu dete în inimile lor ca să facă 
gândul ei.—Pentru complecta nimicire, si a lor şi a 
ei. 
Şi să facă o singură părere.—Conspirând împreună 
în contra masselor. 
Şi să dea fearei împărăţia lor.—Să pună în manile ei 
toată libertatea lor, papismului, ca arbitru 
[judecător]. 
Până când vor fi săvârşite cuvintele lui 
Dumnezeu.— Toate cele prezise în această Carte. 
17:18. Şi femeiea pe care o văzusi.—Biserica 
Apostată, Iezabela antitipică. 
Este cetatea cea mare.—„SFÂNTUL IMPERIU 
ROMAN." 

Care are împărăţie peste împărăţii pământului."—
„învăţaţii de orice şcoală sunt în genere de acord, că 
aici se înţelege Roma păgână, sau Roma papală, sau 
ambele. Pentru a combate aplicaţia aceasta la 
Papism, mulţi scriitori ro-marao-catolici o aplică 
distrugerei oraşului Roma, care se va întâmpla în 
viitor—Roma oare iarăşi va deveni păgână. Aceasta 
este ipoteza, observă episcopii Wordsworth, din 
Suarez, Viegas, Ribera, Leesius, Menochius C. â. 
Lapide şi alţii iar în zilele noastre mai cu seamă Dr. 
Mannig. Astfel Stern scrie:—Babilonul este de fapt 
oraşul Roma, nu însă ca vechea Romă păgână, ci în 
înţelesul nou păgânesc al istoriei omeneşti."—Cook. 
Ar putea veni un timp când întreaga lume de oameni 
ar fi mai păgâni, sufleteşte, de cât acum; şi nu arată 
deci co-mentarul, chiar şi a unui papist, că scriptura 
aceasta, este în curs de îndeplinire? 
 
 

APOCALIPSUL 18 
 

CĂDEREA ECLESIASTICISMULUI 
18:1. După acestea.—Ca o altă privire a epocei 
Secerişului. 
Pogorându-se din cer.—La 1874.—Vezi Apoc. 
3:14. 
Alt înger.—Trimis, Solul Legământului, Domnul 
Isus Christos.—Mal. 3:1; Apoc. 10:1; 14:1. 
Având stăpânire mare.—„Toată puterea în cer şi pe 
pământ."—Mas. 28:18. 
Şi pământul fu luminat.—Vezi Mal. 4:2; Apoc. 7:2. 
De mărirea lui.—Unele dintre motivele zilei celei 
noui, descoperite toate de la 1874, sunt maşinele de 
adunat [matematice], aeroplanele, aluminiul, 
vindecările antiseptice, vopselele artificiale, 
automobilele, sârma ghimpată, bicicletele, carborul 
drumul, registrele de cassâ, celuloidul, şcoalele de 
corespondenţe, separatorii de cremă, Africa 
întunecată, plugurile cu disc, Planul Divin al 
Vârstelor, dinamita, trenurile electrice, topirea şi 
cele una mie şi una de funcţiuni ale electricei, 
eschalitorii, ferbători fără foc, maşinele de gaz, 
motoarele de inducţiune, linotipurile, maşinele de 
sece-rât, maşmele de chibrituri, monotipurile, 
cinematograful, Polul Nord, submarinele, canalul 
Panama, Pasteurizaţia, semnalele de căi ferate, 
razele Rontgen, maşinele de cusut ghete, praful fără 
fum, Polul Sudic, radiumul, clădirile uriaşe de la 20 
până la 60 de etaje, elevatoarele, drumuri submarine, 
maşini de vorbit, telefoanele, maşinile de scris, va-
cuumul, telegrafia cu fir şi fără fir şi în urmă 
telefonia fără. fir numită radio.—Ezek. 43:2; Ioan 
1:9; Mat. 25:31; Tit. 2:13. 
18:2.Şi strigă cu glas tare."Ca o vestire puternică. 
Aşa de modest scrisă în lucrările Pastorului Russell, 
că autorul lor nu e amintit nicăiri, ci toată atenţia 
este îndreptată spre Domnul, planului său, scopurilor 
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sale şi vestea sa. 
Zicând: căzu, căzu Babilonul cel mare.—
Expresia.—„Căzu Babilonul", arată că la un timp 
oarecare o neaşteptată, dar sigură depeapsă, va veni 
asupra Babilonului, în care timp va înceta orice 
favoare pentru el şi judecăţi aspre vor urma—tocmai 
o astfel de pedeapsă după cum am văzut că avea să 
vie în 1878."—C155; Isa. 13:19-22; 21:9; Ierem. 
51:8-13; Apoc. 14:8; 16:19. 
„Iri ciuda tuturor marilor bogăţii existente astăzi pe 
pământ, cel mai negru vânt al sărăciei suflă 
împreună cu boa-lele, suferinţele, crima, viţiurile şi 
toate nenorocirile cari decurg din acestea. Boala 
socială ce se manifestează în „antropic" şi 
„ipertrofie", în sângerarea extremităţilor exterioare, 
de sus până jos, ambele înclinate spre stricăciune, 
este un semn rău pentru lumea modernă. Urmarea 
netă a admirabilei civilizaţii prezente este că 
oamenii au acum mai puţin timp de trăit, de cum au 
avut, când s-a început lumea." Current Literature;  T. 
-11-420. 
„Alienaţii din ţară, într-un glas, atrag atenţia asupra 
decadenţei alarmante în care se află poporul în ce 
priveşte grăbeala în viaţa pe care o trăim. După cum 
spune Dr. Harvey W. Wiley expertul guvernului 
pentru hrana curată şi droguri aproape fiecare bărbat 
şi femee ajunge, la un momen dat în viaţă, pe panta 
alienaţiei mintale [nebuniei]. Această părere este 
susţinută de faimosul Dr. William A. White, şeful 
spitalului de nebuni al guvernului din Statele-Unite 
care susţine poziţia luată de Dr. Copp, noul şef al 
Spitalului de alienaţi Pennsylvania. Din cauza 
teribilelor ravagii ce le face beţia şi drogurile, mii de 
oameni au devenit atât de nervoşi în cât ori şi când 
sunt expuşi a trece de la normal la nebunie. El 
susţine că cauzele acestei stări sunt grăbirile şi 
agitaţiile vieţii moderne.—W. T. 11-228. 
Şi se făcu loc de locuit al demonilor.—New-York 
World publică un intervie cu episcopul Fallows, de 
la biserica episcopală reformată, după cum urmează: 
„Telepatia este un fapt constatat şi stabilit. In anii 
din urmă, s-au făcut progrese mari în explicarea 
fenomenelor psihice, şi în anii următori ştiinţa 
comunicaţiunii cu cei morţi va face parte din 
programul multor instituţiuni de cercetări ştiinţifice. 
Eu am numit această ştiinţă nouă imortalism pentru 
că ea atârnă de la credinţa în nemurirea sufletului, pe 
care o avem cu toţii, şi de la păstrarea identităţii 
după moarte." Episcopul Fallows este recunoscut de 
către mulţi ca unul din preoţii cari au arătat un 
interes mare, în clinicile Vindecării prin Credinţă. 
Noi am arătat mai-nainte că aceste vindecări sunt 
îndeplinite prin influenţele hipnotice, şi că 
hipnotismul este numai un alt nume sau formă a 
Spiritismului. Noi credem că prin aceste forme 
îngerii căzuţi [„Spiritele rele", Ef. 6:12] cearcă să 
sdrobească voinţa oamenilor şi că urmările, în scurtă 

vreme, vor fi foarte rele, şi vor conduce la controlul 
spiritelor şi laa tot lucrul rău."—W. T. 09-335; Ecl. 
9:5; l Petru 3:19; Iuda 6; Ier. 51:37-41; Apoc. 16:14, 
Isa. 13:9-22; 34:14. 
Şi închisoarea ori cărui spirit necurat.—Rev. Wm. 
Sunday are o ocaziune excepţională de a şti, şi în 
discursurile sale publice adeseori „reproşează 
preoţilor lipsă lor de credinţă." El condamnă 
neglijenţa lor de a studia Biblia, spunând că 
seminariile teologice produc mai mulţi infideli de 
cât preoţi cu credinţă în vr-un Dumnezeu sau Biblie. 
El se referă la proprietăţile mari ale băuturilor 
spirtuoase care aparţin membrilor bisericei, înşirând 
toate felurile de fapte lumeşti care se petrec în acele 
instituţii bisericeşti. El ne face să credem că starea 
morală a mii de persoane, cu înalte funcţiuni 
bisericeşti, stă aşa de jos în cât ar sgudui raţiunea. 
Dacă cele spuse de Rev. Wm. Sunday despre biserici 
sunt adevărate atunci ele nu sunt locuri potrivite 
pentru oamenii de bine şi respectabili, a nu spune 
nimica de creş-tinii adevăraţi. In adevăr, dacă ele 
sunt numai pe jumătate aşa de rele, de cum spune el; 
atunci ori ce copil credincios a lui Dumnezeu ar 
trebui să iasă afară din ele cât mai repede. Dacă însă 
sunt numai un sfert aşa de rele, precum zice Rev. 
Sunday, atunci unica scăpare pentru unul care 
doreşte să-şi păstreze credinţa este de a eşi imediat 
idin aceste vizuini spirituale infectate."—W. T. 15-
207. 
Şi închisoarea ori cărei păsărele necurate şi 
urâte.—„Cât de adevărat este că şi cel mai păcătos 
din societate caută şi poartă semnul profesiunii de 
creştin şi al ceremonialis-mului, în vr-una din 
diferitele cartiere [secte] ale Babilo-nului. Dintre toţi 
defraudulatorii, înşelătorii de bărbaţi şi femei, cât de 
mulţi sunt membrii declaraţi ai Bisericei lui 
Christos! şi cât de mulţi întrebuinţează profesiunea 
lor de creştini ca o haină prin care duc la îndeplinire 
planurile lor ticăloase! E un fapt cunoscut că marea 
majoritate a celor mai brutali criminali, osândiţi la 
moarte sunt din comunitatea romano-catolică. 
Babilonul a cuprins în el tot ce a fost mai bun şi mai 
rău, şi crema şi drojdia societăţii lumii 
civilizate."(C162) O statistică parlamentară a stării 
societaţii din Anglia Wales, în 1873, arăta că atunci 
nu era nici un jidov criminal, şi era, l la 20.000 de 
infideli [cari nu cred nimic], l la fiecare 666 de 
Disentisti, l din fiecare 72 ai bisericei Anglicane, şi l 
la fiecare 40 de romano-catolici. (C163) „Marele 
sistem în care paserile cerului află plăcere să se 
odihnească, şi pe care 1-au murdărit îngrozitor (Luca 
13:18, 19) şi care de fapt a devenit o cuşcă pentru 
toate părţile necurate şi urîte, va fi dărâmat jos, şi nu 
va mai înşela lumea."—187; Isaia 34:11; Ier. 50:39; 
Zef. 2:14. 
18:3. Pentru că din vinul aprinderii desfrânărei ei 
au băut toate neamurile.—„Puterea stimulatoare 
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[mişcătoare] nu este spiritul unei minţi sănătoase, şi 
iluzia unei doctrini falşe; precum Profetul 
mărturiseşte, ei sunt „beţi" dar nu de vin. (Isa. 29:9-
13) Poporul în general a perdut gustul şi aprecierea 
lor pentru apele vieţii, Adevărul; iar învăţătorii falşi 
şi mincinoşi, se sfătuesc contra lui ca fiind un venin. 
Vinul doctrinelor falşe şi mincinoase care este 
fabricat acum în toate Seminarele Teologice este 
vinul Evoluţiunii şi al criticismului superior care nu 
satisface setea, dar măreşte şi mai mult confuziunea 
minţii. Chiar şi reprezentanţii Babilonului sunt 
nemulţumiţi şi amărâţi de aceasta.—Vezi Amos 
8:11."—W. T. 01-349. 
Şi împărăţia pământului.—Guvernamentele 
Austriei, Danemarcei, Franţei Germaniei, Angliei, 
Rusiei, Spaniei, Portugaliei etc. 
Şi cu dânsa făcură desfrânări.—S-au unit cu 
biserica ro-mano-catolică, luterană, anglicană şi 
greco-catolică. 
Şi neguţătorii pământului.—Papii, cardinalii, 
arhiepiscopii, episcopii prezidenţii, reverenzii etc.—
Apoc. 18:11, 15; Isa. 47:15; 23:8; Ezek. 27:36. 
Se îmbogăţiră din puterea desfătării ei.Provenite 
parte din încasări directe, parte din colecţii,baluri 
bisericeşti. 18:4. Şi auzii alt glas din cer zicând.—O 
altă veste cerească. Acest glas s-a auzt încontinuu de 
la 1874 prin Societatea de Biblii şi Tractate Turnul 
de Veghere. „Credinţa noastră este că Domnul îşi 
chiamă poporul său la sine din Babilon; chemarea 
este a fi socotită ca un glas special din cer. învederat, 
glasul acesta este adevărul prezent."— W. T. 14-
180. 
Zicând: eşiţi dintr-însa.—„Această chemare se 
referă nu numai la acei din Babilonul cel mare, ci şi 
la acei din alte dominaţiuni—maica şi fiicele. Nu pot 
fi dintr-aceia cari nu văd   rătăcirile   Babilonului,   
şi   cari,   prin   urmare,   nu sunt   din   cei   chemaţi.   
Scopul   chemării,   nu   este   numai de a scoate pe 
oameni dintr-o anumită biserică nominală. Nimeni 
nu e chemat să iasă din Babilon până ce el nu vede 
starea lui adevărată. Această chemare de a se uni cu 
Christos, cu Mesia, este dată de Domnul prin gura 
profetului, când zice: „Adună-mi pre cuvioşii mei, 
cari au încheiat legământ cu mine prin sacrificiu." 
(Psalm 50:5) Ei trebuia să fie adunaţi, nu în biserica 
romană s-au altă biserică, ci    la Domnul, pentru a 
deveni una-cu el." (W. T. 12-277) „Chemarea 
Domnului, din Babilon nu este auzibilă—el numai 
ne  atrage   prin   principiile   adevărului.   El   numai   
ridică vălul  dinaintea  ochilor noştri,  şi luminează 
mintea consacraţilor săi şi astfel îi face să vadă unele 
greşeli, unele amăgiri şi falsuri, în care zac învăluiţi 
împreună cu alţii din Babilon, hulind şi desonorând 
numele sfânt, prin faptul că înţelege în mod greşit 
planul dumnezeesc. Aceasta este şi ar trebui să fie o 
chemare pentru acel cari sunt de un spirit cu 
Domnuil, pentru acei cari iubesc pe Domnul şi 

cinstesc numele său, mai mult de cât casele, 
pământurile, părinţii, copii sau alte fiinţe sau lucruri, 
mai mult de cât îşi iubesc chiar propria lor viaţă. 
Unii ca aceştia desigur că vor răspunde şi vor eşi din 
Babilon; alţii, cari rămân cu toate că văd lumina, nu 
pot fi învingători de clasa primă— şi de aceea, nu 
pot fi din clasa mireasa, ci trebue să fie socotiţi în 
Turma cea Mare, care va trece prin marea strâm-
torare, şi vor eşi din Babilon numai atunci când vor 
vedea că este aruncat ca o peatră de moară în 
mare—în timpul tulburărilor anarhiste, cu care se va 
termina veacul acesta. —W. T. -06-343. 
„Baptiştii cred că preoţii lor n-au nici-o autoritate. 
Dar este bine ştiut, că baptiştii nu pot face nimic fără 
consimţământul preoţilor lor. Preoţii lor ţin o putere 
care Dumnezeu nu le-a, dat-o. Dumnezeu n-a 
autorizat pe nimeni să ordone ca altul să predice 
evanghelia. Dumnezeu însuşi face ordinaţiunea; iar 
datoria bisericei este de a hotărî, după părerea ei cea 
mai bună, că cine e acel orânduit şi chemat de 
Dumnezeu. Poporul în biserica methodistă aproape 
n-are libertate de loc, afară de privilegiul de a da 
bani. Episcopii stăpânesc pe preşedinţi, iar aceştia pe 
preoţi şi aşa mai departe până la conducătorii de 
clasă. Ei au capul sau şeful lor. Au un cap omenesc. 
Conferinţa Generală este autoritatea lor supremă. 
Tot aşa biserica presbiteriană, are un cap ales în 
adunarea Generală care decide în ori ce chestiune. 
Odată m-a vizitat un preot al bisericei reformate. El 
voia să ştie cum administrez eu biserica mea. I-am 
zis: „Frate . eu n-am nici o biserică." El mi-a zis: 
„D-ta ştii ce vreau să zic." Atunci i-am răspuns: „Aş 
voi să ştii ce vreau eu să zic. Noi susţinem că nu este 
de cât o singură Biserică. Dacă d-ta aparţii de 
biserica aceea, aparţii atunci de biserica noastră." 
Preotul privi spre mine mirat, şi apoi  „D-ţa_ai a 
organizaţie; câţi membrii conţine ea  " Eu i-am 
răspuns: „NU va pot spune; noi nu ţinem nici un re-
gistru al membrilor." „Ce, nu aveţi nici un registru al 
membrilor?" „Nu, n -ave m nici o listă; numele lor 
sunt scrise în cer." El întrebă: „Cum faceţi voi 
alegerile?" I-am răspuns: „Simplu! Anunţăm ea are 
să fie alegerea, şi atunci toţi cei consacraţi obişnuesc 
a se aduna laolaltă, formând o adunare, şi fiecare are 
dreptul să-şi exprime judecata, lui  cu privire la aceia 
cari ar putea fi servitorii Domnului pen-tru ei." 
„Bine — zise el — asta-i foarte simplu." Atunci am 
mai adaus: „Noi nu plătim salar, n-avem nimic din 
metodele ce ar putea face pe oameni să se certe. Nu 
facem nici o colecţie." „Bine, dar cum ajungeţi la 
bani?" — întrebă el. La care i-am răspuns, — dacă 
v-aş spune d-le Dr. adevărul cât e de simplu, greu 1-
aţi crede. Când oamenii se interesează în ceea ce 
propovăduim noi, nu-şi găseşte îndată o coşarcă sub 
nas. Ei văd că sunt eheltueli, zicând: „Această sală 
trebue să coste ceva, şi văd că celor ce locuesc de 
parte li se serveşte o masă gratuit, între adunări." 
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„Cum n-aş putea eu să ajut cu ceva-bani la lucrarea 
aceasta?" El s-a uitat la mine ca şi când s-ar fi gândit 
— „ce, doară mă crezi un naiv?" Eu i-am zis: 
„Acesta este pur adevăr, D-le Dr. Oamenii îmi pun 
tocmai această întrebare: cum aş putea eu să 
contribui cu bani la această cauză?" (Pastor Russell 
uestion Meeting. Facere 19:15, 22; Isaia 48:20; 
52:11: Ierem. 50:8; 51:6, 45; Mat. 24:16). 
Lucrarea prezentă de a aduna pe sfinţii Domnului 
din Babilon este înfăţişată prin diferite scrieri şi 
simboluri, cum este alegerea grâului din neghină în 
hambar (Matei 13:30); este ca alegerea peştilor buni 
dintre cei răi şi aruncarea celor nepotriviţi, prinşi în 
mreaja evangheliei, înapoi în mare (Mat. 13:47-49); 
este strângerea juvaerelor sale (Mal. 3:17); este 
strigătul la miez de noapte către fecioare, care 
desparte pe cele înţelepte de cele nebune (Mat. 
25:26); şi este adunarea celor aleşi dintre toţi cei 
nealeşi ai Creştinătăţii, din cele patru vânturi—din 
toate unghiurile." (Mat. 24:31) [D600] „Femeia lui 
Lot, -fugind spre munte a privit înapoi, dorind după 
lucrurile rămase. La fel se întâmplă şi acum cu unii 
ce fug din Babilon la muntele [împărăţia] Domnului; 
ei simpatizează mai mult cu cele rămase înapoi de 
cât cu cele dinaintea lor viitoare. Numai cei ce vor 
alerga cu succes, cari şi-au pus toată speranţa lor în 
cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, vor fi 
preamăriţi.—D608. 
Acei cari în felul acesta fug la Domnul nu vor fi 
consumaţi de frică şi spaimă, nici nu vor fi înghiţiţi 
de planurile şi teoriile mincinoase—numite pe 
nedreptul „ştiinţe",  de care este plin timpul de 
acum. Şi cu tote că ei pot fi în focul mistuitor 
[strâmtorare], mărturisind penru Dumnezeul şi 
planul Sâu,_învăţători ai poporului şi indreptători la 
în-deplinirea glorioasă a planului divin ridicând 
steag popo-rulu.- Isaia 62:10 |B31] „Mesele 
diferitelor secte ale creştinătăţii au început, ca nişte 
mese ale Domnului, şi împodobite în o anumită 
măsoură cu hrană din cămara sa, Cuvântul său. Dar 
marele duşman a aşezat pe aceste mese rătăciri, 
amăgiri, doctrine de demoni, cari le-au murdărit 
făcân-du-le să nu fie bune de mâncat; de aceea este 
timpul acum să li-se aplice cuvintele scripturilor: 
eşiţi dintr-însa poporul meu, şi vă deosebiţi.de nimic 
ce este necurat să nu vă atingeţi  [W. T. -07-91] 
,Prietenii noştri, asemenea prietenilor lui Avraam,ar 
voi să ne convingă că este o  prostie de a pă-răsi 
Babilonul ,plăcerile şi  desfătârile lui, ei ne asigura 
că  în felul acesta ocaziunea de a ajunge la mărire se 
micşorează. Cu toate acestea, noi, asemenea lui 
Abraam, mergem înainte luîndu-ne cu noi tot ice 
avem, mare sau mic, nimic n-are voie să rămâie în 
urmă, ea o comoară în Babilon şi care să ne atragă 
iarăşi inima acolo. Totul trebue să luăm cu noi, aşa 
Că nu numai viaţa şi talentele noastre, ci şi influenţa 
asupra altora trebue socotită." [W. T. -01-231] „In ce 

priveşte activitatea misionară (Mat. 23:15), ce folos 
le poate aduce păgânilor faptul că li-se dau 
doctrinele falşe ale adversarului? Cei puţini care ar 
ceda acestei doctrine sau ar ajunge a fi influenţaţi de 
ele vor avea cu atât mal mult să le desveţe în timpul 
restatomicirii."—F641. 
Poporul meu.—„N-am voi să fim înţeleşi astfel că 
am număra pe toţi creştinii „babiloneni." Tocmai 
contrarul. Precum Domnul recunoaşte pe unii din 
Babilon ca fiind credincioşi lui, le zice—„eşiţi dintr-
însa poporul meu" (Apoc. 18:4), tot aşa şi noi; şi 
putem crede că astăzi sunt mii în Babilon oare nu şi-
au plecat genunchii înaintea lui Baal din ziua 
noastră—Mamon mândrie şi ambiţiuni deşarte. Acei 
cari nu vor esi, înainte de căderea Babilonului, vor 
trebui să iasă atunci şi să treacă prin marea strâm-
torare ce va avea loc în legătură cu căderea lui. 
(Apoc. 7:9-17) Şi în urmă nu vor fi socotiţi vrednici 
nici de împărăţie. Aseamănă Apoc. 2:26; 3:21.Mat. 
10:37; Marc. 8:34, 35; Luca 14:26, 27." (Vezi Mica 
2:10; Ieremia 12:7-11; 23:33-40; Ier. 13:14, 15; 
Prov. 18:27; Mat. 14:28, 29; Osea 4:6; Isaia 27:12) 
„Conceperea copiilor spirituali ai lui Dumnezeu, 
prin cuvântul graţiei sale, şi creşterea lor într-o anu-
mită măsură, nutriţia şi conducerea lor înainte, de 
către aceste sisteme sectariane de neghină, este bine 
ilustrată de anumite insecte, care se aşează în spatele 
duşmanilor lor, iar aci se încălzesc, se nutresc şi se 
desvoltă, până la vremea naş-terei şi eliberărei lor 
complectă, care înseamnă de regulă, moartea 
insectei care le-a purtat temporal în spate." [F656] 
Acum a sosit ceasul eliberărei. 
Ca să nu fiţi părtaşi cu păcatele ei.—-„Dacă 
nesocoteşti glasul Domnului de teama pierderilor 
lumeşti, aceasta va fi o dovadă că lucrurile lumeşti 
îţi sunt mai preţioase de cât favoarea lui, şi el te va 
trata cum tratează pe ipocriţi, iar tu vei fi părtaş al 
experienţelor lor." [W. T. 14-180] Noi nu ştim, dar 
în lumina istoriei duşmane poporul lui l Dumnezeu 
poate să meargă la extrem, în zilele noastre— de a fi 
ucis social, eclesiastic, şi poate fiziceşte. Aproape 
toate prigonirile cari le-a îndurat poporul lui 
Dumnezeu au fost din partea  creştinilor mărturisiţi, 
con-credincioşi-lor. „Fraţii voştri, cari vă urăsc, şi vă 
leapădă pentru nu-mele meu, au zis: mărească-se 
Domnul; dar el se va arătam spre bucuria voastră, şi 
aceia se vor ruşina." (Isaia 66:5— .W. T. 14-181; 
Num. 16:26).  
Şi să nu luaţi din plăgile ei.—Vezi Apoc. 16:1-21. 
18:5.   Pentru că păcatele ei ajunseră până la cer.—
Ezekiel a prezis acestea! Este a se vedea explicările 
cărţii lui Ezekiel.—Ierem. 51:9; Fac. 11:3, 4; Luca 
10:11. 
Şi Dumnezeu aduse aminte nedreptăţile ei.—Prin 
cele şapte plăgi.—Cele şapte Volume Studii în 
Scripturi.—Apoc. 16:1, 21. 
18:6. Daţii înapoi cum vă dete şi ea.—O încercare 
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reuşită în această direcţiune s-a făcut. Cele trecute 
cu vederea vor apare îm ediţia viitoare.—Psalm 
137:8; Ieremia 50:15, 19; 51:24. 
Intoarceţii îndoit potrivit cu lucrurile ei.—Fă o 
expunere dublă [explicând Apocalipsul şi Ezekiel] 
arătând-o în toată lumina ei strălucitoare, aşa cum 
este. 
In paharul în care turnă.—Scripturile pe care ea le-a 
încărcat, întortochiat şi tălmăcit rău. „Cupa care a 
servit ca un mijloc de ademenire va fi acum 
preschimbată într-un instrument de plăgi şi pedepse 
asupra capului ei.—Cook. 
Turnaţi-i îndoit.—Vezi Isaia 61:7. Daţi-i destulă 
lumina din Ezekiel şi Apocalips, prin care să i-se 
arate eşirea şi scăparea.—Isaia 21:7-10. 
18:7. Câte o măriră şi o desfâtară.—Şi până unde n-
a mers Papismul, ou sectele protestante, făcând totul 
pentru a nu rămâne înapoi! 
Atât daţi-i muncire şi întristare.—Vezi Amos 8:10. 
„In-tinsu-ţi-am cursă, şi te-ai prins în ea, Babilonule, 
fără să prinzi de ştire; aflatu-te-ai, şi te-ai prins căci 
te-ai sculat asupra Domnului. Domnul deschis-a 
tesaurul său [Ezekiel şi Apocalipsul], şi a scos 
armele mâniei sale: căci Domnul Dumnezeul 
oştirilor are de lucru, asupra pământului Chal-
deilor... răzbunarea Dumnezeului nostru, răzbunarea 
templului său ... tăbărîţi asupră-i jur împrejur ... 
răaplătiţi-i după faptele sale, după cât el a făcut, 
faceţi-i."—Ieremia 50:24-29. 
Fiind că în inima ei zice.Babilonul crede într-adevăr 
că lui în etern îi va merge bine. Ei „cred minciunii.2 
Tesial. 2:11. 
Că şed împărăteasă şi văduvă nu sunt şi întristare 
nici de cum nu voiu vedea.—Vezi Isaia 47:8, 9; D43; 
Zef. 2:15. 
18:8. Pentru aceea.—„Pentru că ea se va lupta cu 
furie pentru aşi susţine viaţa şi puterea."—D39. 
într-o singură zi.—Când nenorocirile vor începe să 
se verse asupra capului ei, ele se vor succeda una 
după, alta, până o vor pustii de tot. 
Vor veni plăgile ei.—Moarte, plângere, foamea şi 
focul. 
Moarte.—„De mâna duşmanilor ei."  Şi întristare.—
Pentru pierderea poporului ei.—Apoc. 18:7  
 Şi foamete.—Literală şi simbolică. (Amos 8:11) 
„Când n aducem aminte de multele rele cu eari 
Babilonul a apăsat, chinuit şi omorît pe sfinţii   celui 
preaînalt, cum este scris că Dumnezeu se va răsbuna 
pentru cei aleşi ai săi, şi în î curând; că va răsplăti pe 
duşmanii lor după faptele lor. (Luca 18:7, 8; Isaia 
59:18; Ieremia 51:7) noi începem a ve-dea că pe ea o 
aşteaptă mari nenorociri. Teribilele hotă-rîri ale 
papismului,—de care protestantismul de astăzi, în 
urma asociaţii lui compromisă  cu  ea,—se face   
vinovat, pentru arderea, măcelărirea,, chinuirea, 
prigonirea, aresta-rea, şi întemniţarea sfinţilor prin 
toate mijloacele posibile, săvârşite cu atâta cruzime 

satanică în zilele puterii ei, cu ajutorul Statului, la a 
cărui putere a recurs—aşteaptă o mă-sură deplină a 
unei drepte răsplătiri."—D39.  
Şi în foc va fi arsă de tot.—Nimicită complect în 
timpul anarhiei ce va urma.—Apoc. 17:16; Fac. 
28:24; Ezek. 16:41; Levit. 20:14; 21:9. 
Pentru că tare este Domnul Dumnezeu care o 
judecă.— „Compară Apoc. 17:17, unde faptul acesta 
este declarat clar ca fiind condus de Dumnezeu." 
[Cook] „Şi voiu pedepsi pe Bel în Babilon [pe Papa, 
Dumnezeul Babilonului]; şi voiu scoate din gura lui 
câte a înghiţit, va vărsa afară din gura sa cuvintele 
îngâmfate şi titlurile hulitoare pe care şi le-a însuşit, 
şi cu cari a amăgit lumea multă vreme, că el este 
„vicarul infalibil", „viceregentul lui Christos- „un alt 
Dumnezeu pe pământ" etc., şi popoarele nu se vor 
mai aduna la dânsul, şi zidurile Babilonului vor 
cădea [puterea civilă care odată 1-a apărat şi care-1 
apără întru câtva şi acum] va cădea... aşa zice 
Domnul Dumnezeul oşti-rilor: zidurile cele înalte ale 
Bafoilonului se vor strica ou totul şi porţile lui cele 
înalte, se vor arde cu foc, [vor fi nimicite]; aşa că 
înzadar s-au ostenit, şi naţiunile pentru foc s-au 
obosit [ca să-1 apere] .Ieremia 51:44,59."—D40. 
Poporul deja a început a se obosi să mai poarte 
povara gu-vernamentelor ucigaşe. 
18:9.Şi vor plânge şi se vor jeli de dânsa.—Nu 
pentru că au iubit-o, ci pentru că le-a fost de mare 
folos a ţine poporul în ignoranţă şi supunere.—
Ieremia 50:46; Ezek. 26:15 până la 27:37. 
Ai pământului împăraţi care făcură desfrânări cu ea 
şi se desfătară.—Prin legătura nepermisă dintre Stat 
şi Biserică avantajul, din punct de vedere lumesc, a 
fost al Bisericii. Ea a silit Statul să cureţe rufele ei 
murdare, pe când ea se grăbea să murdărească altele 
cu grămada. Departe de a trăi în desfătări, coarnele, 
în adevăr au urît pe desfrânata pentru purtarea ei 
ruşinoasă şi necinstită. 
Când vor vedea fumul arderii ei.—Când ei vor 
vedea confuzia, zăpăceala şi semnele unei nimiciri 
apropiate, după cum sunt zugrăvite în a şaptea 
plagă—„mâna ce scrie pe părete."—Dan. 5:1-9; 
Apoc. 18:18; 19:3. 
18:10. De departe stând de teama muncirii ei.—
Dându-şi seama că se îndeplinesc asupra ei toate 
prezicerile Scripturii, şi nu vor ,să se mai amestece 
de cât numai atât cât este absolut necesar.—Ieremia 
51:30-33. 
  Zicând: vai, vai, cetatea cea mare Babilonul 
cetatea cea tare.—Vai, acest sistem mare bisericesc 
care a fost totdeauna cu braţele deschise să se 
unească cu noi şi să dea o înfăţişare religioasă chiar 
şi uciderilor în masse [cu grămada] prin îndemnarea 
tinerilor săi de a nu se înscrie sub steagurile noastre! 
Că într-un singur ceas. veni judecata ta.—Tocmai la 
timpul nimerit.—Apoc. 17:12. 
18:11. Şi neguţătorii pământului.—Agenţii negoţului 
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religios—papii, cardinalii, arhiepiscopii, episcopii şi 
comp.— Ezek. 27:36; Isaia 23:8; 47:15; Apoc. 18:3, 
15:23. 
Plâng şi se întristară de dânsa.—Zicând, cu alte 
cuvinte: „Ce am să fac? Pentru că Domnul meu ia 
economia de la mine? A săpa nu sunt în stare; a cerşi 
îmi este ruşine"!— Luca 16:3. 
Pentru că nimenea nu mai cumpără marfa lor.   „Şi 
în (aceea zi, zice Dumnezeul oştirilor, voi stârpi din 
ţară nu-mele idolilor [-toate dominaţiunile 
sectariane] aşa că nu se va mai aminti de ei; şi voi 
scoate din ţară pe profeţii cei mincinoşi  [pe preoţi]   
şi spiritul cel necurat [învăţăturile? lor false]. Şi de 
va mai profeţi  [vr-unul din foştii preoţi] cineva [va 
cerca mai departe să amăgească poporul, ca să 
închine şi să-i deie bani], părintele său şi muma sa 
care l-au născut, îi vor zice: Să nu mai trăeşti; căci ai 
vor  bit minciuni în numele Domnului. Şi-1 vor 
străpunge pariu-tele său şi muma sa, cari 1-au 
născut, când va profeţi [atât de înfuriaţi vor fi ei, 
când vor vedea cum au fost amăgiţi  cu frica de iad, 
de purgator şi altele, pe cari le-au propovăduit  
preoţii]. Şi-n aceea zi se vor ruşina profeţii [preoţii], 
fiecare deviziune [crezurile] a lui, când va profeţi 
[predica]; şi nu se vor mai îmbrăca în mantie de păr 
[haine distinctive] -cu gulerile întoarse înapoi,  în 
armonie cu concepţiile lor despre lucrurile 
religioase, şi să poarte cravate şi haine de jale [ca să 
înşele; ci fiecare va zice: eu nu sunt profet, nu sunt 
de loc un propovăduitor al Evangheliei]; ci sunt 
lucrător de pământ; căci un om m-a cumpărat din 
tinereţa mea. [In englezeşte versetul acesta spune că 
„un om m-a învăţat din tinereţe cum să îngrijesc de 
vite", iar Ezekiel 34:1-31  arată  cât  de  rău au grijit 
ei  de vite].  Atunci i-se va zice: ce răni sunt acestea 
de pe mâinile tale [semne  de rea întrebuinţare?] Şi 
el va răspunde: acestea sunt ace-lea cu cari am fost 
rănit în casa amicilor mei [de paro-hienii mei]."—
Zach. 13:2-6. 
18:12. Marfă de aur.—Adevărurile cu privire la 
natura divină. A fost un timp când biserica nominală 
avea paza acestor adevăruri, dar acest privilegiu i-s-a 
ridicat în anul 1878. 
Şi argint.—Adevărurile referitoare la Turma cea 
Mare. 
Şi peatră preţioasă.—Adevărurile privitoare la 
juvaerele Domnului.—Malaehi 3:17. 
Si mărgăritare.—Adevărurile referitoare la lucrurile 
cumpărate de către Domnul prin moartea sa.-Matei 
13:45-46. 
Şi de in.—Adevărurile referitoare la dreptatea 
sfinţilor Domnului.—Apoc. 19:8; Rom. 8:4; 2 Pet. 

1:9. 
Şi purpură.—Adevărurile referitoare la aşteptarea 
biseri-cei, venirea împărăţiei şi mărirei ei.—
Apocalipsul 5:10; 20:4: Luca 12:32; 22:29, 30; 
Iacob 2:5; Marc. 10:23; l Cor. 4:8: Apoc. 3:21; Tim. 
2:12: Apoc. 2:26, 27; Ps. 2:8-12: 49:15; Rom. 8:19; 
16:20. 
Şi mătasă.—Adevărurile referitoare la cele mai 
frumoase produse ale ţesăturii—caractere mari, 
frumoase, create de înţelepciunea şi graţia lui 
Dumnezeu din oameni şi femei, care la început, erau 
numai nişte viermi slabi ai pământului. 
Şi roşiu.—Adevărurile privitoare la jertfa de 
răscumpărare a Domnului nostru, (l Tim. 2:6; Rom. 
14:9; Rom. 5.18, 19; Ioan 1:29; l Ioan 2:2) toate 
aceste adevăruri au eşit din Babilon, amăgirile încă 
au să iasă, când el va fi pus sub teascul mâniei lui 
Dumnezeu. 
Şi orice lemn bine mirositor.—Amăgirile referitoare 
la nemurirea inerentă a omului. Lemnul este un 
simbol al tradiţiilor omeneşti. Cea mai dulce din 
teoriile omeneşti este declaraţia că atunci când 
cineva moare el nu e nici de cum mort, ci mai viu ca 
ori când înainte, (l Cor. 3:12) Foarte apropiat este 
timpul când oamenii vor începe să iasă iarăşi din 
mormânt, „cel din urmă primul", (Matei 19:30; 
20:16) şi poveştile că ei au fost undeva, în vr-un iad 
fabulos sau în cer, vor suferi o mare scădere pe 
piaţă. 
Şi orice vas de fildeş.—Povestirile despre pocăinţă şi 
visuri pe patul de moarte, întrebuinţate pentru a 
împodobi doctrinele nescripturale. Fildeşul a fost şi 
se întrebuinţează şi acum pentru şelele cailor. Mai 
era de asemenea întrebuinţat pentru decorarea 
paturilor. (Amos 6:4) Cai înseamnă învăţături, iar 
paturi, paturile crezurilor. Aplicaţia se potriveşte în 
ambele direcţiuni.—Ieremia 23:28. 
Şi orice vas din lemn preţios.—Eroarea care atribue 
inimii naturale omeneşti, mai mult decât 
adevărului.—l Cor. 3:12; Ioan 3:19-21. 
Şi aramă.—Eroarea referitoare la natura omului, 
creat desăvârşit şi care va fi recreeat la aceeaşi 
asemănare.—Fac. 1:31; Apoc. 21:5. 
Şi fer.—Eroarea referitoare la „domnia de fer", felul 
cum are să fie exercitată şi când.—Dan. 2:40; Apoc. 
2:27. 
18:13. Şi scorţişoară şi mirodenii şi mirosuri şi 
mir.— Erorile referitoare la natura şi lucrul Spiritului 
sfânt. „Aceste aromate principale reprezintă lucrurile 
care formează ungerea ce o primim pentru a deveni 
preoţi şi regi cu Christos. 
Examinează paralela următoare: 

 
EXODUL 30:23 
Sfîntul ulei al ungerii 
Uleiul de măslin, un hin 
Smirnă 500 

Scorţişoară mirositoare 250 
Trestie mirositoare 250 
Casia 500 
EXODUL 31:3 

Besaliel umplut cu Spiritul 
lui Dumnezeu 
Înţelepciunea 
Priceperea 
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Cunoştinţă 
Dibăcie 
 

ISAIA 11:2 
Cristos,Spiritul lui 
Dumnezeu 

Se repauzează asupra sa, 
Înţelepciunea,PricepereCuno
ştinţă,Sfatul şi puterea

 
„In paralela de mai sus găsim cunoştinţa 
corespunzând la trestia mirositoare, iar priceperea cu 
scorţişoara mirositoare, şi din fiecare este prescrisă o 
proporţie de 250 sicii, înţelepciunea corespunde la 
Smirnă de care se prescria 500 sicii, de asemenea 500 
sicii Casia, care ar corespunde dibăciei. Smirna, care 
reprezintă şi stă paralel cu înţelepciunea, este egală 
cu trestia şi scorţişoara mirositoare. Tot aşa, în 
ungerea ce o primim de la Dumnezeu noi primim 
înţelepciune, care face singură cât cunoştinţa şi 
priceperea la olaltă. înţelepciune este a şti cum să faci 
un lucru. Casia reprezintă dibăcie, sau isteţimea şi 
capacitatea de a, face un lucru, şi este egala cu 
înţelepciunea,"—W. T 7-349.  
Şi tămâie.—Eroarea cu privire la felul de laudă şi mă-
rirea ce trebue aduse lui Dumnezeu. Multe din cărţile 
teologice de rugăciuni şi cântări sunt foarte rele. 
Şi vin.—Eroarea privitoare la privilegiul nostru de a 
goli paharul de suferinţe al Domnului acum, ca să 
putem mai târziu bea   paharul   bucuriei   împreună 
cu dânsul.—Mat. 20:22; 26:27. 
Şi unt de lemn.—Eroarea cu privire la ungerea 
preoţimei regale, adică că această ungere, s-ar primi 
prin punerea ma-nilor omeneşti.—Ps. 133:1-3; l Pet. 
2:5.  
Şi făină.—-Eroarea cu privire la faptul de ce grâul 
este de atâtea ori sdrobit, frânt şi cernut—până când 
„ce ese din pământ nu se mai vede                Curat.—
Un  urmaş  credincios al  Domnului,  răspândind, 
odată, literatura adevărului la uşa unei biserici a fost 
în-trebat de preotul bisericei respective: „Ce cauţi d-
ta aici?  Uimit, credinciosul i-a răspuns: „Caut grâu!" 
Atunci preo- tul i-a răspuns, ou oarecare mânie: 
„Pleacă de aici! Aci nu-este grâu!"                              
Şi vite.—Eroarea cu privire la jertfele bine plăcute 
Domnului.—Ps. 66:15. 
Şi oi.—Eroarea cu privire la felul cum trebue îngrijite 
oile adevărate.—Ioan 10:11-13. 
Şi cai.—Eroarea cu privire la felul doctrinelor de 
întrebuinţat.—Apoc. 9:7-19. 
Şi căruţe.Rătăcirile cu privire la înmulţirea organiza-
ţiilor neautorizate de Scripturi, şi care nu sunt în 
armonie cu ele.  
Şi robi.—Greşdele cu privire la ceea ce înseamnă a fi 
un serv al Domnului.—Luca 16:13; 2 Tim. 2:24; 
Mat. 10:24. 25; 23:11. 
Şi suflete de oameni.—Rătăcirile cu privire la ce este 
sufletul.—Ezek. 18:4; Isa. 53:15.  
18:14.   Şi rodul poftei sufletului tău.—Dragostea de 
cele lumeşti, bani şi lauda oamenilor,    Se duse de la 
tine.—înlocuite fiind de stările cari apasă şi frământă  
pe poporul de rând. „Inalţe-se toată valea [cei umili şi 
apăsaţi], umilească-se tot muntele şi toată colina 

părţile înălţate ale societăţii vor fi asemănate]; 
dreaptă facă-se ori-ce cotitură [doctrină], şi 
netezească-se locurile cele gloduroase [unde călcâiul 
de fier al apăsării a făcut; un drum greu şi aspru 
pentru massele  de jos ale ome nirii"].—Isa. 40:4. Şi 
toate cele grase şi cele strălucite.—Avuţiile şi 
bucuriile pământeşti, aurul, argintul, mobile şi 
covoare antice, palate cu fereştri zugrăvite, hiaine 
strălucitoare, baluri şi serbări lumeşti şi bisericeşti, 
etc. 
  Periră de la tine, şi nici de cum nu le vor mai afla.-
Viitorul preoţilor este că în epoca Milenială, ei vor 
trebui să lucreze pentru viaţă ca şi ori care altul! Nu e 
acesta un lucru trist? Aceasta înseamnă o cheltuială 
de 150 lei, pentru tun ceas deşteptător, în casa 
fiecărui preot al creştinătăţii! 
18:15. Neguţătorii de acestea.—Cei ce vând aceste 
lu-cruri, adecă preoţii.—Apoc. 18:3, 11; Ezek. 27:36; 
Isa. 23:8; 47:15.  
Care se îmbogăţiră de la dânsa.—Cari până aci au 
dus o viaţă bună prin profesiunea preoţiei. 
Vor sta de o parte de teama muncirei ei plângând şi 
în-tristându-se.—Pentru perderea slujbelor lor. 18:16.   
Zicând: vai, vai, cetatea cea mare.—Babilonul, 
maica şi fetele. 
Cea îmbrăcată în vestmânt de in.—Părea adoratorilor 
fearei şi chipului ei ca foarte dreaptă.  
Şt purpură.—Părea că deja domneşte pe pământ. Şi 
roşu.—Părea că a fost credincioasă sângelui vărsat pe 
Calvar.  
Şi împodobită cu aur.—Părea că ea este isvorul 
tuturor adevărurilor dumnezeeşti.    
Şi peatră preţioasă.—Părea că cuprinde între 
membrele sale pe toate juvaerele Domnului. 
Şi mărgăritar.—Părea a fi sigură de moştenirea celor 
răscumpărate de Domnul prin moartea sa.  
Că într-un sigur ceas fu pustiită bogăţie aşa de 
mare.— Vezi l Cor. 3:12-15. 
18:17. Şi ori care cărmaciu.—Pilot, greceşte, pilot în 
nori.—Ezek. 27:27. 
Şi ori cine merge la apă. Toţi călătorii.—Ezek. 
27:29. 
Şi marinarii.—Lucrătorii misionari. 
Şi câţi lucrează marea.—Salviştii [„Salvation 
Army"], şi alţi lucrători voluntari cari lucrează printre 
massele poporului şi care nu sunt :sub vre-o înrâurire 
religioasă. 
De departe stăteau.—Văzând că vechile doctrine, 
obiceiuri şi planuri, de a strânge bani nu pot să mai 
funcţioneze. 
18:18. Şi strigau văzând fumul arderii ei.—Confuziu-
mea şi nimicirea ei de către Domnul. 
Zicând: Cine este asemenea cu cetatea cea mare.—
Cu milioanele ei de partizani, toţi interesaţi în 
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lucrarea de misiune. 
18:19. Şi puneau ţărână pe capetele lor.—îşi exprimă 
jalea lor prin aruncarea de ţărână.—Ezek. 27:30; 
Plâng.2:10. 
Şi strigau plângând si întristându-se.—Şi fără 
îndoială, scrâşnind din dinţi. 
Zicând: vai, vai, cetatea cea mare.—Acea admirabilă 
combinaţie politico religioasă care domină lumea de 
atâta vreme.  
In care se îmbogăţiră din preţioasele ei toţi care au 
vasele pe mare.—Toţi preoţii şi predicatorii care au 
fost tari, şi iscusiţi în deajuns pentru a-şi conduce 
bisericile lor, independente de secte. Multe din aceste 
biserici „indepen-dente au un mare număr de 
membri. Fiind că într-un singur ceas fu pustiită.—
.„La  îneeput căderea Babilonului îi va uimi pe 
aceştia şi îi va pune în  nedumerire, dar nu le va face 
nici o vătămare sau pagubă  reală, fiind  că  după 
căderea  Babilonului  pământesc  va  urma   domnia   
Fiului   scump a lui   Dumnezeu."—Pastor Russell; 
Apoc. 18:8; 3:14; 11:1, 11. 18:20.   Veseleştete de 
dânsa, cerule.—Puterile noui ale stăpânirii 
spirituale—Christos  şi Mireasa lui—hotărîţi de 
Dumnezeu să le ia locul.—Ier. 51:48; Fil. 3:20; 
Apoc. 11:19. Şi sfinţilor şi Apostolilor.—Cari au 
suferit prigoana manilor ei.—Mat. 23:34, 35; Apoc. 
13:15; 18:24. 
Şi profeţilor.—învăţătorii credincioşi ai bisericei 
creştine, asemenea şi profeţii din vechime, cari au 
prevăzut şi prezis ridicarea şi căderea Babilonului, şi 
au cunoscut că el stă între ei şi îndeplinirea 
speranţelor lor. „Daniel, care în special s-a gândit la 
Israel, şi la îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu 
făcute părinţilor, a observat că toate cele auzite de el 
nu se vor putea întâmpla în 2300 de zile literale, în 
special când Gabriel i-a spus—„Sigilează viziunea, 
fiind că împlinirea ei este peste multe zile." Şi cu 
toate că  el  nu  cunoştea  lungimea  zilei simbolice,  
fiindcă 1-a durut inima gândindu-se la atâtea rele şi 
nenorociri ce vor năpădi asupra poporului lui 
Dumnezeu—deşi el n-a văzut schimbarea numelui 
acestuia din israelul  trupesc în  cel spiritual. Citim: 
„Şi eu Daniel am leşinat, şi am fost bolnav câteva 
zile."-C105.   Pentru că Dumnezeu judecă judecata 
voastră faţă de ea-  —Această răzbunare a M 
Dumnezeu pentru nedreptăţile făcute sfinţilor săi în 
toate vârstele, a început în  1878  (Apoc. 6:11) şi se 
termină cu finea Secerişului, când va fi eliberat şi cel 
din urmă membru al Turmei celei Mari, sis-temui va 
peri cu desăvârşire. 
18:21.  Şi un înger puternic.—Poporul comun, întreg. 
Ridică o peatră ca o peatră de moară.—
Eclesiaticismul înălţat temporal la mari înălţimi. 
Şi.—Gonvingândunse de greşala lor, şi de adevăratul 
caracter diavolesc al sistemiului. 
 O aruncă în mare.—A învăluit-o într-un val de 
anarhie. Când aceasta se va întâmpla va fi o „mare 

vâjăială" (2 Pet. 3:10), arătând că piatra de moară va 
fi fierbinte; mânioasă, în momentul când va trebui să 
dispară. Aruncarea unei pietre fierbinţi în apă rece 
înseamnă crăparea ei.—Ierem. 51:61-64; Ex. 15:5; 
Neem. 9:11.  
Zicând: Cu astfel de repeziciune va fi aruncat 
Babilo-nul, cetatea cea mare, şi nici de cum nu va fi 
aflat.— „Massele poporului, nefiind mai mult în 
ignoranţa şi stupiditatea vârstelor întunecate, se vor 
deştepta la situaţia adevărată şi vor aplica marelui 
Babilon—deja condamnat de Domnul—toată 
judecata prezisă. El va fi aruncat în mare ca o piatră 
de moară ce nu se va mai ridica. Marea reprezintă 
massele popoarelor, cu deosebire clasele nemulţumite 
şi neliniştite." (W. T. -13-343) „Adevărul este că 
lumea a progresat de la cuptoarele ferbinţi, care se 
potriveau generaţiunei trecute, şi e mult mai 
puternică de cât puţinii domni pentru a produce o 
reacţiune."—D110; Ier. 51:64. 18:22. Şi glas de 
citarişti şi de cântăreţi şi de cântători din fluer şi 
trâmbiţaşi.—Acei ce sunt în stare a produce melodii 
şi armonii din Scripturi.—Isaia 24:8; Ezek. 26:13.  
Nu va mai fi auzit nici de cum în tine.—Chiar acum 
eclesiaticismul nu e în stare, de loc, să dea vre-o 
tălmăcire, sau să explice pe Ezekiel şi Apocalipsul, 
sau de-a înţelege pe cele ce i-se dau.  
 Şi oricare meşter de orice meşteşug nu va mai fi 
aflat nici de cum în tine, şi uruit de peatră de moară 
nu va mai fi auzit nici de cum în tine.—Dumnezeu 
este meşterul cel:  mare. „Căci ai lui Dumnezeu 
suntem noi împreună lucră-tori; a lui Dumnezeu 
pământ de arat, a lui Dumnezeu clă-dire sunteţi  3:9. 
10. 
18:23. Şi lumină de sfeşnic nu se v-a mai arăta nici 
de cum în tine şi glas de mire şi de mireasă.—
Christos şi Biserica lui adevărată.—Ier. 7:34; 16:9; 
25:10; 33:11. 
Nu va mai fi auzit nici de cum în tine.—Nici Christos, 
nici sfinţii săi, n-au avut de zis ceva în afacerile 
biserieei nominale de la 1878 încoace; nici n-au dorit 
să albă. „Condamnarea Babilonului [aşa zis 
Creştinătate] în 1878 a fost o condamnare a 
mulvoi.—a mulţimii de profesionişti—a oştirei, după 
cum îi numeşte Daniel, pentru ai deosebi de Sanctuar 
sau clasa templului."—C180. 
Fiind că neguţătorii tăi erau mai marii pământului.— 
Ei înşişi ziceau aceasta despre sine, încercând să 
dirijeze totul, începând de la luptele pentru premii, în 
sus. Rev. Reinsford a încercat chiar şl cu o cârciumă, 
dar n-a fost în stare să facă din ea un producător de 
bani pentru biserica sa, şi astfel a renunţat la ea.—Isa. 
23:8; 47:15; Apoc. 18:3, 11, 15; Ezek. 27:21, 36. 
Fiind că în fermecătoria ta fură rătăcite toate 
neamurile.—„Consideraţi din nou, pentru ce se 
numeşte Babilo-nul astfel. De sigur, din cauza 
multelor lui greşeli de doctrină, care, amestecate eu 
puţine elemente ale adevărului 
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divin, produc o mare confuzie, şi din cauza mulţimei 
adunate la olaltă prin amestecarea adevărului cu 
greşelile. Acest păcat de a ţine şi învăţa greşelile pe 
preţul jertfirii adevărului este unul din acelea de care 
este vinovată fiecare sectă a biserieei nominale, fără 
excepţie. Unde este secta aceea, în care poţi urma 
cuvintele Domnului şi unde poţi lăsa lumina să 
lumineze? Noi nu cunoaştem nici una."—C181; 
Apoc. 17:2; 2 Regi 9:22.  
18:24. Şi în ea fu aflat sânge de profet.—Deaceea 
.iată eu trimet la voi profeţi şi înţelepţi şi cărturari; 
din-trînşii veţi omorî şi veţi răstigni  [şi literal şi 
figuraţi v] şi dintr-înşii veţi sbiciui în sinagogile 
voastre şi îi veţi goni din oraş în oraş  [când Pavel 
urmărea pe credincioşi din  oraş în oraş, el făcea 
aceasta „cu drept de la mai marii [preoţilor"] (Fapte 
26:11), ca să vină asupra voastră ori-ce sânge drept, 
ce este vărsat pe pământ de la sângele lui Abel cel 
drept până la sângele lui Zaharia, fiul lui Ba-rachia pe 
care [preoţii şi mai marii lor] îl omorîrăţi între r 
templu şi altar. Adevăr vă zic vouă, vor veni toate 
acestea asupra voastră." (Mat. 23:34-36) Papalitatea a 
vărsat mult sânge nevinovat în decursul vârstelor 
întunecate, preoţii. caută şi acum  să prigonească  şi 
să nimicească pe  toţi aceia cari refuză să se plece 
înaintea lor, sau să primeascăji învăţăturile lor 
defăimătoare de Dumnezeu.   Pentru   toate acestea 
Dumnezeu o va trage la răspundere.  
   Şi de sfinţi—figurativi şi aidoma. Papalitatea este 
novată de vărsarea sângelui a cincizeci de milioane 
de cre-dincioşi ai lui Isus, care au refuzat să i-se 
închine, sau să-i sărute degetul cel mare al piciorului, 
din care cauză ea i-a  trimis pe lumea cealaltă. Ca şi 
jidovii de demult, care au  strigat: „Sângele lui [a lui 
Isus] asupra noastră şi asupra  fiilor noştri", aşa şi 
Papalitatea spunea când a ucis pe cele cincizeci  de 
milioane:  „Scopul îndreptăţeşte -mijloacele"; 
„sângele cânilor să curgă fără milă" etc.; şi sângele 
lui Isus a venit asupra jidovilor, iar papalităţii i-a 
umblat şi mai rău.  Şi de toţi cei înjunghiaţi pe 
pământ.—Marele război Eu- ropean şi alte războaie, 
se susţine cu dreptul, că a fost   rezultatul învăţăturii 
Babilonului—maica şi ficele—care au învăţat dreptul 
divin al preoţilor şi regilor; şi de aceea Dumnezeu a 
hotărât ca păcatele lui să fie spălate întâi cu  sânge 
simbolic (Apoc. 14:2Q). iar după aceea cu sânge lite-
ral în marea roşie a anarhiei.—Ex. 14:21-28; Isa, 
61:3-6. 

 
 
 
 

APOCALIPSUL 19 
 

RĂSTURNAREA  ÎMPĂRĂŢIEI  LUI  SATAN 
 19:1.   După  acestea  auzii.—După  glorificarea 
sfinţilor M după ce sistemele eclesiastice sunt 

nimicite.     Auzii ca glas mare de gloată multă.—
Turma cea Mare.— Apoc. 7:10. In cer.—Singurii 
care au mai rămas pe pământ cu mintea spirituală. 
Zicând: Aleluia, mântuirea.—In sfârşit a venit 
eliberarea de plaga Papismuluî şi altor secte. 
Şi mărirea şi cinstea şi puterea sunt ale Dumnezeului 
nostru.—Ea n-a fost săvârşită de puterea omeneastcă, 
ci de înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu.—Apoc. 
7:12. 
19:2. Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile 
lui. —„Dumnezeu este lumină, şi într-însul nu este 
nici un în-tunerec."—l Ioan 1:5; Apoc. 15:3; 16:7. 
Pentru că judecă pe desfrânata cea mare.—Aducând 
asupra ei toate plăgile, prezise de lungă vreme. 
Ca una care strică pământul în desfrânarea ei.—
Legăturile ei de credinţă cu stăpânirile lumeşti. 
Şi răsbună sângele slujitorilor lui din mâna ei.—
Milioanele care au murit în marele război au fost 
servii Babilo-nului. Cauza adevărată a morţii lor este 
învăţătura despre  dreptul divin al clerului. Aceştia au 
susţinut pe ştăpâni torii Europei pe tronul lor, 
spunându-le minciuna, că ei domnesc, ca o parte din 
împărăţia lui Christos. Această învăţătură a condus la 
moartea tuturor acestor milioane de oameni, şi 
sângele lor va fi cerut din mâna Babilonului. 
19:3. Şi al doilea ziseră, Aleluia.—Cu cât cineva 
cugetă mai mult şi mai profund, asupra acestui fapt, 
cu atât devine mai fericit. 
Şi fumul ei.—Semnele distrugerii ei; amintirea ei va 
fi eternă.—Isa. 34:10;Apoc. 14:11; 18:9, 18. 
Se suie în vecii vecilor.—Distrugerea ei va fi scrisă în 
istoria veacurilor, ca un fapt îndeplinit, tocmai 
precum este scris, ca fapt prezis, „în Cuvântul lui 
Dumnezeu, viu şi stătător în veac."—l Pet, 1:23. 
Şi căzură bătrânii cei douăzeci şi patru.—
Profeţiile.— Apoc. 4:4, 10. 
Şi cele patru fiinţe.—Puterea infinită, Dreptatea, înţe-
lepciunea şi Iubirea.—Apoc. 4:7. 
Şi se închinară lui Dumnezeu care şade pe tron 
zicând: Amin, aleluia.—Dumnezeu este atotputernic, 
şi în locul acesta se referă la Domnul nostru Isus 
Christos.—Apoc.  19:35. Şi ieşi din tron.—In vremea 
aceasta ei vor fi p tron.—Apoc. 3:21. 
Glas.—Turma cea Mică, de dincolo de văl. Zicând: 
Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui.--
Venind de la clasa Turmei celei Mari, dând mărire şi 
Iau-pentru eliberarea lor.—Apoc. 7:15; Ps. 134:1-3. 
  Care vă temeţi de dânsul, cei mici şi cei mari.—
Eliberarea voastră se datoreşte pe deplin Domnului. 
Noi ani făcut ceea ce am putut ca să vă ajutăm, dar a 
fost nimica în comparaţie. Domnului i-se cuvine toată 
mărirea şi cinstea şi lauda pentru eliberarea voastră şi 
a noastră.—Apoc. 11:18. 19:6.   
 Şi auzii ca glas de gloată multă.—„In vârsta ce are 
să vie, când Dumnezeu va revărsa Spiritul său 
asuprai a toată carnea", precum în vârsta de acum el 
varsă asupra „servilor şi servelor", atunci într-adevăr 
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toţi vor înţelege şi vor aprecia promisiunile înţelese 
acum numai de „Mica Turmă"; şi se  vor  bucura  de  
ascultarea  şi preamărirea Bisericei, zicând: „Să ne 
bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm mărire, fiindcă 
veni nunta Mieluşelului şi femeia lui se  găti." Ei se 
vor bucura de glorificarea Bisericei după care  vor 
urma binecuvântările; şi în vreme ce- vor   vedea   că  
„marile şi preţioasele promisiuni" moştenite de Unsul 
[Ca- pul şi Corpul] nu sunt pentru ei, ci s-au 
îndeplinit asupra noastră, vor fi binecuvântaţi şi 
luminaţi mult de lecţia ilustrată în Biserică, şi în timp 
ce se vor sili şi vor alerga după câştigarea 
binecuvântărei rezervată lor, vor trage mult folos din 
pilda Bisericei şi vor preamări pe Dumnezeu pentru 
ea. Dar această cunoştinţă nu va naşte în ei lăcomia; 
pentru că sub noua stare de lucruri, chemarea lor la 
natura umană  desăvârşită îi va mulţumi pe deplin, şi 
le va părea mai de  dorit de cât o schimbare de 
natură."—A 84. 
Şi ca vuet-de ape multe.—Toată omenirea.—Apoc. 
17:15. Şi ca vuet de tunete tari.—O sforţare şi 
reacţiune complectă în favoarea lăţirii Adevărului. 
Cele „şapte tunete" tuna atunci mai puternic ca nici 
odată înainte.-10:4; 8:5. 
Zicând: Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeul 
nostru atotţiitorul îşi ia împărăţia.—„Se arată pe sine 
a fi Rege prin supunerea neamicilor săi." [Cook] Pe 
deplin convinşi de mărirea puterii lui, după cum vor 
fi toţi la sfârşitul timpului de tulburări, ei vor fi 
bucuroşi a încredinţa toate interesele lor, grijei 
Domnului. 
19:7. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm mă-
rire.—„Poporul Tău va aduce darul de bună voie în 
ziua puterii Tale."—Psa. 110:3. 
  Fiind că veni nunta Mieluşelului.—Căsătoria 
bărbaţilor şi a femeilor este declarată în Scripturi a fi 
tipul căsătoriei lui Christos cu Biserica. (Ef. 5:22-23) 
Este un principiu re-cunoscut că antitipul este 
totdeauna mai mare de cât toate tipurile la un loc. 
Moartea lui Isus Christos a fost mai mare de cât toate 
jertfele din timpul epocei evreeşti. Acum gân-diţi-vă 
la ziua căsătoriei, care este cea mai fericită dintre 
toate zilele pentru orice fiinţă omenească. Gândiţi-vă 
la fericirea produsă de toate căsătoriile ce au fost 
până acum,  şi veţi vedea că toate la un loc nu 
înseamnă nimic, faţă de  bucuria care va domni în 
întreg universul, când va avea loc  sărbătoarea 
veşniciei,, iar Christos şi Mireasa lui se vor uni  să fie 
una pentru vecie. 
Şi femeia lui.—„Mireasa reprezintă pe toţi 
credincioşii consacraţi până la începutul Mileniului. 
Numai aceştia sunt trupul mistic a lui Christos. Insă 
după ce numărul lor va fi desăvârşit, la venirea a 
doua, pământul va, fi populat şi locuit de „naţiunile 
celor mântuiţi"—în carne şi sânge—o clasă de 
oameni cu totul deosebită de Mireasa preamărită şi 
înălţată pe atunci"—Cook. 

   Se găti.—„Mărturia făcută lumei din timpul vârstei 
Evanghelice este cu totul un lucru secundar şi mult 
mai mic în legătură cu lucrul mai important al 
Bisericei de a se pregăti pe sine."—F608: Mat. 22:1-
14; 25:1; 2 Cor. 11:2; Ef. 5:27; Apoc. 21:2, 9; Ioan 
3:29; Plângerile [toate]; Psa. 45:11, 15; Mat, 9:15; 
Mare. 9:12; Luca 12:36. 
19:8. Şi i-se dete să se îmbrace în vestmânt de bis 
strălucit curat.—„In ţesătură pestriţă ea se aduce la 
Rege" (Psa. 45:15)—în haina simplă şi albă pe care i-
a dat-o însuşi Domnul ei, haina dreptăţii Sale, pe care 
ea a lucrat, cu 
multă îngrijire, frumoasele podoabe ale graţiilor 
creştineşti. Şi mare va fi bucuria în cer şi pe pământ, 
la intrarea ei triumfală în palatul Regelui.—2 Pet. 
1:5-8, 11."—C193. 
Căci vestmântul de bis este răsplata sfinţilor.—Ici 
colo în Scripturi sunt chei cari deschid misteriile ei. 
(Apoc. 3:18; Psa. 132:9) Aceasta este cheia la mai 
multe pasagii neîn- 
19:9 Şi îmi zice.—Servul credincios şi înţelept căruia 
Domnul  i-a încredinţat paza tuturor lucrurilor din  
casa sa.—Luca 12:42-44; Apoc. 3:14; 1:1. 
 Scrie.—Către reprezentanţii clasei lui Ioan, 
însărcinaţi  scrie pentru încurajarea bisericei, dupăce 
el însuşi a încetat  de a mai scrie. 
   Fericiţi cei chemaţi la ospăţul nuntei 
Mieluşelului.—Masa  de nuntă (Luca 14:15) va fi ca 
şi celelalte ospeţe pe care  le-a avut Biserica, nu cu 
hrană pământească, ci hrana adevă-i  rarilor divine. 
Acesta va fi timpul când Domnul, Capul Fami- lied, 
ne va explica orice parte şi orice vers din Cuvântul 
său  sfânt. Atunci vom avea o memorie desăvârşită, 
în care să păs  trăm tot cuvântul spus de el, şi trupuri 
desăvârşite, cu cari  să facem pe deplin voia lui 
Dumnezeu. Acum noi avem nu- mai dorinţa de a face 
acestea, silindu-ne a înţelege Cuvântul 
său, încercând şi ajutând şi pe alţii să-1 înţeleagă; dar 
ori  cât de bine am reuşi noi la aceasta, suntem 
departe de a fi desăvârşiţi. Domnul, în iubirea şi mila 
sa, a primit încercă rile noastre ca o dovadă că 
suntem demni de binele ce ne 
aşteaptă.La urmă, numărul deplin propus de marele 
stăpân va fi chemat, primit şi găsit vrednic, prin 
Christos, de-a avea loc la masă—luând parte la marea 
serbare. (Mat. 22:1-10 
La această serbare, suntem asiguraţi, va fi o a doua 
ceată, nedemnă de a face parte din clasa Miresei. 
Aceştia pot fi numiţi, în mod figurativ, servitoarele 
Miresei, ceata Turmei Mari; pentrucă după adunarea 
clasei Miresei, avem vestea Domnului către aceia ce 
au mai fost liberaţi din Babilon, 
zicând„Binecuvântaţi sunt aceia cari sunt chemaţi la 
masa de nuntă a Mieluşelului." Vă puteţi închipui 
cinstea şi bucuriile marelui ospăţ.—W. T. -14-74. 
 Şi-mi zice: aceste cuvinte sunt adevărate ale lui 
Dumnezeu. 
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„Veniţi, iubiţi, la bucuria Lui 

Ziua de sărbătoare a sosit; 
Astăzi Mielul se va sărbători, 

Astăzi cu a sa Mireasă se va odihni, 
Astăzi coroana de nuntă-şi va împodobi, 

In sala cea mare de sus." 
 

  Şi căzui înaintea picioarelor lui, ca să mă închin 
lui.— „Dacă cuiva dintre noi, i-ar veni în gând să 
laude pe vesti-torii sau servii Domnului, trebue să ne 
amintim şi recu- noaştem, că numai lui Dumnezeu 
însuşi i-se cuvine orice laudă,   oricât s-ar folosi  de 
mijloacele  omeneşti,  pentru i a împărtăşi 
binecuvântările sale, şi deci numai pe El trebue 
cinstit, preamărit, şi apreciat ca autorul şi dătătorul 
tuturor bunurilor  şi  darurilor   desăvârşite.—Iacob  
1:17."—W.  T 07-105; Apoc. 22:8. 
  Şi-mi zice: vezi să nu faci.—Dar Satan a zis 
Domnului: „Toate acestea ţi-le voiu da ţie, dacă 
căzând te vei fi închinat mie." (Mat. 4:9) Când 
Papalitatea a făcut aceasta, Satan şi-a ţinut 
promisiunea, în privinţa formelor lumeşti, 
obiceiurilor şi petrecerilor,—toate fiicele au urinat 
exemplul maicii. 
Sunt împreună slujitor al tău.—„Sf. Ioan, în umilinţa 
sa, uită partea sa proprie la împărtăşirea 
Apocalipsului;, iar îngerul, în modestia sa, o aduce 
aceasta la lumină (Fapte 10:25, 26)."—Cook; Fapte 
14:14, 15; Apoc. 22:9; Rom. 1:1; Fil. 1:1; Tit. 1:1; 2 
Pet. 1:1. 
Şi al fraţilor tăi cari au mărturia lui Isus: lui Dumne-
zeu închină-te.—A cărui servi suntem amândoi; la al 
cărui spirit profetic noi suntem părtaşi în mod egal în 
acest serviciu comun, şi de aceea nu putem să ne 
închinăm unul altuia." 
   Căci mărturia lui Isus este spiritul profeţiei.—„Toţi 
creş-tinii, din toate vârstele şi veacurile, cari pot 
primi şi înţe- lege profeţia, au acest spirit." (Cook; l 
Cor. 12:13) Totuşi, scopul   profeţiei   este   a   
mărturisi   despre   Isus.   Acesta, este sfârşitul ei 
mare şi final. Aici cuvântul profeţie pare a fi folosit 
în înţelesul larg, în care adesea ori este întrebuinţat în 
Testamentul Nou—înţelegând prin aceasta în-
cunoştiinţarea voinţei divine, iar aici se pare că se 
referă ,  înainte de toate la predicatorii şi învăţătorii 
Noului Tes- tament. înţelesul ei, este că misiunea lor 
cea mare, e a măr- turisi despre Mântuitor, toţi fiind 
hotărîţi mai dinainte pentru  aceasta, şi deaceea 
trebue să se considere ca împreună servi, deşi de fapt, 
este fără îndoială adevărat, că scopul lor principal a 
fost de-a mărturisi despre viitoarea împărăţie a lui 
Mesia."—Barnes; Apoc. 12:17. 
19:11. Şi văzui cerul deschis.—Lucrurile ascunse ale 
lui Dumnezeu, după cum sunt arătate în Volumul VII 
Studii în Scripturi.—Apoc. 11:19. 
Şi iată un cal alb.—învăţături, cari deşi nu plac deloc 

clericilor, formează totuşi curatul adevăr. 
Şi cel care şade pe dânsul este numit credincios.—
„Martorul credincios şi adevărat"—Apoc. 3:14.  
Şi adevărat.—„Sfântul şi adevăratul."—Apoc. 3:7. 
Şi în dreptate judecă şi se războieşte.—„In vreme ce 
Domnul opreşte poporului său de-a lupta cu arme 
fizice, declarându-se a fi un Dumnezeu al păcii, al 
iubirii, al ordinei şi al dragostei, el se numeşte 
totodată şi un Dumnezeu al dreptăţii, şi arată că 
păcatul nu va domni veşnic în lume nestingherit de 
nimeni, ci va fi pedepsit. „Răzbunarea este a mea, eu 
voi răsplăti, zice Domnul Dumnezeu." (Rom. 12:19; 
Deut. 32:35) Şi când el se ridică să judece naţiunile, 
răzbunându-se asupra celor răi, el se numeşte pe sine 
„războinic" şi „puternic în luptă", ca unul care are o 
„armată mare" la comanda sa.—Ex. 15:3; Psa. 24:8; 
45:4; Isa. 11:4; Ioel 2:11."—D549. 
19:12. Iar ochii lui flacăre de foc.—înţelepciunea 
Domnului vede că a venit timpul pentru distrugerea 
sistemelor nedrepte existente acum pe pământ.—
Apoc. 1:14. 
Şi pe capul lui diademe multe.—Dreptul de-a stăpâni 
toate împărăţiile pământului.—Ezek. 21:27. 
Având nume scris pe care nimenea nu-l ştie de cât 
numai el.—Acest nume nou, va fi şi numele 
Bisericei, Mireasa sa. Probabil că acest nume nu e 
încă descoperit.—Apoc. său, ce are să-l aştepte în 
curând. 
19:13. Şi îmbrăcat în haină stropită cu sânge.—O 
aluzie la credincioşia sa până la moarte, şi un semnal 
corpului său, ce are să vie în curând. 
Să chiamă numele lui Cuvântul lui Dumnezeu.—In 
acest tablou, el este înfăţişat ca venind, nu ca Solul 
Legământului, ci în apokalupsis, destăinuirea sa ca 
Rege de drept al pământului.—Ioan 1:1; Apoc. 1:2. 
19:14. Şi ostile în cer.—Toate oştirile de la 
Apocalipsul 7:5-8, Turma cea Mică, fie de aceasta, 
sau de cealaltă parte a vălului.—Apoc. 17:14. 
Îi urmau.—„Oile îl urmează, pentru că cunosc glasul 
lui. Dar unui străin nu-i vor urma."—Ioan 10:4, 5. 
Pe cai albi.—învăţături curate şi adevărate. 
îmbrăcaţi în haine de bis alb curat.—„Dreptatea 
sfinţilor."—Apoc. 19:8. 
19:15. Şi din gura lui eşea spadă ascuţită.—„Exami-
narea noastră în Volumul precedent a marei deosebiri 
de caracter dintre împărăţia lui Dumnezeu şi 
împărăţiile bestiale ale pământului, ne face să vedem 
şi deosebirea de a face război sau bătălie. Metodele 
de cucerire şi nimicire se vor deosebi cu totul de 
metodele întrebuinţate înainte pentru răsturnarea unor 
naţiuni. Acela, care acum îşi ia pu-terea sa mare 
pentru a domni, este arătat simbolic ca unul a cărui 
sabie ese din gura sa—„cu care să lovească naţiunile; 
şi va domni naţiunile eu toiag de fer." Această sabie 
este adevărul (Ef. 6:17)."—B100;Isa, 11:4; 49:2;2 
TesaL 2:8; Apoc.1:16;2:12,16;19:21;Osea 6:5;Evrei 
4:12. 



Taina  împlinită 

 

152

 

  Ca cu ea să lovească neamurile.—„Va lovi 
pământul cu varga gurei sale, şi cu suflarea buzelor 
sale [forţa şi spiritul adevărului său] va ucide pre cei 
nelegiuiţi." (Isa. 11:4; Psa. 98:1) „Nici unui general 
omenesc nu se va atribui biruinţa viitoare a 
adevărului şi dreptăţii. Cruntă va fi bătălia dintre 
noroadele tulburate, şi câmpul de bătae şi dezastru al 
naţiunilor se va întinde peste întreaga lume; şi nu se 
va găsi nici un Alexandru, Cesar sau Napoleon 
omenesc, care să aducă ordine în tulburarea 
înfricoşată. Dar, în sfârşit, se va şti că marea victorie 
a dreptăţii şi adevărului, şi pedepsirea nedreptăţii 
după meritele ei,s-a făcutcuputereaRegelui regilor şi 
Domnului domnilor."D19. 
   Şi el îi va păşuna cu toiag de fer.—„In această Zi a 
lui Dumnezeu", „Ziua tulburării", Domnul nostru ia 
marea sa putere [ce până acum părea că doarme] 
începându-şi dom-nia, şi tocmai aceasta va cauza 
tulburarea cea mare, deşi lumea nu o va recunoaşte ca 
atare pentru un timp. Că sfinţii vor avea o parte în 
această operă, nu încape nici o îndoială. Este scris—
„Această mărire o AU toţi cuvioşii săi—ca să facă 
răzbunări între popoare, mustrări între naţiuni, ca în 
cătuşe să lege pe regii lor, şi pe cei măreţi ai lor cu 
lanţuri de fer; ca să facă judecata cea scrisă." (Psa. 
149:8, 9) „Şi cine biruieşte, şi cine păstrează până la 
sfârşit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste 
neamuri, şi le va păşuna cu toiag de fer."—Apoc. 
2:26, 27; Psa. 2:8, 9;  
  Şi el va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui 
Dumnezeu atotputernicul.—Domnul arată un interes 
şi o responsabilitate pentru seria complectă a 
Studiilor în Scripturi, din care Volumul din urmă 
reprezintă în special teascul vinului (Apoc. 14:18-
20); dar ar fi neînţelept, a aştepta ca "Domnul să se 
folosească, în mod miraculos, de instrumentele 
nedesăvârşite, pentru a duce la îndeplinire un lucru 
absolut desăvârşit, şi de aceea fiecare trebue să-şi 
întrebuinţeze judecata sa pentru înţelegerea 
tălmăcirilor acestei cărţi. Mai departe, se poate 
observa că aici limbajul este mai puternic de cât în 
Apocalipsul 14, arătând extensiunea presării vinului 
şi la altceva de cât la chestiunile ecle-siastice. 
  19:16. Şi are pe haina si pe coapsa lui nume 
scris.— Coapsa este a se înţelege locul unde se 
găseşte de regulă sabia [care nu se aminteşte aici, 
vezi versul 15], în armonie cu Psalmul 45:4: 
„Viteazule! încinge la coapsă sabia ta, mărirea ta şi 
strălucirea ta."—Cook. 
  Împărat de împăraţi şi Domn de domni.—înainte de 
a se limpezi atmosfera plumburie, creată de apariţia 
acestei cărţi, fiecare om din lume, va fi convins, că 
acesta este un mare pas din partea Domnului, de a 
descoperi tuturor acelora cari zac încă în întunericul 
acestei lumi, ţinându-se cu desnădejde de lucrul 
mânilor lor, că a sunat ceasul de înlăturare a 
împărăţiei lui Satan.—l Tim. 5-16; Apoc. 17:14; Dan. 

8:25. 
T.9:17. Şi văzui un înger.—Clasa Ilie, după 
publicarea volumului şapte, Studii în Scripturi.—Vezi 
Apoc. 8:3-5;  
  Stând în soare.—Strălucind la lumina 
Evangheliei.— Apoc. 12:1; Mat, 13:43. 
  Şi strigă cu glas mare.—Spunând şi împrăştiind 
adevărul fără teamă şi cu tot curajul. 
  Zicând tuturor paserilor.—Mat, 24:28. 
  Care sboară în înălţimea miezului zilei.—Mai întâi 
„vul- turilor", cei ce văd departe tare (Isaia 33:17), 
Turma cea Mică, şi apoi, tuturor acelora ce trăesc, eu 
mintea, deasupra materialismului lumei acesteia.  
  Hideţi, adunaţirvă la ospăţul cel mare a lui 
Dumnezeu.— In interpretarea şi aplicarea acestei 
cărţi, care este o carta a simbolurilor şi limbajului 
figuraţie, noi trebue să căutăm în totdeauna aplicaţia 
şi îndeplinirea acestui limbaj, deşi mai târziu tot 
aceste pasagii pot avea şi o îndeplinire literală, într-
un mod îngrozitor, într-un potop de sânge, pentru 
care războiul European a fost numai un preludiu. 
   19:18. Ca să mâncaţi cărnuri de împăraţi.—Cinci 
dintre aceşti regi sau stăpânitori sunt arătaţi în 
Apocalipsul 6:4. Probabil că cetitorul într-un sens 
simbolic a mâncat, din aceste cărnuri cari sunt acolo 
pentru a fi mâncate. 
   Şi cărnuri de căpetenii.—Comandanţi mai mici 
arătaţi la Apocalipsul 8:7-12. Fără îndoială că 
cetitorul a mâncat şi din aceştia. 
   Şi cărnuri de viteji.—Războinici. Despre aceşti 
războinici se vorbeşte în Apocalipsul 9:7, 9, deşi 
acolo sunt numiţi ca locuste. Dacă cetitorul n-a 
mâncat [însuşit, absorbit, mistuit] acea dare de 
seamă, atunci să-şd ia îndată obligaţia de a o mânca, 
altfel va neglija ceva de mare folos. 
  Şi cărnuri de cai-N-ai văzut cai în Apocalipsul 9:17, 
18, şi nu i-ai mâncat?foc,iacintul pucioasa şi alte 
multe la fel? 
  Şi ale celor care şăd pe dânşii.—Nu am aflat noi 
două sute de milioane de aceşti călăreţi, şi nu i-am 
mâncat şi pe aceştia?—Vezi Apoc.9:16. 
  Şi cărnuri de toţi stăpânii de sine şi de robi şi de 
mici şi de mari.—Şi n-am aliat noi pe toţi oamenii 
arătaţi in Apocalipsul 9:20, 21, şi nu i-am mâncat noi 
în acelaşi mod? Da, în adevăr, i-am mâncat. Noi am 
mâncat, sau ne-am însuşit adevărul cu privire la ei. 
Tocmai mâncarea acestor adevăruri ne conduce la 
întâmplările descrise în cele ce urmează. 
    19:19. Şi văzui feara.—Papismul venit iarăşi la 
putere. Testamentul Nou, traducerea lui Weymouth 
în limba modernă, traduce acest vers după cum 
urmează, şi adaugă observaţia că „odată pentru 
totdeauna" deşi nu este exprimat în greceşte, este 
aplicat în legătura aoeristă a verbului: „Şi văzui feara 
sălbatecă, şi pe regii pământului, şi oştirile lor toate 
adunate să facă războiu, odată pentru tot- 
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deauna, în contra Călăreţului de pe cal şi în contra 
oştirei sale." 
  Şi pe împăraţii pământului.—Chemaţi" la război de 
către Satan. (Apoc. 16:13-16) „Regii pământului s-au 
răsculat, şi mai marii împreună se sfătuesc [neştiind 
că ei se luptă contra stabilirii împărăţiei Domnului], 
asupra lui Dumnezeu şi asupra unsului său, [dar] cel 
ce locueşte în cer rîde, Domnul îşi bate joc de 
dânşii."Psa. 2:2, 4;  Şi oştile lor adunate.—Urmaşii 
lor civili, sociali, ecle-siastici şi financiari. 
  Adunate să facă râzboiu.—„Războiul", greceşte. 
  Cu cel care şade pe cal şi cu oastea lui.—Deşi ei 
sunt for-maţi din cele 12 seminţii simbolice (Apoc. 
19:14; 7:4-8) totuşi sunt toţi o singură oaste, toţi „una 
în Christos Isus." „Trebue să se vadă, că cele mai 
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bune cum şi cele mai rele din naţiunile pământului, 
nu sunt de cât împărăţiile acestei lumi, a căror putere 
a expirat înaintea lui Dumnezeu ca să facă loc 
împărăţiei lui Mesia şi urmaşilor lui adevăraţi, care 
va fi al cincilea Imperiu universal de pe pământ. 
(Daniel 2:44; 7:14, 17, 27) Acesta va lucra mult să 
aşeze dreptatea şi să răstoarne nedreptatea. Dar, după 
cum se vede, acţiunea papismului, consfinţită de 
reformatorii protestanţi, merge neîntrebată printre 
massele creştine. Şi cu toate că ei ar trebui să 
sprijinească împărăţia lui Isus Christos, ei sunt 
chemaţi şi obligaţi să ajute stăpânirii slabe, şi care 
acum cade, a aşa numitei creştinătăţi—stăpânită de 
împăraţii şi principii acestei lumi la care se alătură, 
mai de grabă de cât la viitoarea împărăţie a lui 
Christos."—Apoc. 16:16. 17:13,14. 
   19:20. Şi primă fu feara.—Papismul fu prins. 
(Ierem. 50-43-46) Fără îndoială că publicarea acestei 
cărţi a zdruncinat planurile papale 4şi a zădărnicit 
multe din încercările sale de restabilire.—Apoc. 
17:14. 
  Şi cu dânsa profetul mincinos care făcuse înaintea 
ei semnele.—Chipul fearei.—Apoc. 13:11, 13, 14, 15; 
14:9, 11; 15:2; 16:2, 13; 19:20; Mat. 24:34. 
  Care rătăci pe cei care luară semnul fearei.—Pe 
Catolici. 
  Şi pe cei care se închinară chipului ei.—
Protestanţii. 
  Vii fură aruncaţi cei doi.—Ambele aceste sisteme, 
nu poporul. Aruncarea lor se întâmplă în timpul când 
sunt încă activi şi organizaţi.—159. 
  In al focului lac care arde în pucioasă.—La 
nimicirea desăvârşită şi Veşnică a anarhiei 
[simbolizată prin foc] din timpul marei strâmtorări. 
Această nimicire desăvârşită, a sistemelor, este 
începutul nimicirei oricărui lucru ce nu stă în armonie 
cu legile drepte ale lui Dumnezeu. Această complectă 
nimicire ce era tipificată prin valea Gheenei, ce se 
afla la marginea Jerusalimului. Cu ajutorul pucioasei 
se ardea acolo trupurile oamenilor nelegiuiţi şi 
stricaţi, împreună cu alte aruncături şi mortăciuni din 
Ierusalim. Stând la marginea acestei văi în timpul 
nopţei ai impresia că te găseşti în faţa unui lac de foc 
şi pucioasă. Pucioasa arzătoare este cel mai omorîtor 
mijloc cunoscut, şi înseamnă nimicire desăvârşită.—
Daniel 7:11. 
  19:21. Şi cei rămaşi.—Poporul ce a rămas după 
nimicirea sistemelor. 
  Fură omorîţi cu spada celui care şede pe cal.—La 
timpul cuvenit, se vor supune din iubire şi cu bucurie 
adevărului.—Apoc. 19:15; 2 Cor. 10:4. 
  Care spadă eşise din gura lui.—Toţi pot vedea că 
aici nu se vorbeşte de o sabie literală. 
  Şi toate păsările fură săturate de cărnurile lor.—
Vezi Apoc. 19:18. 
 

 

APOCALIPSUL 20 
 

DOMNIA DE O MIE DE ANI 
   20:1.   Şi văzui înger pogorîndu-se din cer.—Solul 
Legământului, la venirea sa a doua.—Mal. 3:1. 
   Având cheia abisului.—Numai înţelepciunea 
nemărginită putea găsi cheia deslegării încurcăturilor 
actuale de pe pământ. Aci domneşte de două mii de 
ani un sistem de superstiţii şi crime, iar adorarea şi 
serviciul lui a încolţit în aproape fiecare om. Toată 
literatura este înveninată de el, iar opinia publică îi 
cântă osanele. Cei educaţi, manieraţi, bogaţi şi 
puternici sunt pentru el şi sunt contra oricărei 
schimbări care ar asigura unele foloase păturii de jos 
a norodului. Pentru răstunarea unor astfel de împre-
jurări numai însuşi Dumnezeu poate lucra. 
  Şi lanţ mare pe mâna lui.—ADEVĂRUL, conţinut în 
cele şapte volume de Studii în Scripturi. Acest lanţ al 
Adevărului a fost făcut, verigă după verigă, în o 
perioadă de patruzeci de ani. Fiecare volum, a 
dovedit că sistemele vechi nu pot să-i stea împotrivă. 
  20:2. Şi apucă pe balaur.—Sistemul inchiziţionist al 
guvernării civile, care şi-a însuşit principiul, de a ţine 
massele supuse prin frica ce le-o inspira chinurile ce 
au să le îndure, după moarte. Subiectul special de 
condamnare în această privinţă, capo-d-opera 
Satanei, este vechiul Imperiu Roman, care mai 
vieţuieşte în Papism şi în guverna-mentele stato-
biseriaeşi din Europa. Acest sistem este aproape 
contimporan cu cele şapte Timpuri ale Păgânilor 
[2550 de ani terminaţi în 1914],  şi cari au început în 
toamna anului 607 a. Chr., sau cum am zice, la 
începutul anului 606. Roma în vremea aceea se ridica 
cu încetul. „Lucius Tarquinius Priscus, al cincelea 
rege legendar al Romei, 616-578 a. Chr. care fu 
încredinţat cu paza fiilor lui Ancus Mareius, şi care, 
în locul lor, a urmat pe tron după moartea tatălui lor. 
El a clădit Circus Maximus, a instituit jocurile cele 
mari, a construit canalele şi-a început construi-rea 
templului lui Jupiter de pe capitol. El s-a mutat din 
Tarquinili în Etruria la Roma sfătuit de soţia sa, 
prezică-toarea Tanaquil. Tainaquil era vestită prin 
îndărătnicia şi darurile ei profetice, care o făcură în 
stare să prezică viitorul mare al bărbatului ei."—
[Brit]. 
   Şerpele cel de la început care este Diavolul şi 
Satana.— „Pe când numele de Şarpele cel vechiu 
include şi pe Satan, „mai marele demonilor", este 
evident că el e întrebuinţat ca sinonim pentru toate 
agenţiile şi puterile păcătoase care îşi au naşterea în 
el." [S32] „Declaraţia Domnului nostru că Satan este 
duşmanul cel mare, nu numai al lui Dumnezeu, ci şi 
al omenirei întregi nu este o fantezie goală, ci 
adevărul curat. Numai Satan este conjuratul şi 
făuritorul încăpăţînat şi inteligent, care, folosindu-se 
de inteligenţa sa supraomenească şi—pe cât îi este 
îngăduit—complotează si pune la cale planuri, pentru 
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împiedecarea dreptăţii şi adevărului şi pe acei care le 
iubesc pe acestea. Mărturia inspirată susţine că Satan 
a început răscoala în contra legii dumnezeeşti, şi a 
îndemnat la neascultare pe strămoşii noştri, din 
ambiţia sa după, putere; şi că de la căderea omului 
încoace acelaşi mare duşman a fost implacabilul 
duşman al lui Dumnezeu, ai dreptăţii şi- al 
adevărului; şi nu numai înşelătorul omenirei, ci unul 
oare s-a opus cu toate puterile, planului de ispăşire pe 
care Dumnezeu 1-a întocmit şi-l desfăşoară prin 
Christos şi urmaşii lui. Din mărturisirea Scripturilor, 
nu se vede că Satan ar fi avut simpatizator sau soţ 
conspirator printre îngeri, în timpul când el a decăzut 
şi-a încercat să-şi stabilească domnia sa asupra 
pământului."—F611. 
   Şi-l legă.—„Dumnezeul veacului acestuia a 
întunecat gândurile necredincioşilor ca să nu vadă 
razele luminoase ale evangheliei şi măririi lui 
Christos, care este chipul lui Dumnezeu." (l" Cor. 
4:4) Dumnezeu voieşte ca toţi să fie mântuiţi de toate 
relele, venite, de pe urma păcatului şi blăstă-mului lui 
Adam, şi să ajungă la cunoştinţa deplină a adevărului. 
Şi pentru ce voieşte aceasta? In scopul ca ei având o 
cunoştinţa clară despre adevăr să se poată folosi în 
modul cel mai bun de noua ocaziune pentru viaţă, 
care le este câştigată prin jertfa de răscumpărare a 
Mântuitorului. Pen-tru îndeplinirea acestei voinţe a 
lui Dumnezeu, Mântuito-rul va stabili împărăţia sa 
Milenială, care mai întâi va lega pe Satana [va 
împiedeca şi restrânge toate influenţele rele-din 
afară] şi apoi va scoate pe om din orbirea sa;—după 
cum este scris: „ochii orbilor se vor deschide." (Isa. 
35:5) Pentru acelaş motiv, adecă, ca noua încercare 
să fie cât mai favorabilă pentru om, Dumnezeu a 
aranjat ca lucrul acesta să decurgă treptat timp de o 
mie de ani.- [E470] „Ziua Milenială se iveşte, odată 
cu schimbarea stăpânirei de pe pământ când controlul 
va trece „de la Prinţul acestei lumi" şi servitorii lui 
sub controlul Aceluia „care are dreptul" [prin 
răscumpărare] şi sfinţilor săi. Noi am văzut că, deşi 
urmarea acestei schimbări va fi fericire şi binecuvân-
tare, totuş timpul de tranziţie, când actualul stăpân, 
„omul cel tare", va fi legat si dat afară de la domnie 
(Mat. 12:2) va fi un timp de tulburări mari." [C341] 
Cu privire la aceasta, Isus a zis—„Nimeni nu poate, 
intrînd în casa celui tare, să răpească sculele lui, dacă 
nu va fi legat mai întâi pe cel tare, şi atunci îi va 
prăda casa." (Marcu 3:22-27; Luca 11:22) Această 
legare efectivă a Satanei este arătată oa primul lucru 
al vîrstei celei noui." [A66] „Ori ce influenţă 
înşelătoare şi amăgitoare a duşmanului va fi îm-
piedecată şi restrânsă—aşa că răul nu va mai apare 
oame-nilor ca bine, nici binele nu va mai părea ca un 
rău. Adevărul, nu va mai părea oamenilor neadevăr, 
nici minciuna nu va mai putea să paradeze ca 
adevăr." [D519] „Cuvintele inspiraţiunei ne arată că 
lupta Satanei de a-şi menţine-stăpânirea asupra 

oamenilor va fi desperată, mai ales către sfârşit."—
S78. 
   Pe timp de o mie de ani.—Ziua Milenială, ziua 
odihnei Domnului, ce urmează după cele şase mii de 
ani de rău în lume, care s-au terminat în 1874. „O 
singură zi la Domnul este o mie de ani." (2 Petru 3:8; 
Psa. 90:4) „Papii afirmau că domnia de o mie de ani a 
lui Christos—Mileniul care este promis în Scripturi 
că va urma venirii a doua a lui Christos— a început 
în anul 800 d. Chr. sub Papa Leo III; care pretindea a 
fi reprezentantul lui Christos şi vice-regentul, care să 
înceapă domnia în locul lui. In acest an „statele 
papale au fost date Bisericei de către împăratul Carol 
cel Mare [Charlemagne]. Mileniul lor s-a  sfârşit, se 
afirmă, în anul 1799, când Napoleon a confiscat 
teritoriile acordate Bisericei şi a luat pe Papa, Pius 
VI, prizonier în Franţa, unde a murit. Libertatea oare 
a urinat, după încetarea prigonirilor papale, şi marea 
circulare a Bibliei tradusă în limbele comune ale 
poporului, a fost declarată, de către conducătorii 
papali, ca „puţinul timp" (Apoc. 20:3) care are să ur-
meze domniei de o mie de ani a lui Christas pe 
pământ; şi ei sperează că în curând vor recâştiga 
puterea de mai înainte, prestigiul şi conducerea 
supremă, şi că domnia lor va fi atunci vecinică. Acest 
Mileniu papal este cunoscut în istorie ca „veacurile 
întunecate." In aceste veacuri întunecate milioane de 
oameni au fost torturaţi, exilaţi şi ucişi pentru faptul 
că au refuzat a se supune poruncilor bisericei de sub 
conducerea papilor, episcopilor şi preoţilor. S-au 
întrebuinţat agenţi şi spioni care să caute şi să aducă 
la pedeapsă pe toţi acei care exprimă sentimente 
contrare ierarhiei papale, sau cari nu s-au supus orbiş 
autorităţilor. In felul acesta popoarele din Europa au 
fost păgânizate, şi ţinute în eroare şi superstiţii de a 
se închina la oameni cari pe nedreptul se credeau a fi 
unicii reprezentanţi ai lui Dumnezeu pe pământ. Ei 
îşi pretindeau dreptul de a schimba Legile lui 
Dumnezeu, cu de la sine putere când le convenea şi 
să schimbe timpul domniei lui Christos, cum am 
văzut." (Daniel 7:25; W. T. -16-181; B354) „Acei 
cari au trăit aproape de timpul Apostolilor, şi întreaga 
Biserică, timp de 300 de ani, a înţeles [pe cei 1000 de 
ani] în înţelesul literal al cuvântului." „Conform 
teologiei jidoveşti, după cum reiese din Talmud, 
Mesia va aduna pe toţi urmaşii triburilor împrăştiate, 
la Ierusalim, ca centru, ţi acesta va fi o cetate de 
bucurie şi prosperitate. Astfel Ar-solomon scrie: „E 
hotărît că lumea va exista şase mii de ani, după 
numărul zilelor din săptămână; dar a şaptea Zi va fi 
Sabatul, şi în timpul Mileniului al şaptelea lumea se 
va repausa."—Cook. 
   20:3. Şi-l aruncă în abis.—Uitare. In cazul acesta 
ta- seamnă neactivitatea forţată a Satanei, care va fi 
de sigur pentru dânsul o epocă de uitare după un timp 
preocupat de şase mii de ani. Cât de mic se va simţi 
el, când va vedea că Domnul Isus reface totul într-o 
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mie de ani ceea ce el a nimicit timp de şase mii de 
ani! 
   Şi închise şi pecetlui deasupra lui.—Spiritul 
adevărului în inimile oamenilor; dorul de a câştiga şi 
obţine favoarea noului rege al pământului, va răpi pe 
toţi supuşii lui Satan. "Toate instrumentele rele, fie 
omeneşti sau îngereşti, vor fi cu desăvârşire distruse 
în timpul marei strâmtorări. Stând singur în 
neactivitatea şi înjosirea ce o va experienţa în abis, 
timp de o mie de ani, iată o pedeapsă care-1 aşteaptă 
şi pe care de singur o merită. 
  Ca să nu mai rătăcească neamurile, până vor fi 
sfârşiţi cei o mie de ani.—„Unii sunt atât de înşelaţi 
de sofisteriile Satanei, cu care el a amăgit toate 
popoarele, în cât nu mai cred că există Dumnezeu; 
alţii cred într-însul ca un duşman tare şi puternic, fără 
dragoste sau simpatie, gata şi îngrijat ai chinui în toţi 
vecii; alţii au devenit eretici din cauza babi-lonului de 
credinţă cu privire la caracterul divin, neştiind ce să 
mai creadă; şi cercând să se apropie de Dumnezeu, 
sunt împiedecaţi de frica şi zăpăceala lor." [E18] 
„încercarea sau judecata biruitorilor din veacul 
creştinesc şi acelui care i-a precedat, a fost cu mult 
mai aspră de cum va fi încercarea lumii în ziua ei de 
judecată; pentrucă aceştia au avut să se împotrivească 
Satanei şi tuturor înşelăciunilor sale, când în ziua de 
judecată a lumii va domni Christos, iar Satana va fi 
legat, ca să nu mai amăgească noroadele. Aceştia au 
suferit prigoniri pentru dreptate, pe când oamenii vor 
fi răsplătiţi atunci pentru dreptate, şi vor fi pedepsiţi 
numai pentru nedreptate. Aceştia au avut în cale 
numai pietri mari poticnitoare şi laţuri, care vor fi 
îndepărtate când lumea va fi pusă la încercare. Dar 
deşi încercarea acestor două clase speciale a fost mai 
aspră de cât va fi aceea a lumii, răsplata este cu mult 
mai mare."—A146. 
   După aceştia, trebue ca el să fie deslegat puţin 
timp.— Pentru a se vedea cine este în armonie din 
inimă, cu voinţa Domnului, şi cine este stăpânit de 
alte cugete. Precum răul va fi legat prin pedepsirea 
celui rău făcător, aşa putem să spunem că el va fi 
deslegat, permiţând ca faptele rele să fie temporar 
nepedepsite.—Apoc. 20:8. 
    20:4. Ş i văzui tronuri, şi şezură pe ele.—Tronurile 
împărăţiilor actuale de pe pământ.—W. T. -82:3-6. 
Şi li-se dete judecarea.—Sentinţa judecătorească a 
fost dată asupra lor că sunt nepotriviţi de a continua 
stăpânirea lumei mai mult. (WT. -82:3-6)Acest 
cuvânt este tradus prin osândă sau condamnare în 
Luca 23:40;Iacob 3:1;Iuda 4. 
   Şi văzui sufletele.—Persoanele, fiinţele.—W. T. -
82:3-6. Celor tăiaţi cu săcurea pentru mărturia lui 
Isus.—„Aici sunt amintiţi ca fiind ucişi toţi cari 
formează clasa împărăŢiei. Apostolul ne dă cheia la 
aceasta, zicând: „Christos este capul ori cărui bărbat, 
iar bărbatul este cap al femeii şi Dum-nezeu este cap 
a lui Christos." (l Cor. 11:3) Precum o femeie când 

devine soţie, primeşte ca bărbatul să-i fie capul fami-
liei [îşi pierde numele şi individualitatea ei, pentru a 
deveni mireasă] tot aşa şi Biserica primeşte pe 
Christos de cap al ei, şi astfel fiecare membru al 
Bisericei devine, în legătură cu Christos, ca membru 
al Corpului său. Oricine doreşte să fie membru al 
adevăratei biserici trebue să caute, ca el nu numai să 
fie decapitat [să-şi piardă voinţa sa proprie], ci ca el 
să fie unit cu adevăratul cap al bisericei şi să fie recu-
noscut ca un membru al Corpului adevărat al lui 
Christos— „Biserica viului Dumnezeu, ale cărei 
nume sunt scrise în cer."—W. T. -01-227; Apoc. 1:9; 
19:10.  
   Şi pentru cuvântul lui Dumnezeu.—Din cauza 
Cuvântului  lui Dumnezeu şi cu ajutorul lui, noi 
suntem „concepuţi prin  cuvântul adevărului", de a 
trăi în deplină armonie cu toate  învăţăturile lui, cu 
orice preţ pentru carne, este caraeteris- tica deosebită 
a Bisericei biruitoare a lui Dumnezeu. „Abia acuma, 
Studenţii în Biblie, încep a ieşi din marea negură a 
învăţăturilor mincinoase, cari timp de cinsprezece 
sute de ani, au reprezentat rău pe Dumnezeu şi 
Biblia, punând întunerecul pentru lumină. Abia 
acum, studiul Biblic poate fi continuat în spiritul lui 
adevărat, fără frică de oameni, cari aduce cursă. Abia 
acum, există o educaţie generală care permite ca 
Biblia să fie studiată în adevăratul ei sens.    Abia 
acum, avem o Biblie convenabilă, eftină şi în fiecare 
casă. Abia acum, avem mai mult timp şi ocazie de a 
stu- dia Biblia. Abia acum avem noi lumină mai bună 
eu ajuto- rul căreia s-o studiem."—W. T. -13-366.    
    Ca unii care nu se închinară fearei nici chipului 
ei.—Vezi Apoc. 13:13-18. 
    Şi nu luară semnul pe frunte şi pe mâna Zor.—In 
anii ce vor urina, milioane de oameni vor vedea cu 
surprindere şi vor ajunge să înţeleagă, că ei au avut 
aceste semne de consimţământ şi servire împărăţiei 
Satanei. „Evanghelia Satanei" nu este un sistem de 
principii revoluţionare, nici un program, de anarhie. 
Ea nu inspiră războaie sau certe, ci pace şi linişte. Nu 
asmuţă pe mania în contra fiicei şi pe tată în contra 
fiului, ci propovăduieşte spiritul fraternităţii, prin 
care se consideră întreg neamul omenesc o mare 
Fraternitate. Ea nu caută să degradeze pe omul 
natural, ci să-1 îndrepte şi să-1 ridice. Pentru a 
întrebuinţa o frază populară, ea apelează „la ceea ce 
este mai bun în noi." Ea caută să facă din lumea 
aceasta o locuinţă atât de plăcută în cât să nu se simtă 
absenţa lui Christos şi nevoia de Dumnezeu,   Ea   
încearcă   să   mulţumească pe oameni cu viaţa 
aceasta încât să fie cu totul nepăsători faţă de viaţa de 
dincolo. Propagă principiile sacrificiului de sine, 
milă, îndurare şi bunăvoinţă, învăţându-i pe oameni 
să trăiască pentru binele altora şi să fie milostivi către 
toţi. Acelora cari ascultă de poruncile ei, promite 
desvol-tarea  unor  anumite puteri  oculte,  deslegarea  
celor mai ascunse probleme ale constituţiei omeneşti 
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şi acumularea cunoştinţei exterioare care le reţine de 
la, mulţime. In scurt, ea mărturiseşte că toţi aceia care   
vor mânca  din  pomul oprit vor fi „asemena zeilor." 
Evanghelia Satanei este numai de fapte. Amăgirea 
Diavolului este că noi putem fi mântuiţi prin faptele 
noastre, şi îndreptăţiţi prin lucrurile noastre. In vreme 
ce Dumnezeu ne zice—„prin har sunteţi mântuiţi, 
prin credinţă... nu prin lucru, ca să nu ne îngâmfăm. 
Şi iarăşi"—nu din lucrurile cele din dreptate pe care 
le-am făcut noi, ci după a sa milă ne-am mântuit."— 
Ef. 2:8, 9; Tit. 3:5; W. T. -16-42. 
   Şi învioră şi împârăţiră cu Christos.—Vezi Rom. 
8:17; 2 Timot. 2:12; Apoc. 5:10. 
  O mie de ani.—"Pierderea acestei speranţe de către 
strămoşii noştri a condus la greşelile cele multe din 
care încercăm acum să ieşim. Nu ne rugăm noi 
încă—„Vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în 
cer aşa şi pe pământ?" împărăţia ce are să vie a lui 
Mesia este cheia la binecu-    vântările şi fericirile 
lumii prin restatornicirea omului la o    stare 
desăvârşită într-un raiu care va cuprinde toată lu-
mea."—Pastor Russell. Observă de  câte ori este 
amintit această perioadă în Apocalipsul 20:2-7. 
   20:5. Cei rămaşi dintre morţi nu înviară până vor fi 
sfârşiţi cei o mie de ani.—„Aceste cuvinte nu se 
găsesc în Manuscriptele cele mai vechi şi sigure 
greceşti, Sinaitic Vatican No. 1209 şi 1160, nici în 
manuscrisul Siryac. Totuşi înlăturarea acestei 
paranteze nu e esenţială „Planului divin", după cum 
este desfăşurat; pentru că ceilalţi dintre morţi—lumea 
în general—nu vor trăi iarăşi în înţelesul deplin şi 
desăvârşit în care a trăit Adam, înainte de ce a 
păcătuit şi a primit osânda „cu moarte vei muri." 
Viaţă desăvârşită fără slăbiciune, sau moarte, este 
unicul înţeles în care Dumnezeu înţelege cuvântul 
viaţă. Din punctul său de vedere toată lumea a pierdut 
deja viaţa, moare, şi acuma, mai curând poate fi 
considerată ca moartă, de cât vie.—2 Cor. 5:14; Mat. 
8:22. 
„Cuvântul înviere [greceşte Anastasia] înseamnă 
ridicare în sus. Referitor la om, ea înseamnă ridicarea 
lui la aceea stare din care a căzut, la deplină 
desăvârşire omenească, lucrul pierdut de Adam. 
Procesul învierii va fi treptat, şi recere pentru 
îndeplinire întreaga Epocă.—Deşi trezirea la o 
măsură de viaţă şi conştiinciozitate, după cum e 
gustată acum va fi un lucru care se va produce într-o 
clipă. Şi de oarece ori cât de puţin, mai mic de cât o 
viaţă desăvârşită, este o stare de moarte parţială, 
vedem  de aci că deşi cuvintele de mai sus nu sunt o 
parte a Scrip-turilor inspirate, ar fi fost la loc de a 
spune că ceilalţi morţi nu vor trăi iarăşi [nu vor 
recâştiga forma deplină a vieţii pierdute] până nu vor 
fi trecuţi cei o mie de ani de restatornicire şi 
binecuvântare."—A288. 
Aceasta este întâia înviere.—„Este cu neputinţă 
limbii omeneşti să descrie această onoare şi 

demnitate.—l Cor. 2:9;  
20:6. Fericiţi şi sfânt cine are parte la întâia 
înviere.— „Vom fi asemenea lui [asemenea 
glorificatului Isus schimbat], fiind că îl vom vedea 
aşa după cum este." El este o fiinţă spirituală, 
„chipul măririi Tatălui", mai presus de îngeri, 
împăraţi şi puteri, şi orce nume care s-a dat cândva", 
şi de aceea mult mai presus de omenirea desăvârşită. 
Dacă noi vom fi asemenea şi vom fi părtaşi ai gloriei 
şi naturei lui, înseamnă că şi noi vom fi chipul 
persoanei Tatălui, pe care nimenea nu 1-a văzut şi 
nu-1 poate vedea, fiindcă „locuieşte în lumină de 
neapropiat"; dar către care noi ne putem apropia şi pe 
care îl vom vedea aşa după cum este, pentru că vom 
fi „schimbaţi." (l Ioan 3:2; l Timot. 6:16; 1:17; Ex. 
33:20) Ca cineva să nu-1 înţeleagă rău, Apostolul 
păzeşte limbajul de mai sus, adăogând—noi 
[Biserica] care am purtat chipul celui de lut, aşa vom 
purta chipul celui ceresc. Nu este gândul Apostolului 
că toţi vor purta chipul celui ceresc, cândva. Acesta 
n-a fost planul Creatorului. Când el a creat pe om, s-a 
gândit să aibă o fiinţă umană, de carne, şi 
pământească, în asemănarea lui [mental şi moral], 
care să fie stăpânul şi domnul pământului repre-
zentant al Creatorului ceresc." (Fac. 1:26-28; Psa. 
8:4-8; Ef. 7:22) „Dacă noi ştim reproduce glasul 
omenesc, oare aceasta nu ne dă o ilustraţie mică 
despre puterea sa nemărginită, cum Dumnezeu poate 
păstra orice, cu ajutorul creerei, şi cum pot fi păstrate 
toate semnele de identifi-caţie prin care să ne 
cunoaştem pe noi în viitor."— W. T. -14-315. 
    Asupra acestora a doua moarte nu are putere.—
Afară de Tatăl şi Fiul, aceştia vor fi unicii în univers 
cari vor fi dincolo de orice posibilitate de a muri.—
Apoc. 2:11; Rom. 2:7; l Timot. 6:16. 
  Ci vor fi preoţi.—Consacrarea antitipică a preoţilor 
anti-tipici se mărgineşte şi termină cu actuala vârstă 
Evanghe-lică. Ea a progresat incontinu de când 
Domnul şi înainte mergătorul nostru s-a jertfit pe 
sine—şi va fi complectată înainte de a se sfârşi cu 
totul această Epocă. Şi dacă noi nu vom fi acum 
printre numărul preoţilor, în timpul con-sacrării şi 
jertfirilor, atunci nu vom putea fi printre ei, când vor 
începe serviciul lor pentru omenire în împără-ţie, 
când aceiaşi preoţi [acum, despieţuiţi de oameni, dar 
un miros dulce lui Dumnezeu] vor purta numele de 
regi, şi împreună cu Capul lor Christos, vor stăpâni şi 
binecu-vânţa popoarele,"—T44; l Petru 2:9; Apoc. 
1:6; 5:10 Ai lui Dumnezeu şi ai lui Christos.—„Nu se 
face nici o amintire că ei ar fi preoţi şi ai Spiritului 
Sfânt, după cum, fără îndoială trebuia să se facă, dacă 
Spiritul ar fi o a treia persoană din Treime sau 
dumnezeire." 
  Şi vor împăraţi cu dânsul o mie de ani.—
„împărăţiile acestei lumi, atunci când vor fi zdrobite 
de împărăţia lui Dumnezeu, nu vor şti deloc cauza 
adevărată a căderii lor, până când, la finea acestei zile 



Taina  împlinită 

 

158

 

a mâniei lui Dumnezeu, ochii înţelegerii lor vor fi 
deschişi aşa că vor vedea începutul noii vârste, şi vor 
învăţa că Emanuel şi-a luat marea sa putere începând 
domnia glorioasă şi dreaptă."—C129; Apoc. 20:4. 
   20:7. Şi când vor fi sfârâiţi cei o mie de ani, 
deslegat va fi Satana din închisoarea sa.—„Totuşi va 
fi numai un timp scurt, pentru că, inima sa rămânând 
neschimbată, în scurt va găsi noui mijloace pentru 
succesul planurilor sale vechi ambiţioase. El va vedea 
atunci nu numai o pereche omenească desăvârşită, cu 
putere de procreare a unei rase puternice, destinată să 
trăiască în veci, ci o rasă restaurată deja la viaţă şi 
vigoare. Gândul său va fi—„dacă aş putea câştiga 
această mare rasă pentru planurile mele şi sub steagul 
meu, triumful şi înălţarea mea ar fi în scurt timp un 
fapt îndeplinit." De aceea din nou el va figura ca 
conducător, deşi ca şi acum nerecunoscut şi nevăzut 
de oameni. Fără îndoială planul său de amăgire se va 
baza pe doctrina sa veche—ea ei de sigur nu vor 
muri, chiar şi dacă vor călca legea lui Dumnezeu."—
W. T. -94-251. f 20:8. Ş i va ieşi să rătăcească 
neamurile.—„La sfârşitul  vârstei Mileniale va fi un 
timp de Seceriş, pentru cernerea  şi separarea, dintre 
milioanele de oameni care vor trăi atunci, din care, 
fiecare va avea deplina ocaziune s-ajungă la 
desăvârşire. Secerişul vârstei Mileniale va mărturisi 
separarea complectă a caprelor de oi." [D644] „In 
timp ce binecuvântarea Domnului va pregăti din 
abundanţă pentru toţi, totuşi putem presupune cu 
siguranţă că previziunea va fi în manile tovarăşilor 
lor. In special oile vor fi acelea care se vor interesa, 
ruga şi pregăti pentru acei care se află în marea 
prinsoare a morţei. Şi întrebuinţând în felul acesta 
timpul şi energia lor, aceste „oi" vor dovedi un scop, 
o voinţă, în armonie ou aceea a Creatorului. (Ioan 
5:28-29) Oricine nu va dovedi un interes în aceasta, 
va dovedi lipsă de spiritul lui Dumnezeu; şi chiar de 
acest fapt este acuzată clasa caprelor." 
   Care sunt in cele patru unghiuri ale pământului, pe 
Gog,—Israeliţii naturali îngâmfaţi [Gog înseamnă 
înalt], (l Cron. 5:3, 4) „Veţi vedea [voi jidovi mândri 
şi credincioşi] pe Abraam şi pe Isaac şi pe Iacob şi pe 
toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu [faza 
pământească], iar pe voi aruncaţi afară." (Luca 
13:28)—W. T. -07-302. 
   Şi Magog.—Aceia cari în timpul vârstei 
Evanghelice au fost şi s-au numit creştini sau Israeliţi 
spirituali, dar care în inimă n-au fost nici odată mai 
mult de cât „neghina" şi rămân totdeauna aşa. Magog 
a fost un descendent [urmaş] a lui Iafet. (Fac. 10:2) 
Europa a fost populată de urmaşii săi, şi lor li s-a 
trimis prin hotărîre dumnezeească chemarea 
evanghelică a veacului ce se sfârşeşte acuma. (Fapte 
16:9) Evanghelia a fost trimisă în Europa ca să se 
demonstreze [dovedească] că Dumnezeu poate 
chema si transforma caractere asemănătoare lui 
Christos din reprezentanţii chiar şi a celui mai crud, 

sângeros şi hrăpăreţ neam de pe pământ. Fiind că 
astfel sunt ei. Japonia este o dovadă că contactul cu 
Europenii, o va transforma într-o singură generaţie, 
dintr-un popor mulţumit, iubitor de pace, într-un 
popor de o ambiţie fără de margini, îmbătat de 
spiritul Diavolului.—Ezek. 38:2; 39:1.  
   Ca să-i adune la războiu.—Când la sfârşitul 
veacului Milenial toţi cei supuşi şi ascultători dintre 
oameni vor fi recâştigat ceea ce s-a pierdut prin 
Adam şi răscumpărat prin Christos—atunci toţi, 
înarmaţi cu cunoştinţă şi experienţă desăvârşită, şi 
prin urmare pe deplin în stare să reziste încercărilor, 
vor fi aspru încercaţi [ca şi Adam], însă individual, şi 
numai aceia, cari se vor găsi în deplină armonie de 
inimă, precum şi pe dinafară, cu Dumnezeu şi 
aşezămintele sale drepte, li-se va permite să treacă 
dincolo de Mileniu în viitorul vecinie sau „în lumea 
fără sfârşit." Toţi ceilalţi vor fi nimiciţi prin a doua 
moarte." [E402] „Noi cetim cu privire la această 
probare, că Satan va cerca să rătăcească toată 
omenirea, al cărei număr va fi atunci ca nisipul mărei 
de mare; dacă mulţi din ei vor alege răul şi 
neascultarea, în urma experienţei din trecut, şi 
neîmpiedecaţi de slăbiciunile şi înrâuririle orbitoare 
de acum, noi nu ne putem presupune."—C62. 
   Al căror număr este ca nisipul mării.—Conform 
făgăduinţei dumnezeeşti. (Facere 22:17) Pământul nu 
va fi supra populat, ci numai numărul corespunzător 
va fi născut şi va ajunge în urmă la viaţă. 
   20:9. Şi se suiră pe faţa pământului.—„Bazaţi pe 
slăbiciunea presupusă a caracterului dumnezeesc, 
aceştia pot  fi amăgiţi să cerce a se folosi de graţia 
[favoarea] lui Dumnezeu şi a lua-o drept îngăduire 
pentru păcatele lor cu voinţa,"—H62. 
   Şi înconjurară tabăra sfinţilor.—Tocmai precum în 
Anglia poporul a mers înaintea parlamentului ca să 
protesteze, tot aşa şi fracţiunea revoltată a omenirei 
va protesta "contra conducătorilor ei 
credincioşi.Separarea profeţilor din vechime de 
ceilalţi oameni însemnează că Dumnezeu pare a 
urmări un scop special cu privire la dânşii. Cuvân- 
tul tabără, înseamnă că starea lor este numai 
temporală, şi că Dumnezeu are în vedere ceva mai 
bun pentru ei." (W. T. -13-53) înalta şi nobila 
misiune de a ridica omenirea [treptat şi sigur] sub 
conducerea membrilor nevăzuţi şi spirituali ai 
împărăţiei este marea cinste pentru care sunt meniţi 
vrednicii din vechime, şi pentru care scop vor veni ei 
pregătiţi, îndată după sdrobirea împărăţiilor acestei 
lumi." [A291] „Israelul ca popor, va fi cel dintâi 
printre noroade care va ajunge în armonie cu noua 
ordine de lucruri; Ierusalimul pământesc va fi rezidit 
pe vechile lui ruini, iar administraţia lor va fi 
restaurată ca şi în zilele judecătorilor lor." (Isaia 1:26; 
Psa. 45:16; Ier. 30:18) [A294] „Abraam, Isaac, Iacob 
şi toţi profeţii şi toţi vrednicii din vechime amintiţi de 
Domnul nostru si de Apostol (Mat. 8:11; Evrei 11:4-
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40), fiindcă probarea lor s-a făcut deja în viaţa 
aceasta, şi s-au găsit vrednici, se vor deştepta din 
morminte desăvârşiţi. 
„Precum Adam, câtă vreme era desăvârşit, înainte de 
păcat putea comunica direct cu puterile cereşti, aşa 
vor comunica şi aceşti vrednici, când vor fi readuşi în 
aceeaşi cale de desăvârşire."  [D619] Vălul care-l 
purta Moise în faţa poporului dar pe care îl lua când 
era cu Dumnezeu pe munte, pare să însemne faza 
pământească a împărăţiei, adecă „domnii puşi în toată 
ţara." (D630; Psa. 45:16) „Prietenia dintre David şi 
Ionatan, pare să ilustreze că acest corp frumos,  care 
va exista între biserica preamărită şi domnitorii 
pământului, cari vor fi al doilea după ei, în împărăţia 
lui Dumnezeu. Fiecare se va bucura să ocupe postul 
său de onoare în măreţul Plan al lui Dumnezeu, şi va 
iubi pe alţii ca pe însuşi sufletul său." (W. T. -95-291 
;,Când privim cerurile,  lucrul manilor lui  
Dumnezeu,  ş nenumăratele lumi din ele pregătite 
pentru locuitori, n putem presupune  cu  tot dreptul  
că  aceşti vrednici  din vechime  cari au fost  
credincioşi în  tot  timpul  domnie răului, până la 
moarte, vor avea şi alte servicii onorabile nu numai în 
timpul Mileniului, ci şi după aceea. De aceea pentru 
mai multe motive, noi îi socotim la un loc de cinste 
mai înaltă de cât pe Turma cea Mare." (W. T. -04-
313 Aceşti vrednici din vechime, nu vor fi asemnea 
celorlalţi oameni,   numai   din  cauză că  cercarea lor 
a trecut p când, a oamenilor numai atunci va începe; 
ei ei vor fi cu oamenii, din cauză că vor fi ajuns 
direct la răs-plata credincioşiilor—vor fi oameni 
desăvârşiţi. Când se vor deştepta Abraani, Isaac,  
Iacob şi toţi vrednicii  din vechime şi se vor arăta în 
mijlocul Israeliţilor, readunaţi,- mintea lor  
desăvârşită  va   cuprinde   şi pătrunde  îndată toate   
cunoştinţele,   invenţiunile   şi   descoperirile   
actuale. (Ioan 7:15) Şi precum Isus învăţa pe oameni 
în mod pozi-tiv, hotărît, clar, şi nu în mod îndoelnic 
şi confuz, precum) făceaiu cărturarii şi fariseii, tot aşa 
vor învăţa şi vrednicii (desăvârşiţi din vechime,, când 
ei vor reapare în mjlocul oa-menilor."—D625.    Isaia 
11:10 ne îndreaptă la Ziua Milenială, şi o altă ră 
dăcină a lui Işai, ce stă în legătură cu binecuvântarea 
pa gânilor. Despre această ultimă seminţie reiese că 
se vor-beşte şi în Evrei 11:39,40. Vrednicii din 
vechime nu vor numai domni în toată ţara, 
reprezentanţii împărăţiei spi-rituale nevăzute, ci şi 
modele măreţe, puse înaintea oame-nilor, ca simbol 
de ceea ce poate dobândi întreaga ome-nire." (W. T. -
98:312) „Experienţele triste pi dureroase ale acestor 
credincioşi din era jidovească vor fi o mare de bi-
necuvântări, învăţături şi ajutor, cu ajutorul cărora ei 
vor ajuta, ca şi reprezentanţi ai împărăţiei la opera de 
resta-tornicire a omenirei."   [T122]    In timp  ce  
vrednicii  din vechime nu fac parte în nici un caz din 
jertfa pentru pă î cate, cu toate acestea ei stau în 
legătură cu curăţirea pă-ţcatului:  cenuşa lor  

[cunoştinţa  şi amintirea  credincioşiei , lor până la 
moarte]  amestecată cu apa adevărului, şi în-
trebuinţată cu isopul purgativ şi curăţitor, va fi de va-
- loare pentru curăţire şi sfinţire."   [T122]   
„Serviciul care va fi încredinţat Vrednicilor din 
vechime va fi mai mare de cât oricare altul pe care 
Dumnezeu în alte împrejurări l-ar încredinţa vre-unui 
om desăvârşit.   O parte din acest   s serviciu va fi 
aceea că vor avea de a face cu fiinţe nedesă-vârşite şi 
căzute şi de ale ajuta să iasă din păcat şi starea 
imperfectă. In vreme ce într-un anumit sens, acesta 
va fi lucru plăcut, totuşi nu este un lucru ce şi l-ar 
prefera fiinţă desăvârşită. Aceşti   vrednici   vechi   
vor ieşi din mormânt   desăvârşiţi;   dar în   decursul   
întregului  Mileniu ei vor vieţui într-un mediu 
nedesăvârsit. „O parte doveditoare că vrednicii din 
vechime vor fi păr-ai Naturei spirituale şi vor deveni 
membri ai Turmei celei Mari, reiese din faptul că ei 
par a fi reprezentaţi în mod tipic prin seminţia lui 
Levi. Faptul că această seminţie n-a avut nici o 
moştenire pământească, pare a însemna că Vrednicii 
Vechi nu vor avea moştenire pe pământ; şi fiind-că 
Tatăl ceresc a binevoit să întocmească pentru Turma 
cea Mare un loc pe planul spiritual, deoarece el 
lucrează după principiile generale ale dreptăţii, noi 
suntem aplicaţi a crede că el poate avea ceva mai bun 
pentru Vrednicii vechi de cât pentru ceilalţi oameni. 
Când Abraam a fost chemat să jertfească pe fiul său 
Isac, el a arătat un grad de credincioşie şi ascultare 
mult mai mare de cât va fi vre-odată cerut de la 
Turma cea Mare. Mai departe, în Facere 17:8 
Dumnezeu a zis lui Abraam.—„Şi voiu da ţie şi 
seminţiei tale după tine, pământul unde tu petreci şi  
străin: tot pământul Canaan, în stăpânire veşnică; şi 
voi  fi lor Dumnezeu." Două mii de ani mai târziu, 
Sf. Ştefan ia spus că Dumnezeu n-a dat lui Abraam 
nici cât o urmă de picior din pământul promis (Fapte 
7:5); dar el a dedus că Abraam va primi pământul în 
viitor şi apoi îl va da urmaşilor săi. Dacă pământul va 
fi dat lui Abraam şi con-soţilor săi, şi apoi aceştia îl 
vor lăsa seminţiilor oamenilor,atunci înseamnă că ei 
vor trece de la pământ la natura spirituală."—W. T. -
13-52. „O tu cel ce aduci ştiri bune la Ierusalim, 
înalţă puternic voacea ta!  [după ce Biserica, Mireasa, 
va fi preamărită cu Domnul, cei credincioşi ai 
seminţiei trupeşti a iui Abraam vor ajunge la 
întâietate înaintea lumii din cauza conducătorilor lor 
pe care îi va ridica Dumnezeu]; înalţă-o nu te teme; zi 
cetăţilor lui Iuda [toţi acei care vor fi atunci\ în 
legământ cu Dumnezeu], iată: Dumnezeul vostru!" 
[ast- fel vestea dată acum de „picioarele" lui 
Christos—că îm-părăţia Milenială a început deja 
stăpânirea ei] (Isaia 52:7)  
—va fi reluată de clasa pământească când „picioarele 
lui" vor fi trecut dincolo de văl—Isaia 40:9."—W. T. 
-92-78.  
    Şi cetatea cea iubită.—„Cetatea cea iubită" este 
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Ierusalimul cel nou, Biserica în preamărire, nu 
Biserica în came. Răscoala aţiţată de Satan nu va fi 
îndreptată numai în contra reprezentanţilor 
pământeşti ai împărăţiei, ci şi în contra bisericei."—
W. T. -13-53. 
Şi se pogorî foc din cer şi îi mistui.—Ei vor fi de 
odată, şi cu milă electrizaţi, nu chinuiţi. 
   20:10.   Şi Diavolul care îi rătăceşte fu aruncat în 
lacul focului şi pucioasei.—El va fi nimicit împreună 
ou toţi, îngerii săi—solii săi, vestitorii săi, toţi care 
urmează poruncile şi drumul lui.—Mat. 25:41; Evr. 
2:14."—F619. 
   Unde este atât feara cât şi profetul mincinos.—
Toate elementele care alcătuesc feara, atât papismul 
cât şi protestantismul, vor fi nimicite deja de o mie de 
ani la timpul când se va îndeplini această 
Scriptură.—Apoc. 13:11, 13:14, 15; 14:9, 11; 15:2; 
16:2, 13; 19:20; 20:10; Mat. 24:24. 
   Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.—Cele 
şapte volume ale Studiilor în Scripturi sunt 
instrumentele de care se foloseşte Domnul pentru a 
pune capăt acestor sisteme; şi câtă vreme vor rămâne 
aceste cărţi, chinul acestor sisteme va fi în evidenţă. 
Sistemele vor înceta, dar cele „şapte plăgi" vor 
continua în veci.—Apoc. 14:11; 19:3. 
   20:11. Şi văzui tron mare alb.—„Coloarea albă a 
Tronului înseamnă curăţenia dreptăţii şi a judecăţii pe 
care el o va da."—B. S. M. 
   Şi pe cel care şade pe dânsul.—„Tronul este a lui 
Mesia.; şi reprezintă domnia lui împăciuitoare pe 
pământ, timp de o mie de ani."—B. S. M. 
   De la a cărui faţă fugi pământul şi cerul, şi nu fu 
aflat loc pentru dânsul.—„Cerurile şi pământul care 
vor fugi din faţa puternicului Emanuel, nu vor fi 
cerurile tronul lui Dumnezeu, nici pământul care a 
fost dat fiilor oamenilor. Cerurile şi pământul care 
vor fugi, şi pentru care nu se va găsi loc nicăiri, sunt, 
se-nţelege, simbolice. Cerurile simbolice înseamnă 
influenţele spirituale—eclesiaticismul, bisericile. 
Inţeles astfel, textul acesta ne învaţă, că atunci când 
Mesia va lua controlul asupra lumii, urmarea va fi că 
sistemul social de azi precum şi eclesiasticismul de 
acuma, vor dispare—nu se va găsi loc pentru ele." 
[B. S. M.] „Cerurile şi pământul: contimporanilor 
Domnului nostru, sistemele religioase şi sociale în 
care trăiau ei atunci, le păreau aproape aşa de fixe ca 
cerul şi pământul literal. In adevăr, cerul şi pământul 
par- c-ar fi fost nume date stării de lucruri de atunci 
pe care o credeau fixă şi eternă".—Weym; Apoc. 
20:1; Daniel 2:3, 5. 
    20:12. Şi văzui pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, 
stând înaintea tronului.—Ce mare privilegiu îl 
aşteaptă pe „Acela pe care oamenii l-au despreţuit, pe 
acela pe care 
naţiunile l-au urît, un serv al stăpânirilor." Va fi 
privilegiul de a „zice celor închişi [celor douăzeci de 
bilioane din prinsoarea morţii]: eşiţi; celor din 

întunerec [în mormânt], arătaţi-vă." (Isaia 4:49; 7:9; 
Apoc. 11:18; 19:5). (Morţii stau în timp ce sunt 
morţi. Vezi comentările la Apoc. 20:5). —— 
    Şi cărţi fură deschise.—„Cărţile Bibliei vor fi 
atunci toate deschise—înţelese, pricepute. Toţi vor 
vedea atunci că legile de aur scrise prin inspiraţie de 
profeţi, Isus şi Apostolii săi, sunt aceleaşi pe care le 
va cere Dumnezeu de la oameni în viitor şi întru 
îndeplinirea cărora Mesia va ajuta tuturor celor 
ascultători şi doritori a scăpa din păcat şi degradare, 
la viaţă desăvârşită şi fericire." [B. S. M.] întreg 
Cuvântul lui Dumnezeu nu va fi deschis până ce 
Biserica nu va fi dincolo de văl. O mare parte din el 
[probabil aproape tot] va fi descoperit de Turma cea 
Mare în timpul tulburărilor, dar parte din el probabil 
va rămâne profeţilor. Până atunci, tot ce este necesar 
pentru mântuire şi serviciu lui Dumnezeu, a fost 
pregătit.—Daniel 7:10. —— 
   Şi altă carte fu deschisă, care este a vieţii.—„In 
ziua cea mare a judecăţii lumii o altă carte a vieţii va 
fi deschisă. Se va ţinea o socoteală de toţi aceia cari, 
prin supunere, se arată vrednici de viaţă vecinică pe 
planul omenesc." [B. S. M.] „Prima carte a vieţii se 
numeşte Cartea Vieţii Mieluşelului, şi care conţine 
numele bisericei alese, a Miresei sale. A doua Carte a 
Vieţii va fi Cartea sau amintirea acelora cari vor trece 
în mod mulţumitor examenul de restatornicire sau 
judecată.—W. T. -00-239. 
   Şi fură judecaţi morţii.—„Această judecată, sau 
stăpânire nu poate începe până ce nu va veni iarăşi 
Christos, pe care Dumnezeu 1-a ales să fie 
Judecătorul şi Stăpâni-torul lumii—nu în umilinţă, ci 
în putere şi mărire mare: nu pentru a răscumpăra 
lumea, ci pentru a judeca [conduce] lumea cu 
dreptate. O judecată nu poate începe fără de 
judecător, care să înceapă şedinţa la timpul hotărît.— 
Mat, 25:31."—A345. 
    Din cele scrise în cărţi.—„Oamenii sunt judecaţi 
prin cuvântul Domnului (Ioan 12:48-50); şi în nici un 
caz după părerile sau capacităţile altor oameni. De 
aceea, toţi ar trebui să imiteze pe nobilii bereani cari 
căutau Scripturile 
în fiecare zi pentu a vedea dacă cele învăţate sunt aşa 
sau nu." (Fapte 17:11) „La lege şi mărturie; căci 
pentru cei ce nu vor vesti după cuvântul acesta, nu le 
va răsări nici o lumină."—Vezi l Tesal. 5:21; Isa. 
8:20."—D66. 
   Potrivit cu lucrurile lor.—„Judecata de atunci, 
proba, nu va fi a credinţei; pentru că atunci cunoştinţa 
va fi universală, iar întunereoul creat de neştiinţă şi 
superstiţie va fi dispărut. Cercarea acelui timp va fi 
pentru fapte, în vreme ce a bisericei de acum este 
pentru credinţă."—B. S. M. 
   20:13. Şi dete Marea.—Massele omenirei ce nu se 
află sub restrângeri religioase—starea întregei lumi 
din timpul anarhiei, care va avea loc la finea timpului 
marilor strâmtorări.  
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  Pe morţii care sunt în ea.—Noul stăpân al 
pământului va trata mai întâi pe aceia cari vor 
supravieţui timpului de strâmtorare,   socotiţi   morţi,   
chiar  deşi de fapt   vor mai avea o mică măsură de 
viaţă în ei. Când Domnul a   . zis—„Lăsaţi  morţii  
să-şi îngroape  pe  morţii lor"   (Mat. 8:22), el s-a 
folosit de acelaş cuvânt pentru a descrie pe amândouă  
clasele—pe  cei cari   erau  actual  morţi  cât  şi pe 
aceia cari îi duceau pe alţii la groapă.   Acei ce stau 
sub judecata morţii sunt socotiţi de Domnul în aceeaş 
clasă cu cei   asupra   cărora   deja s-a   executat   
sentinţa.   Nime afară de poporul lui Dumnezeu n-a 
„trecut de la moarte la viaţă." (l Ioan 3:14) Toţi 
ceilalţi oameni, înaintea lui Dumnezeu, sunt morţi.  
   Şi moartea.—„De la întâia sau moartea Adamică s-
a prevăzut o înviere. Toţi vor ieşi din mormintele lor 
tocmai din cauză că planul lui Dumnezeu a prevăzut 
o răscumpărare a neamului omenesc de la moartea 
întâia, iar atât în Testamentul Vechiu cât şi în cel 
Nou se vorbeşte de moarte ca un somn."—H58. 
   Şi iadul.—„Starea întunecoasă, ascunsă, 
mormântul, care în prezent le vorbeşte de o speranţă 
în o viaţă viitoare prin puterea dumnezeească a 
învierii, care va fi exceptată prin Christos."—W. T. -
10-41. 
   Deteră pe morţii cari sunt într-însele.—Astfel ne 
spune Dumnezeu prin gura profetului—„din mâna 
infern ului [mormântului] îi voi răscumpăra; de 
moarte îi voi mântui; haide moarte cu ciuma ta, haide 
infernule cu mortăciunea ta; compătimirea va fi 
ascunsă de ochii mei." (Osea 13:14) 
Moartea dintâi sau Adamică nu va mai avea libertate 
sau putere asupra oamenilor, după cum a avut în cei 
şase mii de ani trecuţi;nimeni nu va mai muri pentru 
păcatul lui Adam.(Rom. 5:12; Ieremia 59:20;Ezek. 
18:2)W. T.-10-41.  
   Şi fură judecaţi fiecare potrivit cu lucrurile lor.—
„Deoarece omenirea nu va fi deşteptată toată deodată, 
ci pe rând, în timpul Mileniului, fiecare grupă nouă 
va găsi o ceată  de ajutor în aceia cari au fost 
deşteptaţi înaintea lor. Dra--gostea şi bunăvoinţa pe 
care oamenii o vor arăta atunci unul faţă de albul, 
regele o va socoti ca arătată faţă de dânsul. (Romani 
13:10)"—10:39. 
   20:14. Şi moartea şi iadul fură aruncate în lacul 
focu-lui.--Distrugerea celei dintâi morţi şi a iadului 
va începe odată cu împărăţia Milenială şi va continua 
până la sfârşitul ei. Iadul [mormântul] va fi nimicit 
atunci când toţi morţii din el vor fi auzit glasul 
Domnului şi au ieşit din el. (Ioan 5:25) Dar 
„moartea" îi va mai stăpâni deoarece ori-ce durere şi 
suferinţă şi orice imprefecţiune mintală şi morală, 
este o parte din pedeapsa moştenită. Milioanele 
trezite vor sta încă sub condamnare, încă sub moarte; 
dar în măsura în care ei se vor arăta ascultători faţă 
de condiţiunile Legământului Nou, vor face progres 
şi vor deveni proporţional sănătoşi, şi din ce în ce 

mai perfecţi şi plini de viaţă. Iar acei cari, după ce 
vor primi cunoştinţă deplină, vor refuza totuşi să 
primească şi personal să se folosească de meritul 
sacrificiului lui Christos, vor rămâne sub osândă; şi 
deoarece inima lor înclină spre rău, ei vor mefge 
treptat, treptat, în a doua moarte. Pentru cei 
ascultători, moartea va fi înghiţită de viaţă, iar pentru 
neascultători, întâia moarte va fi înghiţită de moartea 
doua.—l Corint. 16:26; Isaia 25:6-8 [H66]. 
   Aceasta este moartea a doua, lacul focului.—
„Această nimicire sau moarte se numeşte a doua spre 
deosebire de întâia moarte asupra lui Adam, şi nu 
pentru a însemna că orice merge în iad trebue 
neapărat să moară pentru a doua oară. De exemplu 
moartea [întâia sau a lui Adam``si hades, mormântul, 
vor fi aruncate în a doua moarte, ceea ce va cere 
întreg Mileniul; şi acestea n-au fost niciodată, 
nimicite înainte. Aşa şi Diavolul, fiara şi profetul 
mincinos: n-au fost nimicite nici odată înainte."—
H58; Apoc. 21:8. 
    20:15. Şi dacă cineva nu fu aflat scris în cartea 
vieţei.— înscrierea, judecarea, sunt lucruri care se vor 
întâmpla în viitor. 
   Aruncat fu în lacul focului.—„Moartea a doua, din 
timpul vârstei Mileniale, este o parte din nimicirea 
desăvârşită, care cuprinde tot lucrul necurat, necinstit 
şi înşelător." Isaia 15:9; Psa. 101:5-8) Dar a doua 
moarte, sentinţa dată ca urmare acelei încercări 
individuale, va fi finală: ea nu va fi nimicită nici 
odată. Noi ne bucurăm că nu există nici o primejdie 
în privinţa aceasta, şi că Dreptatea divină în unire cu 
înţelepciunea, Iubirea şi Puterea lucrează pentru a 
introduce şi a aşeza în lume dreptatea vecinică pe o 
bază statornică."—H67; Apoc. 19:20; Psa. 50:22. 
 
„O mie de ani, a pământului viitoare mărire, 

E ziua cea mândră prezisă de atâta timp; 
E Dimineaţa frumoasă pentru a Bisericei 

mărire, 
Ce-au proorcit-o profeţii în timpul de demult. 
 
 
 

APOCALIPSUL 21 
 

ÎMPĂRĂŢIA CE ARE SĂ VIE 
      21:1. Şi văzui cer nou şi pământ nou.—„Probabil 
acest nume ar fi mai potrivit de cât „Mileniul", 
săltând Epoca de Aur, de curăţirea şi binecuvântarea 
care o aşteaptă pe lume. Cuvintele par să includă şi o 
transformare şi glorificare a globului nostru 
pământesc."—Weym. 
„Paradisul, grădina lui Dumnezeu, căreia i-se mai 
zice şi Raiul unde au locuit părinţii noştri, în Scripturi 
se aplică la pământul nou, când binecuvântările 
restatornicirei, din timpul Mileniului, îl vor face 
desăvârşit. Acest paradis al Viitorului este numit de 
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Apostoli „al treilea cer", precum şi „ceruri noi şi 
pământ nou." (2 Cor. 12:2; 2 Petru 3:13) Ei nu se 
referă la planete n oui, nici la ceruri aranjate unul 
peste altul, după cum şi-au închipuit mulţi, ci la a 
treia, din cele trei mari perioade de timp, începând cu 
creaţiunea omului şi întinzându-se în viitorul fără 
sfârşit. Prima din aceste perioade, numită întâiul cer 
şi întâiul pământ— vechea stare sau ordine de 
lucruri—a trecut odată cu potopul din zilele lui Noe. 
A doua perioadă, „cerurile şi pământul de acum", 
ordinea prezentă de lucruri, sunt hotă-rîte de 
Dumnezeu să se sfârşească într-un foc mare, sim-
bolic, de tulburări sociale, revoluţii etc. care va 
distruge cu desăvârşire puterile spirituale satanice de 
acum şi aranjamentele sociale de azi. (2 Petru 3:6, 7; 
Galat. 1:4; Zef. 3:8, 9) A treia mare perioadă va fi „o 
lume fără sfârşit", care va sta sub administraţia 
divină. Acesta va fi al treilea cer şi al treilea pământ, 
sau cerurile noui şi pământul nou, care se vor deosebi 
de ordinea actuală de lucruri, prin aceea că vor fi 
drepte; pe când cele din prezent sunt nedrepte, 
imperfecte. „Cerurile noui" vor consta în puterile 
noui spirituale, stăpâne ale viitorului—Christos 
Capul, şi biserica Corpul său."—W. T. -16-392. 
    Căci întâiul cer şi întâiul pământ se duseră.—
„Scriptura ne arată că prin această ruptură generală 
biserica nominală [cuprinzând toate sectele] vor fi 
încetul, cu încetul, atrase de guvernamentele şi 
bogăţiile lumei, pierzându-şi tot mai mult din 
influenţa ei asupra poporului, şi căzând odată cu 
guvernamentele lumeşti. Astfel cerurile [stăpânirea 
ecle-siastică] fiind în foc, va dispare într-un sgomot 
mare." [A333] Două din cauzele care vor face să 
„ardă pământul" actual sunt numite a fi foamea şi 
reaua conducere a guvernelor bestiale. (Deut. 32:24) 
Iar în sfârşit toţi se vor bucura văzând cerurile 
necurate că au trecut (Iov. 15:15) despicate în două 
(Isa. 64:1), şi nouile ceruri create (Isa. 51:16), iar 
oamenii vor fi auziţi chiar şi în cele mai uşoare rugă-
ciuni ale lor către Dumnezeul ori-cărui harOsea 2:21 
„Picuraţi de sus, cerurilor! şi norilor, faceţi să curgă 
fericirea!"Isa. 45:8. 
    Şi marea nu mai este.—„Sub controlul noului 
cer—puterile spirituale—ordinea socială rea, 
reconstruită va fi atât de mulţumitoare, desăvârşită, 
atât de complectă încât nu se vor mai găsi oameni 
nemulţumiţi. Totul va fi redus la lege şi ordine, 
ştergând deosebirile de bogăţie şi putere care există 
acuma."—W. T. -16-392. 
   21:2. Şi văzui cetatea sfântă, Noul Ierusalim.—
„Noul Ierusalim nu este „cetatea cea mare care are 
împărăţie peste împăraţii pământului" (Apoc. 17:18), 
ci noua stăpânire spirituală a Vârstei Mileniale. Ea nu 
este zidită de oameni, ci se coboară de la Dumnezeu 
din cer. Este aceea împărăţie, aceea Stăpânire pentru 
venirea căreia Domnul, a - învăţat pe Apostolii săi să 
se roage: „Vie împărăţia ta; facă-se voia ta pe pământ 

precum se face în cer.—W. T. 16-392; Isa. 52:1; Mat. 
5:35; Evr. 11:10, 16; 13:14; Apoc. 3:12; 21:10; 
22:19. 
   Pogorându-se din cer de la Dumnezeu.—„Noi nu 
trebue să ne închipuim că această cetate sfântă va fi 
compusă din pietre naturale şi literale, ci din „pietrele 
vii", amintite de Petru şi Pavel. (l Pet. 2:4-7; Ef. 2:19-
22) Nici Christos nici sfinţii săi preamăriţi nu vor 
putea fi văzuţi de oameni. Dar întreaga lume îşi va da 
îndată seamă de faptul că o nouă stăpânire a fost 
stabilită—o stăpânire a dreptăţii şi a puterii."—W. T. 
-16-392; Ev. 11:10; 12:22; Apoc. 3:12;                             
21:10.Gătită ca o mireasă pentru bărbatul ei.—
„Această mărturisire înseamnă frumuseţea, măreţia şi 
perfecţiunea ei, precum împodobirea unei mirese 
pentru astfel de ocaziuni este specială făcută în 
gradul cel mai înalt. Afară de aceasta, declaraţia ne 
reaminteşte că în timpul domniei viitoare, judecătorii 
lumii vor fi sfinţii aleşi în timpul Vârstei Evanghelice 
şi adesea ori numiţi „Mireasa", femeia Mielului."—
W. Ţ. -16-392; 2 Cor. 11:2; Ioan 3:29; Ef. 5:31, 32. 
   21:3.   Şi auzii glas mare.—Domnul Isus, Cuvântul 
Tatălui.  
    Din tron zicând: „iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii.— „Acest vers asociează această cetate cu o 
altă figură a unui Templu simbolic, pe care-1 
pregătetşe Domnul acuma, şi a cărui stâlpi vor fi 
sfinţii. Dumnezeu   va   locui  în  acest Templu, iar 
omenirea se va putea apropia de Domnezeu pentru a 
primi binecuvântările sale, precum israel se apropia 
de Cortul lor tipic şi de Templu în serviciile lor tipice 
religioase." (W. T. -01-199.) „Când ne gândim la 
biserică ca un  templu în  constriicţiune,  suntem 
impresionaţi de gândul la o lucrare care trebue şi va fi 
îndeplinită în viitor. Pentru ce să se construiască un 
templu şi să nu fie întrebuinţat? Sf. Pavel spune că 
biserica este lucrul manilor lui Dumnezeu. (Ef. 2:10.) 
Iar opera sa va fi aşa de bine executată, încât nu va fi 
nevoe de vre-o schimbare sau modificare dincolo de 
văl,—foarte frumos descrisă prin zidirea Templului 
lui Solomon, despre care cetim că pietrile lui au fost 
pregătite până la un unghiu, şi apoi adunate, puse la 
olaltă pentru formarea Templului, şi erau formate şi 
cioplite atât de bine, încât, puse la locurile lor, nu mai 
era nevoe de ciocan spre a le potrivi."—W. T. -15-
189; 2 Cor.6:16. 
   Şi va locui cu dânşii, şi el va fi poporul lui.—Toată 
omenirea va fi tratată din punctul de vedere al 
împăcării. Im- păcarea [preţul de răscumpărare] 
pentru păcatele întregei lumi (l Ioan 2:2) fiind 
pregătit pe Calvar, va trebui să vie timpul pentru 
arătarea favoarei dumnezeeşti.—W.T. -01-200; Psa. 
68:18; Ezek. 37:27; Zach. 8:8. 
   Şi el va fi Dumnezeu cu dânşii.—Va fi împărăţia M 
Dumnezeu, fiindcă Fiul scump a lui Dumnezeu şi 
asociaţii lui moştenitori, Biserica, va fi în deplin 
acord cu Tatăl, şi totul ce va fi făcut sub controlul lor 
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va oglindi pe deplin voinţa dumnezeească cu privire 
la oameni. Totuşi, ea va fi o domnie separată de ceea 
a Universului, după cum mărturiseşte Apostolul 
Pavel (l Cor. 15:24, 25, 28)"—W. T. -01-200; Ier. 
30:22; 31:33; Ezek. 11:20. 
    21:4. Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor.—
„Ştergerea lacrimilor va fi un lucru treptat, aşa după 
cum ne arată Scripturile că se va face în decursul 
acelei epoce glorioasă. Omul, la început nu va fi liber 
de orice slăbiciune, încercare şi greutate, dar dacă se 
va conforma legilor împărăţiei, va dispare cu încetul 
orice cauză de nenorocire, iar binecuvântările 
restituirii îl vor ridica treptat de la moarte la viaţă."—
W. T. -01-200; Isa. 25:8; 65:19. 
    Şi moarte nu va mai fi, nici întristare nici 
strigăt.—„Ce fericire glorioasă conţin aceste cuvinte. 
Ce îndeplinire strălucită vor avea atunci cuvintele 
Apostolului cu privire la „timpurile de restituire a 
tuturor lucrurilor pe cari le-a vorbit Dumnezeu prin 
gura tuturor sfinţilor săi profeţi de la începutul lumii! 
Dar declaraţia se referă la sfârşitul Epocei Mileniale, 
şi nici decum—în mod deplin—la vreun alt timp în 
decursul acelei Epoce. (Ioan 5:28, 29)"— W. T. -01-
200; l Cor. 15:26, 54; Apoc. 20:14; Isa. 35:10: 51:11; 
65:19. 
   Nici durere nu va mai fi, fiind că se duseră cele 
dinţăiu.— Domnia lui Satana, a păcatului şi a morţii 
vor fi dispărut pe atunci pentru totdeauna. „De a găsi 
un loc în faza pământească a împărăţiei lui 
Dumnezeu, va fi o satisfacere a fiecărei dorinţi şi 
ambiţii a inimei desăvârşite omeneşti."—A231. 
    21:5. Şi zise cel care şade pe tron: iată voi face 
toate noui.—„Aceste cuvinte nu se referă numai la 
stânci şi copaci, etc. ci şi la marea operă întreprinsă 
de Domnul nostru: adică regenerarea omenirei spre o 
desăvârşire complectă, aşa cum a fost prevăzută în 
Planul original a lui Dumnezeu."—W. T. -01-201; 
Apoc. 20:11. 
    Şi zice: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt 
credincioase şi adevărate.—„Stările prezente par a fi 
atât de contrare măreţului rezultat al restatornicirii 
încât cu greu s-ar putea crede că acestea se vor 
întâmpla vre-o dată, afară de aceia cari au învăţat a-l 
cunoaşte pe Domnul. Altora aceste lucruri li se vor 
părea neadevărate, şi în privirea lor Dumnezeu pare 
necredincios făgăduinţelor sale, iar cele ce istorisim 
noi aici vor părea „poveşti goale", ca fabule şi fan-
tazii de aur. Dar pentru noi cei care credem, sunt pre-
ţioase."—l Petru 2:7. 
     21:6. Şi îmi zise: s-a făcut; eu sunt Alfa şi Omega, 
începutul şi sfârşitul.—„A fost bunăvoinţa Tatălui, ca 
unicul său născut, fericitul său Fiu, să îndeplinească 
întregul program de răscumpărare şi restatornicire al 
omenirii, pentru a fi apoi, pentru totdeauna, asociatul 
şi reprezentantul Tatălui, prin care şi de la care vor 
continua toate, întocmai după cum prin el au fost 
făcute toate cele ce sunt făcute."—W. T. -01:201; 

Apoc. 1:8; 22:13. 
    Eu îi voi da însetatului din isvorul apei vieţii în 
dar.— „Cel descris în paragraful premergător va fi 
unicul care, în decursul Mileniului, va împărtăşi celor 
ascultători şi credincioşi apa vieţii, viaţa veşnică—
privilegiul unei vieţi nesfârşite. Dar ei trebue să 
însătoşeze după aceasta, tre-bue să o dorească; iar 
această dorinţă trebue să fie arătată prin ascultare şi 
supunere la condiţiunile puse, legile pentru a căror 
respectare şi supunere ei vor fi binecuvântaţi Cu viaţă 
veşnică."—W. T. -01:201; Apoc. 22:17; Isa. 55:1; 
Ioan 7:37. 
     21:7. Biruitorul va moşteni aceste.—Aceste 
lucruri pământeşti.—Fapte 3:21. 
     Şi îi voi fi Dumnezeu şi el îmi va fi Fiu.—„Aceia 
cărora se adresează aceste cuvinte nu sunt clasa 
Miresei, care fu aleasă în epoca evanghelică (l Ioan 
3:2), ci clasa oilor descrise în Matei 25—aceia din 
omenire care în decursul vârstei Mileniale vor deveni 
oile Domnului şi vor asculta de glasul lui. Ei vor 
moştenii pământul, stăpânirea lor pierdută de Adam 
şi răscumpărată de Isus, şi pe care el o va restitui la 
încheerea Mileniului tuturor fiilor lui Adam, cari. vor 
fi fost primit şi îmbrăţişat din toată inima măreţul său 
favor, şi cari îşi vor fi întocmit inimle lor în con-
formitate ou legile lui, şi astfel vor fi devenit fii lui, 
iar el Dumnezeul lor—Părintele lor. (Isa. 9:6)"—W. 
T. -01-201; Zach. 8:8; Evr. 8:10; Rom. 8:21. 
   21:8. Iar fricoşilor.—„Dacă cineva, luminat de 
adevăr, şi condus la cunoaşterea deplină a iubirei lui 
Dumnezeu, şi apoi restaurat la desăvârşire umană, va 
deveni „fricos", sau se va da înapoi (Evr. 10:38, 39), 
acela, alături de necredincioşi, va fi stârpit din popor. 
(Fapte 3:23)"—A105. 
   Şi necredincioşilor.—Acei care nu vor să creadă în 
Dumnezeu, după ce au văzut şi experienţat toate 
minunile în                  durării sale.—Evr. 11:6; Rom. 
10:17; Ioan 20:31; 17:20; l Tim. 6:12; Luca 17:5; Iac. 
2:17. 
   Şi urîcioşilor.—„Acele caractere netrebnice, care, 
deşi cunosc adevărul, totuşi, iubesc nedreptatea." 
  Şi omorîtorilor.—Acei cari calomniază şi 
batjocoresc pe alţii—Psa. 141:3; Deut. 5:17; Mat. 
5:21, 22; 15:18-22; l Ioan 3:15; Iac. 3:2-12; 4:11; 
Prov. 4:23, 24; Mat. 12:34-37; Ef. 4:3.1; Psa. 15:1-3; 
19:14; 101:5; Prov. 12:19; 16:28; 17:4; 26:20-21; Ier. 
209-10; l Cor. 10:10; Iac. 1:19; Deut. 32:2. 
   Şi desfrânaţilor.—Cari nu sunt cu toată inima 
devotaţi Domnului. 
   Şi fermecătorilor.—Visătorii, teoriticianii, pseudo-
filozofii, cari vor încerca să-şi acrediteze loruşi marea 
mântuire îndeplinită.—Apoc. 22:15. 
   Şi idolatrilor.—„Aceia cari vor întrebuinţa rău 
favorurile dumnezeeşti, cari îşi vor atribui loruşi sau 
altor fiinţe sau lucruri serviciile şi onoarea care se 
potriveşte şi aparţine numai lui Dumnezeu." 
   Şi tuturor mincinoşilor.—„Aceia cari nu iubesc 



Taina  împlinită 

 

164

 

adevărul şi nu-1 caută, şi apoi cu orice preţ să ţină la 
el." 
   Partea lor va fi în lacul ce arde cu ioc şi 
pucioasă.— „Cea mai aspră pedeapsă impusă de 
evrei asupra unui criminal. Când cineva era omorît cu 
pietre, trupul neînsufleţit era aruncat în valea lui 
Hinnom [Gey-Hinnom] unde era mistuit de foc şi 
viermi."—Weym. 
   Ceea ce este moartea a doua.—„Astfel de oameni 
ar fi urîţi de orice om cinstit şi drept. E greu a-i tolera 
pe aceştia acuma, dar la finea judecăţii Mileniale, 
când Domnul, Judecătorul cel drept, va fi dat 
fiecăruia orice avantaj şi prilej pentru cunoştinţă şi 
capacitate, cei drepţi se vor bucura văzând că 
nelegiuiţii pământului, precum şi toate faptele şi 
înrâurirea lor rea, sunt nimicite." 
   21:9. Şi veni [la mine]f—La clasa lui Ioan, Biserica 
dincoace de văl.  
   Unul-din cei şapte îngeri.—Al şaptelea. 
  Care are cele şapte cupe.—Ele sunt încă tot pline şi 
după ce au fost vărsate asupra eclesiasticismului. 
  Ce sunt umplute cu cele din urmă şapte plăgi.—
Cele şapte volume a Studiilor în Scripturi. 
  Si vorbi cu mine zicând: vino, si îţi voi arăta.—Vezi 
Luca 4:21. 
  Pe Mireasa, Femea Meluşelului.—„Ca o mare lecţie 
a suveranităţii divine, şi ca o mare şi sublimă 
contrazicere a 
toate teoriile evoluţiunii, Dumnezeu şi-a preferat se 
aleagă pentru acest loc de onoare [pentru a fi 
„Mireasa, Femea Meluşelului, şi conmoştenitori cu 
el"—Rom. 8:17], nu pe îngeri sau eherubimi, ci pe 
unii dintre păcătoşii răscumpăraţi prin sângele preţios 
al Meiului. Permisiunea neconte-nită a răului a fost şi 
este cu scopul de a desvolta pe aceste ,membre ale 
Corpului lui Christos", şi de a le da ocaziuni să 
sacrifice totul ce au şi au avut răscumpărat, în 
serviciul Aceluia, care i-a cumpărat cu scumpuil său 
sânge; şi astfel de a desivolta în inimile lor 
asemănarea spirituală a lui, ca la sfârşitul veacului 
evanghelic, ei să poată fi prezentaţi de Domnul şi 
Răscumpărătorul lor înaintea Tatălui,şi ca Tatăl să 
poată vedea în ei „chipul Fiului său."—Col. 
1:22:Rom.8:29; E395;Apoc.19:7;21:2. 
21:10. Şi mă duse în spirit.Iar nouă Dumnezeu ni le 
descoperi aceste prin spiritul său."l Cor.2:10; Apoc. 
1:10; 17:3. 
     Pe un munte mare şi înalt.—Cât de asemenea este 
limbajul care descrie experienţa celui dintâi şi celui 
mai mare membru al bisericei, la începutul 
serviciului său. Cu privire la a treia ispită a Domnului 
nostru, noi citim: „In această ispită Domnul este 
înălţat şi dus, nu fizical, ci în spiritul mniţii sale, pe 
un munte foarte înalt—o împărăţie foarte ridicată. Cu 
trupul el a fost tot timpul acesta în pustiul din 
apropierea Ierusalimului. Apoi este un fapt, că nici în 
această pustietate şi nici în altă regiune a lumii, nu 

există un munte aşa de înalt de pe care să se vadă 
toate împărăţiile luimii, afară numai dacă le privim 
cu ochii minţii."—W. T. -06-43. 
     Şi îmi arătă cetatea sfântă, Ierusalimul, 
pogorîndu-se din cer de la Dumnezeu.—Cetatea s-a 
pogorît pe pământ din cer. Dacă Apoc. 21, trebue 
Interpretat literal, atunci întreaga suprafaţă a 
Palestinei e departe de a fi deajuns pentru o cetate de 
mărimea-acesteia.Afară de 
aceasta,înălţimea,lungimea şi lăţimea ei trebuie să fie 
egale.— Apoc.21:2. 
    21:11. Având mărirea lui Dumnezeu.—Biserica 
gustă din această glorie încă şi dincoace de văl.—l 
Petru 4:14. 
    Luminătorul ei.—„Şi Sfeşnicul ei este 
Meluşelul."—Apoc. 21:3: 22:5. 
   Asemenea cu peatra foarte preţioasă.—„Fiind 
strălucire a măririi lui [a Tatălui] şi chip al fiinţei-
lui."—Evr. 1:3. 
   Ca peatra de iaspis sticlind ca cristalul.—Un 
diamant frumos de culoare verzie.—Apoc. 4:3. 
   21:12. Având zid mare si înalt.—Toate figurile de 
aici, şi alte locuri din Apocalips, sunt figuri care 
descriu pe Mireasă. Cu toate acestea, zidul, protecţia 
acestei Cetăţi Cereşti, reprezintă într-un înţeles 
special pe Tatăl nostru ceresc. Nici o descriere sau 
zugrăvire a Miresei nu ar fi complectă dacă nu ar 
cuprinde în sine şi pe Acela care locuieşte în ea, care 
este Autorul Planului şl izvorul tuturor bucuriilor 
noastre. Iar în ce priveşte aplicarea acestei zugrăviri a 
zidului la însăşi Mireasa, citim următorele: „Noi 
suntem toţi pietre vii, vorbind la plural—140,000 de    
Având douăsprezece porţi.—Cele douăsprezece 
seminţii tipice.—Apoc. 7:5-8; Ezek. 48:31-34. 
Şi la porţi doisprezece îngeri, şi nume scrise d-
asupra.- întreaga Turmă Mică; douăsprezece mii din 
fiecare seminţie, fiecare lucrând la un loc, sub 
conducerea lui Dumnezeu, ca un sigur înger "sau 
vestitor. Fără îndoială, pentru fiecare seminţie este 
rezervată o anumită lucrare specială. Toţi care vor 
ajunge să fie membrii în vre-una din aceste seminţii 
se vor potrivi perfect de bine la lucrurile la care vor fi 
puşi. 
Care sunt ale celor douăsprezece seminţii ale fiilor 
lui Israel.—Nu a izraeliţilor după trup, ci după 
Spirit—urmaşii credincioşi ai Domnului. Numele lor, 
şi caracteristica ce o au, se pot vedea la Apoc. 7:5-8. 
21:13. Despre răsărit.—înspre răsăritul Soarelui, spre 
Zori, înspre Turma cea Mică onorată şi binecuvântată 
în mod special pentru opera jertfirii ei. Partea sau 
laturea Amramiţilor.—Num. 3:19; F128. 
Despre răsărit trei porţi.—Clasele antitipice, 
reprezentate prin seminţiile lui Iosif, Beniamin şi 
Mânase—Mânase înlocuind pe Dan.—Ezek. 48:32; 
Apoc. 7:5, 7, 8. 
   Şi despre miază noapte.—Laturea reprezentată prin 
Me-rariţi, Turma cea Mare.—Num. 3:33; F129. 
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Trei porţi.Clasele antitipice de creştini reprezentate 
prin seminţiile lui Iuda, Ruben şi Levi.Ezek. 48:31; 
Apoc.7:5,7. 
   Şi despre miazăzi.—De partea Kohatiţilor, 
Vrednicii din Voheime—toţi Profeţii.—Num. 4:2; 
F129. 
   Trei porţi.—Clasele antitipice de creştini 
reprezentate prin seminţiile lui Simeon, Isachar şi 
Zebulon.—Ezek. 48:33; Apoc. 7:7, 8. 
   Şi despre apus.—Partea Gherşoniţilor, clasale 
Restator-nitirii._Num. 4:22; F129. 
   Trei porţi.—Clasele antitipice a lui Gad, Aşer si 
Nefta-lin.—Ezek. 48:34; Apoc. 7:5, 6. 
Deşi descrierile de mai sus sunt ale Miresei, iar 
porţile se aplică aşa cum s-a arătat mai sus, totuşi ele 
mai reprezintă şi pe Vrednicii din Vechime, oare în 
timpul Mileniului vor fi reprezentanţii pământeni ai 
Bisericei, şi, probabil, tocmai 144,000 la număr. 
Vrednicii din Vechime sunt numiţi porţi în Isaia 
26:2. „Pe porţile sau intrările în Cetate, douăsprezece 
la număr, sunt scrise sau îngravate numele celor 
douăsprezece seminţii. Cetatea stă deschisă şi e 
accesibilă de pe toate părţile, şi de toate părţile la 
fel."— Luca 13:29.—Weym. 
  21:14. Şi zidul Cetăţii având douăsprezece temelii.--
„Domnul însuşi este temelia, altă temelie nimeni nu 
poate pune, decât cea pusă—Isus Christos. (l Cor. 
3:11) El este marea şi puternica Stâncă, iar 
mărturisirea lui Petru despre dânsul în sensul acesta a 
fost o mărturisire temeinică—o declaraţie a 
principiilor fundamentale din planul divin. Sf. Petru a 
decimat orice pretenţie de a fi el însuşi peatra de 
temelie, şi în mod potrivit s-a clasat pe sine numai ca 
o peatră între celelalte petre vii [greceşte lythos] ale 
bise-ricei,—deşi petros, stâncă, înseamnă o peatră 
mai mare ca lythos, şi toţi apostolii ca petre de 
„temelie" vor avea în planul şi ordinea divină o 
importanţă mai mare decât fraţii lor."—F220; Mat, 
16:18; Ef. 2:20. 
  Şi pe dănsele douăsprezece nume ale celor 
doisprezece Apostoli ai Meluşelului.—„Noi negăm în 
mod absolut pre-tenţiunea Papismului şi a bisericilor 
Protestante, a biseri-cei Catolice, si a tuturora acelor 
care pretind că numărul Apostolilor nu s-a mărginit la 
cei doisprezece, ci au fost şi urmaşi de ai lor, cari au 
vorbit şi scris cu o asemenea autoritate cu a celor 
doisprezece de la început." (2 Cor. 11:13) F209) 
,.Noi încă avem cu noi darurile Apostolilor, în aceea 
că avem cu noi învăţăturile lor, în Noul Testament, 
care sunt atât de complecte încât n-au nevoe de nici o 
adăugare: prin urmare noi susţinem că cei doispre-
zece Apostoli n-au fost succedaţi, şi nici nu e nevoie 
deoarece să spune că „Meluşelul are numai 
doisprezece." Ei sunt cele douăsprezece stele pe 
Capul Bisericei, cele douăsprezece temelii, şi acestea 
dovedesc îndeajuns că afară de aceştia, toţi ceilalţi au 
fost numai „apostoli mincinoşi."— Apoc.   2:2; 2 

Cor. 11:13: Ioan 6:70; E207. 
  21:15. Şi vorbitorul cu mine.—Volumul VII al 
Studiilor în Scripturi. 
  Avea ca măsură o trestie de aur.—Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
  Ca să măsure Cetatea şi porţile ei şi zidurile ei.—
De si-gur, dacă nu aflăm măsurile ei în  Scripturi, nici 
nu mai e speranţă de ale găsi în alte locuri.—Zach. 
2:1, 2; Apoc. l1:l;-Ezek. 40:3. 
  21:16. Şi cetatea este în patru unghiuri, şi lungimea 
ei cât si lăţimea.—Un cub desăvârşit, asemenea 
Sfintei Sfintelor din Cortul întrunirii. 
  Şi măsură cu trestia Cetatea peste 12,000 de 
stadii.— „Numărul clădirilor din Cetate pare a fi 
indicat prin măsurile acestea—de 12,000 ori 12,000 
de stadii sunt egal cu 144,000,000 de stadii quadraţi. 
Acest spaţiu conţine 144,000 de locuri de câte una 
mie stadii quadraţi fiecare— o împrejurare care poate 
să însemne că cei 144,000 de credincioşi, vor domni 
cu Isus o mie de ani [un stadiu quadrat reprezentând 
un an]. 
  Lungimea şi lărgimea ei sunt deopotrivă.—Din 
oricare parte ai privi Cetatea, ea prezintă vederii 
Dreptatea, Puterea, Iubirea şi înţelepciunea. 
21:17. Şi măsură zidul ei.—Cât era de gros. 
   O sută patruzeci şi patru de coţi, măsură de om.—
Măsura unui om, Omul Isus Christos, este una mie. 
Ziua lui va fi de o mie de ani în lungime. Ziua lui 
Adam a fost tot de 1000 ani. Măsura totală este de 
144,000, numărul celor aleşi. Ne-am putea aştepta să 
găsim numărul celor mântuiţi în timpul Mileniului 
arătaţi cumva şi undeva în aceste măsuri; şi chiar aşa 
găsim. Cotul, în simbolism, este flexibil în lungime, 
asemenea cuvântului „zi". Dacă multiplicăm numărul 
de staidii quadraţi a fiecărui din cele patru ziduri cu 
144 de măsuri, după măsura omului, adică 
144,000,000 X 144, reiesă suma de 20,736,000,000, 
numărul socotit al clasei oilor de la finea vârstei 
Mileniale.—Mat. 25:34-40;  
   Care este a îngerului.—După cum e interpretat de 
înger. 
   21:18. Şi ziditura din lăuntru a zidului ei era de 
iaspe.— „Ţesătura solidă a zidului era din iaspis; iar 
cetatea însăşi era din aur, asemenea unei sticle 
transparente."—Weym. 
  Şi Cetatea de aur curat asemenea cristalului 
curat.—De origine dumnezeească, şi alcătuită din 
aceia cari vor posada natura dumnezeească. 
    21:19. Temeliile zidului Cetăţii erau împodobite cu 
orice piatră preţioasă.—Fabricanţii de mozaicuri 
sunt în stare a produce 15,000 colori; şi se crede că 
ochiul disciplinat poate descoperi un milion de colori. 
Prin selecţionarea şi poleirea celor 144,000 de pietre 
scumpe, şi aşezarea lor în locul lor din Templu, 
Dumnezeu pregăteşte o armonie frumoasă de 
caractere inimoase în varietăţi nesfârşite, care vor 
înveseli inimile tuturor creaţiunilor sale în vecii veci-
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lor.—l Cron. 29:2. 
   Întâia temelie era de iaspis.—Asemănarea Tatălui. 
Vezi comentarul la Apoc. 4:3. 
   A doua de safir.—Credincioşia. Safirul celor vechi 
este modernul lapiz lazuli, sau piatra azură, o 
substanţă minerală folosită pentru scopuri decorative 
din cauza colorei fine albastre, pe care o are ea de 
obicei. Are aparenţa că a fost presărată cu praf de aur. 
„Pietrişul său este locul safirului; acolo se găseşte şi 
pulberea de aur." (Iov. 23:6) Pietrele briliantine în 
matca adâncă şi albastră fac să se asemene cu stelele 
de pe firmanent. Cristalele ei se formează în unităţi, 
având douăsprezece părţi sau laturi egale. Coloarea 
albastră este semnul oredincioşiei, şi arată credin- 
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cioşie fată de Dumnezeu; asemănarea cu stelele arată 
cre-dincioşie faţă de toate fiinţele cereşti—îngeri, 
archangeli şi Turma cea Mare. Forma cristalină arată 
credincioşie faţă de cele douăsprezece seminţii 
simbolice şi literale, care în ultima analiză, vor 
cuprinde pe toţi care vor de-   veni moştenitori ai 
mântuirei. Acei cari vor câştiga premiul chemării 
înalte vor putea fi încrezuţi.—l Cor. 4:2; Luca 16:10-
12. 
   A treia de chalchedom.—Ascultare, supunere. Un 
quarţ verde, găsit în minele de cupru ale 
Chalchedonului. El se crisltalizea-ză în douăsprezece 
şi douăzeci şi patru de forme cubice cristaline. La 
cristalele cu 12 părţi, fiecare parte are o suprafaţă de 
cinici părţi şi unghiuri egale. Ascultarea bisericei faţă 
de Dumnezeu este desăvârşită, după cum este arătat 
prin feţele cristalelor, numărul cinci fiind un simbol 
al divinităţii. Ea este operativă faţă de fraţi în forma 
de 12 feţe, iar faţă de ambele faze ale împărăţiei, prin 
cele 24 de feţe ale ei. 
   A patra de smaragd.—Ceea ce nu moare. Una 
dintre cele mai frumoase pietre scumpe, de o coloare 
verde strălucitoare, fără nici un amestec, ce 
cristalizează în cristale lungi exagonale [eu şasă fete]. 
Piatra aceasta îşi schimbă coloarea când este tare 
înfierbântată. Din aceia, cari la început erau 
nedesăvârsiţi [după cum ne arată cristalele cu şase 
feţe] Dumnezeu crează o rasă de nemuritori. Deşi ei 
sunt concepuţi la natura divină, dacă ei stăruie prea 

hotărîţi la murdăria naturei lor carnale, focul prea 
mare, ce se va aplica spre a arde murdăria cărnei, 
poate totodată se distrugă şi valoarea pietrei. Această 
piatră, mai reprezintă puterea bisericei de a da viaţă 
lumei moartă. Cristalele se pot rupe sau tăia 
deacumerzişul. Viaţa veşnică pentru lume, care va fi 
necontenită, va putea fi luată de la oricine oricând, 
pentru neascultare. 
   A cincea de sardonix.—Umilinţă, puritate; martiraj. 
O piatră ornamentală, foarte întrebuinţată pentru 
sigiluri şi cameos. Autorităţile vechi orientale 
socotiau că un sardo-nix fin oriental trebuie să aibă 
cel puţin trei straturi, o bază neagră, un mijloc alb, şi 
o piatră, roză de asupra; aceste colori simbolizează 
cele trei virtuţi cardinale—umilinţa, negrul; 
castitatea, albul; modestia sau suferinţa, roşul. 
   A şasea de sardiu.—Credincioşie faţă de Christos. 
O piatră roşietică foarte întrebuinaţtă de cei vechi ca 
o piatră, scumpă; aceasta a fost în toate epocile cea 
mai comună piatră folosită de graviştii în pietre 
scumpe.—Apoc. 4:3.  
   A şaptea de chrisolit.—înţelepciunea cerească. 
Greceşte Chrysos, aur, şi lithos, piatră, înţelesul 
cuvântului o face piatră de aur. Este o piatră, de 
coloare aurie, uşor pătată cu verde. Ea este foarte 
transparentă, „înţelepciunea care vine de sus este mai 
întâi curată."—Iacob 3:17. 
   A opta de berii.—Iubirea Tatălui. O piatră scumpă 
scli-picioasă de coloare albastră verde, foarte preţuită 
de cei vechi ca o piatră scumpă. Ea cristalizează în 
sistemul hexagonal cu 66 de feţe de diferite forme. Pe 
fiecare din cele sase părţi principale sunt semne în 
formă de diamante, cinci şi opt pe fiecare parte, cu 
patru semne la capăt. Cele 66 feţe reprezintă 
Testamentul vechilul şi nou; semnele în formă de 
diamante reprezintă pe Tatăl Ceresc: cele trei grupe 
de câte opt reprezintă fiecare pe cele 24 profeţii ale 
împărăţiei; cinci este un simbol al divinităţii, iar patru 
reprezintă Dreptatea, Puterea, înţelepciunea şi 
Iubirea. 
   A noua de topaz.—Bunăvoinţa. Se ştie de toţi, că 
mineralul ce poartă acuma numele de topaz, nu era 
cunoscut scriitorilor din vechime şi că topazul lor 
este peridotul nostru. Acesta este numele dat de 
juveaerii noştri „olivi-nului nobil." E un mineral 
întunecat, colorat verzui. Multă vreme a fost un 
mister localitatea care oferă cel mai mult peridot 
comerţului; acuma însă s-a recunoscut insula Sf. Ioan 
din Marea Roşie, probabil „Insula Topazului" celor 
vechi. El cristalizează în 26 de figuri—feţe, şi anume: 
atunci când Turma cea Mare, sau clasele care trebue 
să fie distruse, sunt luate în considerare seminţiile lui 
Israel numără treisprezece; când însă israilul spiritual 
şi trupesc se socot separat, numărul total e de 
douăzeci şi şase. Nu e dorinţa Tatălui Ceresc ca 
careva din ei să peară, şi e dorinţa bisericei ca să facă 
tot ce e posibil omenesc şi divin pentru a mântui pe 
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cei nevrednici de urinările finale ale îndârjirii lor 
proprii. Aceet spirit va fi exercitat până la ultima 
limită a dragostei. 
     A zecea de chrisopras.—Răbdare necontenită şi 
veselă. Ghrisoprasul modem este o piatră scumpă 
galbenă sau verde, însemnată prin tăria lui, fiind 
întrecut în privinţa aceasta numai de diamant şi 
lăcuit. Adeseori e întunecat 
din cauza unor găurele microscopice. Tăria înseamnă 
capacitate de a „îndura greutăţi ca soldaţi buni a lui 
Christos", iar coloarea întunecată înseamnă 
greutăţile, tulburării,  ce trebue biruite. 
    A unsprezece de iacint.—Nescbimbare. Safirul 
modern, iar în ce priveşte tăria urmează îndată după 
diamant, fiind o piatră admirabilă albastră. Multe 
cristale sunt de culori diferite, cele albastre fiind 
distribuite ca nişte pete într-o piatră fără culoare; iar 
printr-o tăiere dibace partea colorilor lăuntrice pot fi 
cauzate să dea culori jucătoare întregei pietre. 
Această piatră cristalizează în modelele cele mai 
frumoase şi mai minunate posibile, constatând la 
ambele capete dintr-o piramidă cu şase feţe, separate 
de trei pă- turi deosebite cu câte 6 suprafeţe fiecare şi 
din două pături diferente de câte trei suprafeţe 
fiecare. Cele două capete reprezintă învăţăturile, 
celor doisprezece Apostoli, şi cele  douăzeci şi patru 
de suprafeţe din lăuntru, reprezintă pe cei douăzeci şi 
patru de bătrâni [profeţi ce stau în legătură cu 
împărăţia lui Dumnezeu]. Dumnezeu nu se schimbă; 
deşi diferitele operaţiuni ale Planului său, în diferite 
epoci, îl fac să apară schimbător în ochii oamenilor. 
Dar planul desăvârşit va fi împodobirea, tuturor 
creaturilor sale. Această piatră scumpă mai poate 
arata cum Dumnezeu poate lua caractere a căror 
purtare putea fi foarte neregulată şi prin o tăiere 
dibace le face modele ale lui. 
   A douăsprezecea de ametist.—Regalitate. O piatră 
de o coloare violetă, la margini purpurie, compusă 
dintr-o co-loare puternică albastră şi roşiu întunecat. 
Numele ei derivă de la grecescul—a, nu, şi 
methyskein, intoxicare [otrăvire] exprimând o 
credinţă veche că piatra aceasta păzia pe proprietarul 
ei de băuturile tari. Se credea că vinul băut dintr-un 
pahar de ametist nu îmbeta. Ea cristalizează în 
piramide duple [bază la bază] cu trei feţe la fiecare 
piramidă. Ametistul a fost piatara de naştere a 
Pastorului Russell şi iată cât de bine se potriveşte! El 
a fost cu adevărat albastru în credincioşia sa, şi 
devotat cu totul sângelui lui Christos, dupăcum arată 
coloarea roşie. El, acuma mulţumită lui Dumnezeu, 
are regalitatea! Cupa care a vărsat-o el n-a îmbătat 
nici odată cu greşeli pe aceia cari au băut conţinutul 
ei dătător de viaţă de la Fântâna oricărui adevăr, 
Cuvântul Tatălui nostru. Cele şase feţe cristalizate 
eprezintă cele şase volume, Studii în Scripturi, iar al 
şaptelea,  un  rezumat   din  toate,   reprezintă  piatra  
ca ceva întreg. In natură există peste nouăzeci de 

varietăţi de cristale. De sigur, numai „nebunul zice în 
inima sa: nu este Dumnezeu." 
   Cele următoare sunt visul lui William Miller, 
dupăcum e redat în Cele Trei Lumi, prima dintre 
cărţile Pastorului Russell, deja de mult epuizată, unde 
se povesteşte ca un vis. (Ier. 23:28) Ne aducem 
aminte de un vis al Pastorului Russell, povestit adese 
ori între intimi. In tinereţa sa a visat că  dormia într-o 
cameră  de  acoperiş.  Deodată s-a deşteptat ca să 
vadă soarele de dimineaţă care tocmai răsărise pe 
culmea dealului, strălucindu-i direct în faţă. Atunci el 
a -sărit deodată în picioare, crezând că e târziu. In 
felul acesta el s-a împiedecat în mai mulţi alţii cari 
încă dor-miau. El voia să-şi reproşeze că-i trezeşte 
aşa de brusc, când a descoperit că nici unul din cei ce 
dormiau nu s-a trezit, însemnătatea e clară. „Lumina 
strălucia în întune-rec, iar întunerecul n-o cuprinse." 
Pastorul Russell s-a deşteptat la lumina Soarelui Zilei  
celei Noui. El  a   cercat să-i deştepte şi pe alţii, şi i-a 
reuşit se trezească numai „unul ici, unul colo"; dar 
marea massă doarme încă. Totuşi, zorile vin repede. 
Acuma, despre visul lui William Miller: „Am visat că 
Dumnezeu, cu o mână nevăzută, mi-a trimis o cutiuţă 
foarte curios lucrată, lungă de circa zece ţoli pe şase 
quadrate, lucrată din Abanos şi Perle puse la un loc 
cu mare măestrie. La cutioară era ataşată o cheie. Am 
luat imediat cheia şi am deschis cutioara, când, spre 
marea mea mirare şi surprindere, am aflat-o plină cu 
toate felurile şi formele de juvaere — diamante, 
pietre scumpe —- şi monede de aur şi argint de toate 
dimensiunile şi preţu-rile, aranjate foarte frumos în 
cutioară, şi în aranjamentul acesta ele reflectau o 
lumină şi o glorie asemenea soarelui. [Aceste juvaere 
sunt adevărurile cele frumoase care le oferă cutia 
deschisă văzului său]. Eu am crezut că e datoria mea 
să nu mă bucur numai eu singur de aceste lucruri 
preţioase, şi inima îmi tresăria când le-am văzut 
strălucirea, frumuseţea şi valoarea. De aceea, le-am 
pus pe o masă în mijlocul camerei mele, şi am trimis 
cuvânt că oricine doreşte poate veni şi să vadă cele 
mai frumoase lucruri ce le-a văzut cândva. Oamenii 
au început a se aduna, la început mai puţini, iar mai 
târziu, o mulţime mare. Când au privit pentru întâia 
oară în cutie, s-au mirat şi au tresăltat de bucurie. Dar 
când spectatorii s-au înmulţit, fiecare a început a 
tulbura juvaerele scoţându-le din cutie şi 
împrăştiindu-le pe masă. 
„Eu am început a simţi că stăpânul îmi va cere înapoi 
cutioara cu juvarele; iar dacă voi permite să fie 
împrăştiate, nu le voi putea   aşeza   niciodată   la   
locul   lor   în   cutie aşa cum au fost înşirate, şi 
simţeam că nu voi fi în stare să  întâlnesc  paguba  
lor,  fiindcă  reprezentau   o  valoare nespus de mare. 
Atunci am încăput a ruga publicul să nu umble cu ele 
nici să le scoată din cutie. Dar cu cât stăruiam eu mai 
mult, cu atâta ei le împrăştiau şi mai tare; şi acuma 
părea că le împrăştie nu numai pe masă ci prin toată 
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camera, pe jos şi pe toate mobilele din cameră. 
Atunci am început se observ că printre juvaerele şi 
monedele veritabile ei au împrăştiat o cantitate mare 
de juvaere falşe şi monede imitate. M-am supărat din 
cale afară de purtarea lor josnică  şi  ingratitudinea 
lor   şi i-am mustrat aspru pentru ceea ce fac; dar cu 
cât n mustram mai mult cu atât mai multe juvaere 
false şi monede imitate aruncau ei printre cele 
veritabile. Atunci sufletul mi s-a amărât şi revoltat   
am  început   a  mă folosi de forţa fizică pentru ai da 
afară din cameră; dar în timp ce dădeam pe unul 
afară, intrau trei, şi aduceau noroi, nisip, şi tot felul 
de gunoaie, până ce au acoperit toate juvaerele 
adevărate, diamantele şi monedele de nu se mai 
vedeau. Au frânt şi cutioara mea şi fărimăturile le-au 
împrăştiat printre gunoaie. Am început să cred că 
nimeni nu socoteşte întristarea şi supărarea mea, şi 
am devenit desperat şi descurajat şi m-am pus şi am 
plâns. [Când a trecut anul 1844, cât de perfect s-a în-
deplinit aceasta]. In timp ce plângeam astfel pentru 
marea mea pierdere  şi  răspundere ce mă atşepta, mi-
am  adus aminte de Dumnezeu, şi 1-am rugat 
stăruitor ca să-mi trimită ajutor.„îndată se deschise 
uşa şi un om a intrat în cameră, în moment ce ceilalţi 
imediat au părăsit-o. Atunci el, cu o mătură în mână, 
a deschis ferestrele şi a început a mătura praful şi 
gunoiul din cameră. Eu i-am strigat să înceteze; 
pentru că printre gunoaie sunt aruncate şi unele 
juvaere de o valoare foarte mare. Dar el m-a asigurat 
să nu mă tem, pentru că el poartă grijă de aceasta. 
Atunci în timp ce el mătura praful şi gunoiul, 
juvaerele false si monedele imitate, s-au ridicat toate 
şi ca un nor au ieşit pe fereastră afară, si vântul le-a 
suflat. In sgomotul acesta am închis pentru un 
moment ochii. Pe când i-am deschis iarăşi, toate 
gunoaiele dispăruseră, iar juvarele preţioase, 
diamantele, monedele de aur şi airgint zăceau 
aruncate prin cameră. Atunci el a aşezat pe masă o 
cutie, mult mai mare şi mai frumoasă ca cea dintâi, şi 
a adunat toate juvaerele, diamantele, monedele şi le-a 
aşezat în cutioară până ce n-a mai rămas nici una 
neaşezată la locul ei, deşi unele din diamante nu erau 
mai mari decât vârful unui ac. Atunci el m-a chemat 
să le văd. Am privit în cutie, dar ochii mei s-au 
îngrozit şi au scînteiat de cele ce am văzut. Conţinu-
tul cutioarei strălucea cu de zece ori mai mult ca cel 
dintâi. Am crezut că au fost lustruite de nisipul şi de 
picioarele acelor persoane blestămate oare le-au 
aruncat şi le-au călcat. Ele erau aranjate în cutioară 
într-o ordine sublimă şi frumoasă—fiecare la locul 
ei—fără vre-o greutate vizibilă din partea acelui om 
[Pastorul Russell] care le-a ase- zat. Când le-am 
văzut iarăşi la locul lor, am strigat de [bucurie; şi 
strigătul acesta m-a deşteptat."  
21:21 Şi cele douăsprezece   porţi   eru   
douăsprezece mărgăritare; şi fiecare dintre porţi era 
dintr-un mărgăritar. „Luciul caracteristic al unei 

perle atârnă de la faptul că suprafaţa nu e pe deplin 
lucioasă, ci acoperită cu margini neregulate a 
păturilor nenumărate de un subţire   de  necrezut de 
mic, aşezate una paste alte. Distanţa dintre aceste 
margini sau trăsături, diferă una de la alta la infinit. 
Perlele  cele mai fine le au pe aceste trăsături mai 
apropiate. Dar ele sunt atât de fine, încât, sunt prea 
fine pentru a fi desco-perite de ochiul liber. Aşa 
zicând, colţurile aceste formează o mulţime de trepte, 
iar radiarea este produsă de întâlnirea reciprocă a 
razelor luminii reflectate de aceste mii de 
unghiuri.Întrucât priveşte apa sau lustrul lor, după 
cum se deosebesc după luciul lor, perlele datoresc 
aceasta fiinţei lor compuse din pături subţiri, cari 
permit ca lumina să treacă prin ele, în vreme ce 
suprafeţele lor numeroase împrăştie si reflectează în 
aşa fel că ea să întoarnă şi se amestecă cu aceea ce se 
reflectează direct şi dinafară. Cu cât sunt mai subţire 
şi mai transparente păturile, cu atât lustrul este mai 
desăvârşit. Cauza imediata, a producţiunii unei perle 
pare să fie totdeauna prezenţa unei substanţe streine 
sub scoica moluştelor." [McC] Moluscul este cortul 
de carne pământesc; substanţa extraordinară este 
Mintea cea Nouă. Păturile următoare sunt adausurile 
ce le facem la aceasta „ordin peste ordin, învăţătură 
peste învăţătură; puţin aici, puţin acolo."—I 
   Şi strada Cetăţii era de aur curat ca cristalul 
luminos.— In această Cetate va fi numai o stradă, 
drumul ce a fost în pregătire de-alungrul vârstei 
Evanghelice. Profeţii ne spun despre acest drum.—
Prov. 16:17; Isa. 40:3; 49:11; 35:8; 62:10-12. 
   21:22. Şi templu nu văzui intr-însa.—Nici un loc 
special pentru tachinat, pentru folosul şi binele 
Turmei cele Mici      Pentrucă Domnul Dumnezeu 
Atotţiitorul  este Templul ei, şi Meluşelul.—întreaga 
viaţă a Miresei este complect întreţasută în Tatăl şi în 
Fiul. Unica ei dorinţă arzătoare este de a preamări 
numele scump al Domnului. Ce trebuinţă este de un 
loc de închinare pentru acela care poate zice: „Căci  
pentru mine a trăi este [pentru] Christos?"—Fil. 1:21. 
    21:23. Şi Cetatea n-are trebuinţă de soare nici de 
lună ca să o lumineze.—„Soarele reprezintă lumina 
vârstei Evan-ghelice; Luna înseamnă lumina ce s-a 
reflectat în mod tipic asupra Legii şi Profeţiilor din 
Vârsta Legii şi a Profeţilor. Biserica preamărită nu va 
avea nevoe de lumina de care actualmente se bucură 
atât de mult prin Cuvânt şi Spirit, prin Lege şi 
Profeţi. Ea va avea în loc de acestea, o strălucire mult 
mai mare, fiind ea însăşi o parte din Soarele  
Dreptăţii." (W. T. -01-201) „Atunci drepţii 
vor,străluci ca Soarele în împărăţia Tatălui lor",—
fiind printre aceştia cel dintâi, ea Capul Bisericei 
sale, Domnul nostru Isus. Profetul aminteşte acelaşi 
soare al Dreptăţii, zicând: „Soarele Dreptăţii care va 
răsări cu vindecare sub aripile sale.-Mal. 4:2; W. T. -
16-393. 
     Fiindcă lumina lui Dumnezeu o luminează, şi 
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sfeşnicul ei este Meluşelul.—„Noi n-avem să pierdem 
din vedere faptul că Christos Isus este Capul bisericei 
dupăcum Tatăl Veste Capul lui Christos Isus. (l Cor. 
11:3) De aceea, Dom-unul Dumnezeu, cel 
atotputernic, şi Meluşelul vor fi în tot- deauna un 
Templu înlăuntrul acestui mare Templu pe care l-a 
construit Dumnezeu pentru fericirea lumii în decursul 
miei de ani."—W. T. -16:393; Isa. 24:23; 60:19, 20; 
Apoc. 21-.l1;  22:5. 
   21:24.   Şi vor umbla neamurile în lumina ei.—
„Cuvân tul,,neaimuri, înseamnă aci popoare, şi pare 
să arate, c; toate popoarele, nu numai israeliţii, vor fi 
astfel favorizat sub împărăţia lui Dumnezeu. Lumea 
nu va fi atunci împărţită în naţionalităţi ca acuma."—
W. T. -16:394; Isa. 60:3, 5. 
   Şi împăraţii pământului aduc mărirea lor la dânsa. 
„Când neamul omeneasc va atinge desăvârşirea, la 
finea vârstei Mileniale, după cum s-a arătat, ei vor fi 
primiţi ca membri ai împărăţiei lui Dumnezeu şi li se 
va da controlul asupra pământului, după cum se 
proiectasă la început— fiecare va fi un suveran, un 
rege." [A296] „Această impără-ţie, în care toţi vor fi 
regi, va fi o mare republică universală, a cărei 
stabilitate şi înrâurire binefăcătoare va fi asigurată 
prin perfecţiunea fiecărui cetăţean al ei, un lucru ce 
este dorit mult şi acuma, dar imposibil, din cauza 
păcatului." L (W. T. -10-39) „In timpul Mileniului, 
regii vor fi Vrednicii din Vechime; dar mai târziu, se 
va deschide o vârstă nouă, J în împrejurări noui, în 
care omenirei [desăvârşite] i se va  da dreptul de a se 
stăpâni pe sine în armonie cu Legea Divina." (W. Ţ. -
97-304) In acest vers se vorbeşte direcţi de Vrednicii 
din Vechime; pe când în versul 26 se vorbeşte j de 
toată omenirea. Insemnaţi-vă verbele: aduc" şi [în 
ver-sul 26]" ,,vor aduce"—în prezent şi viitor—în 
timpul Mile-niului şi după aceea.   21:25.   Şi porţile 
ei nu sunt închise nici de cum ziua.—în timpul Zilei 
lunji Mileniale, toţi cari voiese vor putea şi vor afla 
mântuire prin porţile largi ale Cetăţii lui Dum-nezeu, 
care atunci vor sta deschise. (Isa. 60:11) Acuma, 
„îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt 
care o află."—Mat. 7:14. 
   Căci noapte nu va fi acolo.—„Perioada în care s-a, 
încu- viinţat păcatul în lume, a fost o noapte 
întunecoasă pentru  omenire care nu va fi uitată 
niciodată; dar ziua glorioasă a dreptăţii şi a favorei 
dumnezeeştd, introdusă de către Mesia, care, ca un 
Soare al Dreptăţii, va răsări şi va lumina pe deplin şi 
clar tuturora şi peste toate, aducând mântuire şi 
binecuvântare, va face să se uite noaptea 
înfricoşătoarei de plânset, suspine, dureri, chinuri si 
moarte, în 
care a or- 
 

Un tablou înspăimântător oglindând starea 
sufletească teologice unde scepticismul, 
infidelitatea şi ateismul, relor nu cred în 
existenţa lui  Dumnezeu, sau în creeri naşterea 
şi moartea lui Isus Christos ca Mântuitorul ori 
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raţia sa pe  pământ, în învierea morţilor şi în 
restaura a căzut prin neascultare. In schimb 
cred în maimuţă ca evoluţiei după care nu este 
cădere, 
mintală a caselor de învăţământ şi a 
instituţiunilor noastre îngrozitoare. Nici cinci la 
sută din absolvenţii semina-creerea primului om, 
căderea lui; în  Potop, sau  în "-Hi, sau în a doua 
venire a lui Christos să-şi aşeze împă-omenirii  
la chipul şi asemănarea  Creatorului, de la care 
r&rooşul lor, în evanghelia lui Darwin, şi în 
mărturia teoriei niiftbue Dumnezeu, nici 
Christos, nici înviere. 
 
 
 
becăit atâta vreme biata omenire. „Plânsul poate dura 
o noapte, dar bucuria vine dimineaţa." — Psa. 30:6  
[A9].   
Psalmistul explică cum Tatăl şi-a ascuns faţa de la 
nire. El descrie omenirea ca pe unii „ce şedeau în 
îutune-rec şi  în umbra morţii, încătuşaţi în apăsare şi 
fer; pentnucă se împotriviseră cuvintelor lui 
Dumnezeu [prin neascultare  poruncile sale], şi sfatul 
celui preaînalt îl nesocotiseră [îl luară în nimica]. De 
aceea, umilita sufletul lor prin muncă [fiecare gen cu 
partea sa] ; căzut-au, şi nu era cinei să le ajute." (Pisa, 
.107:10-12) Această neascultare a adus pe întreaga 
noastră rasă în valea umbrelor morţii (Psa. 23:4); dar 
Profeţii ne încurajează să sperăm pentru un păzitor 
care ne va spune despre viitoarea mare Zi a lume 
(Isa. 21:12) Apostolii ne spun, că pe timpul lor 
trecură mai- mult ţie două treimi din noapte. (Rom. 
13:12) Ceea ce va aduce Ziua aceea, va fi răsărirea 
Soarelui Dreptăţii. (Mal. 4:2) Când Isus a fost pe 
pământ, la întâia sa venire, el a fast lumina lumii 
(Ioan 8:12); iar poporul şi oamenii din imediata sa 
apropiere vedeau o lumină mare, amintind de gloria 
sa mare ce va să vie. (Isa. 9:2) El a declarat că şi noi 
trebue să fim lumini în lume. (Mat. 5:14) „Tu în col-
ţul tău, mic de altfel, şi eu într-al meu", trebue să fim 
câte o luminuţă, fie chiar mică de tot; dar la înviere 
toate acestea 144,000 de candele luminătoare vor fi 
adunate la  un loc, şi, împreună cu Domnul, vor 
forma Soarele Drep-ăţii care va vindeca şi 
binecuvânta, lumea. „Atunci cei drepţi vor străluci ca 
Soarele în împărăţia Tatălui lor." — Mat. 13:43. 
    Soarele se iveşte pe încetul, asemenea unui fur. (l 
Tesal. 5:1) Când soseşte Dimineaţa, primul ei lucru 
este sa împrăştie lucrurile nopţei. (Ezek. 7:7-12) 
Atunci va urma deschi-derea ochilor celor orbi 
spiritualiceşte ai acelora care au  vederea fizică. 
(Amos 5:18) De sigur, cel mai bun timp pentr-un 
mare oculist de a deschide ochii unui orb este în l 
timpul zilei. (Isa. 35:5) Acuma lucrurile sunt mult sau 
mai puţin obscure şi întunecate (l Cor. 13:12); dar va 
veni tim-pul când celui orb i se va arăta calea vieţii 

pe care nu a  cunoscut-o până atunci. (Isa. 42:16) Va 
arăta sau face Domnul minuni în întuneric? (Psa. 
88:11) Da, întru adevăr, va l face; iar când noroadele 
vor ieşi din mormânt, vor căuta pe Acela care le-a 
schimbat umbrele morţii într-o dimineaţă de bucurie. 
(Amos 5:8; Isa. 42:6, 7) Ei îl vor căuta şi4 vor afla. 
Fără mirare, deci, că Psalmistul, privind prin cursul 
timpului la aceasta zi fericită,  exaltat  strigă:  
„Atuncea dupăce vor fi cunoscut bine păcatul şi 
moartea] strigă către Dumnezeu în nevoia lor, şi el 
din strâmtorările lor le-a ajutat; scosu-i-a din 
întunerec şi din umbra mortei, şi rupt-a lanţurile lor.   
Mulţumească   lui   Dumnezeu   pentru îndurarea lui, 
pentru "minunile  sale  către  fii  oamenilor; că el 
sfărmat-a porţile de aramă [care stăteau între ei şi 
perfecţiune], şi zăvoarele de fer [care-i ţinea în 
închisoarea morţei] le-a tăiat." (Psa. 107:13-16) „Şi 
moarte nu va mai fi, nici întristare, nici strigăt, nici 
durere nu vor mai fi, fiindcă se duseră cele dintâiu." 
(Apoc.- 21:4) „Şi nu va mai fi noapte." (Zach. 14:7) 
„Plânsul poate dura o noapte, dar bucuria vine 
dimineaţa."—Psa. 30:6.  
    21:26.   Şi vor aduce la dânsa mărirea şi cinstea 
neamurilor.—„Această aducere  de mărire va 
continua prin tot 
timpul Mileniului; pentrucă principii pământului vor 
face cunoscut noroadelor că ei nu în numele lor şi 
nici cu pute 
rea lor stăpâneasc, judecă şi fac dreptate, ci în numele 
lui Christos cel preamărit, Capul şi Trupul, ai cărui 
reprezen 
tanţi ei sunt."—W. T. -16:395. 
    21:27. Şi nu intră nici de cum într-insa orice este 
spur-cat.—In această împărăţie nu va avea loc nici 
unul care ar putea să păteze pe alţii cu vorba sau cu 
exemplul. 
   Şi cine face urâciune.—Nici aceia care ar tinde spre 
(mândrie sau sectarianism. 
  Şi minciună.—Nici ceva ce ar avea caracterul şi 
aplicarea spre învăţături greşite, fie din plăcere sau 
pentru folos personal.—l Ioan 2:22. 
 Afară numai cei scrişi în cartea vieţii Meluşelului.—
„Cartea de viaţă a Meluşelului trebue să o înţelegem 
ca cuprinzând numai pe aceia cari  ajung  a fi 
conmoştenitori cu Christos, a căror nume sunt scrise 
în cer în timpul vârstei Evanghelice şi cari sunt pe 
deplin credincioşi legamântului lor. (Psa. 55)"—W. 
T. -16-394; Fil. 4:3; Apoc. 3:5; 13:8.    
 
 
 

APOCALIPSUL 22 
 

RÂUL HARULUI ŞI ADEVĂRULUI 
   22:1. Şi-mi arătă un râu de apă de viaţă curat ca un   
cristal.—„S-ar putea crede că chiar şi fără cunoştinţă 
des-  pre simbolurile Apocalipsului, nici un creştin n-ar 
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întimpina     greutăţi în a vedea că această Carte prevede 
greutăţi pen-tru biserică de-alungul vârstei  ei  de 
pelerinaj, din vârsta evanghelică,  şi apoi  triumfarea  
domniei  Mileniale  de  la finea ei."—W. T. -05-170; 
Ezek. 47:1-12; Ioel 3:18; Zach. 14:8; Psa. 46:6. 
  Ieşind din tronul lui Dumnezeu şi al Meluşelului. 
„Scripturile nu arată nicăiri un Râu al apei de viaţă 
acuma. Nu este şi nici nu poate fi vre-unul, până ce nu 
se va pogorî Cetatea Cerească, pentrucă Râul trebue să 
izvorască din mijlocul ei, de la Tron. Zugrăvind starea 
sfinţilor Domnului acuma, el declară că acei care sunt ai 
lui au în ei numai un izvoraş de apă curgătoare în viaţa 
veşnică."—W. T. -05-172; Ezek. 47:1: Zach. 14:8. 
   22:2. In mijlocul stradei ei.—In mijlocul Drumului 
înalt al Sfinţeniei.—Isa. 35:8; Apoc. 21:1. 
  Şi al Râului, de o parte şi de alta- Nutriţi şi binecuvân-
taţi de apele dătătoare de viată ale adevărului.-Ezek. 
47:12. 
   Lemn de viaţă.—Christos, Capul şi Trupul. 
   Făcând douăsprezece roduri, dând pe fiecare lună 
rodul lui.—Douăsprezece feluri de fructe, de 
douăsprezece ori pe an, timp de o mie de ani—fac total 
144,000 de fructe. 
   Şi frunzele lemnului sunt spre tămăduirea 
neamurilor.— „Descrierea simbolică arată hrănirea şi 
vindecarea pentru cei bolnavi de păcate şi aproape de 
peire, şi care se vor putea împărtăşi atunci în mod 
gratuit de toate binecuvântările şi privilegiile 
simbolizate prin acestea."—W. T. -05-171: Apoc. 
21:24; Ezek. 47:12. 
   22:3.Şi orice vrednic de blestem nu va mai fi.—„In lo-
cul spinilor va răsări chiparosul, şi în locul urzicei va ră-
- sări mirtul; şi aceasta [înlăturarea blestemului] va fi 
[de] la Domnul spre nume, spre semn etern care nu va 
lipsi." (Isa. 55:13)  „In privinţa nici uni subiect nu e 
mărturia Scripturilor atât de pozitivă, consistentă şi 
conclusivă ca în privinţa blestemului, efectele sale 
asupra omului, răscumpărarea lui de sub el şi înlăturarea 
finală a lui."—E405. 
   Şi tronul lui Dumnezeu şi al Meluşelului va fi într-
însa.— „O putere poliţienească spirituală care va ţinea 
omenirea sub un control absolut. Fiecare faptă rea va fi 
pedepsită pe loc şi imeidiat, încă înainte de a fi fost 
săvârşită. Tot aşa, orice faptă bună, cuvânt şi gând bun 
va aduce binecuvântări de restaurare, sănătate şi 
putere—mentală, morală şi fizicală."-W. T. -15-267. 
   Şi slujitorii lui îi vor sluji.—O moştenire preţioasă şi 
frumoasă a Turmei celei Mari.—Apoc. 7:15. 
   22:4. Şi vor vedea faţa lui.—Chiar şi aceasta ar fi dea-
juns pentru toate ce ar avea de îndurat pentru numele 
lui.—Mat. 5:8. 
   Şi numele lui pe frunţile lor.—Acuma mulţi din clasa 
aceasta n-au noţiuni clare despre caracterul Tatălui. 
Toate înţelegerile greşite vor fi în scurt timp curăţite. 
Ele aşteaptă numai timpul când Turma Mică va  ajunge 
la putere şi 
mărire. 
   22:5. Şi noapte nu va mai fi.—Fără îndoială, 
amintirile Turmei celei Mari despre noaptea ei 
întunecoasă vor fi foarte acute.—Apoc. 7:14: 21:23, 25.  

   Şi nu au trebuinţă de lumină de sfeşnic.—Care a fost o 
lumină la biserică în carne. 
   Şi de lumină de soare.—Evanghelia, prin Cuvânt. „    
Pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste dânşii.—
„Fericiţi   cei  chemaţi la  ospăţul  nuntei   Meluşelului.-
Apoc. 19:9; 7:16-17; Psa. 84:12. 
   Şi vor împăraţi în vecii vecilor.—Ei—Chrstos şi 
Mireasa sa, în a căror curţi binecuvântate servitoarele 
Miresei se vor simţi fericite.—Dan. 7:27; 2 Tim. 2:12; 
Apoc. 3:21. 22:6.    Şi-mi zise.—Se adresează clasei 
Ioan, în carne.    Aceste cuvinte suni credincioase si 
adevărate.—„N-a căzut nici unul din toate cuvintele 
cele bune, pe cari le-a promis."—l Regi 8:56. 
   Şi Domnul Dumnezeul spiritelor profeţilor.—E încă 
posibil de a avea acelaş spirit care a umplut pe profeţii 
din vechime, deşi profeţiile au încetat de a mai fi rostite 
sau interpretate în mod miraculos.—l Cor. 13:8. 
   Trimise pe îngerul său să arate servitorilor săi cele ce 
au să se facă în curând.—In special întâmplările din 
viito-rul apropiat.—Apoc. 1:1. 
  22:7. Şi iată, vin curând.—Vezi Apoc. 16:15; 22:10, 
12, 20. Isus era vorbitorul aici. 
   Fericit cine pîsterază cuvintele profeţiei cărţii 
acesteia.— Clasa Ilie, care îi vede însemnătatea clară şi 
îşi asumă răspunderea pentru răspândirea ei.—Apoc. 
1:3; 3:14. 
  22:8. Şi eu sunt Ioan care privesc şi aud acestea.— 
Le-am înţeles.—Apoc. 1:3. 
  Şi când auzii şi privii, căzui să mă închin înaintea 
picioarelor îngerului care îmi arătă acestea.—„Aceasta 
poate însemna că la finea acestei vârste evanghelice, 
când întreaga biserică, clasa lui Ioan, ajunge să vadă 
desfăşurarea planului lui Dumnezeu, poate fi între ei nu 
spirit sau o dispoziţie de a arăta mare cinste aceluia de 
care Domnul s-a folosit pentru a aduce aceste lucruri la 
lumină, a căror timp pentru a fi cunoscute de biserică a 
sosit."—W. T. -05-173; Jud. 13:17, 18. 
  22:9. Şi-mi zice: vezi să nu faci; sunt împreună sluji-
torul tău.—„Refuzul îngerului de a primi onoruri ar tre-
bui să servească de învăţătură tuturor servitorilor lui 
Dumnezeu, acelora cari sunt aţezaţi în poziţii mai mari 
sau mai mici în aranjamentul lui Dumnezeu."—W. T. -
96-305; Apoc. 19:10. 
Şi al fraţilor tăi profeţi.—Profet, în înţelesul cuvântului 
din Testamentul Nou, se referă la slujitorii sau vorbitorii 
evangheliei. 
   Şi al celor care păstrează cuvintele cărţii acesteia, lui 
Dumnezeu închină-te.—„Numai pe Dumnezeu trebue 
să,-l adorăm: el este autorul marelui plan de mântuire, şi 
prin puterea sa se va duce la îndeplinire. El îl face nouă 
de cunoscut acuma fiindcă a sosit timpul său cuvenit 
pentru a fi cunoscut de către poporul său."—W. T. -05-
173. 
   22:10. Si îmi zice: nu pecetlui cuvintele profeţiei 
aceştia, căci timpul este aproape.—„Nu ţinea secret", 
adause el, „înţelesul celor prezise în cartea aceasta; 
pentrucă a sosit timpul pentru îndeplinirea lor."—
Weym. 
   22:11. Cine face încă nedreptate, mai facă 
nedreptate.— „La timpul când părţile acestei 
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descoperiri simbolice vor fi înţelese şi apreciate de 
poporul Domnului, ei pot cunoaşte că a sosit timpul 
îndeplinirii lor. N-avem să aşteptăm că tălmăcirea 
acestor lucruri va avea un efect de a converti lumea la 
cele conţinute de ea. Ea nu a avut de scop aceasta, şi 
nici nu se va face."—W. T. -05-173; Dan. 12:10. 
  Şi mânjitul să fie încă mânjit.—„Adevărul prezent, 
deşi conţine mângâiere şi încurajare pentru biserică, în 
privinţa celor care sunt în afară de Christos, el n-are nici 
un efect asupra acelora cari le place păcatul, cari sunt 
murdari, nedrepţi. Cei nedrepţi şi murdari simplu nu vor 
să ştie de această veste şi nici nu se lasă influenţaţi 
câtuşi de puţin de ea."—W. T. -05-173. 
   Şi dreptul dreptate să mai facă.—„Celor iubitori de 
dreptate şi adevăr, descoperile planului dumnezeesc, ce 
se des-făşoră acuma, se recomandă de la sine, şi îşi 
măresc dragostea lor pentru dreptate şi aprecierea lor în 
sensul unei depline consacrări Domnului."—W. T. -05-
173. 
    Şi sfântul să fie încă sfânt.—Cuvântul pare să 
însemne desvoltarea şi cristalizarea caracterului, ce va 
preceda imediat venirei marelui Judecător al tuturora." 
[Weym]  „Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este 
plină de bunătăţi, iubirea nu râvneşte, nu este 
lăudăroasă, nu se îngâmfă. Nu este necuviincoasă, nu 
caută ale sale, nu întărită la mânie, nu pune în socoteală 
răul. Iubirea nu se bucură de nedreptate, se bucură însă 
împreună cu adevărul. Iubirea toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă."——l Cor. 
13:4-7. 
  22:12.   Iată vin curând.-Vezi Apoc. 16:15; 22:7; 
10:20. Domnul însuşi este vorbitorul. 
  Şi plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia.—
Fiecărui om în Christos, credincos până la moarte. 
  După cum este fapta lui.—Lucrarea Bisericei este 
aproape terminată. Răsplata se va da în baza faptelor 
făptuite, în desvoltarea caracterului şi cretşerea lor 
naturală „totdeauna prisosind în lucrul Domnului." 
    22:13.Eu sunt Alfa şi Omega, cei dintâi şi cel din 
urmă,începutul şi sfârşitul.—„Domnul nostru ne spune 
iarăşi şi,    iarăşi (Vezi Apoc. 1:8, 11, 17; 2:8; 3:14; 
21:6), că el este începutul şi sfârşitul, primul şi ultimul, 
din toată creaţiunea lui Dumnezeu."—W. T. -93-115. 
    22:14.    Fericiţi  care  spală   îmbrăcămintele  lor.—
Clasa Turmei celei Mari.—Apoc. 7:14. 
   Ca să fie stăpânirea lor peste lemnul vieţii.—Apoc. 
22:2. 
   "Şi prin porţi să intre în Cetate.—„Al cărei meşter şi 
în  temeietor este Dumnezeu." (Evr. 11:10) Acelor cari 
aspi-rează să intre în această cetate a măririi, noi le-am 
zice: scopul încercărilor  voastre este înlăturarea ruginei 
(Ex. 30:7; Mal. 3:2), ca să puteţi fi tovarăşi potriviţi a 
lui Chris-tos. (Ex. 12:8; Evr. 12:17; Rom. 5:3; Col. 
1:11) Încercările şi focul probelor aspre să nu-l socotiţi 
ca ceva strein. (Iac. i 1:12;   Pet. :7; 14:12; 5:10) 
Iuţelegându-le rostul lor, sufe-rinţele şi încercările 
voastre au să vă aducă bucurie. (Deut. 13:3; Isa. 23:4; 
119:67) încercările nu vor ţinute pentru tot-deauna (Psa. 
39:2); şi în ele puteţi auzi cântecul de elibe-rare. (Psa. 
32:6, 7) înapoi nu este nimic la ce să ne în-toarcem 

(Evr. 10:38); dar este o bucurie nespus de mare  înaintea 
noastră, la care să privim, şi este aproape.—Apoc 19; 
Psa. 45:15, 16.  22:15.   Afară câinii.—In împărăţie   nu   
vor   avea   loc preoţii, ca atari.—Isa. 56:10; Fii. 3:2; 2 
Tim. 3:8, 9. 
   Şi fermecătorii şi desfrânaţii şi omorîtorii şi 
idolatrii.— Vezi Apoc. 21:8. 
  Şi oricine face şi iubeşte minciună.—Minciunile cele 
vechi vor muri cu greu; şi unii vor încerca să ţie la ele 
până vor ajunge a-şi da seama că sau se vor despărţi de 
ele sau vor fi striviţi împreună cu ele. Timpul de 
strâmtorare va juca un rol însemnat în privinţa aceasta, 
zdrobind minciuni, ca acele despre dreptul divin al 
preoţilor, dreptul divin al regilor, etc. Adevărul se va 
arăta şi toţi vor trebui să-i facă drum. „Şi voiu pune 
judecata în linie, şi dreptatea în cumpănă; şi grindina 
[adevărurile puternice ce vor cădea asupra preoţilor din 
toate părţile] va mătura locul de scăpare al minciunei, şi 
apele vor inunda locul de ascundere; şi legământul 
vostru cu moartea se va rupe [superstiţia că preoţii au 
putere să libereze pe cei morţi de chinurile din iad sau 
să le ierte păcatele, pentru atâta per căpiţa va dispare], şi 
învoiala voastră cu infernul [traficul ce s-a făcut cu pur-
gatorul, etc.] nu va sta; şi când biciul indurărei va trece 
veţi fi striviţi de dânsul."—Isa. 28:15, 17, 18. 
   22:16. Eu Isus trimisei pe îngerul meu să vă mărturi-
sească aceasta în faţa bisericilor.—In tot timpul vârstei 
evanghelice, vestea aceasta a fost cu biserica; şi în tot 
timpul acestei vârste oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu au 
încercat să-i înţeleagă misteriile ei; şi in tot timpul 
vârstei ea a rămas o carte închisă. Dar acum misterul lui 
Dumnezeu s-a îndeplinit; şi scopul de a ţinea cartea 
închisă dease menea s-a îndeplinit. Dumnezeu voeşte ca 
lumea să cunoască timpul pentru complecta detronare a 
răului şi pentru stabilirea împărăţiei sale, şi în scopul 
acesta el permite ultimelor membre ale Bisericii să 
vestească aceasta. 
   Eu sunt rădăcina şi neamul lui David.—„După carne, 
Domnul nostru Isus a fost, prin mama sa, Fiul; Rădăcina 
sau Odrasla lui David. In urma sacrificiului vieţii sale 
nepătate el a devenit „Rădăcina", originea, sursa de 
viaţă, din desvoltarea lui David."—E136; Apoc. 5:5. 
   Steaua luminoasă cea de dimineaţă.—„Şi îi voiu da 
steaua cea de dimineaţă." (Apoc. 2:28) Darul lui 
Christos Bisericei sale este cel mai mare dar ce a fost 
dat cândva cuiva,-Iov. 38:7; Psa. 118:22, 25. 
  22:17. Şi spiritul şi Mireasa zic: vino.-„Epoca evan-
ghelică pregăteşte o Fecioară curată, pe Biserica credin-
cioasă, pentru venirea Mirelui. Iar la finea vârstei, când 
ea va fi pregătită (Apoc. 18:7; 21:2, 9), Mirele va veni 
şi acei cari sunt pregătiţi vor intra cu dânsul la nuntă. 
Atunci al doilea Adam şi a doua Evă devin una, şi 
lucrul restator-nicirii începe. In Era cea nouă, noul Cer 
şi noul pământ, Biserica nu va mai fi o fecioară 
logodită, ci Mireasă."—A98. 
   Şi cine aude, zică: vino.— Şi cine însetează să vie.—
„Acuma cei ce vor fi membri ai clasei Miresei au în ei 
spiritul Domnului „un isvor de apă vie curgând în viaţă 
veşnică." (Ioan 4:14) Mai târziu aceste isvoare adunate 
şi contopite într-unul, în preamărire cu Domnul, vor 
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forma isvorul marelui Râu al Vieţii care va binecuvânta 
şi vindeca toate naţiunile. Atunci se va îndeplini 
profeţia aceasta: „Cine crede în mine, din pântecile lui 
vor curge râuri de apă vie."—Ioan 7:38.  
  22:18. Eu mărturisesc ori cui ascultă cuvintele profe-
ţiei cărţii acesteia.—Tuturor acelora care vor înţelege-o. 
  Dacă cineva va fi adăugat la ele.-După cum s-a făcut 
în multe cazuri în timpul vârstelor întunecate, chiar şi 
cu versul acesta.—Deut, 4:2; 12:32: Prov. 30:5, 6. 
   Dumnezeu va adăuga asupra lui plăgile ce sunt scrise 
în cartea aceasta.—Pedeapsa lui va consta în aceea, că 
atunci când vor ieşi din mormînt în timpul glorioasei 
restatorni-ciri, vor avea să citească cele Şapte Volume 
Studii în Scrip-turi, ca să-şi îndrepte concepţiunile lor 
sucite despre Dumnezeu şi planul său. 
   22:19. Şi dacă cineva va fi înlăturat din cuvintele 
cărţii profeţiei aceştia.—Acei care vor încerca să 
nulifice sau să micşoreze importanţa învăţăturilor ei, 
acuma că a sosit timpul ca ele să fie înţelese.  
Dumnezeu va înlătura partea lui de la lemnul vieţii.—El 
nu va fi o parte din Arborele dătăor de viaţă, descris în 
Apoc. 22:2; nu va fi o parte din Turma cea Mică.  
  Şi din Cetatea sfântă, ce sunt scrise în cartea 
aceasta.— El nu va fi unul din juvaerele Domnului, 
"socotit vrednic pentru un loc în Ierusalimul nou. 
22:20. Zice cel care mărturiseşte acestea, aşa: viu cu-
rând. A sosit apokalupsis!—Vezi Apoc. 16:15. 
Amin, vino, Doamne Isuse.—Unirea cu Mirele se 
apropie. 
   22:21. Darul Domnului Isus cu toţi.—Cei dintâi dintre 
sfinţi cărora li se va da favoarea nemeritată a deşteptării 
din moarte la desăvârşire, va fi Turma cea Mică; 
proxima clasă de sfinţi va fi Turma cea Mare; apoi 
Vrednicii din vechime, prin care se înţeleg toţi profeţii 
şi drepţii ce au trăit înainte de Domnul; şi în urmă 
milioanele şi bilioanele de oameni; şi în fine, Adam 
însuşi va ieşi din prinsoarea în care a zăcut de atâta 
vreme, şi va putea iarăşi, prin ascultare şi supunere la 
voia lui Dumnezeu, favoarea cea mare a vieţii eterne, pe 
care el odată a avut-o şi a pierdut-o, şi pe care Domnul 
Isus i-a răscumpărat-o ca se i-o redeie. 
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OPERA POSTUMĂ A PASTORULUI RUSSELL 
  

Testameutul  său poporului  lui 
Dumnezeu.—(Matei  20:9) 

 
„Şi să lumineze tuturor care  este întocmirea 

tainei din veacuri  ascunsă în  Dumnezeu  care  
a  făcut toate." „Pe care l-a prisosit către noi 
prin orice înţelepciune şi pricepere, făcându-
ne cunoscut taina voiţei sale, potrivit găsirii 

sale cu cale pe care mai dinainte şi-a pus-o în 
gând, pentru întocmirea împlinirii timpurilor 

cuvenite, să-şi adune    iarăş   toate   în 
Christos,   cele   din cer  şi cele de pe 
pământ." Efeseni 3:4, 5, 9; 1:8-10. 

 
 
 
 

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 
 

IMNUL MIRESEI 
1:1. Cântarea cântărilor.—Armonia armoniilor—o 
compunere într-o icoană minunată a multor din cele 
mai frumoase chipuri ale Cuvântului dumnezeesc. 
Lui Solomon.—Tipul lui Christos în mărire, precum 
David a fost tipul lui Christos în trup. 
1:2 Să mă sărute.— O formă de salutare care 
înseamnă cea mai strânsă tovărăşie. „Salutaţi pe toţi 
fraţii cu sărutare sfântă." „Prin sărutare dai prins pe 
Fiul omului?" 
Cu sărutările.—Desmerdările repetate adeseori. 
Gurii sale.— A Cuvântului său, Scripturile. 
Căci mai plăcute sunt desmerdările Tale.—
Asigurări repetate de călăuzire, ocrotire, prietenie, 
iubire şi atenţiune. 
Decât vinul.—Vinul este un simbol al doctrinei. „Şi 
ei au greşit din pricina vinului." (Isaia 28:7) „Voi, ce 
sunteţi beţi, dar nu de vin." (Isaia 29:9) „Cei ce 
locuesc pământul fură îmbătaţi de vinul desfrânării 
ei." (Apoc. 17:2) „Să nu vă îmbătaţi de vin." (Ef. 
5:18) Cu toate că o credinţă tare este de neapărată 
trebuinţă, totuş dintre cele trei: credinţa, nădejdea şi 
iubirea, iubirea este cea mai mare. (l Cor. 13) 
Deaceea, iubirea este mai plăcută decât vinul. Asigu-
rările Domnului despre iubire sunt mai preţioase 
pentru mireasă decât învătăminele doctrinare atât de 
necesare fericirii ei. 
1:3. Plăcute sunt mirosului.—Dulcele parfum. 
Aromele Tale.—Sfântul spirit, tipificat prin unt-de-
lem-nul sfânt cu care era unsă preoţia aaronică şi 
regii. 
Aromă revărsată.— Asupra Domnului la botezul 
sau, Capul, şi la Rusalii asupra Corpului. 
Este numele Tău.—Christos, ceeace înseamnă 

Unsul. Sfântul uleiu pentru ungere, tipificând spiritul 
sfânt. 
De aceea.—Pentru a lor admiraţiune şi aprecierea 
spiritului sfânt primit de la Christos. 
Fecioaiele.— Cei curaţi cu inima. 
Te iubesc.—Caută tovărăşie cu Tine, şi năzuesc a 
învăţa de la Tine, a cultiva graţiile Tale, a fi aproape 
de Tine. 
1:4. Trage-mă.—„Nimeui nu poate să vie la mine 
dacă  nu-1 va fi tras Tatăl meu care m-a trimis." 
„Toate ale Tale 
ale mele sunt." 
După Tine.—Premergătorule! Cel dintâiu născut 
dintre morţi. Cel dintâiu ce străbătu calea îngustă. 
Dusu-m-a.—încă şi în viaţa prezentă. 
Regele.— Domnul Isus, tipificat prin Solomon. 
„Astfel va. pofti Regele frumuseţea ta." 
In cămările Sale.—In „sfânta", starea conceperii de 
spirit, prima stare cerească întocmită pentru noi ca să 
ne aşeze în locurile cereşti, în Christos. 
Ne vom veseli.— ,,Veseliji-vă în Domnul, şi 
bucuraţi-vă într-însul, cei drepţii" 
Şi ne vom bucura numai de Tine.—„Şi iarăş vă zic: 
bucuraţi-vă." 
Aminti-ne-vom.—Veşnic vom medita. 
Desmeidările Tale.—Asigurările de călăuzire, de 
ocrotire, tovărăşie, iubire şi grijă. 
Cele mai dulci decât vinul.—Mai mult decât chiar 
învăţămintele [doctrinele]. 
Toate  [fecioarele]  cu  dreptate.—Cei fără vicleşug,  
fără şiretenie, cei cinstiţi. 
Te inbsec.—Caută tovărăşie cu Tine, năzuesc a 
învăţa de la Tine, a cultiva graţiile Tale, a fi aproape 
de Tine, 
1:5. Neagră sunt.— Mireasa lui Moisi, Zippora, 
tipul miresei lui Christos era o femeie Etiopiană—o 
păgână. 
Dar plăcută.—„însăşi măreţie este fata Regelui în 
ca- mera sa."; gândurile ei sunt curate şi fără pată în 
ochii lui Dumnezeu. 
A   fiicelor.—Mărturisiţii   copii—creştinii   după   
profesie. 
Ierusalimului.—A Regatului lui Dumnezeu. Biserica 
adevărată recunoaşte în mod instictiv că defăimătorii 
ei se găsesc printre acera cari mărturisesc că-1 cunosc 
pe Dumnezeu şi-i servesc. 
Neagră ca corturile Kedarului.—Kedar a fost unul 
dintre copii lui Işmael şi numele acesta reprezintă 
seminţia işma-elită sau beduină. Corturile sunt pentru 
ei casele sau locuinţele lor şi cu toate că sunt făcute 
din păr negru de capră şi sunt mânjite pe dinafară, ele 
sunt adeseori luxoase pe dinlăuntru, fiind îmbrăcate 
cu covoare preţioase. 
Frumoasă ca covoarăle.—Perdeaua ce despărţea 
Sfânta şi Sfânta Sfintelor. 
Lui Solomon.—Templul lui Solomon. Aceste 
covoare sau perdele, ori mai bine zis un fel de 
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covoare ce atârnau în templul lui Irod, şi cari s-au 
rupt în două în ziua morţii Domnului, erau minunat 
de frumoase, fiind aproape treizeci de picioare de 
lungi, cincisprezece picioare lăţime şi cinci şchioape 
[ţoli] de groase. 
1:6. Nu vă uitaţi.—Nu vă uitaţi astfel la mine; se 
plânge Mireasa către criticii ei. 
Că sunt neagră.—Că sunt cam neagră; Mireasa nu 
tă-gădueşte nedesăvârşirile sale; însă nu e dispusă să 
admită că ea ar fi cu totul fără valoare. 
Că Soarele.— Lumina cercetătoare a adevăratei 
Evanghelii care dă pe faţă orice scădinţă. 
M-a privit.—Judecata trebue să înceapă de la Casa 
lui Dumnezeu. Păcatele Miresei sunt descoperite 
înainte de vreme, sunt cunoscute tuturor oamenilor. 
Cuvântul lui Dumnezeu dă pe faţă aproape toate 
slăbiciunile fiecărui caracter nobil, a cărui viaţă este 
înregistrată acolo. 
Mâniiatu-s-au pe mine.—„Fraţii voştri cari vă 
urăsc, vă lepădară pentru numele meu", etc. „Şi -va 
da frate pe frate la moarte." 
Fii mamei mele.—Şezând şi vorbind în contra 
fraţilor lor, fii mamei lor. 
Pusu-m-am.—M-au ales, m-au numit. 
Păzitoare.—Conducătoare de clase, învăţătoare la 
şcoli de Dumineca, ş. a. m. d. 
Preste vii.— Diferite cuiburi şi ramuri de ale 
creştinătăţii nominale. 
Dară viia frnmuseţei mele.—Cultivarea fructelor 
Spiritului. 
N-am păzit.—Am fost prea ocupată cu „treburile 
bisericeşti" pentru ca să mai îngrijesc şi de cele mai 
de seamă interese spirituale ce mă priveau. 
1:7. Spune-mi.—Mireasa continuă. 
Tu—Christos. 
Pe care-1 iubeşte sufletul meu.—Pe care 
nevăzându-1 îl iubim. 
Unde păşunezi.—„Ori şi unde este corpul mort, 
vulturii se adună." 
Unde poposeşti.—Păstorul lui Dumnezeu. „Eu sunt 
Păstorul cel bun." (Ioan 10:11) „Domnul este 
Păstorul meu, nimic nu-mi va lipsi: pe păşuni erboase 
mă face să odihnesc; la apele odihnei mă 
conduce."Psalm23:1,2. 
La amează.—Când iarba e mare şi dulce, şi când 
sunt prilejuri de a te apropia cât se poate de mult de 
Păstorul cel bun. „Pe păşuni erboase mă face să 
odihnesc." 
Căci de ce să rătăcesc.—Dece să-mi pierd vremea 
degeaba, umblând de la o sectă la alta. 
Pe la turmele soţilor tăi.—Alte capuri bisericeşti, 
din sistemul lui antichrist: Papii, patriarcnii, 
episcopii, cardinalii, se pretind că ei înlocuesc pe 
Păstorul cel bun. Aceştia îşi au turmele lor.—Vezi 
Ioan 10:1-14. 
1:8. De nu ştii tu.—Răspunde Cerescul Mire. 
Cea mai frumoasă.—Domnul nu o mustră pentru 

neajunsurile şi petele recunoscute de dânsa.  
Dintre femei.— Biserici, adevărate şi falşe.  
Eşi.—Este ceva de făcut.  
Pe urmele.— Domnul merge înaintea oilor sale, şi 
ele îi urmează. 
Oilor.—„Păstoriţi cea între voi turmă a lui 
Dumnezeu, veghind nu cu silnicie, nici pentru câştig 
urît [pentru plată], ci cu voie bună; nici ca cum 
stăpâniţi cu apăsare pe cei daţi prin sorţi, ci făcându-
vă pilde ale turmei." (l Petru 5:2, 3.) In turmele 
bisericei nominale de aceştia păstori nu se găsesc. 
Şi paşte-ţi ezii.—Ceice cercetează, nouii interesaţi, şi 
mai ales dacă ei arată oarecari însuşiri de ale cap-
relor. 
Apioape de colibele păstorilor.—Invită-i la careva 
bătrân sau diacon care le poate tălmăci şi răspunde 
întrebările cu mai .multă uşurinţă şi să le deie 
îndrumări pe calea cea bună a Domnului; sau, 
întrebuinţând acelaş principiu, pune-le în vedere 
Studiile în Scripturi, introducându-i astfel la 
învăţătorul care a răspuns la toate întrebările grele 
pentru noi. 
Te aseamăn.— Domnul spune mai departe. 
 Scumpa mea.—„După cum m-a iubit pe mine Tatăl, 
şi eu v-am iubit pe voi, rămâneţi în iubirea mea. 
Nimeuea nu are o iubire mai mare decât aceasta ca 
cineva sa-şi pună sufletul pentru prietenii săi."—Ioan 
15:9, 13. 
Cu caii.—Atenţi la mişcările stăpânului lor, gata să 
pornească la ce-1 mai mic semn. Caii sunt uşor de 
călăuzit, blânzi, credincioşi, cumpăniţi şi îndelung 
răbdători. 
Carului lui Faraon.—Cei mai buni şi mai iluştrii din 
lume. 
1:10. Cât de frumoşi sunt obrajii tăi.—Domnul 
continuă cu complimeutele şi admiraţia logodnicei 
sale. 
Cu lănţujele.—Mărgăritare de ale adevărului 
dumnezeesc; podoabele unui spirit blând şi liniştit. 
Şi gâtul tău.—Tocmit pentru a duce jugul meu. 
„Luaţi jugul meu"; un jug e făcut pentru doi—Isus şi 
un altul, care vrea să-l ia asupră-i. 
Cu şiruri de mărgăritare.— Pietrele scumpelor 
făgăduinţi şi speranţe ale Miresei. 
1:11. Iţi vom face deci lănţişoare de ani.—„Casă 
nefăcută de mâini"—natura divină. Fiecare act de 
purtare loială a jugului devine o verigă din lanţul cel 
de aur. 
Cu stopituri de argint.—Chezăşia adevărului. 
Argintul este simbolul adevărului, 
1:12. Când Regele.—Mireasa vorbeşte astfel despre 
Domnul ei. 
Stă la masă.—Frângând pâinea vieţii pentru clasa 
credinţei.Nardul meu.—Devotaţiune, precum se arată 
prin cutia de alabastru a Măriei. 
Îşi răspândeşte mirosul său.—„Oare nu ne ardea 
inima în noi, când ne lămurea scripturile?" In 
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asemeuea cazuri focul iubirei cereşti arde cu putere 
1:13. Iubitul meu.—Christos. 
Plăcut îmi este.—„Care se făcu pentru noi 
înţelepciune de la Dumnezeu, îndreptăţire şi sfinţire 
şi răscumpărare." 
Ca săculeţul de mir.—înţelepciunea. „In care sunt 
ascunse toate comorile înţelepciune! şi cunoştinţei." 
Ce se odihneşte pe sânul meu.—„Toate le socotesc 
ca gunoae ca să dobândesc pe Christos, şi să fiu aflat 
într-însul ca să-1 cunosc pe dânsul şi puterea învierei 
lui." 
1:14. Iubitul meu.—Christos dincolo de văl. „Alb şi 
rumeu este iubitul meu, ales între zeci de mii." - 
Plăcut îmi este.— Mireasa doreşte întâlnirea cu el. 
Ea se găseşte încă la muncă dincoace de văl. 
Ca strugurele de cipru.— O umbră răcoroasă, un 
miros plăcut, un adăpost de la căminurile cele mari; 
„Ca umbra unei stânci într-un pământ însetat." 
Din viile En-Ghedei.—Aşezată pe ţărmul Mării 
Moarte, în» tr-una dan climele cele mai calde . 
1:15. Eacă frumoasă eşti.—Vorbeşte iarăş Mirele. 
Scumpa mea.—Viitoarea mea Mireasă. 
 Eacă frumoasă eşti.—La inimă. 
Cu ochii tăi de porumbiţă.—înţelepciunea cerească; 
în-ţelepeciunea spiritului sfânt. „Ochii tăi văd pe 
Rege în frumuseţea lui, văd o tară întinzându-se în 
depărtare." „Fericiţi sunt ochii voştri că văd." 
1:16. Eacă frumos.—„Tu eşti mai frumos decât iii 
oamenilor", îi răspunde Mireasa. 
Şi plăcut eşti.— Toate mustrările şi dlsciplinile care 
ni le dai sunt nimica în asemănare cu tovărăşia Ta. 
Iubitul meu.—„Nimeui nu are o iubire mai mare 
decât aceasta ca cineva să-şi pună sufletul pentru 
prietenii săi.  
Verdeaţa.—Locul nostru de odihnă vecinică. „Aşa 
zice Spiritul că se vor repausa de ostenelile lor." 
Este aşternutul nostru.—Locul de odihnă. „Tresalte 
cuvi-osii cu mărire, cânte de bucurie pe paturile lor." 
1:17. Cedrii.— Nemurirea. 
Sunt bârnele casei noastre.—Casa Tatălui cel 
nemuritor. „In casa Tatălui meu sunt multe locuinţe... 
mă duc să vă gătesc loc." 
Şi brazii.—Pururea verzi, simbolizând veşnicia; 
unde nu va mai fi schimbare. 
Bolţile noastre.—Decoratiunea artistică; lăcaşul 
veşnicului Tată. unde este „plinătatea bucuriilor... şi 
desfătări fără de capăt.."  
2:1. Roza,—Glorios, frumos şi fără asemănare. 
Şaronulni.—[Şesul]. Necăutând înălţare. 
Crinul.— Curat, mirositor, ales. 
Văilor sunt eu.—Blând şi umil cu inima. 
2:2. Ca crinul.—Curată, blândă, gentilă, aşa 
răspunde Mirele ceresc Miresei sale.  
Intre spini.—Care sgârie, înţeapă şi rănesc. „Cel mai 
bun dintre dânşii este ca spinul; cel fără prihană mai 
ghimpos decât gardul de spini." 
Este scumpa mea.—„Dacă rămâneţi în iubirea mea." 

Intre fecioare.—Organizatiunile nominale 
bisericeşti. 
2:3. Ca mărul.—Mireasa se referă astfel la Christos. 
Intre arborii.—Cu mai multe feluri de poame şi 
fructe, de diferite culori, gust, cantitate şi calitate 
durabilă. 
Pădurii—Care să deosebesc numai prin înălţimea şi 
frunzele lor, dar nu produc nici UD fel de fructe. 
Astfel este iubitul meu.—„Noi îl iubim pentrucă el 
ne-a iubit mai întâi pe noi." 
Intre cei tineri.—Intre ceilalţi fii ai lui Dumnezeu 
despre care ştim. 
Îmi place umbra Lui.—Iubirea şi grija Sa 
protectoare. 
Sub ea petrec.—„Cel-ce locueşte sub adăpostul 
Celui Prea-înalt, sub umbra Atotputernicului va şi 
mânea." 
Dulce este fruptul Său.—Fructul iubirei Sale 
desăvârşite. 
Cerului gurei mele.—„Veniţi, şi gustaţi să vedeţi cât 
de bun este Domnul."—Psalm 34:9. 
2:4. Dusu-m-a.—Călăuzindu-mă prin Cuvântul şi 
toate purtările Sale de grijă. 
In casă de ospăţ.—Ga să cinez cu dânsul şi el cu 
mine. —Apocalips 3:20; Luca 12:37. 
Şi iubirea Sa.—Iubire de cel mai înalt grad. 
A fost o flamură [drapel].— Sub care dânsul a 
luptat lupta bună a credinţei şi a eşit învingător. 
Preste mine.—Sub care sunt înscris şi eu. 
2:5 Intăriti-mă.— Pentru lupta ce-mi stă înainte, 
„îmbrăcaţi toată armătura lui Dumnezeu." 
Cu must.—învăţăturile curate ale împărăţiei.  
De struguri.—Din via cea adevărată. „Eu sunt via 
cea adevărată, iar voi coardele." 
Răcoriţi-mă.—Cuvintele lui Dumnezeu sunt pururea 
încurajatoare ostaşilor ce duc greul luptei pentru 
dreptate şi adevăr. 
Cu must de mere. —Hrana spirituală; pânea din cer. 
Căci sunt bolnavă de iubirea lui.—Sunt bolnavă de 
iubire, prea sentimeutală, somnoroasă, petrecând mai 
mult timp în visuri, şi nu destul de trează de a vedea 
că iubirea cea adevărată cuprinde în sine serviciu şi 
sacrificii. 
2:6. Stânga lui.—Puterea înfăţişând conducerea 
poporului său în toate adevărurile. 
Sub  capul meu.—Călăuzind puterile mele de 
cugetare. 
Să mă îmbrăţişeze.—La adăpost în îmbrăţişarea sa 
delicată n-am de ce mă îndoi sau de ce mă teme. 
2:7.  Fete.—Copii mărturisiţi;   adecă creştinii 
nominali. 
Ale Ierusalimului.—Simbolul împărăţiei lui 
Dumnezeu. 
Vă jur.—Trebue să vă aduc vestea aceasta. 
Pe gazele şi pe căprioare.—Pe care voi le priviţi ca 
pe lucrurile cele mai drăgălaşe de pe pământ, după 
cum s-arată prin purtările voastre. 
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Câmpului.—Lumea, starea de azi a lucrurilor. 
Nu treziţi.— Nu încercaţi a atita. 
Şi nu deşteptaţi iubirea.—Spre a se interesa în cele 
lumeşti. 
Căci de la sine va veni.—„Carnea se luptă în contra 
spiritului, şi spiritul împotriva cărnii." „Nu iubiţi 
lumea, nici cele ce sunt în lume; cine iubeşte lumea 
iubirea Tatălui nu este într-însul." 
2:8. Aud vocea iubitului mea.—Biserica recunoaşte 
îndată sgomotul plin de veselie, anunţând prezenta a 
doua a Domnului ei. 
Eacă, el vine.—„Şi la miezul nopţii se făcu strigare: 
Iată Mirele!" 
Sărind peste munţi.—Discompunând împărăţiile 
autocrate ale lumei de astăzi. 
Săltând pe colini.—„Munţii ca ceara se topesc 
înaintea Domnului Atotputernicul." 
2:9. Ca gazela, ca puiul de cerb.—Sărind iute din 
munte în munte; pregătind lumea pentru viitoarea sa 
domnie. 
Este iubitul meu.—In iuţeala mişcării sale. 
Eacăl.stă.—„In mijlocul vostru stă acela pe care voi 
nu-1 ştiţi." 
In dosul zidului nostru.— In dosul casei noastre pă-
mânteşti, nevăzut de ochii trupeşti. 
2:10. Prin fereastră se uită.—Prin ferestrele 
sufletului, ochii pricepere!. 
Printre gratii caută.—Prin paralelele şi 
descoperirile sfintei Scripturi el se înfăţişează iubitei 
Sale. 
Iubitul meu luat-a cuvântul.—„Puneţi voi aceste 
cuvinte în urecEacă-1hile voastre." „Urechile tale vor 
auzi o voce tare înapoia ta." 
Şi mi-a zis.— Prin cuvintele profeţilor şi apostolilor. 
Scoală-te amica mea.—„Scoală-te, scoală-te, 
îmbracă-te cu puterea ta, Sioane: îmbracă vestmintele 
tale cele măreţe."—Isaia 52:1. 
2:14. Porumbiţa mea.—Mireasa se adresează 
gloriosului Domn. 
Ce stai.—Deadreptul în ele, şi stăpân asupra lor. 
In crăpăturile.—Aparentele răni sau vătămări. 
Stâncilor.—împărăţia;  peatra netăiatâ de mâni de 
om. 
Ia adâncurile prăpăstiilor.—.Colturile întunecoase 
ale experienţelor vieţii, în care de multeori tremurăm 
şi ni-e teamă. 
Lasă-mă să văd fata ta.—„Când mă voi trezi în ase-
mănarea Ta, voi fi cu totul şi pe deplin mulţumit." 
Lasă-mă să aud vocea ta.—„Oile îi urmează lui; 
pentru-că îi cunosc vocea sa." 
Căci dulce este vocea ta.—„Harul este vărsat pe 
buzele Sale." 
Şi plăcută este fata ta.—„Doresc Tată ca aceştia să 
fie acolo unde voi fi Eu, ca ei să vadă mărirea Mea." 
2:15. Pindeti-ne vulpele.—Ridicaţi de la voi 
greşelile viclene, ce-şi au obârşia în mintea 
înşelătoare a trupului. 

Vulpele cele mici.—începuturile tainice ale 
păcatului, cu gândul. 
Ce strică viile.—Ce ne împiedecă să aducem roadele 
iubi-rei atât de preţioase în ochii Săi. 
Căci viile noastie.—„Eu sunt viia cea adevărată, iar 
voi coardele." 
înfloresc.—Au început a rodi, care se coc minunat in 
ochii Tatălui. 
2:16. Al meu este iubitul meu.—„Capul nu poate 
spune picioarelor, n-am lipsă de voi." 
Şi eu al Lui sunt.—„Dacă va fi zis piciorul, fiindcă 
nu sunt mână, nu sunt din corp, nu pentru aceasta nu 
este din corp.-- 
El paşte.—împrăştie favorurile sale spirituale. 
Printre crini.—„Uitati-vă la crinii câmpului cum 
cresc; nu se ostenesc nici nu torc." 
Până la răcoarea zilei.—Până se vor revărsa deplin 
zorile diminetei lui Christos. 
Când umbrele.—Domnia păcatului şi a morţii. 
Fug.—Se depărta pe vecie.—Apoc. 21-3-4. 
Intoarce-te, iubitul meu.—Ascunde-te şi mai pe 
departe de ochii lumei. 
Aleargă ca gazela, ca puiul de cerb.—Sărind din 
munte  
În munte—zdrobind sub călcâiul picioarelor sale iuţi 
împărăţie după împărăţie. 
 Preste munţii.—Domniilor păgâne. 
Despărţirei.—împărăţiile ce mă despart pe mine şi te 
despart pe Tine de domnia Ta făgăduită demult. 
3:1. In patul meu.—Patul crezului meu, din care 
numai acum am fost ridicat (Luca 17:34), în care se 
mai găsesc încă mulţi. 
Noaptea.—Pe când mă aflam încă în întunecime în 
ce priveşte măreţul plan al lui Dumnezeu. 
Căutat-am.—Am căutat tovărăşie strânsă cu el.  
Pe cel ce iubeşte sufletul meu.—„Cine iubeşte tată 
sau mumă, fiu sau fiică, mai mult decât pe mine, nu 
merită să fie ucenicul meu."  
Căutatu-1-am.—Pe Christos, Mirele ceresc.  
Dară nu 1-am găsit.—De sigur nu; cât de absurd ar 
fi din partea mea să aştept să-1 întâmpin pe Mire, eu 
fiind încă în pat, dormind adânc. 
Deci sculatu-m-am.—Patul crezului meu era 
nemultu-mitor: „In patul scurt nu te poţi întinde, şi cu 
plapoma îngustă nu te poţi acoperi." 
Şi am cutreerat cetatea.—M-am interesat în 
activităţile creştinătăţii. 
Stradele.—Am luat parte la afacerile guvernărilor 
lor. 
 Şi uliţele.—M-am  asvârlit în plăcerile lor—„căi 
vesele şi albe", ş. a. m. d. 
Şi am căutat.—Să-mi aflu locul liniştei. 
Pe cel ce iubeşte suiletul meu.—După care sufletul 
meu mult doreşte. „Acei care am crezut am şi intrat 
în repausul Său." 
Căutatu-lam.—Am căutat odihna inimei pe toate 
căile acestea. 
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Dară nu 1-am aflat—„Şi voi face să înceteze dintre 
dânşii [creştinătatea nominală] vocea bucuriei şi 
vocea veseliei, vocea de mire şi vocea de mireasă." 
3:3. Aflatu-m-au.—M-au tras sub influenta lor. 
Păzitorii.—Preoţii creştinătăţii, Babilonul—„cetatea 
cea mare." Apoc. 17:5, 18, 10. 
Ce umblă prin cetate.—Creştinătate; Babilon—
„cetatea cea mare." 
Şi i-am întrebat.—Fiind interesat în venirea a doua a 
Domnului. 
N-aţi văzut.—Aţi recunoscut voi faptul prezenţei 
Mirelui? 
Pe cel ce iubeşte sufletul meu.—Dar nu mi s-a 
răspuns nimic, din pricina că „orbi sunt păzitorii săi; 
toţi sunt fără înţelegere; toţi câni muţi, neputând să 
latre." 
3:4. Şi abia am trecut.—„Deşi nu este departe de 
noi." 
Pe lângă ei.—M-am deslegat, descătuşat de către 
orice sistem omeuesc. 
Şi am [şi] aflat.—Am găsit dovezile prezenţei Sale.  
Pe cel ce iubeşte sufletul meu.—Pe care de atâta 
vreme l-am căutat. 
Apucatu-1-am.—„Păzeşte bine ceea ce ai, ca 
nimeuea să nu ia coroana ta." 
Şi nu 1-am lăsat.—„Nu te voi lăsa să pleci, până nu 
mă vei binecuvânta." 
Până ce nu 1-am adus.—Intovărăşindu-1. 
In casa mamei mele.—Cortul antitipic al Sarei. 
In camera.—Cerul însuş. 
Celei ce m-a născut.—Legământul Sarei; legământul 
întărit prin jurământ. 
3:5. Fete.—Copii mărturisiţi, creştinii. 
Ale Ierusalimului.—împărăţia lui Dumnezeu. 
Vă jur.—Trebue să vă dau vestea aceasta. 
Pe gazele.—Lucrurile ce le aveţi mai preţioase. 
Şi pe căprioarele.—Lucrurile cari le socotiţi ca celea 
mai drăgălaşe, prin urmare simbolul bisericilor, 
spitalelor, bibliotecilor şi toate instituţiunile voastre 
de binefaceri. 
Câmpului.—Lumea, ordinea actuală de lucruri. 
Nu treziţi.—Nu încercaţi a o răscoli. 
Şi nu deşteptaţi iubirea.—Pentru cele lumeşti. 
Căci de sine va veni.—„Nu vă îngrijiţi pentru 
sufletul vostru ce să mâncaţi şi ce să beţi, nici pentru 
corpul vostru cu ce să vă îmbrăcaţi. Oare sufletul nu 
este mai mult decât hrana şi corpul mai mult decât 
îmbrăcămintea?" Când el va sta sus să-şi ia 
stăpânirea, atunci va fi „un timp de strâmtorare cum 
încă niciodată n-a fost", în decursul căruia toate 
lucrurile frumoase, asupra cărora s-a îndreptat inima, 
vor peri.  
3:6. Cine este acesta ce se ridică.—Poporul 
mărturisit al Domnului vorbeşte astfel despre 
dovezile venirei a doua a Domnului. 
Din deşert.—Sosind timpul de strâmtorare ei 
recunosc că venirea a doua a Domnului, promisă de 

multă vreme, este un fapt îndeplinit. 
Aceşti stâlpi de fum.—Groaznică maiestate, hotărît, 
puternic şi nevăzut. „Şi voi da minuni în cer sus şi 
semne pe pământ jos, sânge şi foc şi nor de fum.-- 
Parfumaţi cu mir.—Unşi cu înţelepciune. 
Şi tămâie.—Preamărire lui Iehova. 
Şi cu toate dresurile.—Toate elemeutele ce 
alcătuiau oleiul sfânt pentru ungere, simbolul 
spiritului sfânt. 
Neguţătorilor de aromă.—Apotecarul; Tatăl ceresc. 
„Dumnezeu îi dădu Spiritul fără măsură." 
3:7. Iacă pătaşca.—Locul ultimei sale odihne; şi al 
odihnei noastre. 
Lui Solomon.—Tipficând pe Christos în mărire. 
Şasezeci de viteji.—Şasezeci de secole în decursul 
cărora s-a permis răul în lume. 
Îl înconjoară.—Stând între poporul lui Dumnezeu şi 
repausul făgăduit de el. 
Din cei mai tari.—De neînvins, neputând fi mişcaţi. 
A lui Israel.—Poporul lui Dumnezeu. Toate 
veacurile stau în slujba lui Dumnezeu, perândându-se 
spre îndeplinirea voiţei Sale suverană. 
3:8. Toţi încinşi cu săbii.—începând cu omorîrea lui 
Abel, toae veacurile au fost pline de vărsări de sânge. 
Deprinşi la resbel.—Războiul a fost chestiunea cea 
mai importantă a fiecărui veac. 
Fiecare cu sabia.—Fiecare veac şi-a avut 
instrumeutele sale de resbel. 
La coapsă.—Gata pentru întrebuinţare la cea mai 
mică provocare. 
De teamă.—Războiul mondial şi cel care are să 
izbucnească se datoresc lipsei de încredere şi temerii 
unul de altul. 
Nopţei.—Timpul îngăduirii răului; timpul pentru 
motivele întunecate şi faptele rele. 
3:9. Făcutu-şi-a regele Solomon.—Tipul lui 
Christos în mărire. 
Pătaşca.—Appiryon, un palanchin; un car măreţ 
pentru primirea şi intrarea reginei în cetatea regească, 
în care regele pleacă înaintea ei; tipificând carul de 
foc care l- a ridicat pe Ilie de la stările pământeşti: 
măreaţa privelişte cu care se va sfârşi veacul prezent. 
Din lemnul Libanului. — Sfinţii. Templul tipic a 
fost clădit, în parte, din lemn de cedru şi brad, tăiaţi 
de pe muntele Libanon. 
3:10. Stâlpii ei făcutu-i-a. — Colţurile care stau 
imediat de la locul cel mai de mare cinste. 
De argint.--Turma cea mare 
Răzimătoarea ei.-Bolta de deasupra ..Ca în toate să 
fie el cel dintâi." 
De aur. — Natura dumnezeească. 
Şi  şezătoaiea  ei. — Scaunul,  tronul  preoţimei 
regeşti. 
De purpură. — Regalitate. 
Lăuntrul ei. — Inima din ea. 
Fiumos împodobit. — Cu iubire, până şi pentru 
duşmani, neamicii ei. 
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De fetele Ierusalimului. — împărăţia lui Dumnezeu. 
3:11. Eşiţi. — „Eşiti  afară dintr-însa poporul meu" –
din Babilon. 
Fetele Sionulni. — Poporul meu, poporul lui 
Dumnezeu; cei consacraţi. 
 Şi priviţi la regele Solomon. — „Când se va arăta 
ştim că-l vom vedea aşa după cum este.- 
Cu cununa. — Coroana vieţii; natura dumnezeească. 
Cu care l-a încununat. — Mărire şi onoare. 
Mamă-sa. — Legământul Sarei. 
In ziua. — Rusaliilor. 
Cununiei sale. — Când antitipicul Eliazar a fost 
primit de Rebeca antitipică. 
Şi în ziua. — Care e acum aproape, laudă Domnului! 
Inveselirei inimei Iui. — Când nunta Mieluşelului 
are loc.„Fericiţi sunt cei chemaţi la nunta 
Mieluşelului." 
 4:1. Eacă frumoasă eşti. — Domnul să adresează 
din nou Miresei sale. 
Amica mea. — „Nimeui nu  are o iubire mai mare  
ca aceasta, ca cineva să-şi pună sufletul pentru 
prietenii săi." 
Eacă frumoasă eşti. — „Astfel va dori Regele 
frumuseţea ta." 
Ochii tăi sub vălul tău sunt ca ochii de porumbiţă. 
— ,,Intelepciunea de sus care întrece orice ştiinţă."—
omenească. 
Părul tău.—Părul este dat femeii pentru acoperire si 
este podoaba ei. Dreptatea lui Christos este 
acoperirea Miresei, şi este spre mărirea ei. 
Este ca o turmă de capre.—Des, foarte bogat. 
Ce poposesc pe muntele Galaad.—Turmele de 
capre de pe muntele Galaad sunt de o mărime 
neobişnuită până în ziua de azi. 
4:2. Dinţii tăi.—Mestecătorii, măcinătorii şi 
consumatorii hranei spirituale. 
Ca o turmă de oi.—Puşi în rând frumos. 
Tunse.—Când buzele sunt deschise. 
Ce ies din scăldătoare.—Curăţiţi prin mântuire. 
Care toate nasc gemeni.—Niciuna nu e fără 
pereche. 
Şi între cari nici o stearpă nu se găseşte.— Fiecare 
credincios consacrat este logodit cu Christos.—2 Cor. 
11:2. 
4:3. Ca firul de purpură.—Precum firul de purpură 
al mântuire! este întretăsut dealungul Cuvântului lui 
Dumnezeu, tot aşa e şi cu tine; pe buzele tale se 
găsesc pururea cuvintele mântuirei. 
Sunt buzele tale.—„Deschide Doamne uşa gurei 
mele!" „Gura mea te va lăuda cu buze de bucurie." 
Şi gura ta plină de dulceaţă.—„Cuvântul meu va 
picura ca rouă." 
Ca bucăţele de rodii.—Rodia întruneşte în chip 
curios gusturile tuturor fructelor. Ea ilustreză astfel 
bine mintea cea nouă, care, sub înrâurirea Spiritului 
sfânt, duce la desăvârşire roadele iubirei, suma 
tuturor însuşirilor creştineşti. 

Arată-se obrajii tăi.—Mintea, mintea nouii creaturi, 
se poate asemăna prin aceasta. 
Sub vălul tău.—Dincolo de văl; acum ascunse de 
vălul de carne. 
Gâtul tău.—voiţa de a purta sarcina. 
Ca turnul de armură.—Desemnat să încapă, să 
scutească pe mulţi. 
Al lui David.—Tipul Bisericei militante sau 
războitoare. 
Zidit pentru paza armelor sale.—Armătura lui 
Dumnezeu descrisă la Ef. 6:10-18. 
De care atârnă o mie.—„Şi fiecare dintre voi va 
alunga Pe o mie."—Deut. 32:30. 
Cele două ţiţe ale tale.—„Ca să sugeti şi să vă 
săturaţi din ţâţele mângâierilor lui; ca să sugeti, şi să 
vă desfătaţi din plinătatea mărirei lui."—Isa. 66:11. 
Ca doi pui.—Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, 
puternic şi pătrunzător. 
De gemeai.—Scripturile Vechiului şi Noului 
Testament sunt una atât în scop cât şi în Spirit. 
A unei gazele ce paşte între crini.—„El conduce pe 
cei umiliţi în dreptate, şi învaţă pe cei umiliţi calea 
lui." 
4:6. Cătră răcoarea zilei.—Ziua Milenială. Aci 
vorbeşte Mireasa. 
Când umbrele.—Din valea umbrelor morţii în care 
umblăm acum. 
Fug.—Sunt trecute. 
Veni-voi la tine.—In spirit. 
Munte de mir.—împărăţia înţelepciunii. 
Şi colină de tămâie.—Laudă, adoraţie de inimă. 
4:7. De tot frumoasă eşti.—Nepătată, fără greşală, 
răspunde Domnul. 
Amica mea.—Iubirea Sa ni-se recomandă, deoarece 
„fiind noi încă păcătoşi, Chirtos muri pentru noi." 
Şi nici un cusur.—„Aceştia sunt acera care nu şi-au 
mânjit vestmintele lor, şi vor umbla cu mine în 
vestminte albe, fiindcă sunt destoinici. Biruitorul 
astfel va fi îmbrăcat: în vestminte albe." 
nu este în tine.—„Dacă ne mărturisim păcatele 
noastre, El credincios este şi ne iartă şi ne curăţeşte 
de orice păcat." 
4:8. De pe Liban.—Din starea ta de acum încă 
neterminată. Templul tipic era clădit, în-parte, din 
lemn de cedru şi de brad de pe Mt. Libanon; dar ei 
trebuiau să fie mai întâi tăiaţi şi ciopliţi pentru a 
putea fi întrebuinţaţi în templu. 
Vino cu Mine.—La moştenirea noastră cerească. 
Miieasa Mea.—Logodnica Mea. 
Cu mine pe Liban.—Şi voi numai tot acea cărare o 
străbateţi pe care am străbătut-o Eu. 
Cântă de pe vârful muntelui Amana.—Priviţi la 
ceru! Privirea de pe piscul acestui munte să zice că e 
nespus de măreaţă. 
De pe vârful muntelui Şenir.—[Care înseamnă pisc 
sau ascuţiş.] Priviţi dincolo de încercările aspre ale 
timpului de faţă.  



Taina  împlinită 

 

181 

 

Şi Hermon.—[Aspru şi prăpăstios]. Uitaţi-vă dincolo 
de cuvintele şi faptele neprieteneşti ce întâmpinaţi 
astăzi din partea lumii. 
Din vizuinile leiloi.—Astăzi vă aflaţi în vizuinile 
leilor; dar amintiţi-vă de leii lui Daniil, neputindioşi 
de a-1 vătăma pe el, dar dintr-o repezeală au sfâşiat 
pe toţi duşmanii săi. Satana umblă ca un leu răcnind; 
dar nici un leu nu va mai fi acolo. 
Şi din munţii.—împărăţiile lumei acesteia, ilustrate 
prin cele mai rele feare. 
Panterilor.—Papalitatea şi cei de un spirit cu ea. „Şi 
feara pe care o văzui era asemeuea unei pantere." 
4:9. Răpitu-mi-ai inima.—Mi-ai capturat-o prin 
Supunerea şi ascultarea ta. 
Sora mea, mireasa mea.—Mireasa lui Christos este 
şi soră, întrucât Tatăl său este Tatăl lor; mamă-sa, 
Legământul Sarei, este şi mama lor. „Noi, fraţilor, ca 
şi Isaac, suntem fii făgăduinţei.-- 
Răpitu-mi-ai inima numai cu o căutătură a 
ochilor tăi.— Fiindcă toată privirea ţi-ai îndreptat-o 
spre mine. „Dacă ochiul tău este curat, tot corpul tău 
va fi luminos."—Mat. 6:22. 
Numai cu un lăntuşor al gâtului tău.—Cu lanţul 
servi-tutei tale; consacrarea de a îndeplini serviciul 
Regelui celui mare. 
4:10. Cât de dulci sunt desmerdăiile tale.—Cât de 
valoroase şi frumoase sunt formele expresiunei lor. 
Sora Mea, Mireasa Mea.—Fata Tatălui Meu, 
Logodnica Mea. 
Cu cât mai plăcute.—Sunt căile tale în care-ţi arăţi 
de-votatiunea faţă de Mine. 
Decât vinul.—Decât învăţăturile tale, dintre cari 
unele au fost rău amestecate în trecut. 
Desmerdările taie.—Supunerea şi ascultarea prin 
care mă încânţi. 
Şi mirosul.—Parfumului dulce. 
Parfumurilor tale.—Oleiul sfânt;  spiritul sfânt. 
De cât toate aromele.—Decât toate celelalte virtuţi. 
4:11. Mireasa mea, fagurii picură din buzele 
tale.—Prin rugăciuni şi cântări de laudă spre mărirea 
Tatălui care mi-te-a dăruit. 
Miere.—Cunoştinţă adâncă a Cuvântului Meu. 
Şi Lapte.—„Laptele Cuvântului lui Dumnezeu." 
Sub limba ta.—Pururea gata să-1 împărtăşeşti celor 
doritori 
Şi mirosul.—Parfumul dulce. 
Vestmintelor tale.—Haina dreptăţii pe care o 
primim de la Christos. 
Ca mirosul Libanului.—Locul de unde s-au luat 
lemnele pentru clădirea antitipicului templu. 
4:12. Grădină închisă eşti.—O grădină a inimei, 
faţă de toţi închisă, afară de Mine. 
Sora mea, miieasa mea.—Fecioara Tatălui Meu, 
Logodnica Mea. 
Eşti izvor închis,—„Şi apa pe care o voi da lui, se va 
face într-însul izvor de apă curgând în viata 
vecinică." 

O fântână sigilată.—Sigilată cu înseşi pecetea 
Regelui, până când va sosi timpul ca toate izvoarele 
acestea să fie împreunate într-un râu mare de apă al 
vieţii din care se vor adapă toate neamurile. 
4:13. Vlăstările tale sunt.—Plantele din grădina 
inimei tale sunt ilustrate prin— 
O grădină de rodii.—Rodiile întrunesc în mod 
curios gusturile tuturor fructelor; şi reprezintă astfel 
iubirea care e suma tuturor virtuţilor creştineşti. 
Cu fructe plăcute.—Alese însuşiri creştineşti. 
4:14. Chiparoşi.—Repaus, încredere, siguranţă. 
Şi narde.—Devoţiune, cucernicie care dă un miros 
plăcut, duoă cum se arată din cutia de alabastru a 
Măriei. 
Narde şi şofran.—Cucernicia mirositoare şi 
suferinţe îndelungate. 
Trestie mirositoare şi scorţişoară.—Cunoştinţă şi 
pricepere. 
Cu tot soiul de tufari de tămâie.—Laudă, 
adoraţiune din inimă. - 
Mir şi aloe.—Cunoştinţă şi răbdare. 
Cu toate aromele cele alese.—Toate celelalte 
însuşiri ale caracterului creştinesc. 
4:15. Fântână.—In mijloc. 
A gradinei.—Frumoasă, curată, verde, şi dătătoare 
de viată. 
Isvor de  apă vie.—Invigorarea lumei întregi din 
noua vârstă. „Şi apa pe care o voi da lui, se va face 
într-însul un izvor de apă curgând în viaţă vecinică." 
Ce curge din Liban.—Curată, împrospătătoare. 
4:16. Deşteaptă-te, crivăţule.—Furtuni de 
adversitate. Mireasa vorbeşte. 
Şi ridică-te vântule de miazăzi.—Adieri 
mirositoare. 
Abureşte giădina mea.—Grădina inimei mele, în 
care mă străduesc să desvolt cele mai plăcute fructe 
Domnului meu. 
Ca să cuigă.—Să le vadă Domnul meu şi alţii. 
Aromele sale.—Aroma faptelor bune, cuvinte 
frumoase şi gânduri nobile. 
Vie iubitul meu.—Mirele, Christos. 
In grădina Sa.—Să intre în inima mea. 
Să mănânce.—Să şi-o însuşească, spre trebuinţa şi 
plăcerea Sa. 
Fructele Sale cele plăcute.—Fructele iubirei, pe care 
dânsul le-a cultivat în lăuntrul meu. 
5:1. Venit-am.—Răspunde Domnul. 
In grădina Mea.—Am primit învitarea ta ca să vin şi 
să-mi fac locaş cu tine. 
Sora Mea, mireasa Mea.—Fata Tatălui Meu, 
logodnica Mea. 
Smuls-am smirna Mea.—înţelepciunea, de obicei 
rezultatul experienţelor amare. Smirnă înseamnă 
amar. 
Cu plantele mele mirositoare.—Părţile dulci şi 
mirositoare ale Spiritului sfânt. 
Mâncat-am.—Am primit, mi-am  însuşit, am 
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consumat. 
Fagurii Mei.—Sacrificiile aduse mie de bună voie. 
Şi mierea Mea.—Cu sacrificiile de laudă aduse de- 
tine, iubita Mea. 
Băut-am vinul Meu.—Am luat seamă că tu înveţi 
învăţăturile Mele. 
Cu laptele Meu.—Am băgat de seamă de asemenea 
chipul şi Spiritul cu care prezinţi laptele Cuvântului 
acelora ce încă nu sunt atât de înaintaţi. 
Mâncaţi amicilor.—Domnul se adresează lumei 
lipsite. 
Şi beţi şi îmbătaţi-vă iubiţilor.—,O voi toţi cei 
însetaţi, veniţi la ape; şi cei ce n-au argint, veniţi, 
cumpăraţi, şi mâncaţi; da, veniţi cumpăraţi vin şi 
lapte, fără argint şi fără preţ."—Isaia 55:1. 
5:2. Dormit-am.—„întârziind Mirele, dormitară 
toate şi dormiau." Clasa fecioarelor nebune vorbeşte 
aici. 
Dară inima mea veghea.—Cu inima, fecioarele 
nebune sunt credincioase Domnului.  
Vocea iubitului.—Ea recunoaşte semnele sosirii a 
doua a Domnului. 
El bate.—„Iată stau la uşă şi bat."—Apoc. 3:20. 
Şi zice, deschide-mi.—„Dacă va fi auzit cineva 
glasul meu şi va fi deschis uşa, şi eu voi intra la 
dânsul şi vom cina cu dânsul şi el cu Mine. 
Sora Mea, amica Mea.—Fecioarele nebune sunt fete 
ale aceluiaş Tată, şi se nasc deasemeuea sub 
legământul Sa-rei; însă Domnul nu se adresează lor 
prin cuvântul logodnică. [In locurile de mai înainte 
unde se repetează: „sora Mea, amica Mea", în textul 
original să spune" sora Mea, logodnica Mea", pe 
când aici, referindu-se la Fecioarele nebune, să 
adresează: „sora mea, amica mea."] 
Porumbiţa Mea, neprihănita Mea.—-Turma cea 
mare este curată prin intenţiunile inimei sale:  
 Căci capul.—Ca unul care „se va deosebi făcând vot 
de Nazareu de a se înfrâna Domnului." 
Este plin de rouă.—Răcoare, putere. „Iţi va fi atunci 
rouă tinereţelor tale.-- 
Buclele Mele.—„In toate zilele cât tine votul 
Nazareului său, briciul pe capul lui să nu treacă; până 
ce nu se vor împlini zilele închinării sale Domnului; 
sfânt să fie; şi părul capului său sa-1 lase să crească." 
Pline de picăturile.—Experienţele. 
Nopţei.—Consacrarea mea lui Dumnezeu a fost 
statornică, în tot timpul noptei întunecate cât am trăit 
în lume. 
5:3. Dară m-am despoiat.—Le-am pus în mod 
vremelnic la o parte, răspund fecioarele nebune. 
De vestminte.—Haina de nuntă pe care Tu mi-ai dat-
o.— W. T. "19-365. 
Cum.—Cum s-ajung eu în starea aceea fericită pe 
care o îmbucură creştinul cel adevărat? întreabă 
Fecioarele Nebune. 
Să mă îmbrac iarăşi.—Cum să-mi înalbesc eu 
vestmântul pe care eu singură l-am pătat. „Păzeşte şi 

ţine bine ceea ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia coroana ta.-- 
Spălat-am picioarele mele.—Sunt un membru 
cinstit al bisericei, am trecere bună şi sunt văzut. 
Cum să Ie feştelesc iarăşi.—Cum să-mi părăsesc 
patul credinţei mele şi să ascult de chemarea Ta, ca 
să ies din Babilon?—Apoc. 18:4. 
5:4. Intins-a iubitul meu.—In marea Sa iubire şi 
milă pentru mine. 
Prin crăpătura uşei.—Făcu zgomot cu ceasul 
vremii, ară-tându-mi timpurile, epocile, a căror 
îndeplinire decurge acuma. 
Mâna sa.—A întrebuinţat puterea Sa. 
Şi tot lăuntrul meu.—Inima mea. 
S-a mişcat pentru dânsul.—S-au pus în mişcare 
pentru acţiune, însă prea târziu pentru a intra cu El la 
nuntă. 
5:5. Sculatu-m-am.—M-am trezit la activitate. 
Să deschid iubitului meu.—Tocmai în momentul 
când uşa să închise şi secerişul era trecut. 
Şi mâinile mele.—Care ţineau cheile Bibliei, 
Studiile în Scripturi. 
Picurat-au smirnă.—înţelepciune, culeasă din 
Studiile în Scripturi, până acolea neluate în seamă. 
Şi degetele  mele.—Trăsăturile dovezilor profetice. 
Smirna cea plăcută.—O cunoştiintâ a tuturor 
lucrurilor preţioase a adevărurilor de fată. 
Pe mânerul zăvorului.—Trăsăturile de timp ale 
planului divin, zugrăvit şi deschis prin Studiile în 
Scripturi. 
5:6. Deschis-am Iubitului meu.—După ce lucrul 
secerişului să terminase. 
Dară Iubitul meu.—Ţinându-se de cele ce spuse. 
Se dusese, fugise.—Iar „cei gata intrară cu dânsul la 
nuntă, şi se închise uşa."—Mat. 25:10. 
Sufletul meu, se topia când el vorbia.—Cât de 
nebună eram eu atunci când El apela la mine prin 
atâtea Turnuri de Veghere, Studii şi cărţi prin care mă 
îndemna la credin-cioşie, zel şi sîrguinţă? Puţin îmi 
păsa atunci; ce nebună am fost. 
Cautatu-l-am.—„Luptat4-vă ca să intraţi prin poarta 
cea strâmtă, căci zic vouă, mulţi vor căuta să intre şi 
nu vor putea, îndată ce stăpânul casei se va fi sculat şi 
va fi închis uşa."—Luca 13:24. 
Dar nu 1-am aflat.—„Eu sunt Cel care închide, şi 
nimeni nu va deschide."—Apoc. 3:7. 
Chematu-1-am.—„Zicând:   Doamne, deschide-ne." 
Dară nu mi-a răspuns.—Iar el răspunde:  „nu vă 
ştiu  de unde sunteţi", nu vă cunosc ca vrednice 
pentru a fi Mireasa Mea. 
Aflatu-m-au.—Observară alergarea mea pentru 
primirea adevărului prezent şi deosebirea mea de 
sistemele lor. 
Păzitorii.—Şi anume păzitorii din Sion, popii. 
Ce cutreerau cetatea.—Creştinismulu nominal. 
5:7.  Bătutu-m-au.—„Ca prin  săgeţi,   cu   cuvintele   
lor amare, care săgetează întru ascuns pe cel fără 
prihană." 
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Şi m-au rănit.—Mi-au rănit reputaţia. 
Păzitorii.—Autorităţile civile. 
Zidurilor.—Stăpânirile guvernamentale, care menţin 
şi susţin cu forţa creştinismul apostat. 
Vălul mi-au rupt.—Au fost aţâţate să mă distrugă, 
să mă facă să trec dincolo de văl. 
5:8. Fete ale Ierusalimului.—Toţi care mărturisesc 
a-1 iubi pe Domnul. 
Vă jur.—Urmează mai departe clasa Fecioarelor 
Nebune. 
De veţi afla pe Iubitul meu.—Dacă voi înşi-vă 
aşteptaţi ca să faceţi parte din clasa miresei. 
Spuneti-i.—In numele meu. 
Căci sunt bolnavă de iubre.—înfometată după 
tovărăşia Lui, dornică să-i văd faţa, deşi nu i-am 
deschis îndată când mi-a bătut la uşă. 
5:9. Ce, oare Iubitul tău.—Vorbeşte acum poporul 
mărturisit al Domnului din sistemele nominale. 
Este mai mult decât un altul.—Pentru ce este 
pentru voi Christos mai mult decât pentru mine? O 
altă interpretaţie: Unii care mărturisesc a fi creştini 
nu se sfiesc a spune pe faţă că Christos nu a fost mai 
mult decât Budha, Con-fucius, Mohamed sau Moise? 
O tu cea mai frumoasă dintre femei.—Creştinii 
mărturisiţi încep aşi da seamă că cei din urmă dintre 
concepuţii de spirit îi părăsesc.—Psalm 12:2. 
 Ce, oare Iubitul tău.—Pentru tine. 
Este mai mult decât un altul.—Care-1 ia pe 
Christos numai pe buze, dar încolo este cufundat în 
teorii păgâneşti. De ne juri astfel.—Mi-ar plăcea să 
înţelegem cauzele: 
de ce eşti tu atât de adânc interesată şi abătută, şi stă-
rueşti în a ne spune: „Secerişul a trecut, vara s-a 
terminat, iar noi am rămas nemântuiţi." 
5:10. Alb.—„Curat, fără răutate, fără pată, deosebit 
de păcătoşi", şi mai pre sus decât cerurile. Clasa 
Fecioarelor Nebune răspunde poporului numai prin 
pretindere creştini. 
Şi rumen este iubitul meu.—Perfect în ascultare, 
cre-dincioşie şi dragoste. 
Ales.—Stegar sau cel dintâi între mulţi. 
Intre zeci de mii.—Urmaşii Săi războinici, Turma 
cea Mică. 
5:11. Capul Său.—„Şi pe dânsul îl dete cap 
Bisericii, ca una care este corpul Lui, plinitura celui 
care împlineşte totul în toate." 
Este ca aurul cel mai curat.—„Care singur are 
nemurirea." 
Buclele Sale ca ramurele de palmier.—Consacrarea 
Sa fu desăvârşită şi complectă. 
Negre ca corbul.—Rămânând credincios până la 
moarte. 
5:12. Ochii săi.—-înţelepciunea. 
Sunt, ca porumbeii.—Curaţi, pacinici, blânzi. 
La curgerile apelor.—Veghind canalurile curgerii 
adevărului. 
Scăldaţi în lapte.—Elementele de căpetenie ale 

adevărului. 
Puşi în ferecături.—Totul în perfectă armonie. 
5:13. Obrajii Lui.—Ţinuta Sa faţă de mine. 
Sunt ca straturile de flori.—Personificarea oricărei 
virtuţi şi oricărei graţii. 
Mirositoare.—Turnuri de parfumuri, flori întinse pe 
zebrele; răspândind o frumuseţe şi un miros ce atrage 
atenţia tuturor. 
Ca tufarii înalţi.—Rodul unui caracter perfect 
desvoltat 
Plini de aromă.—Unde harul creştinesc abundă, 
graţiile se răspândesc. 
Buzele Sale ca crinii.—Vorbele sale modeste, 
frumoase şi dulci. „Niciodată n-a vorbit un om cum 
vorbeşte omul acesta." 
Ce picură smirna ce se revarsă.—Picurând 
înţelepciunea cerească. „Să picure ca rouă Cuvântul 
Meu." 
5:14. Măinele Sale.—Reprezentate în desfăşorarea 
sau întoarcerea unui sul de hârtie sau pergament. 
Ca un sul de ani.—Se acomodează sulului sau 
tuiului, care reprezintă planul lui Dumnezeu.-Apoc. 
5:1, 2. 
Ferecat cu chrisolit.—înţelepciunea cerească.—
Vezi Vol. 7. pag. 394. 
Corpul Iui.—Capul şi corpul, Domnul şi biserica. 
Ca un chip de fildeş.—O vedenie frumoasă. 
Acoperit cu safir.—Credincioşie. „Şi văzură pe 
Dumnezeul lui Israel; şi sub picioarele Lui era ca un 
lucru de safir, lucitor ca însuş cerul, când este senin." 
5:15. Picioarele lui.—Membrii care au dus sau 
purtat lucrul corpului. 
Ca stâlpii de marmură.—„Biruitorul îl voi face 
stâlp în templul Dumnezeului meu.-- 
Puşi pe pedestal.—Pe picioare; membrile-picioare. 
De aur curat.—„Cat de frumoase sunt pe munţi 
picioarele Celui ce dă în ştire binele." 
Priviiea sa.—Zâmbetul de gratie. 
Ca Libanul.—Curată,  întăritoare, improspătătoare. 
Un tânăr asemenea cedrului.—Posedând viata 
eternă. 
5:16. Dulce de tot.—„Toţi mărturisiau despre dânsul 
şi se mirau de cuvintele minunate ce eşiau din gura 
Lui." 
Este gura Sa.—Cuvântul Său. „Omul nu va trăi 
numai cu pâine, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui 
Dumnezeu." 
Cu totul plăcut este El.—Este cu neputinţă a descrie 
toate desăvârşirile Sale;.El este totul ce poate fi de 
dorit. 
Aşa este Iubitul meu.—Acesta e unicul pe care eu îl 
iubesc. 
Aşa este amicul meu.—„Aflat-am un amic, şi încă 
ce fel de amic!" 
Fete ale Ierusalimului.—O, voi care sunteţi numai 
cu numele a Lui. 
6:1. Unde s-a dus Iubitul meu.—După închiderea 
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uşii; cei ce au fost numai cu numele a lui Christos, 
vor începe să bage în seamă vestea Fecioarelor 
Nebune. 
O tu, cea mai frumoasă dintre femei.—Voi cei care 
mai sunteţi încă cu mintea spirituală printre noi. 
încotro s-a înturnat Iubitul tău.—Deoarece ne dăm 
seama că El a plecat dintre noi. 
Ca să-1 căutăm împreună cu tine.—„Daţi-ne din 
unt-de- 
 lemnul vostru, că se sting candelele noastre." „Totul 
va da omul pentru viaţa sa." 
6:2. Pogorîtus-a.—A doua Sa venire s-a împlinit. 
In grădina Sa.—Şi-a luat Mireasa la Sine. 
Inbitul meu.—Clasa fecioarelor nebune, deşteptate 
acum, îşi dau seama de cele întâmplate şi le explică 
creştinilor nominali. 
La straturile de flori mirositoare.—Pentruca să 
primească din grădina inimei ei dulcile părţi 
mirositoare ale Spiritului sfânt. 
Să pască în grădină.—Ca- să primească, să-şi 
însuşească fructele preţioase ale iubirei, bucuriei, 
păcii, suferinţei, gentileţei, bunătăţii, credincioşiei, 
blândeţei şi îndelung răbdării. 
Şi să culeagă crinii.—Să-i conducă pe cei umili ai 
Săi acasă; să adune clasa grâului în grânarul ceresc. 
6:3. A iubitului meu sunt eu.—Turma cea Mare nu 
poate uita că ea este preţuită în ochii Domnului. 
Şi iubitul meu al meu este.—„Departe faimă, 
onoare, Isus e al meu." 
El paşte între crini.—„El conduce pe cei umiliţi în 
dreptate, şi învaţă pe cei umiliţi calea Lui." 
6:4. Frumoasă eşti.—La inimă. Domnul se îndreaptă 
din nou către Mireasa Sa. 
Iubita mea.—„lubiţi-vă unul pe altul după cum Eu 
v-am iubit." 
Ca Tirza.—O plăcere. 
Plăcută ca Ierusalimul.—„Cetatea marelui Rege." 
Şi cumplită.—In biruirea răului. 
Ca cei ce se adun în jurul steagurilor.—împotriva 
unui duşman. 
6:5. întoarce ochii tăi de la Mine.—Priviţi modestia 
şi blândeţa Domnului. 
Căci ei mă turbură.—Cum se desfată Domnul 
arătând aprecierea Sa faţă de virtuţile Miresei Sale, 
deşi aceste nu  - sunt decât reflecţiuni slabe ale stării 
inimii ei. 
Părul tău.—Dreptatea. Părul i-a fost dat femeii 
pentru acoperire, şi este podoaba ei. Dreptatea lui 
Christos este acoperirea Miresei, şi este gloria ei. 
Este ca o turmă de capre.—Stufos, frumos, elegant. 
Ce poposesc pe Galaad.—Turmele de capre de pe 
muntele Galaad sunt de o mărime neobişnuită şi în 
ziua de azi. 
6:6. Dinţii tăi.—Mestecătorii, măcinătorii hranei 
spirituale. 
Ca o turmă de mioare.—In şir frumos.  
 Ce es din scăldătoare.—Curăţiţi prin mântuire. 

Ce toate nasc gemeni.—Es în perechi.  
Şi între cari nici o stearpă nu este.—Fiecare 
logodită fiind cu Christos, Mirele ei. 
6:7. Ca bucăţele de rodii.—Rodiile întrunesc gustul 
tuturor fructelor. Ele înfăţişează astfel mintea cea 
nouă; care, sub influenta spiritului sfânt, aduce la 
desăvârşire roadele iubirii, suma tuturor harurilor 
creştineşti. 
Arată-se obrajii tăi.—Mintea creaturei noui. 
Sub  vălul tău.—Dincolo de văl; acum acoperiţi prin 
vălul trupului. 
6:8. Şasezeci de regine.—Organizatiunile bisericei 
nominale, legate pe fată de capuri pământeşti. 
Şi optzeci de concubine am.—In taină încă şi mai 
mulţi îşi calcă legământul feciorii lor spirituale. 
Şi fecioare nenumărate.—Fecioare nebune, dar 
altfel curate cu inima. 
Dar numai aceasta.—Va împărtăşi gloria, mărirea şi 
nemurirea lui Christos. 
Este porumbiţa Mea, neprihănita Mea.—Fecioara, 
Mireasa lui Christos. 
Unde este la mamă-sa.—Legământul Sarei întărit 
prin jurământ. 
Cea mai aleasă.—Favorată în chip special. 
A celei ce a născut-o.—Sara antitipică. 
6:10. Fecioarele.—Copii mărturisiţi a lui Dumnezeu. 
Au văzut-o.—Au observat-o în timpul „descoperii 
fiilor lui Dumnezeu." 
Şi au fericit-o.—Numind-o binecuvântată. 
Reginele.—Cei admişi în mod deschis în bisericile 
lumeşti, ce stau în legătură cu guvernamentale. 
Şi concubinele au văzut-o.—Cei admişi astfel în 
mod tainic. 
Şi au lăudat-o.—Au recunoscut în urmă, că calea ei 
a fost cea bună şi că înălţarea ei e meritată. 
Cine e aceasta.—Mireasa. 
Ce se arată.—Ca razele strălucitoare ale Soarelui. 
Ca o auroră.—In dimineaţa milenială. 
Frumoasă.—Curată, dreaptă, sfântă, bună. 
Ca luna.—„Legea se îndeplineşte în noi cei care 
umblăm nu după carne ci după spirit." 
Curată.—Luminoasă,  glorioasă. 
Ca Soarele.—„Atunci drepţii vor străluci ca Soarele 
în împărăţia Tatălui lor." „Cine are urechi de auzit să 
auzâ." 
Şi cumplită.—In biruirea răului. 
Ca cei ce se adun în jurul steagurilor.—Contra 
unui duşman. 
6:11. Mă pogorîsem.—Ca urmare a înălţării Miresei. 
Vorbeşte Christos. 
In grădina cu nuci.—Grădina de inimi a clasei 
Fecioarelor Nebune. O grădină de nuci nu-şi produce 
aşa de repede fructele ca o grădină de flori, cu care se 
aseamănă grădina inimei Miresei. 
Ca să văd florile din vale.—Adecă a clasei ce nu s-a 
ridicat cu Mireasa până la înălţimile Pisgahului în ce 
priveşte credinţa, speranţa şi iubirea. 
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Să văd.—Rezultatele încercărilor lor în timpul strâm-
torării. 
De înverzeşte viia.—Să văd dacă este vre-o nădejde 
în desăvârşirea fructelor Spiritului. 
Şi de înfloresc rodiile.—Dacă caracterele lor s-au 
copt. 
6:12. Şi fără să ştiu.—Nu ştiu cum s-a întâmplat. 
Iubirea mea.—Plină de simpatie şi milă fată de ei. 
M-a prefăcut ca pe carele.—Grăbindu-mă la ei 
pentru ca să-i binecuvintez şi să le ajut în ceasurile 
lor de desperare. 
Lui Aminadab.—Poporul meu supus cu voia, 
Mireasa. 
Intoarce-te, întoarce-te.—„Intoarceti-vă, fii abătuţi; 
şi voi vindeca abaterile voastre."—Ier. 3:22. 
Şulamito.—[Tu cea schimbăcioasă], voi aţi fost 
întotdeauna nici reci nici calzi în iubire, speranţă şi 
credinţă. 
6:13. Intoarce-te, întoarce-te.—Ca Tatăl Meu şi Eu. 
Să te vedem.—Să zimbim asupră-ţi; să te 
binecuvântăm. „In urmă fecioarele, amicile ei, se 
aduc la Tine: cu bucurie şi veselie, intră în palatul 
Regelui."  
Au doară veţi privi la mine.—Merit eu această 
atenţie? 
Şulamita.—Clasa Feciorelor Nebune. 
Ca la fecioarele ce dănţuesc în chor.—Turma cea 
mică, care a jucat conform muzicei harfei Planului 
Divin atinsă de degetele Spiritului lui Dumnezeu. 
7:1. Cât de frumoşi sunt paşii tăi.—„Cât de 
frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce dă în ştire 
binele, celui ce face să se audă pacea." 
Cu încălţămintele tale.—„Şi încăltindu-vă 
picioarele cu pregătirea evangheliei păcii." 
Fecioară aleasă.—Fiica marelui Rege, Iehova. 
Rotundul copseler tale.—„Din care tot corpul bine 
împreunat şi împreună bine pus fiind săvârşeşte, prin 
orice simţire a dării creşterea corpului." 
Este ca colanul.—Cingătoare sau zgardă de mărgări-
tare. „Şi vor fi aceştia, zice Dumnezeu oştirilor, 
tesaurul meu, în ziua pe care o pregătesc." 
Lucrul de mână.-—„A lui Dumnezeu clădire sunteţi 
voi." 
De meşter.—„Toate lucrurile lui Dumnezeu sunt 
desăvârşite." , 
7:2. Buricul tău.—Sfoara buricului; prin care sunteţi 
legaţi de legământul făcut cu jurământ, legământul 
Sarei; sfoara credinţei. 
Este ca o cupă rotundă.—Forma desăvârşirii. 
Căreia nu-i lipseşte niciodată vinul.—Este plin de 
făgăduinţele dumnezeeşti. 
Pântecele tău.—Locul digestei spirituale. 
Ca un snop de grâu.—Hrană spirituală vârtoasă. 
încins cu crini.—Floricelele umilinţei şi blândetei. 
7:3. Cele două ţîţe ale tale.—„Ca să sugeti şi să vă 
săturaţi din ţâţele mângâierilor lui; ca să sugeti, şi să 
vă desfătaţi din plinitatea mărirei lui.--—Isa. 66:11. 

Ca doi pui gemeni de gazelă.—„Scripturile, 
Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi puternic." 
7:4. Gâtul tău.—Tocmit pentru purtarea poverilor de 
bună voie. 
Este ca un turn de fildeş.—Curat şi puternic. 
Ochii tăi.—înţelepciunea trimisă din cer. 
Ca iazurile din Heşbon.—Curaţi, adânc văzători. 
Lângă poarta Batu-Babilonului.—Liniştiţi şi 
pătrunzători. 
Nasul tău.—Mirosul pentru hrana spirituală. 
Ca turnul Libanului.—Mândru, înalt, nobil. 
Ce caută spre Damasc.—O privelişte a frumuseţii se 
înalţă înaintea noastră. „Ochii tăi văd o tară 
întinzându-se în depărtare." „Iar cel ce nu are acestea 
este orb şi scurt la vedere." 
7:5. Capul său pe tine.—Facultăţile de gândire, de 
cugetare. 
Ca Carmelul.—„Veniţi acum să ne judecăm zice 
Domnul; de vor fi păcatele voastre roşii ca carmâzul, 
face-se-vor albe ca omătul. Şi de vor fi roşii ca 
stacojul, vor ajunge albe ca lâna." 
Părul capului tău,—Cinstea femeii. 
Ca purpura.—Regalitatea, îmbrăcămintea dreptăţii 
lui Christos, pe care o poartă acuma Mireasa, va 
ajunge în sfârşit haină de regină. 
Un rege este încătuşat.—Capturat. 
In buclele tale.—Prinsoarea fericită a farmecelor 
Miresei Sale. 
7:6. Cât de frumoasă.—Frumoasă la inimă. 
„Măreţie este fiica Regelui în camera sa." 
Şi cât de plăcută.—Când noua făptură este în 
complectă stăpânire de sine. 
Eşti tu, iubito, în nuri.—Cine ne va despărţi de 
iubirea lui Christos?" 
7:7.  Statura ta.—Deplinătatea trăsăturilor  lui  
Christos. 
Seamănă cu palmierul.—înalt, drept. 
Ţâţele tale.—„Ca să sugeti şi să vă săturaţi din tHele 
mângâierilor lui." . 
Ca strugurii.—Ce inspiră hrană şi întărire pentru 
foame. Sugând vor fi mulţumiţi, şi se vor desfăta. 
7:8. Gândit-am.—Vorbitorul din vârsta mesianică 
este lumea. 
O de m-aşi putea sui în palmier.—„Şi mulţi vor 
zice veniţi să ne suim la casa Dumnezeului lui 
Iacob." 
Să apuc.—Să apuc viata vecinică. 
Ramnrele sale.—Pe membri ce se pleacă ca să mă 
ridice din mocirla şi groapa în care mă aflam. 
Şi fire-ar ţâţele tale.—Hrănind şi alăptând lumea 
înfometată din noua vârstă. 
Ca strugurii vitei.—Dând viată şi sănătate. 
Mirosul respirărei tale.—Mirosul pentru cele 
spirituale şi fericitele rezultate ce urmează. 
Ca de măr.—Hrana pentru cei flămânzi. 
7:9. Cerul gurei tale.—Unde se resfrâng laudele lui 
Dumnezeu. 
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Ca vinul plăcut.-Noul vin din împărăţie.  
Ce lunecă uşor gâtul.—„De acum înainte nu voi mai 
bea din rodul acestei vite, până ce nu voi bea cu voi 
din nou în împărăţia Tatălui meu." 
Iubitului meu.—Christos va fi atunci iubitul lumei. 
Şi face să vorbească.—„Sculati-vă şi cântaţi, 
locuitori ai ţărânei." 
Buzele celor adormiţi.—In moarte. 
7:10. Eu sunt a Iubitului meu.—Mireasa vorbeşte 
din nou. 
Şi El de mine doreşte.—„Astfel va dori Regele 
frumuseţea ta." 
7:11. Haide Iubitul meu.—Mireasa se adresează 
astfel Domnului ei după trecerea timpului de 
strâmtoare. 
Să eşim la câmp.—Pentru îndeplinirea misiunei de 
iubire , şi îndurare ce avem. 
Să petrecem în sat.—„Ai stăpânire peste zece 
cetăţi." „Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii." 
7:12. Dimineaţa ne vom duce.—In zorile zilei 
Mileniale. 
La vie.—Inimile oamenilor în general. 
Să vedem de a înflorit viţa.—Dacă este vre-o 
nădejde de fructe care să fie plăcute Tatălui. 
De s-au deschis florile.—Dacă oamenii au început a 
se apropia de Dumnezeu. 
Şi de au înflorit rodiile.—Dacă sunt semne de 
iubire, bucurie, pace, gentileţă, bunătate, blândeţe, şi 
dacă aceste au să se perfecţioneze. 
Acolo.—Când vei vedea cu câtă nemărginită răbdare, 
înţelepciune şi iubire am cultivat eu grădinile inimei 
oamenilor. 
Iţi voi da.—Te voi face să apreciezi deplin. 
Desmierdările mele.—Să-ţi arăt dragostea cu care 
eu te-am iubit. Până chiar şi biserica nu poate; 
aprecia pe deplin iubirea Domnului ei. 
7:13. Mandragorele răspândesc mirosul lor.—
Regenerarea lumei este aproape. 
Şi la uşa noastră.—Profeţii şi aleşii din vechime, 
sunt porţile prin care clasele restitutiunei vor intra la 
Mijlocitorul lor. 
   Sunt tot felul de fruce alese.—Bune, lăcomoase, 
plăcute. 
Nouă şi vechi.—Virtuţile pe care le cultivează 
Mireasa vor trebui însuşite şi cultivate şi sub stările 
schimbate din vârsta nouă. 
Ce eu Iubitul meu.—Pentru bucuria Ta. 
Ţi-am păstrat—Ca o parte din variatul plan al 
vârstelor. 
8:1. O de ai fi.—Domnul şi capul meu. Mireasa se 
adresează Domnului. 
Fratele meu.—Nu atât de nemăsurat mai sus decât 
mine în caracter şi stare. 
Care a supt ţâţa mamei mele.—Aşa ca să fim la fel. 
în uliţă de te-aşi găsi.—Dincolo sau liberă de casa 
trupului. 
Te-aşi săruta.—M-aşi simţi liberă să-ţi exprim 

marea iubire ce o am fală de Tine. 
Şi nimenea.—In astfel de împrejurări. 
Nu m-ar ţinea de rău.—După cum o fac acuma acei 
cari mă batjocuresc pentrucă sper la o aşa mare 
înălţare cum îmi promiţi Tu. 
8:2. Te-aşi duce şi te-aşi aduce.—Insă acuma numai 
tu singur eşti în stare să conduci. 
In casa mamei mele.—In cortul antitipicei Sara. 
Care m-ar învăţa.—„Şi vor fi toţi învăţaţi de 
Dumnezeu." 
Să te adap cu vin.—Cum să continuu aţi face 
plăcerea şi bucuria prin purtările mele, ca soaţa ta 
rânduită de Tatăl tău pentru vecie. 
Aromat.—Amestecat cu Spiritul sfânt. 
Şi cu mustul din rodiile mele.—Care înfăţişează 
rodul iubirii, suma tuturor virtuţilor creştineşti. 
8:3. O de ar fi stânga lui.—Puterea sa înfăţişată în 
cârmuirea tuturor lucrurilor spre binele meu. 
Sub capul meu.—Călăuzându-mi facultăţile gândirii 
în spre cele cereşti. „Gândiţi la cele de sus, nu la cele 
de pe pământ." 
Şi dreapta lui.—Să mă conducă în toate adevărurile 
preţioase. 
M-ar îmbrăţişa.—„Şi iată sunt cu voi în toate zilele 
pînă la sfârşitul veacului." 
8:4. O fete ale Ierusalimului.—Copii mărturisiţi ai 
lui Dumnezeu. Vă jur.—Vă dau această veste. 
Nu treziţi.—Nu căutaţi a mă atâta. 
Şi nu deşteptaţi inbirea.—In cele lumeşti. 
Căci de sine va veni.—„Nu te osteni să te înavuţeşti, 
ci lasă-te de aceasta hotărîre a ta. Au îţi vei pune 
ochii tăi pe ceea ce în curând nu va mai fi, căci ea 
aripi îşi va face şi asemenea vulturului va sbura." 
„Astfel sunt toţi cei care nu se înavuţesc în 
Dumnezeu." 
8:5. Cine-i aceasta.—Astfel vorbeşte Tatăl ceresc 
despre Mireasă. 
Ce se uică.—Ce devine însemnată. 
Din deşert.—După sfârşitul celor 1260 de ani în 
pustiu, de frica papaltăţii. 
Răzimată pe Iubitul ei.—Pe Domnul ei. 
Deşteptatu-te-am.—„Dacă Dumnezeu este cel care 
îndreptăţeşte, cine este cel care condamnă?" 
De sub mărul.—Christos, începătorul şi 
desăvârşitorul mântuirii noastre. 
Unde te născu.—„Au deschide-voi mitra, şi nu voi 
face să nască?" 
Mama-ta.—Sara antitipică. 
Unde te-a făcut.—Legământul Sarei şi-a îndeplinit 
scopul. 
Ceea ce te-a născnt.—de la stările pământeşti la cele 
cereşti. 
8:6. Pune-mă ca un sigil.—Aşezat pentru totdeauna. 
Mireasa îl roagă ferbinte pe Domnul. 
Pe inima Ta.—Iubirea Ta nemărginită. 
Ca un sigil pe biaţnl Tău.—Puterea Ta nemărginită 
şi veşnică. 
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Căci tare ca moartea.—„Nici moarte, nici viaţă, nici 
îngeri, nici stăpâniri, nici ce este acum, nici ce va fi, 
nu ne va putea despărţi de iubirea lui Dumnezeu care 
este în Christos Isus Domnul nostru.-- 
Este iubirea.—Care o am eu pentru Tine. 
Puternică ca infernul.—Sheol, nimicire totală. 
Gelosia ei.—Frica că în cele din urmă nu mă voi 
dovedi bine primită ca să-ţi fiu Mireasă. 
Jăratecul ei.—Slăbiciunile cărnei mele. 
Un foc—Care ard în sufletul meu. 
O flacără a lui Dumnezeu.—Aceste gânduri care 
mă ard din cauza slăbiciunilor mele vor continua să  
ardă câtă vreme mă voi găsi în acest corp. 
8:7. Ape puternice.—„Nici îngeri nici stăpâniri." 
Nu pot stânge iubirea.—Tatăl o linişteşte pe 
Mireasa îngrijorata. 
Nici torentele.—„Nici cele de acum nici cele din 
viitor." 
A o îneca.—A o stânge. 
De ar da cineva şi tot avutul casei sale.—Omul pe 
care l-am rânduit, vorbeşte Tatăl despre Domnul. „El 
se goli pe sine însuşi luând formă de rob, în 
asemănare de oameni... s-a smerit pe sine ascultător 
fiind până la moarte." „împărăţia cerului este 
asemenea unui om negustor, căutând mărgăritare 
bune. Şi găsind un mărgăritar de mult preţ, vându tot 
ce avu şi-l cumpără." 
Pentru iubire.—In schimbul iubirei ce ai arătat 
pentru el în noaptea trecerei Sale pe pământ. 
Nimenea nu i-ar ţinea socoteală.—Ar fi nesocotit în 
curţile cereşti. 
8:8. Mică este.—Vorbeşte Domnul şi cu Mireasa Sa 
împreună. 
Sora noastră.—Clasa Fecioarelor Nebune, născute 
de ace-laş Tată şi de aceeaş antitipică Sară, 
Legământul întărit prin jurământ. 
Ziseră fraţii ei.—Domnul şi cu Mireasa. 
Ţâţele încă-i lipsesc.—Nu e desvoltată pe deplin. 
Ce vom face.—Care este în această privinţă 
orânduirea dumnezeească. 
Cu sora noastră.—Clasa Turmei celei Mari. 
In ziua.—La sfârşitul timpului de strâmtorare. 
Când vor peţi-o.—Când va fi chemată să-şi deie 
socoteala. 
 8:9. De-ar fi zid.—Cetatea adevărului pe unica 
temelie. 
Am zidi pe ea.—„Nimeni nu poate pune altă temelie 
decât cea pusă, care este Christos Isus." 
Un palat de argint.—I-am da un loc împreună cu 
Turma cea Mare. 
8:9. De-ar fi uşă.-Prin care oamenii să fi aflat pe 
Domnul şi adevărul. 
Am închide-o.—I-am face o îngrăditură. 
Cu scânduri de cedru.—Viaţă vecinică. 
8:10. Sunt zid.—Mireasa se referă astfel la sine, ca 
fiind apărătoarea hotărîtă a adevărului. „Iată noi 
lăsarăm toate şi ti-am urmat Ţie? Noi ce vom avea?" 

Şi ţâţele mele ca turnurile.—Spre deosebire de 
Fecioarele Nebune. 
De aceea.—Deoarece am ajuns la desvoltarea de 
caracter pe care o doria El.  
Fost-am în ochii Săi.—Ochii Mirelui. 
Ca una ce află hai.—Pace. 
8:11. Solomon.—Tipul lui Christos. 
Avea o vie.—Pentru creşterea fructelor iubirii. 
La Bal-Hamon.—[Domnul multimei.] O referire la 
domnia mesianică, când Christos va fi Domnul 
tuturor. 
Dat-a.—Sub îngrijire imediată. 
Păzitorilor via.—Aleşii din vechime—„pe care îi va 
pune domni peste toată tara." 
Ca fiecare.—Dintre păzitori. 
Să-i aducă pentrn roadele ei.—Să prezinte jertfe de 
mulţumire. Felul fructelor aşteptate. 
O mie de arginti.—Să isbucnească din inimile 
cultivate de adevăr strigăte de laudă şi preamărire lui 
Dumnezeu şi Meluşelului. 
8:12. Via mea.—Aceeaş vie. 
Este a Mea pentru Mine.—Timp de o mie de ani. 
Ale tale, Solomoane.—Christos. 
Fie cele una mie.—Tributuri de slăvie. 
Şi două sute.—O cincime atâta, ca partea acelora ce. 
Păzesc roadele ei.—Aleşii din vechime. 
8:13. O, tu.—Clasele restitutiunei se adresează către 
Domnul lor. 
Ceea ce locueşti în grădini.—In grădinile inimii 
rasei mântuită. 
Soţii.—Turma  cea  Mare; amicile care îi urmează 
Miresei. 
Aşteaptă vocea ta.—Au intrat cu bucurie în palatul 
Regelui. 
Lasă-mă să o and.—O Doamne, văd că şi pentru 
mine este o nădejde. Şi eu voesc să fiu al Tău. Arată-
mi voinţa Ta. 
8:14. Porunceşte lepede.—Continuă clasa 
restatornicirei. 
Iubitul meu.—Care şi-au dat viata pentru mine.     
 Iute ca gazela, ca puiul de cerb.—Sărind din munte 
în munte, din regat în regat, până pe toate le-a 
dărâmat şi întemeindu-şi regatul Său. 
Pe munţi de aromate.—Faptele bune, vorbele 
plăcute şi gândurile nobile. „Şi voi face toţi munţii 
mei căi, şi căile mele se vor înălţa." „Şi împărăţia 
lumii s-a făcut a Domnului Dumnezeului nostru şi a 
Christosului său, şi va împărăţii în vecii vecilor." 

MIRELE CERESC 
Că El e-al meu şi eu-s a Lui, o gând ne-nchipuit 

Săracă-s, slabă şi de jos, cum oare m-a găsit, 
Atâta vrednicie, ca să fiu a Lui iubită, 

Şi aleasă de mireasă? „Porumbiţa mea"-mi-alintă 
Al său glas—„Frumoasa Mea soţie, ce pată n-ai", 
Cu graiu-ţi dulce, că mai plăcută-i dragostea ce-mi 

dai 
Decât şi vinul!  Ochii ţi-s ca lacul Heşbon. Şi bogat, 



Taina  împlinită 

 

188

 

Ca turmele din Galad, e păru-ţi aromat. 
Trecuta iarna, porumbiţa Mea, hai, să plecăm 

Şi ziua nunţi-n noaptea neagră, fi-i gata s-o serbăm. 
Iar inima-i răspunde:  „Veacuri multe te-am dorit" 

Şi-am aşteptat mereu a zilei zori din răsărit. 
Pe Tine-n loc de dulce smirnă pe-al meu pept te-am 

pus 
Şi braţul Tău sub capul meu odihnă a adus. 

Iubit al sufletului meu, cu mândru-ţi chip, ce-ador 
De-1 văd în locurile ascunse ale treptelor 

Şi capul Tău e mândru aur, picioare îngereşti, 
Şi ochi de porumbel,, şi-n buze, dulce miere eşti. 

Mă scol, o Doamne, • părăsesc căminul meu, şi iată 
Şi haina de virtutea mea, şi cea-n aur lucrată! 
O avere de Divin Amor, ce singur El mă vrea, 
Minune-a harului ceresc, pe Tronul Tău a sta. 

Nespuse fericiri, nădejdi de glorie-n viitor, 
Părtaşa Ta pe o vecie-n faptă şi Amor. 

 
 

FERICIREA ETERNĂ 
Când valea plângerii voi părăsi, Şi în Oraşul cel 

ceresc voi păşi, 
Bucuria-mi numai Isus mi-a fi, Pe care-n veci o voi 

putea simţi. 
 

Când Domnul cel iubit din mila sa, La locul meu în 
cer m-a strămuta, 

Şi faţă -n fată-1 voi putea privi, In care în veci mă voi 
veseli. 

 
Odată acolo sus îi voi vedea, Pe cei pe cari i-am iubit 

aicea, 
Dar şi atunci numai Isus mi-a fi, In care în veci mă 

voi veseli. 
 
 
 
 
 
 

CARTEA  PROFETULUI 
 

EZEKIEL I 
 
CARACTERUL ŞI PLANUL, LUI DUMNEZEU 
1:1. In anul al trei-zecilea, în luna a patra, la cinci 
a lunei, pe când eram cu cei prinşi lângă râul 
Chebar, de-schisu-s-a cerni şi am văzut visiuni 
dnmnezeeşti.—Christos a făgăduit că la a doua sa 
sosire va ridica un „serv credincios şi înţelept", sau 
„îngrijitor", care va face serviciul de veghetor şi va 
da hrană la timp cuvenit pentru Casa Credinţei. Tot 
acestuia i-se va încredinţa magazia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru ca să scoată din ea lucruri noui şi 
vechi.  (Mat.  24:44-47;  Luca 12:42-44)  Profetul 
Ezekief deasemeuea tipifică pe acest serv. Precum 

Ezekiel se afla în mijlocul poporului lui Dumnezeu, 
jidovii, în prinsoarea din Babilon, antitipul lui 
Ezekiel, servul mai sus amintit, se afla în mijlocul 
celor din prinsoarea misticului Babilon, lângă  
marele  râu  Chebar  care  înseamnă  
[„împreunare"] simbolul fluviului comercial ce 
uneşte popoarele şi pe care se bazează aşa zisa 
creştinătate de azi, şi din care-şi trage sprijinul ei, 
întocmai precum vechea cetate Babilon trăia din  
veniturile  comerciale  ale  marelui  său  râu   
comercial Eufrat. In al treizecilea au al vieţii sale, C. 
T. Hussell se ocupa   cu comerţul,  dar  în   acelaş  
timp   studia  cu  mare râvnă Cuvântul lui Dumnezeu 
si să străduia să înveţe ceea ce găsea în el. Conform 
făgăduinţei divine lucrurile cereşti îi fură deschise 
(Mat. 3:16), şi el văzu însemnătatea viziunilor şi 
profeţiilor date de Dumnezeu cu multe veacuri în 
urmă.  Caracterul  maiestosului  Creator,  precum  şi  
Planul său al Vârstelor, i-se descoperi limpede ca un 
cristal. 
1:2, 3. In ziua a cincea a Iunei, care era anul al 
cincilea al captivităţei regelui lehoiachin, a fost 
cuvântul lui Iehova către Ezekiel, profetul, fiul lui 
Buzi, în pământul Chaldeilor, lângă râul Chebar, 
şi acolo mâna lui Iehova a fost asupră-i.—Oamenii 
nu se ridică singuri pentruca să devie instrumente 
onorate în mâna nevăzutului Arhitect divin care 
lucrează cu atâta măestrie, înţelepciune şi răbdare la 
desfăşurarea Planului dumnezeesc al Vârstelor (Luca 
18:14; Efeseni 3:11); ci din când în când în cursul 
veacurilor Dumnezeu însuşi a ridicat bărbaţi sfinţi 
pentru descoperirea uneia sau altera din tainicile 
trăsături ale Planului său, sau să facă un pas înainte în 
scopurile sale. Dumnezeu i-a întrebuinţat în chip 
special pe Sf. Pavel, Sf. Ioan, Arius, Petru Waldo, 
Ioan Wycliffe, Martin Luther şi pe Charles T. 
Russell. Numele lui Ezekiel înseamnă: „Dumnezeu 
este tare", şi arată pe scurt credinţa şi vestea 
Pastorului Russell, care a descoperit puterea şi scopul 
lui Dumnezeu pentru mântuirea bisericei aleasă în 
vârsta evangheliei (Fapte 15:14), şi pentru mântuirea 
mai târziu, în vârsta milenială, a tuturor celor ce de 
bună voe să vor face ascultători şi vor dori să fie 
mântuiţi. (Fapte 15:17) Precum Ezekiel a fost fiul lui 
Buzi, care înseamnă „dispreţuit de Dumnezeu", 
totaşa şi Pastorul Russell s-a născut ca copil al unui 
anumit sistem religios care este necredincios lui 
Dumnezeu. Pastorul Russell, ţinând cu deplină 
credincioşie votul consacrărei sale slujbei 
dumnezeeşti, a fost primit de Dumnezeu ca preot 
adevărat. El s-a jertfit pe el şi tot ce a avut până când, 
în Octombrie 1916, a murit sărac, însă bogat în cele 
dumnezeeşti. Ales într-adins de Dumnezeu ca să 
aducă vestea adevărului prezent celei din urmă din 
cele şapte epoci ale bisericei, Biserica Laodiceană, 
mâna sau puterea lui Dumnezeu a fost cu dânsul. 
1:4. Am văzut şi iacă, un vârtej venea de la miază-



Taina  împlinită 

 

189 

 

noapte, un nour mare, şi focul înălţindu-se; şi în 
jurul no-rului era strălucire, şi în mijlocul focului 
ca coloarea aia-mei de ani.—Ca om tânăr Charles 
T. Russell a căutat cu o stăruinţă extraordinară să 
vadă ce s-ar putea înţelege din Cuvântul lui 
Dumnezeu. „Vegheaţi!" zise Domnul. Pastor Russell 
îşi luă drept motto cuvintele profetului: „Pusu-m-am 
la straja mea, stăm pe turn, şi căutam să văd ce mi se 
va zice, şi ce să răspund eu la acel îndemn al meu." 
El numi publicatiunea sa bilunară „Turnul de 
Veghere"; şi ferm, în credinţa că sosirea a doua a 
Domnului a avut loc în 1874, el îi puse ca subtitlu: 
„Şi vestitorul prezentei lui Christos." Miazănoaptea 
simbolizează faza spirituală a regatului lui 
Dumnezeu, (Isa. 14:13; D653) Pastorul Russell văzu, 
ca permisă de Dumnezeu, venirea unei furtuni de 
războiu, revoluţie şi anarhie. (Ier. 25:32;  Psa. 59:9,  
10; D528) Era norul ce trebuia să.însotească venirea 
Aceluia care avea să ia în stăpânire afacerile de pe 
pământ, pentru a cărui Regat s-au rugat mulţi atâta 
vreme. „Nor şi negură sunt în jurul lui, dreptatea şi 
judecata sunt temelia tronului său. Focul merge 
înaintea lui, şi cu flăcări mistueşte din toate părţile pe 
neamicii săi."  (Psa.  97:2,  3) Un foc mare, începând 
cu războiul mondial, este în lume, desvol-tându-se în 
tot felul de sguduiri sociale şi anarhie. Focul 
simbolizează pe cea din urmă din aceste nenorociri. 
(Dan. 7:11) Situatiunea este complicată, învăluită, 
încurcată şi întunecată. Nici unul din conducătorii 
popoarelor nu pricepe situaţia. Pentru biata lume, ce 
se află în mare întunecime şi „zăcând în cel Rău", 
norul acesta este plin de spaimă (Isa. 60:2); este o „zi 
de întunerec şi de întunecime" (Ioel 2:2; Zef.  1:15);  
însă pentru cei scoşi afară din lume şi care sunt in 
Christos, ei este plin de lumină şi de nădejde —un 
nor luminos, cu margini de argint. In marea lumină a 
răsăritului zilei lui Christos, fetele poporului lui 
Dumne-zeu se luminează de bucurie văzând 
împlinirea celor ce trebue să vie, şi pentrucă    
„mâtuirea lor    s-a apropiat." (Luca 21:28)  Da, 
mântuirea lumii întregi de domnia lui Satan, 
dumnezeul lumei acesteia (2 Cor. 4:4), prin gloriosul 
Regat al lui Dumnezeu. Cunoscând pe Dumnezeu, 
opera planului  şi  scopului  său,  străluceşe  într-una  
chihlibarul, flacăra de aur a prezentei divine, şi a 
caracterului adevărat, a  firii   şi   a  măririi 
Atotputernicului  Dumnezeu  al Iubirii, însuşi Tatăl 
supraveghează mişcarea de turburare, rănind, ca apoi 
să vindece (Osea 6:1) şi, „scurtând acele zile."—
Matei 24:22. 
1:5. Şi în mijlocul lui se vedea chipul a patru 
animale. Şi aceasta era privirea lor; aveau chip de 
om.—Din îngrămădirea norilor de turburare, 
zguduire generală şi anarhie distructivă, şi din flacăra 
chihlibarului auriu al prezentei lui Dumnezeu, 
isbucni o pricepere minunată a ceva ce de mult timp 
era nepriceput şi rău înţeles—caracterul lui 

Dumnezeu. Precum viziunea arăta „patru animale 
vii", astfel caracterul divin a fost văzut de solul 
Laodicean ca 
CHIPUL VĂZUT DE EZEKIEL      
UNA DINTRE  
       LÎNGĂ RÎUL CHEBAR      
CELE PATRU FIINŢE 

 
constând din patru principii active (Apoc. 3:14): 
Dreptatea, Puterea, Iubirea şi înţelepciunea. Cele 
patru au înfăţişarea unui om desăvârşit. 
1:6 Şi fiecare avea patrii feţe, şi fiecare din ele 
avea patru aripi.—Fiecare din cele patru atribute are 
patru însuşiri caracteristice sau atribute; şi fiecare are 
Cuvântul lui Dumnezeu (aripi)—(Apoc. 12:14), în 
Noul şi Vechiul Testament, mişcându-se pe două căi 
diferite de operaţiune, în în câte două perechi.  
1:7.   Şi  picioarele  lor   erau  picioare   drepte;   şi  
talpa picioarelor lor semăna cu talpa copitei 
viţelului; şi scân-terau ca coloarea aramei 
lucitoare.—Membrii picioarelor lui Christos,   
întruchipând  atributele   [însuşirile]   dumnezeeşti pe 
pământ. Aceştia sunt drepţi, curaţi, nepătaţi în fata lui 
Dumnezeu prin dreptatea lui Christos, şi tot în 
virtutea meritului lui Christos, ei sunt sfinţi, 
bineprimiţi, ca jertfe vii  [viţelul era tipul unui 
sacrificiu nepătat]; şi ei strălucesc prin desăvârşirea 
primită de la Omul Isus Christos. 
1:8. Şi aveau mâni de om sub aripile lor la toate 
patru părţile lor; şi toate patru aveau feţe şi 
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aripi.—Mâna este simbolul puterii şi al executiunii 
scopului. Sub umbra Cuvântului lui Dumnezeu stă 
puterea (mâna) divină pentru executarea scopului 
propus, folosindu-se de oameni aleşi în acest  scop,   
cari   astfel   devin   canale  pentru  îndeplinirea 
scopurilor sfinte. El arată calităţile gândului divin 
prin om. Scutită, ocrotită, susţinută de Cuvânt 
(aripi)—(Psalm 61:5)," opera Atotputernicului se 
realizează prin „nebunia predi-cei." (l Cor.  1:21) 
Bărbaţi şi femei sunt „conlucrători cu Dumnezeu." (2 
Cor. 6:1) Manile [puterile] omului sunt instrumentele 
de operaţiune ale Dreptăţii, Puterii, Iubirii şi 
înţelepciunii dumnezeeşti. 
1:9. Aripile lor se prindeau una de alta; şi 
mergând nu se înturnan, ci fiecare mergea drept 
înainte.—Aripile (Psalm 91:5; Apoc. 12:14) sunt 
împreunate la un loc în unitate de scop şi acţiune. 
Drept spre ţinta ordonată de Dumnezeu merge 
Cuvântul Său, sprijinind şi întărind.—Isa. 46:10,11. 
1:10. Cât pentru  chipul feţelor lor, toate patru 
aveau  câte o faţă de om; şi aveau câte o faţă de 
leu la dreapta;   şi toate patru la stânga câte o faţă 
de bon; şi toate patru aveau  câte  o  faţă  de  
vultur.—Caracterul  lui Dumnezeu posedă patru 
atribuie sau   însuşiri   de   căpetenie,   fiecare 
compus din toate celelalte. Cele patru fete sau 
trăsături ale fiecărei fiinţe vii înfăţişează pe cele patru 
atribute ale lui Dumnezeu, fiecare nedespărţită de 
celelalte, şi cu fiecare împreună lucrează toate cele 
patru. Dreptatea dum-nezeească lucrează în 
deplinătatea Puterii, Iubirii şi înţelepciunii. La 
căderea omului în păcat, Dreptatea neînduplecată 1-a 
condamnat la moarte, pentru neascultare. Iubirea a 
amânat executarea sentinţei asupra lui Adam 930 ani 
(Facere 5:5), pentru ca înţelepciunea să poată avea 
înrâurire asupra fiului omului care a greşit, 
imprimându-i o învăţătură neştearsă: cât de rău este 
păcatul (Romani 7:13), şi ce înseamnă a ajunge sub 
măsura deplină a pedepsei păcatului, moartea, 
pentruca omul prin numita experienţă să „cunoască 
răul". (Fac. 3:5) Puterea divină îl va scula pe om din 
moarte, pentruca să înveţe a „cunoaşte binele" şi să 
simtă deplinătatea Iubirii şi înţelepciunii Tatălui. Toţi 
cei ce voiesc şi vor fi ascultători, şi cari se vor 
consacra pe deplin voiţii lui Dumnezeu, se vor 
bucura de „desfătări fără capăt" (Psa. 16:12) în 
lumina soarelui harului divin. Cei îndărătnici şi 
neascultători vor suferi osânda deplină a dreptăţii în 
moartea a doua (Apoc. 21:8), trecând la o „pierzare 
complectă" (2 Ţes. 1:9), o ultimă anihilare, care va fi 
veşnică. (Psa. 37:10) Fata unui om în acest text 
înfăţişează calitatea Iubirii, în chipul caracterului şi 
asemănarea lui Dumnezeu (Fac. 1:27)— Dumnezeul 
iubirii, (l Ioan 4:8) Boul reprezintă Puterea (Apoc. 
4:7); pentruca nici un animal nu e mai tare, sau mai 
răbdător în exercitarea puterii. Majestosul Leu re-
prezintă Dreptatea lui Dumnezeu, urlând şi răcnind 

după moarte ca pedeapsă, şi executând pe toţi acera 
care se împotrivesc glasului său. (Psa. 89:15) Nici o 
făptură n-are ochi aşa de buni, sau se înaltă aşa de sus 
ca vulturul. Vulturul simbolizează înţelepciunea, ce 
vede în depărtare, orânduind toate treburile 
Atotputernicului în cadrele .Dreptăţii, Puterii şi 
Iubirii.  
1:11. Aşa erau feţele lor; şi aripile lor erau întinse 
în sus; câte două la fiecare se prindeau una de 
alta, şi câte două acoperiau corpurile lor.—fiecare 
pereche de aripi (Apoc. 12:14) simbolizează o 
funcţiune separată a Cuvântului lui Dumnezeu; o 
pereche pentru sbor, să poarte înainte Planul în 
împărăţia spiritului, "puterile aerului" (Ef 2:2), 
cealaltă, să „ducă toate cu Cuvântul puterii sale" 
(Evr, 1:3), ca să acopere şi să ocrotească.—Psa. 91:4. 
1:12. Şi mergeau fiecare drept înainte; încotro le 
era dat să meargă, mergeau; şi mergând nu se 
întoiceau.—Nu cu nehotărîre, după cum îşi 
închipuesc minţile întunecate, propăşeşte Cuvântul 
divin, „la care nu este schimbare nici umbră făcută de 
mutare." (Iac. 1:17) Ori unde mintea sau spiritul lui 
Dumnezeu îndreaptă Cuvântul său, acolo drept 
înainte păşeşte desăvârşita Dreptate, Putere, Iubire şi 
înţelepciune. 
1:13. Cât pentru chipul animalelor, privirea lor 
era ase-meuea cărbunilor de foc aprinşi, ca 
privirea tăclielor; locul se purta printre animale; 
şi strălncia şi fulger eşia din foc. —Dreptatea,  
Puterea,  Iubirea  şi  înţelepciunea lui Dumnezeu 
strălucesc în lumina înţelepciunii. Cunoaşterea însu-
şirilor lui Dumnezeu fac ca orice calitate a 
Atotputernicului să strălucească ca o lumină 
minunată ori căruia îi este dat să vadă „viziunile lui 
Dumnezeu", văzute mai întâiu cu limpeziciune de 
servul Laodicean. „Candelă piciorului meu este 
Cuvântul tău"  (Psa. 119:105), răspândind lumină în 
întunerec, şi cauzând iluminare personală.  Cuvântul  
lui Dumnezeu este ca o candelă pentru membri 
„picioarelor lui Christos. (Ef. 1:23) Sus şi jos, 
pretutindenea, de la un capăt la altul prin toate 
calităţile divine, orişiunde observate, se împrăştie 
acuma iluminaţia—Cuvântul—ce străluceşte prin 
candelă. 
1:14. Şi animalele, alergând şi întorcândn-se, erau 
la privire ca fulgerul.—In mişcările Dreptăţii, 
Puterii, Iubirii şi înţelepciunii cad fără veste raze de 
înţelepciune cerească asupra tuturor marilor 
probleme, întocmai după cum norii întunecaţi ai 
timpului de turburare de azi sunt luminaţi de razele 
lămpii divine. 
1:15. Am văzut animalele, şi eacă era şi o roată pe 
pământ aproape de animale la toate patru feţele 
lor.—Cuvântul „ciclu" sau „roată" este bine cunoscut 
la bicicletă,, motocicletă, iar ca „ciclu" când e vorba 
de epoce. însuşirile divine îşi îndeplinesc rolurile lor  
asupra societăţii omeneşti, pământul simbolic,   în 
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„cicluri"   sau   „vârste"    (Ef.  3:11),  şi în 
mecanizmul vârstelor  prin care  merge Planul lui 
Dumnezeu, se vede caracterul Său, sau faţa sa.  
1:18. Privirea roatelor şi lucrai lor era de coloarea 
de crisolit; toate patru un chip aveau; şi privirea 
lor şi lucrul lor erau ca şi cum ar fi roată în 
roată.—Plinius spune despre „berii" sau „crisolit": 
„Este o piatră transparentă străluci-toare ca aurul." 
Dicţionarul biblic a lui Smith zice: „Vechiul crisolit, 
sau topazul modern, apare ca având un drept mai bun 
ca oricare altă piatră pentru ca să înfăţişeze tarşişul 
Bibliei ebraice." Aurul este un simbol al lucrurilor 
divine. Aceste cicluri aurii sunt vârstele hotărîte de 
Dumnezeu, în legătură cu cele patru atribute ale 
dumnezeirii. Lucrările divine nu se întâmplă toate 
într-o singură vârstă, într-un ciclu sau într-un fel de 
lucrare, ci ciclu în ciclu, vârstă "în vârstă, mai multe 
opere întreţesute ca să apară minunea şi variaţiunea 
în „multe feluri" (Ef. 3:10), ca O maşină vastă şi 
complicată. 
1:17. Când voiră să meargă, putură să meargă în 
toate patru laturile lor; şi mergând nu se 
învârteau.—Dreptatea divină nu ajunge niciodată în 
ciocnire cu Iubirea, nici cu înţelepciunea sau Puterea, 
ci toate calităţile funcţionează în acelaş timp în 
sublimă armonie. Ele urmează drept înainte după 
cum a fost hotărît cu veacuri mai înainte.— Iacob 
1:17: 
1:18. Iar obezile lor erau aşa de înalte că făceau 
spaimă; şi obezile la toate patru roatele erau de 
jur împrejur pline de ochi.—„Cât este de ,înalt 
cerul de la pământ, aşa sunt de înalte căile [planurile] 
mele de căile voastre." (Isaia 55:9) Planul vârstelor 
descopere lungimea, lărgimea, înălţimea şi 
adâncimea scopurilor lui Dumnezeu, şi umplu cu 
teamă sufletul respectuos. Planul lui Dumnezeu este 
plin de nemărginita înţelepciune [ochi—Psa. 32:8] a 
Autorului său. —B305. 
1:19. Şi când animalele mergeau, şi roatele lângă 
dân-sele: şi când animalele se înălţau de la 
pământ, se înălţau şi roatele.— Ori de câte ori 
atributele lui Dumnezeu func- .  ţionează, ele sunt 
exercitate faţă de lucruri cereşti şi altă dată faţă de 
lucruri pământeşti.—l Cor 15:40. 
1:20. Unde le era dat să meargă, ele acolo 
mergeau; că într-acolo le era dat să meargă; şi 
roatele se înălţau împreună cu ele; căci spiritul 
animalelor era în roţi.—Spiritul, sau Puterea lui 
Dumnezeu, se află în toate atributele sale şi în toate 
mişcările lor. 
1:21. Când mergeau acele mergeau şi acestea; şi 
când acelea stăteau, stăteau şi acestea şi când 
acelea se înălţau de la pământ şi roatele se înălţau 
cu ele; căci spiritul animalelor era în roţi.—In 
orice direcţie ar trebui să lucreze Spiritul lui 
Dumnezeu, fie în cele pământeşti sau printre fiinţele 
spirituale, funcţionarea spiritului intră în acţiune 

cooperativă cu toate atributele lui Dumnezeu. Când o 
vârstă se sfârşeşte, şi un atribut îşi încetează acţiunea, 
toate încetează. 
1:22. Şi chip de boltă era deasupra capetelor 
animalelor, ca coloarea cristalului strălucitor, 
întinsă pe deasupra capetelor lor.—Firmamentul 
este aerul sau atmosfera (Facerea 1:20), şi 
simbolizează puterile controlului spiritual. Deasupra 
atributelor lui Dumnezeu, şi controlând funcţiunile 
lor, stă voniţa lui Dumnezeu. Expresiunea voinţei lui 
Dumnezeu în cursul vremii arătată prin viziune este 
Christos, Capul şi trupul. „Toată puterea în cer şi pe 
pământ" (Mat. 28:18), este dată lui Christos de care 
se va împărtăşi şi Mireasa, conmoştenitoarea sa. 
(Apoc. 20:4) „Cristalul strălucitor"—literal „ghiaţa 
respectuoasă"—sugerează reverenţa ce să cuvine 
Stăpânitorului, Christos, Cap şi corp, şi purtarea lor 
reverenţioasă faţă de Tatăl. Culoarea e cea de ghiaţa, 
clară ca cristalul, curată, neamestecată, „adevărul 
înlăuntrul meu" (Psa. 51:8), caracterizând noile puteri 
domnitoare din faza spirituală a regatului lui 
Dumnezeu. 
1:23. Şi dedesubtul bolţei aripile erau, îndreptate 
una către cealaltă; fiecare avea câte două aripi, 
cari le acopereau corpurile.—Din jos, supuse 
direcţiunii lui Christos, Capul şi biserica 
triumfătoare, sunt aripile [Cuvântul lui Dumnezeu—
Apoc. 12:14]. De câteori Dreptatea, Puterea, Iubirea 
şi înţelepciunea divină sunt în acţiune, Cuvântul lui 
Dumnezeu se îndreaptă drept spre Tatăl, Izvorul ori-
cărui dar şi lucru bun.  
1:24. Şi când umblau, auzeam bătaia aripelor lor, 
ca sunetul de ape puternice, ca tunetul celui 
Atotputernic; şi vocea vorbei lor era ca sgomotnl 
oastei; şi când stăteau lăsau în jos aripile lor.—
Glasul Cuvântului lui Dumnezeu e ca sunetul unor 
ape mari (Apoc. 1:15), adevăruri puternice, în „vocea 
graiului", pentru binele copiilor săi. Este dease-
meuea glasul său rostit de către poporul său. Când 
Dreptatea, Puterea, Iubirea şi înţelepciunea divină 
lucrează în societatea omenească, atunci Cuvântul lui 
Dumnezeu este în deplină armonie cu cele patru. 
1:25. Şi o voce răsuna de deasupra boitei, ce era 
peste capul lor; când ele stăteau, lăsau în jos 
aripile lor.—Glasul Tatălui va răsuna prin domnia 
lui  Christos.—„Domnul va mugi din Sion." (Amos. 
1:2) „Căci din Sion va ieşi legea." (Isaia 2:3) Prin 
Christos răsună cuvântul lui Dumnezeu vestind lumii 
nemărginita Dreptate, Putere, Iubire şi înţelepciune. 
1:26. Şi deasupra boitei, ce era peste capul lor, se 
vedea chip de tron, asemenea pietrei de safir, şi pe 
chipul de tron se vedea alt chip, asemenea unui 
om ce şedea pe tron.— „Capul lui Christos este 
Dumnezeu, (l Cor. 11:3) Deasupra biruitorului 
Christos, Cap şi trup, este Tronul Atotputernicului 
Dumnezeu. „Şi Fiul însuşi va fi supus celui care i-a 
supus toate, ca să fie Dumnezeu totul în toate." (l 
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Cor, 15:28) Tronul reprezintă stăpânirea lui 
Dumnezeu. Ca safirul albastru [simbolul 
credincioşiei] este domnia Atotputernicului. 
„Credincios este Dumnezeu", (l Cor. 1:9) In 
contemplarea paznicilor, credincioşia şi 
neschimbăcio-şia lui Dumnezeu apare luminând prin 
Christos, firmamentul [bolta], ca albastrul delicat al 
pietrii de safir. Omul este în chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Peste toate domneşte şi stăpâneşte Unul, 
pe care oamenii îl pot pricepe, o dumnezeire, a cărei 
Dreptate, Putere, Iubire şi înţelepciune desăvârşită 
cauzează celor recunoscători o desăvârşită 
consacrare. Dumnezeu nu apare ca un demon feroce, 
desminţind propria sa poruncă a iubirii, ci ca un 
Dumnezeu drept, rezonabil, iubitor, gata să 
mântuiască pe cei care vor fi de bună voie ascultători. 
Isus, prietenul celor păcătoşi, a fost şi este chipul 
desăvârşit al Tatălui. 
1:27. Şi am văzut ca coloarea de aramă de aur 
asemenea unui ioc, înlăuntru şi împrejur; de la 
chipul coapselor în sus, şi de la chipul coapselor 
lui în jos, văzut-am chipul de foc, ce străluceşte de 
jur împrejur.—Dumnezeu „locueşte în lumină de 
neapropiat." (l Tim. 6:16) Atotputernicul este 
luminos prin strălucirea naturii divine. „Dumnezeul 
nostru este un foc mistuitor." (Evr. 12:29) Numai cel 
desăvârşit Poate sta în fata Lui, pentrucă toată drojdia 
omenească care nu poate fi rafinată (Mal. 3:2, 3) este 
mistuită de dreptate. Esenţa descoperirii divine este 
Iubirea, lumina aurie ce străluceşte în toate părţile de 
la Tatăl. „Cine iubeşte pe fratele său rămâne în 
lumină" (l Ioan 2:10), în lumina iubirei divine ce 
înconjoară Tronul şi pătrunde prin întreg . regatul 
spiritual. Această iubire este lumina lumii ca să 
lumineze  oamenilor  calea  către  Dumnezeu. 

1:28. Şi era privirea acestei străluciri de jur 
împrejur asemenea curcubeului, care se face în 

nour într-o zi de ploaie. Privirea chipului mărirei 
lui Iehova era aceasta. Şi văzând-o, căzut-am pe 

faţa mea. Şi am auzit vocea vorbind.—Tronul şi cel 
ce şedea pe el era înconjurat de toate culorile 

curcubeului. (Apoc. 4:3) Spiritul iubirii află roade în   
fructele   caracterului.   Astfel   lumina   Tatălui   

nostru ceresc să împarte în culoarea roşie şi caldă a 
iubirii, în cea albastră înflăcărată a credinţei, în cea 
verde scânteietoare a nemuririi, în cea purpurie a 

regalităţii, pentru ca   toţi  ceice  din  oricare   stare   
s-ar   găsi  să  benefecieze de prismele    Luminii    

luminilor    în    manifestarea    oricărui har al 
caracterului bun pentru fericirea tuturor făpturilor 

sale. (Ioan 15:8; Gal. 5:22) Gloria lui Dumnezeu nu 
este o desfăşurare de lumină orbitoare pentru ca să 

înspăimânte pe oameni ci să facă bine, să învedereze 
cât mai mulţi caracterul său de iubire. Când paznicul 

Epocei Loadiceanei observă  caracterul  şi  Planul  
divin,  el  căzu  cu  faţa la pământ (Apoc. 1:17), în 

adorare respectuoasă şi în consacrare desăvârşită ca 

să facă voia Tatălui din Cer. Atunci glasul Celui 
Preaînalt începu a glăsui prin el din paginile 

Cuvântului divin şi sfânt (Isa. 30:21), şi astfel 
creştinătatea începu să audă vocea Celui sublim şi 

Etern prevestindu-le zorirea Diminetei Epocei deAur. 
 

Sus tu călător descurajat,Timpul vine cel ce-a murit, 
Pentru Tine pe lemn de cruce, Va Domni o mie de 

ani. 
Precum zorile dimineaţa, Să răspândesc peste 

pământ; 
Aşa ziua Domnului va îi, Strălucind o mie de ani. 

 
 
 
 
 

EZEKIEL  II 
 

CASA RĂSVRĂTITOARE ŞI CARTEA 
2:1. Şi zis-a către mine: Fiul omului, stai pe 
picioarele tale, şi voi vorbi cu tine.—Este un semn 
de favoare de a sta înaintea unui rege. (Prov. 22:29) 
Cei ce stau înaintea domnitorilor primesc însărcinări, 
li se dă autoritate şi putere. 
2:2. Şi vorbind cu mine, intrat-a în mine spiritul, 
şi pusu-m-a pe piciorele mele; şi am auzit pe cel ce 
vorbia cu mine.—„Cuvintele ce le vorbesc sunt 
spirit." (Ioan 6:63) Gând Pastor Russell văzu întreaga 
însemnătate a Cuvântului, el luă o hotărîre fermă. 
Spiritul, puterea, înrâurirea lui Dumnezeu intră în el, 
pentru ca să nu-1 mai părăsească niciodată. El stătu 
ferm înaintea lui Dumnezeu, înaintea prietenilor săi, 
şi înaintea oştirei vrăjmaşului misticului Babilon. 
2:3. Şi zis-a către mine: Fiul omului, eu te trimit la 
iii lui Israel, cătră poporul răsculător, care s-a 
răsculat asu-pră-mi; ei şi părinţii lor lepădatu-sau 
de mine până în ziua de astăzi.— Opera Pastorului 
Russell a fost mai ales printre creştinii mărturisiţi—
nu operă de a curaţi murdăria societăţii omeneşti, nu 
operă creştinească printre cei mărturisiţi necreştini 
sau o operă de redeşteptare pentru căinţă şi 
conversiune. Astfel de opere nu se prevăd în Cu-
vântul lui Dumnezeu pentru Secerişul Vârstei 
creştineşti. Ioan Botezătorul a vestit prima venire a 
lui Mesia, şi începu secerişiul jidovimii, dar n-a fost 
trimis la păgâni, ci la poporul lui Dumnezeu, jidovii, 
ca să-i încunoştiinţeze despre prima venire, ca să-i 
dea pe fată pe acera care puseră mâna în chip 
fraudulos pe cheile cunoştinţei (Luca 11:52), şi să-i 
previe de nimicirea ce ameninţa Ierusalimul şi Iudera 
la 70 şi 73 d. Chr. (Mat. 3:7; 24:2) O operă ase-
mănătoare avea să se îndeplinească în Israilul 
spiritual, în creştinătate, după sosirea a doua a 
Domnului, în 1874. Omul sculat, „pus pe picioarele 
sale", şi căruia i-s-a dat înţelepciune,  har  şi  putere  
pentru  munca  sa,  a  fost  Pastorul Russell. 
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2:4. Sunt fii obraznici şi cu inimă îndărătnică. Eu 
te trimet la dânşii, şi vei zice către ei: aşa zice 
Iehova Domnul.—Nimic  nu  e  mai  încercător  ca  
o  familie  de  copii obraznici. Grăbirea în vorbirile 
neroade şi clevetiri a fost una din caracterele 
poporului jidovesc. Ei au călcat Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar mai apoi şi-au căutat scuze pentru 
aceasta. (Mat. 15:5) Prin tradiţii obraznice, şi tot felul 
de născociri religio-formalism, ei au făcut deşert 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Obrăznicia erei „Creştine"  
a fost şi  este şi mai mare. Posedând lumină mai 
mare, păcatul lor este cu atât mai  greu.  Cuvântul  
zice:     „Oricine  este născut din Dumnezeu nu 
păcătueşte" (l Ioan 3:9); totuş Ioan Tetzel a vândut şi 
în unele ţări popii romano-catolici mai vând încă, 
permisiuni de păcătuire [indulgenţe.] „Creştinii" măr-
; turisiţi scot creştinismul afară din afacerile lor, cu 
nota;] „afacerile sunt afaceri". 
2:5. Şi ei, sau te vor asculta, sau se voi lăsa, [căci 
sunt o casă răsculătoare], să ştii, că nu profet a 
fost între ei.— Opera lui Ezekiel printre evreii din 
prinsoare a fost o mun-că pentru care el n-a primit 
nici o mulţumită. S-au lepădat-] de dânsul atât cei din 
prinsoare cât şi cei rămaşi în Ieru-salina sub 
Zedechia. Aproape nimenea nu l-a urmat. Dar el şi-a 
făcut datorinţa, mărturisindu-le cu credincioşie vestei 
lui Dumnezeu, şi nici un evreu n-a putut spune că n-a 
fos înştiinţat despre primejdia sau că n-a fost prevenit 
de catastrofa ce ameuinţa. Fie că clerul sau creştinii 
nominali a voit sau nu să-1 asculte pe Pastorul 
Russell, ei de sigur că i-au auzit glasul şi vestea. (W. 
T.-03—436) Opera sa a prosperat într-un chip care a 
înspăimântat până şi pe vrăjmaşii săi. împotriva 
greutăţilor de tot felul opera sa se lăţi şi întrecu până 
şi cele mai neaşteptate visuri, încercuind întreaga 
lume civilizată. In faţa opoziţiunii unite a clerului 
protestant şi romano-catolic, sluga Atotputernicului 
Dumnezeu să-vârşi cea mai gigantică operă de 
predică ce s-a făcui cândva de vre-un om. „Nu pot 
descide gazeta de dimineaţa fără ca Pastorul Russell  
să-mi privească drept în  ochi scria un popă de o 
reputaţie naţională. In gazete, în teatjfl în afişe, în 
milioane de pagini de tractate împărţite  gratuit, în 
milioane de librării din fiecare familie, prin sute de 
mii de întrebări religioase de la creştini de toate 
confesiunile, pretutindenea era învederat că un mare 
predicator suna cu putere o veste de trâmbiţă. 
Pastorul Russell a vorbit prin glasul multor ape 
(Apoc. 17:15), care s-a resfrânt în întreaga lume 
civilizată ca un tunet; şi curând ei „vor şti că un 
Profet [predicator] a fost în mijlocul lor". 
2:6,7. Şi tu, fiul omului, nu te teme de dânşii, şi nu 
te spăimânta de cuvintele lor; deşi sunt către tine 
pălămizi şi spini, şi ca scorpiile; nu te teme de 
cuvintele lor, nici de faţa lor să nu te înspăimânţi, 
deşi sunt o casă neascultătoare. Şi spune-le 
cuvintele mele, asculte, sân nu; căci sunt 

neascultători.—Nefrica 1-a caracterizat atât pe 
Ezekiel cât şi pe Pastorul Russell, amândoi fiind 
izgoniţi din clasa aşa zisă a „celor mai buni" din 
societate. Pastorul Rusell fu forţat de către poporul 
bisericos într-o stare de pustietate, de izolare socială, 
între pălămizile opoziţiunii şi reproşurilor de tot felul. 
Cu toate că spinii persecuţiunii au încoronat capul 
său, el n-a avut niciodată frică de vorbele lor amare 
aruncate asupră-i, sau de privirile batjocoritoare. (Ier. 
1:8-10.) „Mai bine aş vrea să-1 văd omorît cu pietre", 
zise un preot din Wilkes-Barre. Pa., drept răspuns la 
o invitaţie binevoitoare ca să vie şi să asculte o 
predică a Pastorului Russell. „Ar trebuit jupuit de viu, 
şi pielea lui întinsă pe o poartă", observă un „divin" 
din Chicago altui „divin", ieşind de la o întrunire a 
Pastorului Russell. O scorpie are mare umflătură, un 
cap groaznic la privire, însă ea înţeapă cu coada. 
(Apoc. 9:5,10) Ecclesiasticizmul. constă din 
organizaţiuni a căror capi se pronunţă lăudă-roşi, cu 
vorbe umflate, cari însă insultă prin „urmaşii" lor. 
înţepătura de scorpie—a urmaşilor sinoadelor şi 
papilor— se face prin cuvinte ce înveninează. Fiecare 
mare reformator şi-a avut rândul său, anume că acera 
care erau mai în apropierea sa să întorceau la urmă 
împotrivă-i. Nu din partea celor din afară a suferit 
Pastorul Russell mai mult. Câţiva dintre ai „casei" 
sale, cari îi erau prieteni, pe cari-i ajutorase şi-i 
încurajase, se nepţistiră ca să-1 ruineze şi să-i 
nimicească influenţa şi opera sa. Este caracteristic 
unei scorpii să înţeape şi să otrăvească în locurile 
ascunse ale unei case. ,,Deşi sunt ca scorpiile, nu te 
teme de cuvintele lor." 
2:8. lar tu, fiul omului, ascultă aceea ce eu-ţi zic: 
nu fi neascultător ca această casă neascultătoare; 
deschide gura ta, si mănâncă aceea ce-ţi dau.—
Ţinuta creştinilor rebeli sau neascultători n-a fost ca a 
servului ales a lui Dumnezeu. El niciodată nu s-a 
răzvrătit în contra conducerii divine, nici n-a căutat 
să resucească Cuvântul lui Dumnezeu. „Trupul meu 
este mâncare [hrană] adevărată." (Ioan 6:55) „Nu 
numai cu pâine va trăi omul ci cu orice cuvânt ce iese 
din gura lui Dumnezeu." (Mat. 4:4) Oricare a fost 
cuvântul ce a ieşit din gura Tatălui prin paginile 
inspirate ale Bibliei, îngrijitorul Laodicean a trebuit 
să şi-1 însuşească, să-1 asimileze.—Apoc. 10:9. 
2:9. Şi am văzut, şi iacă, o mână întinsă spre mine, 
care ţinea un tuiu de carte.—Mâna divină întinsă 
de Dumnezeu este puterea divină, sprijinul, 
susţinerea şi înaintarea , intereselor oricărui care se 
află în acea mână. „Cartea ce o ţinea" este Planul 
Divin al Vârstelor, adevărul prezent, şi mai ales în ce 
priveşte ameninţarea decăderii Creştiniz-mului la 
sfârşitul acestei vârste. Cărţile vechi erau scrise pe o 
coală neîntreruptă, făcută sul. Coala era scrisă ade-
seori pe amândouă părţile.  Scrisul de dinafară putea 
fi citit în mod desluşit de oricine, pe când cel ce era 
acoperit  prin  sucire,  adică partea din  lăuntru, era  
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ascuns  în întregime ochilor. Adevărul prezent, 
Planul Divin al Vârstelor, conţine trăsături cari se văd 
desluşit de fiecare care se uită la ele; astfel că cele 
referitoare la trăsăturile pă-mânteşi ale Planului lui 
Dumnezeu—răul de pe pământ, ciocnirea intereselor 
între cei bogaţi şi săraci, şi alte elemente diferite ale 
prezentei stări de lucruri, marele răz-boiu şi 
apropierea unei stări mai bune de lucruri, după ce vor 
trece turburările de fată, toate acestea pot fi văzute de 
oricine. Adevărul Prezent, „Tuiul Cărţii", mai conţine 
însă adevăruri ascunse şi adânci, înţelese numai de 
cei ce au spiritul lui Dumnezeu. El are trăsături cu 
neputinţă de pri-, ceput de oamenii de rând, de 
oamenii lumeşti, care nu sunt unşi de spiritul lui 
Dumnezeu pentru a-le putea pricepe. „Dar un om 
firesc nu primeşte cele ale spiritului lui Dumnezeu; 
căci nemintoşie sunt pentru dânsul, şi nu poate sâ| le  
cunoască,  fiind  că se  judecă  spiritual."  (l   Cor.  
2:14) Multe mii de creştini consacraţi sunt susţinuţi, 
ridicaţi, întărţi şi înveseliţi de lucrurile adânci ale lui 
Dumnezeu, făcute lor limpezi pentru prima oră din 
„tuiul cărţii." 
2:10. Şi la desfăşurat înaintea mea, şi era scris şi 
în-lăuntrn şi în afară; şi în el erau scrise bociri, 
plângeri şi văietări.—Câtă cinste e a fi persoana 
înaintea căreia Atotputernicul desfăşură scopurile 
sale,—onoare care-i revine Pastorului Russell, şi cu 
dânsa o operă, a unei vaste mărturii şi răspunderi. 
Scopul adevărului prezent este de a informa pe 
poporul lui Dumnezeu şi pe lume în măsura în care ei 
vor voi să asculte, de însemnătatea timpurilor în care 
trăim. Toate clasele profită mai mult sau mai puţin de 
prevenirile Pastorului Russell pe măsură ce vestea sa 
s-a răspândit în toate părţile lumei. Către biserică ea 
este o chemare de trâmbiţă (Apoc. 10:2-7), pentru a 
se pregăti repede pentru mântuire, pentru mărirea 
învierii; dar pentru cei cu mintea lumească,  adevărul 
prezent este ceva  de temut. (Isa. 28:19) Această 
lume, vârstă, stare de lucruri, este pe cale de nimicire. 
Agenţiile distrugerei, în felul cum sunt zugrăvite de 
Scripturi (l Regi 19:11, 12; W. T.-04-249; W. T.-98-
207, 208), vor fi războaile din urmă care vor roade 
societatea nebună, urmate apoi de mari revoluţii de 
cari n-au mai fost înainte, şi, în sfârşit, anarhia 
universală—săl-bătăcia mâniei omeneşti, 
însemnătatea anarhiei este   apreciată numai de 
putini. Aceasta înseamnă absolută lipsă de 
guvernământ, mai întâi o paralizare şi apoi încetarea 
funcţiunilor guvernamentale ce prevăd încă un fel 
oarecare de protecţie, pace şi siguranţă pentru 
proprietate şi viată. Progresând lucrurile în mod 
treptat, dând peste sforţarea omenească dezastru 
peste dezastru, şi trecând dezagregarea în dizolvarea 
legii şi ordinei, întregul pământ va fi ..plin de 
violentă" (Fac. 6:11;   Mica  6:12);  şi oamenii îşi vor 
da sufletul de groază. (Luca 21:26) Zugrăveşte-ţi cele 
mai rele revolutiuni cunoscute cândva; turburarea 

aceasta le va întrece pe toate. Descrise cele mai 
întunecate icoane, şi nici una nu va fi aşa de neagră   
ca   valul   negru   al   acestei nopţi groaznice, al 
acestei ploi de teroare ce a început a se lăsa deja 
asupra omenirii. In adevăr, „bociri, plângeri Şi 
văetări" era sarcina profetului lui Dumnezeu, 
Ezekiel— când prevăzu, nimicirea iubitei sale cetăţi, 
Ierusalimul; şi tot astfel a Pastorului  Russell,  când 
prevăzu nenorocirea care vine asupra lumii. 
. 

 
 

EZEKIEL  3. 
 

ORDONATIUNEA DIVINĂ A PASTORULUI 
RUSSELL, 

3:1. Şi zis-a cătră mine: Fiul omului mănâncă ceea 
ce afli; mănâncă acest tuiu; şi meigi, şi vorbeşte 
casei Iui Israel.—Profetul trebuia să afle ceva. 
Precum Eze-kiel a mâncat cartea din mâna lui 
Dumnezeu, astfel „servul credincios şi înţelept" de 
astăzi a absorbit, a asimilat Planul Vârstelor care era 
în puterea [mâna] Atotputernicului. Pastorul Russell 
căută cu sirguintă să afle totul ce putea fi aflat despre 
scopurile lui Dumnezeu. Pe măsură ce el înţelegea, el 
trebuia să meargă şi să vorbească „casei fiilor" (Evrei 
3:6), tuturor copiilor lui Dumnezeu,—anume 
israelitilor spirituali. 
3:2. Deci am deschis gura mea, şi-mi dădu să 
mănânc acel tuiu.—„N-am cunoscut vr-odată pe 
cineva, care să facă voia lui Dumnezeu atât de cu 
bună voe", zise secretarul privat şi tovarăşul de 
călătorie al Pastorului Russell. El era dornic să 
cunoască tot ce se putea despre voinţa Tatălui Ceresc. 
Nu de la sine învăţa el pe alţii Planul Divin; ci 
Dumnezeu însuşi !-a făcut să-1 cunoască, să-1 creadă 
şi să-i instrueze pe alţii. 
3:3. Şi zis-a cătiă mine: Fiul omului, fă să 
mănânce pântecele tău, şi umple măruntaele tale 
cu acest tuiu, ce-ţi dau. Şi 1-am mâncat şi era în 
gura mea dulce ea miere.—O simplă cercetare cu 
deamănuntul, şi la întâmplare, a adevărului prezent, 
nu e destul. Omul lui Dumnezeu trebue să fie plin în 
toate părţile trupului său de marea Veste. (Ap. 10:9, 
10) „Dulcea istorisire ce s-a spus cândva" (Psa. 
19:10; 119:103) a adus pace nespusă. Ea îndulceşte 
încercările vieţii; de sacrificiu. Oricine mănâncă şi 
asimilează adevărul prezent, află răspuns la fiecare 
întrebare a inimei sale, şi e stângerea- oricărei 
îndoieli. El cunoaşte „pacea lui Dumne-: zeu care 
întrece orice pricepere" (Fil. 4:7), şi o chilceniă ca de 
miere în făgăduinţele, planurile şi scopurile iubirii 
Tatălui. 
3:4. Şi zis-a cătră mine: Fiul omului, mergi de te 
du la casa Iui Israel, şi vorbeşte cuvintele mele 
cătră dânşii.—Din zilele apostolilor şi până astăzi 
toţi acera cărora Spiritul le inspiră, cuvânt, au început 
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să vorbească (Fapte 2:1-8), pentrucă fură siliţi a 
repeta măreaţa şi frumoasa istorisire a veacurilor—
din Cuvântul lui Dumnezeu. Lui Ezekiel, şi celui mai 
mare predicator al timpurilor moderne, Pastorului 
Russell, le veni îndemn de vorbire cauzat de însuşi 
Dumnezeu, care reversă asupra lor spiritul său, şi le 
porunci: „mergi de te du la casa lui Israel şi vorbeşte 
cuvintele mele către dânşii." 
3:5. Căci nu eşti trimis către un popor adânc la 
cuvânt şi greu ia limbă, ci cătră casa Ini Israel.—
Adevărul prezent nu era să meargă  la păgâni,  beţivi,  
necredincioşi,  ci  la creştini, la casa spirituală a lui 
Israel. 
3:6. nu cătră popoare mute, adânci- la cuvânt şi 
grele la limbă, a cărora cuvinte nu le înţelegi. Cu 
adevărat de te-aş trimite cătră acestea, ele te-ar 
asculta.—Dacă vestea adevărului prezent ar fi -fost 
trimisă păgânilor, cu veştile ei îmbucurătoare pentru 
toţi, ei s-ar fi întors de la adorarea demonilor şi zeilor 
chinuitori ca să se închine adevăratului Dumnezeu. 
(Mat. 11:21, 23) In două rânduri sunetul trâmbiţei a 
fost auzit de „popoare adânci la cuvânt şi gre-le la 
limbă." Pastorul RusseJl îhtr-o călătorie făcută în 
jurul pământului trecu prin Japonia şi India. In 
Japonia, poporul îl ruga să rămână pentru totdeauna 
acolo. Era vestea pe care ei o doreau de multă vreme. 
In India băştinaşii îl ascultau cu drag şi-1 purtară pe 
braţe. In Africa de Est şi de Vest un credincios al 
adevărului prezent îşi făcu cale din Nyssa şi până la 
Cape, şi mai multe mii de pământeni îmbrăţişară 
adevărul şi fură botezaţi. 
3:7. Dară casa Iui Israel nu va voi să te asculte, 
căci pe mine nu voiesc să mă asculte; căci toată 
casa Iui Israel este sfruntată şi cu inimă 
îndărătnică.—Creştinătatea n-a ascultat niciodată pe 
Dumnezeu; creştinii, ca şi israelitii de mult, n-au pus 
nici o atenţie pe îndemnurile şi ameninţările trimise 
de Dumnezeu. Ei au auzit dar n-au făcut. (Iac. 1:22) 
Ei sunt auzitori uituci ai Cuvântului. (Jac. 1:25) Sunt 
de acera care ştiu voia stăpânului lor şi n-o fac. (Luca 
12:47) Pentrucă ei nu ascultă pe Dumnezeu, nici nu 
pot ei băga în seamă Cuvântul lui Dumnezeu când le 
este adus prin vreunul din servii săi. 
3:8. Iacă, am obrăznicia ta asupia obrăzniciei lor;  
şi slruntarea ta asupra sfuntărei lor.—Orice 
situaţie îl înfrunta pe Pastorul Russell, Dumnezeu îl 
făcea mai mult decât capabil să-i stea fată. Acest din 
urmă ilustru reformator nu cerea niciodată bani, şi 
totuş a avut deajuns ca să ducă înainte lucrarea 
încredinţată lui. Şampionii creştinizmului îl puseră pe  
plaforma dezbaterilor;   dar  fiecare  ciocnire de acest 
fel numai lărgi şi întări mărturia pentru adevărul 
prezent.  El  înfruntă pe toţi  inamicii moderni ai 
Refor-matiunii cu cărţi în zeci de milioane de 
exemplare, iar ei nu erau în stare să combată puterea 
lor. „A ceti Studiile în Scripturi înseamnă a le 
crede" spunea un predicator din Sud-America 

duşman lui Pastor Russell. Nici un argument nu   se  
putea  inventa  care  să  pună  stavilă  potopului  de 
adevăr, ci tot ce se putea face era ameninţarea de a nu 
i-se citi cărţile. In nenumărate locuri dibăcia preoţilor 
îi făcea pe oameni să ardă cărţile. In practică fiecare 
ţinut, din America, Anglia, Germania, Suedia, 
Australia şi din alte ţări Protestante, au fost inundate 
de o multme de tractate gratuit. O astfel de inundare a 
lumii, cu miliarde de pagini tipărite, n-a fost 
cunoscută niciodată. Inamicii adevărului au fost 
absolut neputincioşi în a împiedeca răspândirea 
cunoştinţei. O altă situaţie a fost înfruntată cu pro-
ducerea liberei Photo-Drame a Creatiunii, văzută şi 
ascultată de douăsprezece milioane. Nici un răspuns 
nu s-a dat  din  partea vrăjmaşilor  clericali  ai  
adevărului,  ci  numai 1 pamflete fără temei şi crude 
asupra vieţii private a unuia din cei mai nobili 
oameni ai lui Dumnezeu. Mii de oameni ascultau 
lecturile biblice şi miile de discursuri publicate de 
Pastor   Russell,   iar   glasul   lor   se   mai   aude   şi   
astăzi încă în lumea întreagă. Atacurile înţepătoare de 
bârfeală au fost ignorate de omul destinului, care 
avea prea mult din lucrarea lui Dumnezeu pentru ca 
să bage în seamă lătrăturile piticilor—a doctorilor în 
teologie din Creştinătate (Isa. 56:10), cărora le place  
somnul  uşor, cari mârâe  şi muşcă când sunt 
stingheriţi din visele lor de „pace, pace" (Ier. 6:15), 
ale evanghelii sociale şi cetăţeneşti de unitate 
bisericească, şi de razii prin buzunarele masselor. 
Orice situaţie sau persoană a fost înfruntată în mod 
victorios. 
3:9. Şi făcut-am fruntea ta ca un diamant, mai 
tare decât cremenea;  nu te teme de dânşii, şi nu te 
spăimânta de faţa lor, deşi sunt o casă 
încăpăţânată.—Fruntea este simbolul înţelepciunii. 
Un om cu fruntea înaltă, cum a fost Pastorul Russell, 
este -un tip de înalt intelect. Intelectul Pastorului 
Russell a fost împuternicit înpotriva vrăjmaşilor 
Reformei care ne introduce în regatul veşnic al lui 
Christos. Este absolut cu neputinţă ca eroarea să steie 
în calea adevărului. (Luca 12:15) Ca în zilele 
apostolilor, credincioşii de azi sunt cunoscuţi ca 
oamenii „adevărului" (2 Pet.  1:12), iar învăţăturile 
Cuvântului lui Dumnezu se cunosc şi se numesc 
„adevăr" (1 Ioan 3:19), şi cei ce le cred sunt cu-
noscuţi ca „poporul adevărului"  (3 Ioan 4).  Mintea 
sau intelectul Pastorului Russell era plin de adevăr.  
Cristalul clar  al  logicei  irezistibile—adevărul 
prezent— forma, înţelepciunea şi priceperea 
Pastorului Russell care a fost cea mai aspră problemă 
de întâmpinat pentru eclesiasticism. (Isaia 50:7) 
Mintea îngrijitorului lui Dumnezeu a fost un diamant. 
Diamant înseamnă în evreeşte, literal, „un vârf . de 
diamant."  Cu tăria diamantului (Apoc.  4:3), 
adevărul prezent îşi taie "calea sa prin orice 
împotriviri, fie chiar cremenea gândului vârtos, 
potrivnic.  Diamantul este cristalul cel mai luminos 
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dintre pietre, şi înfăţişează adevărul într-o formă 
irezistibilă. Este zadarnic a se împotrivi mintii unui 
credincios al  adevărului prezent, pentrucă adevărul 
nu se poate definitiv nega. El împărtăşeşte acelora 
cari îl au, mintea unui  gigant  intelectual—mintea lui  
Christos, a lui Dumnezeu, (l Cor. 2:16) Frunţile lor 
sunt făcute ca diamantul. In lumina soarelui 
diamantul străluceşte cu o frumusetă  de  nedescris.  
El  împrăştie  lumina  soarelui  în părţile ei 
componente, şi reflectează şi restrânge culorile 
curcubeului în străluciri prismatice.    Soarele este 
Evanghelia iubirii divine, iar întruparea sa este Isus 
Christos. Părţile componente ale iubirii creştineşti 
sunt fructele caracterului. „Iar rodul spiritului este 
iubire, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, 
facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânare." 
(Galateni 5:22-23) Mintea, înţelepciunea, caracterul 
poporului credincios al lui Dumnezeu sunt Pline de 
manifestările    strălucirii Evangheliei glorioase, a 
Soarelui Dreptăţii asupra lor—plină de frumuseţea 
dreptăţii. Minţile sfinţilor lui Dumnezeu sunt făcute 
ca şi diamantul, cu tăria lui fără seamăn, şi cu 
strălucirea luminii soarelui 
 3:10. Şi zis-a cătră mine: fiul omului, ia în inima 
ta, şi ascultă cu urechile tale cuvintele mele, pe 
cari ţi-le voi zice.—Ca şi Ezekiel, Pastorul Russell 
trebuia să fie foarte atent, să nu se lase pervertit, sau 
sucit în nimic. 
3:11. Mergi şi te du la cei din captivitate, la fii 
poporului tău, şi le vorbeşte, şi spune-le: aşa zice 
Iehova, Domnul, sau te ascultă, sau nu.—Trebuia 
să fie o veste pentru poporul Domnului din prinsoare 
la regele lumii, la Satan, robiţi în misticul Babilon, 
sistemele guvernamental, ecleziastic şi comercial ale 
creştinătăţii. 
3:12. Şi m-a ridicat spiritul, şi am auzit dinapoia 
mea vuet de cutremur mare, care zicea: 
binecuvântată fie mărirea lui Iehova, din locul 
său.—Prin conceperea spiritului sfânt noi suntem 
treziţi ca să umblăm în înoire de viaţă (Rom. 6:4), să 
fim aşezaţi cu Christos în cele cereşti (Ef. 2:6), în 
starea concepuţilor de spirit. Spiritul îl ridică pe 
Pastorul Russell la priceperea şi aprecierea celor 
cereşti. (Mat.  3:16)  La Rusalii  locul unde   aşteptau  
apostolii  se umplu de un sunet ca vâjâitul unui vânt 
puternic şi ei primiră spiritul sfânt. (Fapte 2:2) 
Sunetul vâjâitului puternic reprezintă primirea unei 
bogate înzestrări a spiritului lui | Dumnezeu de care 
Pastorul Russell avu parte, consacrân-du-se pe deplin 
pentru îndrumările acestuia, şi devotân- du-şi viaţa sa 
cu totul pentru înrâurirea şi călăuzirea lui. Cuvintele 
lui Christos şi ale lui Dumnezeu sunt cuprinse în 
Biblie, scrise de mii de ani, departe înapoi în cursul 
vre-milor. In Cuvântul lui Dumnezeu, îndărăt în ce 
priveşte timpul, Pastorul Russell observă sunetul 
vâjâitor, pronunţările spiritului sfânt.  Vestea Bibliei 
a fost pervertită de nepriceperi catolice şi protestante 

într-un ceva care numai Evanghelia glorioasă, şi 
binecuvântată n-a fost. Este ceva de temut dacă gloria 
lui Dumnezeu constă în chinuirea veşnică a marei 
majorităţi a rasei omeneşti. Insă Vestea adevărului 
sunată mai departe  de Pastorul Russell vor-beşte 
despre harul Evangheliei la care poate ajunge fiecărei 
om, femee sau copil (l Tim. 2:6), cu binecuvântata ei 
în râurire, putere, înţelepciune, şi iubire astfel, ca 
orice îăp-tură, la timpul potrivit, să se poată uni la 
cântarea imnu-lui de laudă: „Binecuvântată fie gloria 
lui Dumnezeu din locul Său."—Psa. 106:48.  
3:13. Şi am auzit bătaia aripilor, animalelor cari 
se lo-viau una de alta şi duruitul roţilor in acelaş 
timp, şi vuet de cutremur mare.—Mulţi păstori 
creştini au avut licăriri din Cuvântul lui Dumnezeu, 
cunoştinţă de unele amănunte ale Planului, oarecare 
măsură a Spiritului sfânt; însă Pastorului Russell, 
vestitorul  lui Dumnezeu pentru perioada din urmă a 
bisericii, i-s-a dat o supraabundenţă de daruri, ca să 
puie în ordine lucrurile lui Dumnezeu (Isa. M:7); să 
proclame o pricepere armonioasă a tuturor  scopurilor 
lui Dumnezeu pentru omenire şi unele pentru îngeri. 
(Ef. 3:10) El auzi armonia desăvârşită a „cântecului 
lui Moisi şi a Mielului." (Apoc. 15:3) Lui îi sunară 
aripile (Apoc. 12:14), Cuvântul lui Dumnezeu, 
Vechiul şi Noul-Testameut, veştile lor 
îmbucurătoare, o veste a cărei părţi „se loveau una de 
alta"—erau în complectă armonie. El auzi cel dintâi 
din zilele apostolilor şi până acum, Planul lui 
Dumnezeu, ,,du-ruitul  roţilor   [ciclurilor,  
vârstelor]."   El  auzi  ca  venind, încă cu treizeci de 
ani înainte de a sosi, vijelia din 1914, un „vuet de 
cutremur mare--, şi a fost umplut de spiritul sfânt 
într-o măsură ce a întrecut partea multor alţi creştini. 
Răbdarea sa cu cei răi şi cu cei ce greşeau era 
asemenea lui Dumnezeu şi faţa sa luminată de iubire, 
era o inspiraţiune. 
3:14. Şi m-a ridicat spiritul, şi m-a luat; şi am 
mers cu amărăciune, şi aprinderea spiritului meu; 
şi mâna lui Iehova era tare preste mine.—
„Dumnezeu ne-a scos afară din lume" (Ioan 17:16); 
ne-a înviat „ca să şedem împreună cu Christos în 
locurile cereşti."  (Ef. 2:6) Spiritul 1-a rupt pe 
Pastorul Russell de la scopurile şi ţântele sale 
pământeşti şi 1-a ridicat până la treapta preoţiei 
jertfitoare. de la afacerile comerciale el se întoarse ca 
să-şi închine viaţa solei cereşti. El gustă ierburile 
amare ale prigonirii, ale suferinţii împreună cu 
Christos; şi în mijlocul ostracizmului şi prigo-. nirii 
el trăia o viaţă de slujbă creştinească. El îşi îndeplini 
munca în ferbinţeala spiritului; pentrucâ puterea lui 
Dumnezeu era asupra lui, întărindu-1 puternic ca 
creatură nouă (Ef. 3:16);şi cu înţelepciune pentru ca 
să declare în faţa opoziţiei hotărîte,  a  şireteniilor 
preoţeşti vestea de  trâmbiţă care anunţa prezenţa a 
doua a lui Christos—sunetul trâmbiţei a şaptea, 
trâmbiţa lui Dumnezeu.—Apoc. 10:7, 
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3:15. Atunci am venit la cei din captivitate la Tel-
Abib, cari locuiau lângă râul Chebar şi am şezut si 
eu acolo, unde şedeau ei, şi am rămas acolo între 
dânşii îngrozit şapte zile.—Viitorii istorici vor scrie, 
ca ceva de tot însemnat, sclavia mentală, morală şi 
spirituală în care au fost ţinuţi creştinii mărturisiţi în 
cursul vârstei evanghelice, de maşinatiunile 
şiretenilor clerului, sub regele vârstei,  Sa-tan însuşi. 
Pastorul Russell sosi cu vestea sa într-o zi de 
presupusă lumină la un popor care era cu mâini şi 
picioare legat în superstiţiile veacurilor.  Tel-Abib în 
evreeşte înseamnă: „Colina Ierbii-- [de la „Tel", 
colină, şi „Abib" crescând, înmugurând]. Abib era un 
alt nume pentru Nisan, prima lună din anul sacru al 
evreilor, corespunzând lunei noastre April. In timp 
sau în simbol un loc reprezintă o stare, sau un stagiu 
de desvoltare istorică. „Colina înmugu-rării", 
începutul anului sacru, simbolizează zorile Timpu-
rilor  de  Restitutiune,  „zorile  Mileniale."  Mileniul  
(Apoc. 20:3, 4, 7) s-a început în 1874, cu întoarcerea 
Domnului. Cam în acelaş timp se ivi şi Pastorul 
Russell între tovarăşii săi creştini, cu începutul unei 
înţelegeri mai bune a Bibliei, „viziunea lui 
Dumnezeu."  Acesta a fost timpul înmugu-rirei  
făgăduinţelor  lui Dumnezeu  pentru  binecuvântarea 
tuturor popoarelor. Toate popoarele creştinătăţii 
trăiau pe lângă râurile comerciale, sociale şi 
economice ce nutresc şi susţin creştinătatea, 
Babilonul. 
3:16. Şi la siârşitul celoi şapte zile, cuvântul Ini 
Iehova a fost cătră mine zicând.—In profeţia 
timpului o zi înseamnă de obicei un au în îndeplinire. 
Timp de şapte ani după întoarcerea Domnului—până 
la 1881—Pastorul Russell, cu toate că cunoştea mult 
din Planul lui Dumnezeul a fost într-o măsură 
oarecare în aceeaş stare ca ceilal^ creştini în ce 
priveşte înţelegerea nedesăvârşită a Cuvâri tului lui 
Dumnezeu. In 1881 un asociat de mai înainte, d-, 
Barbour, din Rochester, N. Y., care fusese un tovarăş 
ve ghetor şi credincios, să schimbă şi deveni „sluga 
rea şi necredincioasă" din Mat. 24:48-51 şi Zaharia 
11:17, şi a scris o lucrare asupra tipurilor din 
Tabernacolul evreesc prin  care  încerca  să  răstoarne   
temeliile   creştinismului adevărat. Pastorul Russell 
dorea mult să cunoască în privinţa aceasta adevărul. 
El s-a pus să se roage stăruitor şi să studieze materia 
aceasta. Zile întregi se munci el cu problema şi se 
luptă cu Dumnezeu în rugăciuni ferbinti. La urmă 
materia i-se limpezi ca lumina zilei. El scrise atunci: 
„Umbrele Tabernacolului ale unor jertfe mai 
bune", din care 1,500,000 exemplare, de atunci 
încoace, au ajutat creştinilor sa înţeleagă lucrurile 
mai adânci ale Cuvântului lui Dumnezeu, şi să facă o 
consacrare complectă până la moarte. Aceasta s-a 
întâmplat în 1881, când el mai publica şi Hrană 
pentru Creştinii cugetători", ale cărei principii au 
format mai târziu baza celor şase volume de „Studii 

în Scripturi." Acelaş an, 1881, este arătat în profeţie 
ca timpul pentru retragerea complectă a favoarei 
dumnezeeşti de la bisericile nominale, favoare care a 
început să fie retrasă începând încă de la 1878—anul 
când clerul a fost în^ lăturat de a mai ocupa poziţia 
de reprezentant al Cuvântului lui Dumnezeu, şi când 
Pastorul Russell îşi începu lucrarea sa prin publicarea 
celor 50.000 de exemplare din „Scopul şi felnl 
Reîntoarcerii Domnului." In 1878 îngrijirea 
lucrurilor lui Dumnezeu, învăţământul adevărurilor 
biblice, a fost hiat de la clerul de veacuri necredincios 
che-mărei lui şi dată Pastorului Russell. Intre timp, 
până la 1881, noul păzitor a pus lucrurile la rând, 
punând adevărurile Bibliei într-o formă logică, şi 
scripturală pentru prezentare şi vestire, terminând cel 
din urmă articol asupra umbrelor Tabernacolului 
evreesc. Atunci, în 1881, el de-Teni paznicul întregii 
Creştinătăţi, şi îşi începu gigantica sa operă de 
mărturie. 
3:17. Fiul omului, pusu-te-am păzitor peste casa 
lui Israel; ascultă deci cuvântul din gura mea şi 
povătueşte-i din partea mea.—Funcţiunea de 
păzitor n-a fost încredinţată până în 1881. (Ier. 6:17; 
Is.21.6.Credinţa şi vegherea  individuală In decursul 
perioadei de încercare de şapte ani a fost răsplătită 
prin aşezarea sa în cea mai însemnată slujbă a 
bisericii, din zilele sfântului Pavel şi până acum. 
„Oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul 
vostru." (Mat. 20:27) Pastorul Russell a servit bi-
sericii la toate timpurile, fie în lucrurile mari sau cele 
mici. Nici o întrebare n-a fost prea neînsemnată 
pentru ca să nu se bucure de atenţiunea lui plină de 
grijă. Cei bogaţi Şi cei săraci erau serviţi la fel; pe 
toate căile posibile. Această lucrare, înainte de 1881. 
a fost o operă mare pentru un om de rând, însă 
neînsemnată dacă o asemănăm cu ceeace avea să 
urmeze. In preajma anului 1884 opera de Păzitor a 
luat proporţii atât de mari, încât pricinui fondarea 
Societăţii de Biblii şi Ttacate „Turnul de 
Vegheie". Dumnezeu a vestit mesajul său 
creştinătâţii.Pastorul Ru-ssell  nu băgă în seamă 
vorbele sau părerile oamenilor, oricât de învăţaţi sau 
evlavloşi ar fî fost ei,fie cei din zi-lele noastre, sau 
„vechi părinţi" din vremurile post-apos-tolice. El 
ascultă direct cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin gura 
oamenilor sfinţi din vechime, inspiraţi de spiritul 
sfânt. (2 Petru 1:21) Ezekiel a fost ridicat ca profet 
scurt timp înainte de nimicirea Ierusalimului ca să-i 
prevină pe evrei asupra nenrocirii ce-i ameninţa. 
Prevenirile Pastorului Russell penru creştinătate, 
venind deadreptul de la Dumnezeu, erau preveniri de 
apropiata prăbuşire a prezentei „civilizatiuni" 
creştineşti, într-o rostogolire de răs-boi, revolutiune şi 
anarhie, care va fi urmată de aşezarea timpurie a 
Regatului lui Dumnezeu. In toate prevenirle sale el n-
a pretins nici o originalitate. El spunea că niciodată 
nu şi-ar fi putut scrie cărţile neajutat de Dumnezeu. 
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Totul a venit de la Dumnezeu, prin luminarea 
spiritului sfânt. 
3:18. Când zic celui nelegiuit: vei muri, şi tu nu-1 
vesteşti şi nu vorbeşti, ca cel nelegiuit să se 
întoarcă de la calea sa nelegiuită ca să-şi 
mântuiască viaţa, acel nelegiuit muri-va in fără-
de-legea sa; dară din mâna ta voi cere sângele 
său.—Pastorul Russell văzu şi readuse la viată în-
văţătura Cuvântului lui Dumnezeu că moartea e 
moarte. „Toţi au păcătuit" (Rom. 3:23); „moartea a 
trecut asupra tuturor omaenilor, căci toţi au păcătuit" 
(Rom. 5:12); „plata păcatului este moartea." (Rom. 
6:23); „nimenea nu este drept" (Rom. 3:10); „cei 
morţi dorm în pulbere" (Isaia 26:19); cu închiderea 
ochilor „toate planurile lor pier." (Psa. 146:4) El 
învăţă limpede Cuvântul lui Dumnezeu care fu rostit 
mai întâi lui Adam: „cu moarte vei muri" (Fac. 2:17); 
că omul nu este din fire nemuritor; că atunci când 
vine moartea el moare, dormind inconştient până la 
înviere, nefiind „mai viu ca înainte", după cum se 
învaţă de preoţime de vacuri. Omul, sufletul şi 
corpul, nu este o făptură pe care Dumnezeu n-ar 
putea-o distruge. „Temeti-vă de cel-ce e în stare să 
nimicească şi sufletul şi trupul." Mat. 10:28) Pastorul 
Russell a fost îndrumat de Dumnezeu să restabilească 
adevărul divin,răsucit de dogmele oamenilor, că 
pedeapsa pentru păcat este moartea, şi nu chinul 
veşnic. Aceasta â fost o parte  tehnică a  vestei  lui 
Ezekiel şi a Pastorului Russell. 
3:19. Iar de vei înştiinţa pe cel nelegiuit, şi el nu se 
va întoarce de la nelegiuirea sa şi de la calea sa 
nelegiuită, el muri-va in fărădelegea sa; dară tu-ţi 
vei scăpa sufletul— Pastorul Russell îi prevenea 
credincios pe cei nelegiuiţi. El a publicat o expunere 
complectă a constatărilor Bibliei, referitoare la 
păcatul lui Adam. 3,000.000 de exemplare: „Ce spun 
scripturile despre Iad?" au fost tipărite şi răspândite, 
citând toate textele din Biblie care vorbesc despre 
Sheol şi Hades, stabilind că „iadul" nu e decât 
groapa. Pastor Russell aproape niciodată n-a vorbit, 
în public, fără ca să amintească de acest principiu 
cardinal, că cei morţi sunt morţi. Cu toată puterea 
talentului său el propovăduia Creştinătăţii adevărul. 
Prin o mărturie credincioasă el se descarcă de 
răspunderea prevenirei. 
3.20, 21. Aşa şi dacă cel drept se va abate de la 
dreptatea sa şi va face fără-de-legea, pune-voi 
peatră de poticnire înaintea lui, şi el va muri; dacă 
nu-1 povăţueşti, el va muri In păcatul său; nu se 
vor aminti dreptăţile, pe care le-a făcut dară din 
mâna ta voi cere sângele său. Dară dacă tu vei 
înştiinţa pe cel drept, ca cel drept să nu 
păcătuiască, şi el nu va păcătui; el va trăi, 
pentrncă a fost înştiinţat; şi tu-ti vei scăpa 
sufletul.—O altă învăţătură cardinală a Cuvântului 
lui Dumnezeu, învăţată limpede de Pastorul Russell, 
a fost cu privire  la osânda veşnică a celor cu totul   

stricaţi,   incorigibili.   Clerul,   vlădicii   şi   papii   au   
învăţat secole întregi în privinţa aceasta o combinaţie 
ne-ratională de simbolizm extrem cu mult literalism, 
care să le servească scopurile lor de a exercita o 
putere politică lumească şi de a ţinea massele în 
subjugare—atât minţile -lor cât  şi  trupurile  şi 
buzunarele  lor.  Ei  interpretau  un simbol în mod 
simbolic, iar pe celălalt în mod literal. Ei spuneau că 
„lacul focului" şi „chinul" se-nteleg literal, dar că 
„feara" şi „profetul mincinos" trebue înţelese 
simbolic   . (Apoc.  19:20), cu toate că o. asemenea 
tălmăcire este absurdă, ca o feară simbolică să ajungă 
într-un lac de foc literal! Orbi şi surzi fată de ceice le 
arătau nelogica unei astfel de nebunii, ei s-au 
îndreptat cu sălbătăcie în contra acelora ce ţineau şi 
rosteau adevărul. In optsprezece veacuri Popii 
inchiziţiei papale şi a altor sisteme de religie agre- 
sivă au omorît cincizeci de milioane de urmaşi ai lui 
Christos, şi au prigonit nenumărate alte sute de mii. 
Este cu neputinţă de a prezice câţi vor mai trebui să 
sufere aceeas soartă şi de la aceeaş clasă de oameni la 
încheierea vârstei evanghelice, când orice ocrotire 
guvernamentală va fi oprită de a mai da vreun ajutor 
celor ce iubesc şi vestesc adevărul. 
O importantă trăsătură a învăţăturilor Pastorului 
Russell e că osânda pe care o învaţă Scriptura pentru 
cei fără speranţă nelegiuiţi, nu e o viaţă în chin ci 
uitare, anihilare [nimicire], a „doua moarte" (Apoc. 
21:8); că fiecare, fie în viaţa  aceasta  fie după 
inviere, va îi  adus la o deplină cunoştinţă a 
adevărului (l Tim. 2:4); şi va primi o oare-care 
măsură a spiritului sfânt, iar cei ce vor ajunge la 
această osândă pentru păcat vor îi numai acei ce cu 
nici un preţ nu vor voi să primiască viaţa prin 
supunere, îndrep-tare şi armonie cu Dumnezeu.În 
deplină conformitate cu profeţia lui Ezekiel Pastorul 
Russell învăţă că: „Dacă un drept va face o 
fărădelege, el va muri în moartea a doua. 
3:22. Şi a fost acolo mâna lui Iehova asupră-mi, şi 
zis-a către mine: scoală-te, eşi la vale, şi acolo voi 
vorbi cu tine.—Ezekiel a fost irnboldit de spiritul 
sfânt ca să se depărteze de râul Chebar cu activitatea 
sa propovăduitoare. Consacrarea Pastorului Russell îl 
făcu să se depărteze de activitatea  comercială  şi  să-
şi  închine viaţa  slujbei  lui Dumnezeu. Mâna 
Domnului a fost asupra lui pentru ca să facă aceasta. 
Poporul lui Dumnezeu, evreii, să amestecaseră cu 
Chaldeii, locuind la şes—literal „vâlcea" sau „vale." 
Pastorul Russell se întoarse de la ocupaţiunile sale 
ordinare către toate popoarele ce locuesc în „valea 
umbrelor morţii" (Psa. 23:4); şi în starea aceasta 
Dumnezeu intră în legătură cu adevăratul său păzitor. 
Este lucru ştiut că Pastorul Russell petrecea nopţi 
întregi în rugăciune, şi se apuca a doua zi de lucru ca 
şi când nimic neobicinuit nu s-ar fi 
întâmplat.—Apoc. 3:14. 
3:23. Deci m-am sculat şi am eşit la vale; şi iacă 
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mărirea lui Iehova sta acolo, ca mărirea, pe care 
am văzut-o lângă râul Chebar; şi am căzut pe faţa 
mea.—înaintea Pastorului Russell stătea pururea 
viziunea caracterului, planului şi operei 
Atotputernicului. Zilnic îşi reînoia legământul său de 
consacrare şi zilnic căuta să-1 îndeplinească. 
3:24. Şi a intrat spiritul în mine, m-a pus pe 
picioarele mele, şi a vorbit cătră mine, şi a zis 
cătră mine: mergi de te închide înlăuntrnl casei 
tale.—Gândul are o putere propulsivă şi imbolditoare 
şi trebue să sfârşească în acţiune, dacă nu e 
împiedecat de un alt gând potrivnic. Spiritul, 
gândurile şi cuvintele lui Dumnezeu din Biblie, în 
continuu intrau în mintea Pastorului Russell şi-1 
puneau în acţiune. Toţi care se hotăresc şi să 
deosebesc pentru facerea vonţei lui Dumnezeu şi 
primesc spiritul sfânt, sunt membri ai lui Christos, în 
casa fiilor (Evr. 3:6), în preoţi-mea regală. In 
consacrarea preoţimei tipice, preotul se închidea în 
Tabernacol pe şapte zile. (Lev. 8:33) [Şapte sim-
bolizează desvârşit, complect]. Astfel Chirtos şi cei 
în el locuesc totdeauna în Sfânta antitipică, starea 
celor concepuţi de spirit. Pastorul Russell a trăit în 
spirit de la consacrarea sa până la moarte. 
3:25. Şi tu, fiul omului, iacă pune-te-vor în funii, şi 
te vor lega cu dânsele, ca să nu eşi între ei.—
Fiecare pas înainte în oarecare ramură a cunoştinţei 
face pe institu-ţiunile bazate pe cunoştinţele parţiale 
din trecut fără valoare şi ajung fără putere; şi ca 
urmare aderenţii şi beneficiarii astorfel de instituţiuni 
se împotrivesc mersului evenimentelor. Clerul, în 
cerând să se aşeze stavilă contra lăţirii adevărului, 
pentru a putea ţinea în picioare un ecleziasticizm 
sterp şi clătinător aproape să cadă, a întrebuinţat prin 
tot . felul de uneltiri să restrângă influenţa lui Pastor 
Russell; dar piedecile puse înaintea lui au servit 
numai să lege sonpii de neghină şi mai tare în 
legăturile organizaţiunilor sectariste. Mat. 13:30) 
Parabola profetică îşi va afla îndeplinirea astfel, că 
snopii legaţi vor fi arşi şi complect nimiciţi în anarhia 
ce va urma. Membrii bisericei au fost îndemnaţi să se 
lapede de orice crâmpei de hârtie ce purta vestea 
adevărului prezent;   în aproape toate bisericile din 
ţările civilizate s-au ţinut predici împotriva 
adevărului: poporul a fost povăţuit şi ameninţat să nu 
citească adevărul; poporul adevărului a fost dat afară 
de prin slujbe, servicii şi din ocupaţiunile lor; în 
Europa" au fost închişi si puşi la muncă grea; mulţi 
au fost împuşcaţi; li s-a interzis dreptul de întrunire. 
3:26. Şi voi lipi limba ta de cerul gurei tale, şi vei fi 
mut, şi nu vei fi pentru dânşii om mustrător; căci 
sunt o casă neascultătoare.—Este cu neputinţă a 
mărturisi lucruri spirituale unor oameni cârmuiţi de 
îndemnurile cărnii, (l Cor. 3:1; Ioan 16:12) Insă 
Pastorul Russell nu s-a reţinut niciodată de la 
vorbirea sau publicarea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Biblia învaţă că serviciul lui Dumnezeu trebue să fie 

din inimă voitoare. Acesta este un privilegiu care 
poate fi primit sau respins, după cum doreşte 
ascultătorul. Totuş, pentru cei lumeşti, Pastorul 
Russell a fost un „mut";, pentrucă n-au voit să-1 
asculte. 
3:27. Dară când voi vorbi cătiă tine, deschide-voi 
gura ta, şi le vei zice: aşa zice Iehova, Domnul: cel 
ce aude, să audă: şi cel ce neglijează să neglijeze; 
căci sunt o casă neascultătoare.—Cu toate că cea 
mai mare vestire a adevărului   ce   s-a   făcut  vr-
odată  pe   acest  pământ  de   vreun om a rămas fără 
răsunet şi a fost nesocotită de către capii bisericilor si 
ai lumei, totuş servul lui Dumnezeu trebuiai să-şi 
îndeplinească însărcinarea;  el trebuia să „strige în, 
gura mare, şi ca o trâmbiţă să-şi înalţe vocea, pentru 
ai spune poporului fărăde-legea sa." (Isa. 58:1) Orice 
însărci-nare primea din partea lui Dumnezeu, el 
trebuia să o în-deplinească întocmai. Cu el trebuia să 
se întâmple şi s-an-tâmplat ceea ce era scris: „Făcut-
am, precum mi-ai ordo-nat."—Ezek. 9:11.  
 
 
 
 

EZEKIEL 4. 
 

IMPRESURĂRILE PAPALE ŞI PROTES-
TANTE 

4:1. Şi tu, fiul omului, ia-ţî o cărămidă şi pune-o 
înaintea ta, şi sapă pe dânsa o cetate, 
Ierusalimul.—In zilele lui Ezekiel, în Chaldea, o 
carte era o colecţie de ţigle gravate. Servitorul 
Laodicean trebuia să fie un scriitor de cărţi. In mai 
multe articole şi capitole asupra regalelor lumei ace-
steia, asupra judecăţii şi căderii lor, precum şi a 
sistemelor lor ecleziastice, politice şi comerciale, 
Pastorul Russell zugrăveşte creştinătatea, v«rbind 
despre dânsa în mod tipic ca despre Ierusalim. Ea 
avea numele Domnului, era însă murdărită prin 
nelegiuirile locuitorilor ei. (C295) Ca tip Ierusalimul 
reprezintă faza ecleziastică a creştinătăţii. 
4:2. Şi pune împresurare în juru-i, zideşte 
întărituri împotriva ei, şi ridică val în jurul ei; 
atuncea pune tabără împotriva ei, şi ridică beibeci 
asupră-i de jur împrejur.—Ecleziastic ismu l avea 
să experienţeze o îndelungă împresurare din partea 
unei clase simbolizate prin Ezekiel. Impresura-rea 
trebuia să fie condusă prin adevăr, împresurând fortă-
reaţa cetăţii după nume a lui Dumnezeu. 
Ecleziasticismul asediat avea să treacă prin încercări 
la fel cu cele ale unei cetăţi împresurate, tăiată de 
provincie, despoiată de orice stăpânire şi fără 
aprovizionarea ce curgea de la popoarele tributare. 
Ca urmare a slăbirei înceată din cauza împresu-rării 
de aproape, ea trebuia să reziste la atacuri întâmplă-
toare, să năvălească afară printr-o epocă de războiu, 
cu singurul sfârşit posibil—nimicirea totală a ei. 
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Cetatea împresurată din toate părţile cu o linie de 
întărituri militare, tranşee, îngrădiri şi forturi,  numite 
la un loc un fort, din partea cărora, şi mai ales din 
partea de căpetenie a atacului, ea era atacată fără 
încetare de o neobosită activitate de sfărâmare, şi 
asaltată în mod surprinzător. Astfel ecle-ziasticizmul 
avea să fie înconjurat şi pus în stare de apărare prin 
duşmani adăpostiţi şi întăriţi cât se poate de 
bine.„Dumnezeu este fortăreaţa noastră." (2 Sam. 
22:2) Aceasta avea să se facă de o clasă de creştini 
progresivi şi iubitori de libertate ca o răzvrătire şi un 
atac împotriva intolerantei, superstiţiei şi tiraniei 
preoţeşti. 
Cetăţile din vechime erau înconjurate de ziduri înalte, 
cu turnuri  dese, păzitori, lancieri,  arcaşi  şi prăştiaşi.  
In cazuri de pericol zidurile erau ocupate cu astfel de 
luptători şi aruncători de pietre şi foc. Atacul se făcea 
asupra unui punct slab din zid; se mai ridica o 
movilă, sau mai multe, care dădea împresurătorilor 
avantajul de a fi egali cu apărătorii în poziţie. 
Zidurile de apărare ale ecleziasti-cizmului sunt 
crezurile şi formalismele lui goale şi lipsite de spiritul 
lui Dumnezeu, şi numai puţin însemnate sunt puterile 
civile şi oamenii ce stau ca o întăritură în contra 
atacului. „Munte"  simoblizează guvernământ.  (Dan. 
2:44, 45)   Naţiunea   [muntele]   a  fost   
Protestantizmul  organizat militant. Tabăra este locul 
de adăpost vremelnic al acelora ce luptă pe partea 
Domnului. (Evr. 13:13) „Ţapul de atac" era o 
inventiune pentru dărâmarea zidului unei cetăţi. Ec-
lesiasticizmul s-a înconjurat cu ziduri de pietre vii, cu 
sol-daţi, politie şi alţi agenţi ai puterilor civile cari 
ocrotesc bisericile, şi pe cei bisericoşi (Isa. 59:10); cu 
educatori cari să  zidească  dogme  în eclesiasticizm, 
cu  scriitori  cari  să scrie articole şi cărţi, şi o armată 
de alţi aderenţi şi susţinători  ai   lui.   In  
împresurarea  ecleziasticizmului   soldaţii, Domnului 
au atacat cu cărţi, gazete, misionari, cu cursurij şi  
educaţie;   căutând  să  mişte  şi  să  strămute  unele  
din pietrele vii ce încunjură eroarea organizată.—Ier. 
6:6. 
4:3. Şi ia-ţi o placă de fier, şi o pune ca zid de fier 
între tine şi cetate, şi îndreaptă faţa ta spre ea, ca 
ea să fie împresurată, şi aşa o vei împresura. Semn 
va fi acesta pentru casa Ini îsrail,—O placă de fier, 
literal o „placă subţire" era între protestantismul 
împresurător şi între eclesiasti-cismul asediat. „Şi vor 
fi ajutaţi cu puţin ajutor." (Dan. 11:34) Puterile civile 
erau pentru a sta ca un fel de zid de fier, ocrotind 
poporul Domnului de puterea prigonitoare a 
preoţimei stăpânitoare. Nici o spărtură nu se putea 
face în zid; era un „zid de fier." „Nici un rău nu ti-se 
va întâmpla." (Psa. 91:10) „Mai mulţi sunt cei cu noi 
decât cei cu ei." (2 Regii- 6:16) Fierul, ca şi în cazul 
fearelor cu dinţi de fier, văzute de Daniil, 
simbolizează pe agenţiile unei puteri irezistibile, 
întoarcerea feţei către ceva sau contra cuiva era un 

semn de gratie sau de disgratie. (Psa. 104:29) 
Credincioşii Domnului trebuiau să fie în mod ho-tărît 
împotriva eclesiasticismului  stabilit şi  să-1 asedieze 
începând cu timpul reformaţiunei şi până la 
încheierea secerişului.   Când  Ezekiel  vede  pe  
cineva făcând  ceva  înseamnă că un altul şi nu 
Pastorul Russell făcea aceasta; dar poate să însemne 
şi pe Pastorul Russell însuşi, sau pe clasa lui Ezekiel. 
Profeţia lui Ezekiel tipifică şi simbolizează pe 
Pastorul Russell sau pe clasa reformatorilor, sau pe 
unii din membri acestei clasă făcând lucrul tipificat 
sau simbolizat. Aci, clasa protestantă începând cu 
reformatiu-nea protestantă şi înainte prin periodul 
Secerişului, s-a văzut împresurând în mod  sistematic  
şi efectiv eclesiasticismul stabilit. Casa lui Israel 
înseamnă în mod ordinar poporul evreesc, casa 
trupească şi după nume a lui Israel. Evreii erau 
împărţiţi în cele zece triburi [Israel], cu totul infectate 
de credinţe şi obiceiuri păgâne, iar cele două triburi 
[Iuda], ţinându-se mai strâns de Dumnezeu şi legea 
sa. In antitip, când atât îsrail cât şi Iuda sunt amintiţi, 
şi profeţia este  a se înţelege pentru  o  îndeplinire  
antitipică,  în acel caz Israil tipifică pe papalitate, iar 
Iuda protestantismul stabilit. Sub semnul de aci se 
înţelege întreaga casă după nume a lui Israil—toţi 
creştinii mărturisiţi, catolici şi protestanţi.—Z -05-
179. 
4:4. Şi tu culcă-te pe coasta stângă, şi pune fără-
de-legea casei Ini Israil preste ea; dnpă numărul 
zilelor, ce vei sta culcat pe ea, vei purta fără-de-
legea lor.—In versurile 4 până la 6 Israil şi Iuda sunt 
cuprinşi în aceeaş icoană, şi tipifică papismul şi 
protestantismul stabilit şi corupt. Stânga era semnul 
favoarei mai puţine sau al nevafoarei. Pa-pizmul a 
umblat mereu în păcat şi şi-a adunat şi înmulţit 
faptele rele până când fără-de-legea a ajuns cu vârf. 
(Fac. 15:16) O zi în profeţie înseamnă un au în 
împlinire. (Num. 14:34) Ezekiel reprezintă aici pe 
clasa reformaţiei care a avut să îndure fărădelegile 
papalităţii, atât prin Prigonire cât şi prin ruşinea de a 
vedea creştini mărturisiţi crezând în cele mai grave 
erori. Fără-de-legea papalităţii, casa lui Israel, constă 
în faptul că Reformatorii li-au arătat- dovezi hotărîte 
despre calea greşită pe care merg, şi ei totuş îşi 
urmează calea înainte nesocotind poveţele şi 
prevenirile divine. De aceea, Dumnezeu a arătat faţă 
de ei mai puţină favoare decât fată de protestantism, 
rău cum a fost şi acest din urmă. 
 4:5. Căci pune-voi peste tine anii făiă-de-legei lor, 
după numărul zilelor, tei sute nouăzeci de zile; şi 
aşa vei purta fără-de-legea  casei Iui Israel.—
Asupra elementului reformator a fost pusă sarcina de 
a vedea pe înşelaţii şireteniilor preoţeşti şi a papilor 
învăţând şi trăind în continuă gre-şală. Aceasta era o 
sarcină asupra conştiinţei, şi era scârboasă pentru 
mintea luminată â elementului reformator, cunoscut 
de secole, cel puţin după nume, ca protestanţi. 
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Şireteniile preoţeşti din diviziunea mai largă a 
creştinătăţii trebuiau să stee sub atacuri timp de 390 
ani, în care timp elementul ce asedia, reformatorii, 
trebuiau să fie ocrotiţi de focul papalităţii prin „zidul 
de fier" al puterilor civile. Aceasta începu în 1528 şi 
se sfârşeşte în 1918. Anul 1528 este unul din punctele 
de întoarcere ale istoriei. Protestan-tizmul din Anglia 
şi Germania era în cumpănă. Ridicarea grabnică a lui 
Carol V  al Germaniei la putere mare îl în-.demnase 
pe papa Clement să se dea de partea lui Garol. El 
făcu pe împărat ca să sprijinească o măsură menită ca 
să limiteze lăţirea protestantismului, care să fie apoi 
urmată de o altă măsură de nimicire totală. In legea 
propusă nici un protestant nu putea să-1 convertească 
pe un „romanist" la credinţa reformată, nici nu mai 
era permis ca protestantismul să se lăţească în alte 
ţări. Aceasta însemna pentru toţi protestanţii un 
sfârşit aşa precum s-a întâmplat cu hughenoţii în 
Franţa,—împiedecarea renaşterii cu „înmulţirea ei 
de cunoştinţe" (Dan. 12:4), şi odată cu ea sfârşitul 
civilizaţiunii înfloritoare  şi luminândă în comparaţie   
cu   vremurile   moderne.   Era   pus   în   joc   viitorul   
întregii lumi şi a planului divin. Un mare războiu 
religios, care avea să distrugă luteranismul, abea a 
fost înlăturat. Filip  Landgraf   al   Saxoniei   (Hessa)   
descoperi  complotul, apucă armele şi în 1528 îl forţă 
pe un episcop catolic !a despăgubire. Alţi principi ai 
Germaniei încă au stat pe partea lui Filip. Peter 
Bayne, doctor în litere şi istorie, scrie în cartea sa 
„Martin Luther", pag. 486: „Principii germani cari au 
îmbrăţişat credinţa reformată s-au hotărît că cu nici 
un preţ să nu se învoiaiscă hotărîrii majorităţii. Filip 
de Hessa, Ioan al Saxoniei, Markgraful George cel 
Pios de Brandenburg-Anspach, Ducii de Luxenburg, 
principele de Anhalt, şi reprezentanţii Strasburgului, 
Nurembergului şi ai altor douăsprezece oraşe libere, 
să uniră cu toţii într-un protest solemn în contra 
revoluţiunii proiectate şi prin aceasta ei fură numiţi 
protestanţi! Toţi acei ce până în ceasul de faţă, 
susţin că în urmă Adevărul va fi dat pe faţă, şi că nici 
un papă sau Kaiser nu poate face ca să îngheţe 
curentul veşnic în mişcare al progresului şi al 
îmbunătăţirii, să pot mândri de a să şti pe partea şi aşi 
avea obârşia spirituală şi a progresului în nefricosul 
Filip şi mărinimosul şi sincerul Ioan." (pag. 481): 
„Ce desăvârşit este întregul spectacol al acestui an, 
1528, şters1 din memoria generaţiei de astăzi. Şi totuş 
efectul acelor evenimente nu e încă epuizat; şi nici n-
ar fi cu putinţă ca cineva, fără ca să-şi formeze o 
concepţie despre aceasta, să cunoască cum s-a adaos 
o verigă la alta în lanţul evoluţionar al istoriei 
moderne." 
Astfel Germania a pus zidul de fer al apărării civile 
între protestanţii asediatori şi papalitatea împresurată. 
Totaşa şi Anglia, al doilea mare imperiu ce a stat ca 
un zid de fer între elementul reformator şi papalitate, 
a rupt-a cu Roma şi a început să asedieze papismul. 

Acesta a fost anul când Papa Clement porunci 
legaţilor săi Correggio şi Wolsey, să conducă divorţul 
dintre Regina Catarina de Ara-goniai la porunca lui 
Henry VIII. (Apoc. 2:8, 9) Precum Dumnezeu a 
ridicat un Faraon încăpăţînat şi îndârjit când a avut de 
scop să scoată pe evrei din Egipt, astfel el îl sculă pe 
îmbuibatul Enric VIU ca pe un agent prin a cărui 
mijlocire avea să vină ruptura între Anglia şi Roma. 
„Urmarea firească [a procedeurilor de divorţ a lui 
Enric], zice istoricul A. F. Pollard, în cartea sa Enric 
VIII, ,,a fost despărţirea Angliei de Roma." Astfel 
înţelepciunea divină a întrebuinţat „furia omului 
pentru ca să-1 preamărească", si să facă „zidul de fer" 
a puterilor civile, militare şi navale ale imperiului 
britanic, Germaniei şi Statelor Unite, pentruca să stea 
ca o barier-ă de neînvins în potriva puterii 
prigonitoare a marelui Babilon. Elementul 
reformator, singur îndărăptul zidului de fer, a fost în 
stare să trăească şi să crească în tabăra sa şi să 
urmeze cu împresurarea vicleşugurilor preoţimei 
romano-catolice. 
4:8. Şi după ce vei fi împlinit aceste zile, cnlcă-te 
apoi pe coasta dreaptă şi vei purta fără-de-legea 
Iui Iuda patruzeci de zile; eu pusu-ţi-am pentru 
un au ziua.—Coasta dreaptă înseamnă partea 
favoarei mai mari decât aceea a papalităţii. Casa lui 
Iuda înfăţişează protestantizmul, bi sericiie 
protestante. Până la 1878, când au fost înlăturaţi de 
Christos, care de atunci este prezent a doua oară, pro-
tesantismul s-a bucurat de favoarea divină, întocmai 
după cum cele două seminţii, numite la un loc iuda, 
s-au bucurat de mai multă favoare în comparaţie cu 
cele zece seminţii ale lui israel. După 1874 adevărul 
prezent luă o formă de examinare minuţioasă a 
crezurilor şi anunţarea prezenţei a doua a lui 
Christos. Aceasta veste a fost respinsă cu unanimitate 
de către bisericile protestante; şi eclesiasticis-mul 
organizat protestant începând cu 1878, pentru răstim-
pul de patrucezi de ani, deveni Iuda timpului de acum 
impresurat din toate părţile de elementul reformator, 
sul conducerea păzitorului adevărului dumnezeesc, a 
Pastorului Russell. Până la 1918, după socoteala 
evreească, înce pând cu căderea din 1917, puterile 
civile continuă în ocro tirea poporului lui Dumnezeu 
ca un „zid de fier" ca să poată mărturisi impotriva 
eroarei.—Apoc. 3:14; B66, 91. 
4:7. Şi-ţi vei întoarce faţa spre împresurarea 
Ierusali-mului, şi braţul tău va fi gol, şi vei profeţi 
asupă-i.—Clasa lui Ezekiel, clasa reformei adevărate 
protestantă, timp de 390 şi 40 de ani s-au pus să atace 
şireteniile preoţilor. Pas torul Russell rareori vorbea 
fără ca să spună câteva vorbi de prevenire sau de 
plângere în contra eclesiasticismului Braţul 
simoblizează puterea (E47), iar braţul gol înseamnă 
ca şi când cineva îşi leapădă haina pentru a se apuca 
d| un lucru. Impresurarea avea să fie făcută cu 
energie. Ele-meutul reformator trebuia să predice 
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într-una, neiertând şi nescuzând şireteniile preoţilor, 
ci atacându-le direct şi în mod hotărît. 
4:8. Şi iacă pune-te-voi in funii, şi nu te vei 
întoarce de pe o coastă pe alta, până nu vei sfârşi 
zilele împresură-rei.—Dumnezeu legă pe 
credinciosul său popor de munca sa. Elementul 
reformator n-avea să-şi schimbe ţinuta, ci să întreţină 
atacul asupra corupţiunii eclesiastice până la sfâr-
şitul împresurării.                       
 4:9. Si ia-ţi grâu, oiz, bobi, linte, meiu şi alac. şi le 
pune înti-un vas, şi fă-ţi din acestea pâini; după 
numărul zilelor, ce vei sta culcat pe coastă-ţi, 
treisute nouăzeci de zile, vei mânca din ele.—
Aceste grâne înfăţişează diferite grade de hrană 
spirituală, fiecare fel de hrană fiind a se mânca de 
speţa de creştini reprezentată prin hrană. Grâul repre-
zintă evanghelia cea adevărată a împărăţiei, ca în 
parabola cu  sămânătorul  (Mat.   13:1-30),  şi  este 
hrana Micei Turme. Orzul era mai puţin preţuit 
printre evrei, pentrucă era preţul unui adulter. (Osea 
3:2) El înseamnă hrana spirituală a clasei vinovate de 
adulter spiritual, împreunarea nelegiuită cu lumea 
pentru introducerea de copii „străini." (Osea 5:7)  
Bobii, lintea, meiul  şi alacul reprezintă grade de 
hrană inferioară grâului [ce conţine orice element 
pentru susţinerea vieţii], inferioară chiar şi orzului. 
Folosinţa lor într-una ca hrană, pricinueşte lipsuri 
fizice, slăbiciuni şi boli. Lintea este de obicei 
cultivată pentru nutreţ. Meiul este şi mai inferior. 
Simboliceşte el reprezintă pe creştinii ce n-au nici o 
adâncime  în pământ."  (Mat.  13:5) Măzărichea, 
numită şi „neghină" sau „alac" este o hrană foarte 
săracă. Faptul că este ţepoasă tipifică pe unii creştini 
cu care nu po{i trăi împreună şi cu cari nu poţi eşi la 
cale aproape niciodată,, tipificând şi felul de hrană 
mentală, morală şi spirituală ce-i produce, împreună 
cu creştinii adevăraţi, tipificaţi prin grâu, aveau să fie 
adunaţi şi creştinii de diferite grade de desvoltare, din 
biserica nominală, după cum se arată prin versul 16, 
fiecare mâncând felul de hrană corespunzătoare  
desvoltării  sale  de  creştin,  clasa grâului asimilând 
şi însuşindu-şi hrana cea mai bună a cuvântului divin, 
şi aşa mai departe până la cei ce absorb [înghit] cel 
mai sărac grad de nutreţ spiritual, care e potrivit 
numai pentru animale. Aceasta era hrana cu care 
aveau să trăească diferitele  clase,  fiecare potrivit  cu 
puterea sa,  de la  1528 până -la 1918, şi de la 1878 
până la alegerea şi glorificarea complectă a grâului şi 
arderea neghinei, măzaricei, etc. 
4:10, 11. Şi mâncarea, ce vei mânca, va fi cu 
măsură, douăzeci de sicli pe zi: din când in când 
vei mânca din ele. Şi apă vei bea cu măsură, o 
şesime de hin; şi vei bea din când în când.—Un 
siclu era o jumătate de unice [una douăsprezecime în 
latineşte şi o 32-zecime a unui kgr.]; douăzeci de sicii 
erau zece uncii. Un hin carn 6 litre -ichid] era un 
galon [o optime a unei litre de 16 cupe] şi jumătate. 

A şasa parte dintr-un hin însemna un sfert. Aceasta 
era o raţiune zilnică, o porţiune pentru a muri de foa-
me. Hrana aceasta nu se da în mod regulat, ci 
Dumineca, sau de două, trei ori pe săpămână—„din 
timp în timp." Poporul, socotit ca atare, trebuia să 
aibă în cursul periodului de împresurare o întreţinere 
spirituală sărăcăcioasă. 
4:12. Şi o vei mânca, ca turte de orz, pe cari le vei 
coace in balega lepădăturei omului înainea ochilor 
lor.—Turtele făcute din amestecătura aceasta, le 
mâncau cei mai sărmani în timpul de lipsă, zugrăvind 
lipsa hranei sufleteşti printre urmaşii 
ecleziasticismului. Cei săraci, neavând sob sau 
cuptoare, îşi coceau pâinea sau turtele pe pietre înfer 
bântate sau în foc, sau le prăjeau aşezându-le între 
stratur, de balegă ce ard încet. Numai balega de 
animal era de obicei întrebuinţată. Nici o ocară sau 
pftngărire nu era mai mare decât aceea de a preface 
casa cuiva într-un loc de depunere de excremente 
omeneşti. (Deut. 23:12-14) Domnul nostru îmbină 
gunoiul omenesc cu „ceace murdăreşte pe om." (Mat. 
15:11) Luther vorbea despre „bălegarul decre-taliilor 
papale." Gunoiul omenesc înseamnă tradiţii 
omeneşti, adăugări clericale la Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
4:13. Şi a zis Iehova: aşa voi mânca fii Iui Israil 
pâinea lor, spuicată, între popoarele printre cari-i 
voi împrăştia. —Hrana spirituală, săracă, cum era 
amestecătura, trebuia să fie cu totul spurcată. 
4:14. Şi am zis: Ah! Iehova, Doamne, iacă sufletul 
meu nu s-a spurcat încă; căci din tinereţea mea 
până acum n-am mâncat nici mortăciune şi 
sfâşiată; şi nici a intiat în guia mea carne de 
urâciune.—Aceasta tipifică dorinţa ferbinte a clasei 
reformatoare de a curaţi greşelile spurcării. 
4:15. Şi zis-a cătră mine: Iacă, îţi dan balegă de 
bou în loc de lepădătura omului, şi cu aceasta vei 
coace pâinea ta.—Hrana spiriuală avea să fie destul 
de negustoasă. 
4:16. Şi zis-a cătiă mine: Fiul omului, iacă eu voi 
sfărâma în Ierusalim toiagul pâinei şi voi mânca 
pâine cu cumpănă şi cu grijă; şi vor bea apa cu 
măsură şi cu spaimă.—Tipul zugrăvit de Ezekiel era 
menit să arate stările spirituale ce aveau să predomine 
în ecleziasticismul papal după 1528 d. Chr., iar în cel 
protestant după 1878 d. Chr.. în Ierusalim, în 
bisericism, cetatea împresurată, unde avea să fie o 
foamete a cuvântului lui Dumnezeu. Implinindu-se 
adeseori profeţiile atât în mod literal cât şi simbolic, 
aceasta se referă deasemeuea la strâmtorarea 
împresurării Ierusalimului literal, şi la lipsa literală de 
hrană pentru creştinătate în timp de ţurburare, cu 
costul scump al traiului, cu dictatori, rechizitii şi 
cartele de alimente.—Lev. 26:26. 
4:17. Căci vor duce lipsă de pâine şi de apă; şi vor 
căuta unul la altul cu înfiorare, şi vor peri prin 
fără-de-legea lor.—Precum un popor cu hrană în 
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cantitate de istovire slăbeşte si moare, astfel mor 
creştinii spiritualiceşte cu dieta ce li se dă de preoţi 
sau de cler. 
 

 
 

EZEKIEL 5. 
NENOROCIREA PĂRULUI DESPĂRŢIT 

5:1. Şi tu, fiul omului, ia-ţi un cuţit ascuţit, briciu 
de bărbier să-ţi iei, şi tiece-ţi-1 pe cap şi pe barbă; 
şi ia-ţi o cumpănă cu talgere, şi împarte parul.—
Aceasta trebuia să se întâmple „după zilele 
împresurării"  Ierusalimului, sau în* antitip, după 
împresurarea papizmului şi a protestan-tizmului ce se 
va sfârşi cu căderea complectă a Babilonu-lui 
religios. Ea a avut o îndeplinire literală în 606 a. Chr., 
şi trebue să aibă o îndeplinire literală şi simbolică în 
şi după 1918. Ea descrie mai multe feluri de tulburări 
asupra creştinătăţii,  şi cauzele  ce  o provoacă.  
Raderea capului reprezintă întristarea creştinătăţii, şi 
cauzele ce o provoacă. (Isa. 3:17, 20, 24; Ier. 7:29) 
Raderea bărbii era o parte din tratamentul  
ceremonial  al  unui  lepros  (Lev.   14:8,  9), şi 
înseamnă că după 1918 creştinătatea va fi tratată de 
justiţia emdă ca un lepros rnoral, mânjit cu fărădelegi 
fără leac şi perversitate, cari, în faţa predicării 
necurmate a Evangheliei, au provocat războiul recent. 
Ezek. 5:2, 12, 16, 17 se referă la trăsăturile distrugerii 
Ierusalimului literal în 606 a.  Chr. şi 70-73 d. Chr. şi 
a Creştinătăţii,  începând  cu   1914.   Fiindcă  în  
versul   12  a treia parte .din oameni aveau să sufere 
moarte sau întristare, părul din versurile l, 2 şi 3 arată 
pe poporul din !e-rusalra—în antitip creştinătatea. In 
cazul lui Samson părul înfăţişează putere; iar aici 
părul tăiat înseamnă că poporul care are puterea 
creştnizmului va fi tăiat în periodul scurt însă teribil, 
începând cu  1918. A treia parte este „arsă cu foc în 
mijlocul cetăţii." Focul simbolizează nimicire. O 
mare parte din aderenţii ecleziasticismului vor muri 
de ciumă şi foamete literală, dar mai cu seamă 
spirituala. (Deut. 32:24) In cap. 5:16, 17 sunt 
înfăţişate săgeţile cele rele ale foametei. Toiagul e 
pentru răzimarea omului; toiagul pâinii este ajuorul 
de hrană al creştinătăţii. In 1916 era deja o 
împuţinare de recoltă cu 25 la sută, prevestind 
vremuri şi mai grele pentru viitor. Fearele rele, din 
versul  18, trimise asupra creştinătăţii, sunt guvernele 
crude „creştineşti" ale lumii (Deut. 32:24), cari prin o 
nemaiauzită barbarie au răpit milioane de vieţi în 
război, pricinuind o vărsare de sânge fără asemănare 
în istorie. 
5:2. O treime să o arzi in foc în mijlocul cetăţii, 
când se vor împlini zilele împresnrărei, şi o treime 
să o iei, şi să  o tai cu cuţitul împrejur; şi o treime 
să o împrăştii în vânt:   şi eu voi scoate după ea 
sabie.—A treia parte a părului  avea să fie nimicită 
de cuţit. (Vezi 5:12) Aceasta repre-jţ zintă pe poporul 

care nu e în mod hotărît nici pentru ecle-ziasticizm  
nici  sub el, ci  asociat cu el,  favorizându-1,  şi 
trăgând  beneficii  din  el.  Aceştia  au  să fie  nimiciţi 
prin sabia scoasă pentru distrugerea vieţii în timpul 
de tulbu- rare. O bună parte dintre oameni vor fi 
despărţiţi prin vân- turile războiului şi revoltei asupra 
bisericităţii. Aceştia au fost legaţi de biserică, au 
simpatizat-o şi au tras foloase materiale şi sinistre 
după dânsa. Clasa aceasta va fi implicată  în vărsarea  
de  sânge  a „marei turburări."—Mat. ,24:21; Apoc. 
7:14. 
5:3, 4. Şi să iei puţini peri, şi leagă-i la poalele tale. 
Atuncea din aceştia să mai iei, să-i arunci în 
mijlocul focului, şi să-i arzi cu foc; va eşi din ei foc 
în toată casa lui Israil.—A lega la poale este un 
semn de strânsă asociaţiune. Puţini din aderenţii 
bisericii nominale se vor afilia eu cei ce cred în 
adevărul prezent, însă atât de pătrunzătoare vor fi 
împreunările periodului de turburare încât nimenea 
care nu va fi cu inima „în adevărul de fată" (2 Pet. l 
:12), nu va fi în stare să rămână sub ocrotirea ce 
umbreşte poporul lui Dumnezeu. Aceşti putini vor fi 
despărţiţi, şi la urmă vor fi cuprinşi în nimicirea 
tuturor susţinătorilor ipocriţi ai bisericităţii şi -a celor 
ce trag folos din ea. Nici unul nu va scăpa; ea va fi 
asupra „întregii case a lui Israil." Arderea 
Babilonului va fi grăbită prin aderenţii descrişi mai 
sus. După 1918 poporul ce susţine biserica va înceta 
s-o mai susţină, va fi distrus ca aderenţi, prin ciuma 
spirituală a greşelilor ce vor dăinui, şi prin foametea 
Cuvântului lui Dumnezeu printre ei. Sabia Spiritului 
(Ef. 6:17), care este Cuvântul lui Dumnezeu, va fi 
învârtită în mâinile celor ce cred în „adevărul de. 
faţă" în aşa fel încât îi va face pe susţinătorii 
conştiincioşi ai eclesiasticismului ca să înceteze de a-
1 mai susţinea. 
5:5. Aşa zice Iehova, Domnul: acesta este 
lerusalimul; iacă 1-am pus în mijlocul popoarelor 
şi ţărilor din jurul lui.—Dumnezeu, prin înmulţirea 
cunoştinţei, prin Renaştere, şi prin puterea dinamică a 
credinţei în Cuvântul lui Dumnezeu, a aşezat 
creştinătatea pe o culme de putere în mijlocul 
popoarelor păgâne din lume. 
5:6. Dară el răsculatu-s-a împotriva judecăţilor 
mele, cu mai rea înrăutăţire decât a popoarelor, şi 
împotriva aşezămintelor mele mai mult decât 
ţările din jurul său. Căci au lepădat judecăţile 
mele şi aşezămintele mele; n-au umblat întî-
nsele.—Dumnezeu  i.-a învăţat pe  creştini  principiul 
dreptăţii şi li-a dat legea sa, legea iubirei divine şi a 
jert-firei de sine—„o nouă lege: ca să vă iubiţi unii pe 
alţii."   (Ioan 13:34) In proporţie cu lumina mai mare 
a creştinilor fată de păgâni, creştinii sunt cu mult mai 
păcătoşi şi asupra lor stă o răspundere mult mai grea; 
pentrucă, având în-   vătăturile, îndemnurile şi pildele 
Bibliei, ei s-au lepădat de ele şi n-au umblat într-
însele.  
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5:7. De aceea, aşa zice Iehova, Domnnl: iacă, şi eu 
sunt împotriva ta, şi voia face judecăţi în mijlocul 
tău, înaintea popoarelor.—Din pricina păcătuirii 
creştinătăţii în contra luminii, Dumnezeu este 
împotriva acestui sistem ce paradează sub numele lui 
Christos, şi va face asupra lui o judecată groaznică şi 
nemaipomenită, ca să aşeze pildă veşnică popoarelor 
„necivilizate." 
5:9. Iţi voi face aceea ce n-am mai făcut, şi 
asemenea căruia nu voia mai face, pentru toate 
urâciunile tale.— Pedepsele vin din pricina legăturii 
nepermise a creştinătăţii cu puterile nesfinte ale 
lumei, dintre biserică şi stat, care în Scriptură e 
numită „desfrânare" spirituală (Apoc. 17:2); 
păcătuirea ei cu băutura, vitiurile de tot felul şi 
crimele; învăţăturile ei diavoleşti (l Tim. 4:1), ca de 
pildă chinul   veşnic, nemurirea şi treimea   ilogică;   
urâciunea pustiirei a liturghiei papale (Mat. 24:15); şi 
farizeismul ei în fata măcelului încuviinţat şi 
consfinţit de ea a milioanelor de oameni. 
5:10, 11. Căci în tine părinţii vor mânca pe fii lor; 
şi fii vor mînca pe părinţii lor: aşa-ţi voia face 
judecăţi: şi pe rămăşiţa ta o voia împrăştia în 
toate vânturile. De aceea, viu sunt, zice Iehova, 
Domnnl; ca adevărat, fiindcă tu ai pângărit 
sanctuarul meu cu toţi idolii tăi, şi cu toate urâ-
ciunile tale; deci şi eu te voia împuţina, şi ochiul 
meu nu te va cruţa, nici nu mă voia îndura de 
tine.—Sanctuarul evreesc sau templul tipifica clasa 
Sanctuarului creştin, biserica de pietre vii (l Pet. 2:5), 
templul spiritului sfânt, (l Cor. 3:16, 17) Adevărata 
Creştinătate, curată în-zilele apostolice, a fost 
pângărită (2 Chr. 36:14) cu pilde şi învăţături 
urâcioase lui Dumnezeu, până când ea astăzi se 
numeşte „desfrânata cea mare" [biserica apostată a 
Romei] şi fiicele ei desfrânate [bisericile protestante]. 
(Apoc. 17:5) Dreptatea divină nu va cruţa şi nici nu 
va avea milă, până când creştinătatea nu va fi 
cercetată de tot sângele sutelor de milioane de 
victime din războaiele şi persecutiunile atâtor 
veacuri. 
5:12, 13. O treime din tine va muri de ciumă, şi va 
peri de foame în mijlocul tău; o treime va cădea 
de sabie în jurul tău; şi o treime o voi împrăştia în 
toate vânturile, şi voi scoate sabia după ea. Aşa se 
va împlini mânia mea, şi voi odihni furia mea pe 
ei, şi mă voia răzbuna: şi vor cunoaşte, că eu 
Iehova am zis aceasta în râvna mea.—Iov 
nădăjduia şi aştepta un timp când mânia lui 
Dumnezeu va fi trecut. (Iov 14:13) M-ânia lui 
Dumnezeu numai atunci se va opri pentru totdeauna 
când timpul teribelei strâmtorări va fi trecut. (Isa. 
10:25) Dreptatea divină va fi întărită, se va 
repausa,,după săvârşirea judecăţii de moarte, cu 
însoţirea boalei, durerii, lacrimilor şi decăderii 
mentale, morale şi fizice asupra neamului omenesc. 
5:14-17. Când voi împlini mânia mea asupra lor, 

te voi preface într-un deşert, şi de ocară între 
popoarele din jurul tău, în ochii a tot trecătorul. 
Şi pământul tău va ajunge de ocară şi de 
batjocură, de învăţătură şi de groază popoarelor 
din jurul tău, când îţi voi face judecăţi în mânie şi 
aprindere şi în mustrarea furiei; Eu Dumnezeu 
am zis. Gând voi trimite asnpră-le săgeţile cele 
rele ale foametei, cele stricătoare, pe cari le voîu 
trimite, ca să vă nimicească, atun-cea voi grămădi 
foametea asupră-vă, şi vă voi sfărâma toiagul 
pâinei. voi trimete asupră-vă foamete şi fere rele. 
Cari te vor lipsi de copii; şi ciumă şi omorul vor 
trece prin tine; şi voi aduce sabia asnpră-ţi; eu 
Iehova am zis.— Creştinătatea se va pustii prin 
războae, revoluţii, anarhie, foamete şi ciumă(Luca 
21:26],dintrun capăt pănă la altul. întâietatea ei 
lăudată şi invidiată va trece prin nimicirea datorită   
idealurilor  ei greşite,schimbînduse întro stare de 
nemângâere ce va aduce asuprăi ocara şi badjocura 
păgînilor,şi va fi pentru neamurile păgîne o pricină de 
groază şi izvor de învăţătură. Furia mîniei lui 
Dumnezeu în contra ei se învederează din cuvintele: 
"în mînie şi aprindere şi în mustrarea furiei.;  
 
 

Biserica şi lumea umblau odată departe şi deosebit, 
Pe a timpului ţărmuri schimbători: 

Lumea cânta un cântec amorţit 
,Iar biserica un imn încântător. 

 
Da--mi mâna vină cu mine", îi zice lumea îmbătată, 

Umblă cu mine căci calea-i mai lată:          
Dar Biserica îşi ascunde a ei frumoasa mâna, 
Sî-i răspunde solemn: nu, că eu sunt vigină. 

 
 
 
 

EZEK1EL  6. 
 

SABIE-FOAMETE-CIUMĂ 
6:1-4 Şi a fost cuvântul Ini Dumnezeu cătră mine, 
zicând: Fiul omului, îndieaptă fata ta spre munţii 
lui Isiael, şi profeţeşte asupră-le, şi zi: munţi ai lui 
Isiael, ascultaţi cuvântul lui Iehova, Domnul; aşa 
zice Iehova, Domnul, cătră munţi şi cătră dealuri, 
cătră pârae şi cătră văi: eacă, voi aduce asupră-vă 
sabia, şi voi nimici înălţimile voastie. Şi altarele 
voastie se vor pustii, şi chipurile soarelui vostru se 
voi sfărâma; şi voi face să cadă ucişii voştri 
înaintea idolilor voştri.—Capitolul acesta se referă 
la mânia divină după 1918, asupra guvernameu-telor, 
numite în mod simoblic „munţi şî- dealuri", şi asupra 
râurilor, adică sectele sistemului nominal de religie 
falşă. 
6:5-7. Şi voi aşterne cadavrele fiilor lui Israil 
înaintea idoliloi lor; şi voi împrăştia oasele voastie 
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în jurul altarelor voastre. In toate locuinţele 
voastre, cetăţile vor ajunge deserturi, şi înălţimile 
se voi pustii, aşa că altaiele voastie se vor pustii, şi 
se vor nimici, şi idolii voştri se vor sfărâma, şi vor 
înceta, şi chipurile soarelui vostru se vor tăia, şi 
făpturile mânelor voastre vor peri, şi vor cădea în 
mijlocul vostru ucişii; şi veţi cunoaşte, că eu sunt 
Iehova.— Toate bisericile de stat au să fie distruse, 
literal prin sabie, şi prin adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu, Sabia spiritului. (2 Regii 23:13-22) Pe 
vârfurile dealurilor şi munţilor, adică guvernele, se 
află altarele, centrele de cult ale na-tiunilor. Se fac 
mari sacrificii din partea masselor pentru menţinerea 
acestor altare. 

 
PILDA DE „CREŞTINI" SCĂPAŢI 

6:8. Dară voi lăsa o rămăşiţă, ca să scape unii 
dintre voi de sabie între popoare, când vă veţi 
împrăştia prin ţări.—Păgânizmul va fi locul cel mai 
sigur de pe pământ în timpul durerii de facere a 
Sionului!—Ier. 44:28. 
6:9. Şi aceşti scăpaţi ai voştri îşi voi aduce aminte 
de mine între popoarele, unde vor fi duşi prinşi. 
Căci frânge-vom inima lor cea desfrânată, care se 
abătea de la mine, şi pe ochii lor, cari desfrânau 
dnpă idolii lor; şi se vor desgusta de relele, câte au 
făcut în toate urâciunile lor.— Dumnezeu a rupt cu 
desăvârşire orice legătură cu bisericile ce „s-au abătut 
de la mine"  atât cu inima cât şi cu ochii.                                    
6:10. Şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova, şi că nu 
înza-dar am zis, că voi aduce asupră-le aceste 
rele.—După trecerea turburării supravieţuitorii vor 
avea una mie de ani pentru ca să recunoască mâna lui 
Dumnezeu.      
 6:11. Aşa zice Iehova, Domnul: bate cu manele în 
coapse, şi loveşte cu piciorul tău, şi zi: vai! pentru 
toate urâciunile cele cumplite ale casei lui Israel! 
Căci va cădea de sabie, de foamete şi de ciumă.—
Ţinuta poporului adevărat al lui Dumnezeu, a „celor 
ce plâng în Sion" (Isa. 61:3), e o indignare dreaptă în 
contra urâciunilor creştinătăţii. 
6:12. Cel ce va fi departe va muri de ciumă, şi cel 
ce va fi aproape va cădea de sabie; şi cel ce va fi 
cruţat şi va fi împresurat va muri de foamete: aşa 
voi împlini asupră-le furia mea.—Cu toate arătările 
judecatei dumnezeeşti devotaţii misticului Babilon, 
„creştini" făţarnici, nu se vor întoarce la Dumnezeu, 
ci închinându-se şi slujind altarelor şi idolilor lor, vor 
fi cuprinşi de sabie literală, de foamete şi de ciumă 
(Ier. 15:2), şi de Sabia spiritului, prin istovire din 
lipsa Cuvântului lui Dumnezeu, şi prin învăţături 
otrăvitoare şi omorîtoare. 
6:13. Şi veţi cunoaşte, că eu sunt Iehova, când cei 
ucişi dintre dânşi vor zăcea printre idolii lor în 
jurul altarelor acestora, pe tot dealul înalt şi pe 
toate vârfurile munţilor, sub tot arborele verde, şi 
sub tot stejarul tufos, locuri, unde aduceau 

mirosuri plăcute tuturor idolilor lor.—In biserica 
romano şi greco-catolică idolii, chipurile şi icoanele 
sunt literale. Dar în toate aceste biserici mai sunt şi 
alt soiu de idoli—putere, prestigiu, stare socială, 
onoare clericală, aur, creştere lumească, ş. a. m. d. 
Precum în tipurile Tabernacolului un sacrificiu adus 
din inimă şi bunăvoiţă cauza un „parfum dulce"- ce 
se înalţe lui Dumnezeu, tot astfel aceea? ceremonie 
sau serviciu ridică un parfum dulce idolilor 
creştinătăţii. ;Arborii verzi" şi „stejarii tufoşi" au foşti 
lucrurile favorite ale idolatriei (Ier. 2:20; Os. 4:13), şi 
tipifi-cau proslăvirea popilor şi a altor oameni 
însemnaţi.— Psalm 37:35. 
6:14. Şi voi mai întinde mâna mea asupră-le, şi voi 
preface pământul lor într-un deşert, mai deşert 
decât deşertul Diblatei, în toate locuinţele lor; şi 
vor cunoaşte, că eu sunt Iehova.—Creştinătatea are 
să fie prefăcută într-un deşert mai pustiu decât pustiul 
ce înconjoară Palestina, ştearsă pentru vecie de pe 
faţa pământului, pentruca să se facă cale nouei ordine 
de lucruri a „lumei ce are să vie" (Evr. 2:5), „unde va 
locui dreptatea."—2 Pet. 3:13. 
 

 
EZEKIEL.7 

 
 ZORILE ZILEI RELE 

7:1-6. Şi a fost cătră mine cuvântul Iui Iehova, 
zicând: si tu, fiul omului, ascultă-, aşa zice Iehova 
Domnul, de pământul lui Isiael: Sfârşit! venit-a 
sfârşitul pieste cele patu colturi ale ţăiei. Acuma 
ve veni sfârşitul asupră-ţi: voi timete asupră-ţi 
mânia mea, si te voi judeca după urmările tale, şi-
ţi voi răsplăti pentru toate urâciunile tale. Ochiul 
meu nu te va cruţa, şi nu mă voi îndura: ci-ţi voi 
răsplăti pentru utmările tale, şi urâciunile tale se 
vor vădi în mijlocul tău; şi veţi cunoaşte că eu sunt 
Iehova. Aşa zice Iehova, Domnul:  eacă răul! vine 
răul!—Capitolul 7 cuprinde ceea ce Ezekiel văzu în 
tip şi ceeace clasa lui fi Ezekiel vede acuma în 
antitip—nimicirea pământului sim-bolic [ordinea 
socială], şi prin urmare şi cauzele acestei-mântuirea 
rămăşiţei care va trece cu viaţă prin turburare  în 
ordinea mai bună a lucrurilor noui; pângărirea şi dis-
trugerea „podoabei" lui Dumnezeu, a creştinătăţii, şi 
apoi restrângerea şi stârpirea stăpânire! rele. 
Misiunea Pastorului Russell, în mare parte a fost să 
previe creştinătatea de sfârşitul ce o ameninţă prin 
turburarea cea mare de la sfârşitul veacului. E vorba 
de judecata divină asupra popoarelor. Ei vor secera 
ceea ce au sămănat. In timpii trecuţi Dumnezeu a 
trecut cu vederea nelegiuirile oamenilor (Fapte 
17:30); însă acuma răul îşi va primi dreapta ras plată 
în mânia dreptăţii dumnezeeşti de mult timp insultată 
şi ocărită. Va fi perioada răului neamestecat asupra 
creştinătăţii, a cărui scop va fi să demonstreze şi să 
aducă la  cunoştinţa   oamenilor  că   „Dumnezeul   
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tău   domneşte (Isa. 52:7) Atunci nu va mai fi chip de 
a scăpa de nimicire, cu toate că popoarele—precum e 
în cazurile Germaniei, aliaţii şi Statele Unite—caută 
înzadar cu stăruinţa o cale oarecare ca să asigure 
pacea. Tvirburarea este datorită revărsatului zorilor 
Zilei lui Christos, a Mileniului. Aceasta e ziua 
răzbunării, care a început cu războiul mondial din 
1914, şi care va izbucni ca o furtună furioasă. 
Plângerile 
4:18. 7:7-9. Nenorocirea vine asupră-ţi, locuitor al 
ţărei! Vine timpul, s-apropie ziua învălmăşagului, 
iar nu a strigarei de bucurie pe munţi! voi împlini 
mânia mea asupra ta; şi te voi judeca dnpă 
urmările tale, şi-ţi voi răsplăti pentru toate 
urâciunile tale. Ochiul meu nu te va cruta, şi nici 
nu mă voi îndura: după urmările tale îţi voi 
răsplăti, şi urâciunile tale se vor vădi în mijlocul 
tău; şi veţi cunoaşte că eu sunt Iehova, care vă 
lovesc.—Cei cari vor suferi mai mult vor fi acei ce 
vor iubi mai mult cele lumeşti, locuitorii pământului 
şi iubitorii pământului. Văile prăpăstioase ale 
munţilor vor fi pline de glasuri răsunătoare, de arbori 
ce vor cădea, de crepări de stânci, de lavine, de 
năruiri de pământ, de căderi de ape, sau de trăsnetele 
furtunilor ce au să vie. Popoarele pământului au trăit 
mai mult prin timpuri de războaie, răscoale, revoluţii, 
foamete şi ciumă. [A318] Toate acestea au trecut-, 
dar neliniştea de faţă, revoluţiile şi anarhia ce 
ameninţă nu vor înceta, ci se vor lăţi şi vor creşte 
până când această ordine de lucruri va fi complect şi 
pe vecie nimicită. 
7:10. Eacă, ziua, eacă vine! Nenorocirea iveşte-se! 
Toiagul înfloreşte, sumetia odrăsleşte!—„Sumeţia 
merge înaintea căderii." (Prov. 16:18) Sumeţia 
omenească [între kai-zeri," ţari, cler, conducători de 
muncitori şi capitalişti], a odrăzlit, a înflorit în fapte 
ce vor aduce distrugere. Toiagul este un simbol de 
autoritate. Autoritatea organizată este preschimbată 
din funcţiunea ei întocmită de Dumnezeu pentru a 
constrânge şi pedepsi răul, fără-de-legea şi crima într-
o nemiloasă stăpânire a puterii şi vărsării de sânge. 
7:11. Silnicia a crescut în toeag al fărădelegei! Nu 
va rămânea nimic, nici din ei, nici din mulţimea 
lor, nici din sgomotnl lor, şi nici nu se va face 
plângere pentru ei.— Cei cari stăpânesc prin silnicie 
vor fi stârpiţi cu totul de Pe pământ în timpul 
turburării, necinstiţi şi neplânşi de nimeni (Ier. 16:4-
6), blestămaţi fiind pentru răul ce 1-au făcut. Clerul 
pentru care în trecut unii erau gata chiar să moară. 
care în mare parte poartă vina pentru războiul mon-
dial şi pentru ruina lumii, va deveni un obiect de ură 
a Poporului.  
7:12. Vine timpul, apropie-să ziua! să nu se 
bucure cel ce cumpără ţarina, şi să nu plângă cel 
ce o vinde! Căci mânia vine preste toată, mulţimea 
lor.—Ceea ce experţii militari din toate ţările 
pregătesc lumei surprinde până şi pe cei mai 

neînfricaţi diplomaţi—nimicirea actualei ordine de 
lucruri e absolut sigură, nimeni nu va scăpa. 
7:13. Căci cel ce vinde nu se va mai întoarce la 
ţarina vândută, chiar de va fi între cei vii; căci 
visiunea este pentru toată mulţimea lor; nimenea 
nu se va mai întoarce, şi nimenea care trăeşte în 
fărădelegea sa, nu se va întări.— „Acum fericim pe 
cei mândri, şi făcăorii de -rele se înavuţesc, şi deşi 
blastărnă pe Dumnezeu, scapă... dar, eacă, vine ziua, 
care va arde ca un cuptor, şi toţi cei mândri şi toţi 
făcătorii de rele vor fi ca miriştea, ziua ce vine fi va 
aprinde... Şi vă veţi întoarce şi veţi vedea, ce 
deosebire este între cel drept şi cel nelegiuit, între cel 
ce serveşte lui Dumnezeu şi  cel ce  nu-i serveşte."   
(Mal.  3:15,  18;  4:1)  Aceasta arată tânjirea şi 
eventuala încetare bruscă a afacerilor  (Isa. 33:8)  In 
mod simbolic înfăţişează încetarea clerului de a mai 
„vinde" religie falsă, iar poporul de a mai cumpăra.   
„Succesul  constă în  a  şti  cum  să  fii în  mod 
discret necinstit", este acuma o regulă obştească 
obicinuită, însă se apropie timpul când obiceiurile şi 
învăţăturile nedrepte nu vor mai aduce nici un câştig 
sau folos. 
7:14. Ei sună din trâmbiţă şi toate se gătesc; dară 
nimenea nu se va duce la luptă; căci mânia mea 
vine preste toată mulţimea lor.—Sunt şi alte 
trâmbiţe afară de trâm-biţile  adevărului. Eroarea îşi 
are vestea ei de trâmbiţă. Eclesiasicismul, 
capitalizmul şi guvernele, toate au sunat trâmbiţa 
„dreptului divin al regilor", al magnaţlor şi a clerului, 
trâmbiţa evanghelii false a îmbunătăţirii civile şi a 
pregătirilor războinice. Capii muncitorimei şi-au 
strâns rândurile îndemnând pe popor ca să lupte 
pentru uniunile lor. Veşti de trâmbiţă vor soma încă 
pe popoarele lumii şi la alte măceluri. Insă turburarea 
va fi atât de furioasă şi de sfâşietoare încât nimenea 
nu va mai  avea poftă şi duh într-însul ca să răspundă. 
7:15. Afară va fi sabie, şi înlăuntru ciumă şi 
foamete; cel ce va fi la câmp va muri de sabie: iar 
pe cel din cetate îl vor mânca foametea şi ciuma.—
Oamenii lumeşti cari îngroaşă rândurile creştinătăţii, 
vor îi vârîţi pe neaşteptate în lupta activă a timpului 
de turburare şi vor peri. (Deut. 32:25; Ier. 14:18) Cei 
din cetate îi înfăţişează pe creştinii mărturisiţi, dar 
falşi—membri diferitelor biserici. 
7:16. Şi fugarii lor deşi vor scăpa, dară vor fi pe 
munţi, ca porumbii văilor, toţi văitândn-se fiecare 
pentru fără-de-legea sa.—Vor fi şi supravieţuitori ai 
timpului de strâmtorare cari vor trăi şi vor ajunge să 
vadă cu ochii Mileniul. Aceştia vor fi mai ales dintre 
cei cu firea blândă de porumb. Porumbul are un glas 
jalnic. Clasa aceasta îşi va da seamă de fără-de-legea 
sa, se va pocăi şi va cere iertare şi mântuire.—E231,  
7:17. Toate manele vor slăbi, şi toate gennnchile 
ca apa vor ajunge.—Mâinile simbolizează puterea. 
Popoarele creştinătăţii îşi vor cunoaşte slăbiciunea 
lor. Desperarea situa-tiunii îl va slăbi şi pe cel mai 
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tare.—Zef. 1:14; A315. 
7:18. Cu saci se vor încinge, şi groază îi va 
acoperi; ru- şine va fi pe toată faţa, şi pe toate 
capetele lor pleşuvie.— Plângându-şi morţii lor, 
minţile şi inimele, oamenilor se vor răzvrăti de 
groaza nenorocirii lor. Toţi vor cunoaşte cu ruşine că 
prin îmbâtarea cu învăţăturile amestecate ale Ba-
bilonului [papismul şi protestantismul] (Apoc. 17:2) 
şi-au adus năcaz şi turburare asupra lor. In cazuri de 
durere evreii îşi râdeau capul.—Isa. 3:24. 
7:19. Lepăda-vor pe uliţi argintul lor, şi aurul lor 
ajnnge-va ca necurăţenie; argintul şi aurul lor nu 
va putea să-i scape în ziua mâniei lui Iehova; nu 
vor putea să sature sufletele lor, şi nu vor putea să 
umple corpul lor; căci ele au fost cauza fără-de-
legei lor.—Cu demonetizarea argintului, aurul a 
devenit un lucru necurat îşi pierde puterea sa de 
cumpărare. Toate formele de monedă, titluri, rente de 
stat şi alte lucruri de valoare vor ajunge fără preţ când 
gu-vernle se vor duce şi când neamuri întregi vor 
muri de foame. [D45`` A fost şi a îndeplinire literală 
a acestei Scripturi atunci când în Italia,în 1898 un 
morar a proslăvit pe Preacurata Măria în public 
pentru pâinea scumpă şi a aruncat de fapt aur şi argint 
[bani] unei mulţimi din uliţe, . pe care înzadar să 
străduia ca s-o împace. Ei îi cereau viaţa si i-au luat-
o.—Z- 98-331. 
 7:20. Şi această podoabă frumoasă a lor prefăcnt-
o-au  sumeţie, şi făcnt-au din ea chipurile 
urâciunilor lor şi  idolilor lor; de aceea şi eu o voi 
face să ajungă în ne curăţenie pentru ei.—
„Ierusalimul este o cunună măreaţă şi o diademă 
regească." (Isa. 62:3) Creştinătatea, embrio-nicul 
regat al lui Dumnezeu, a fost la început, în vârsta 
apostolică a bisericii, „podoaba Sa." Chipuri literale 
erau aşezate  şi ascunse de evrei în locuri secrete, şi 
până în ziua de astăzi ele sunt proslăvite de 
închinătorii şi adoratorii papismului. Pâpiştii şi 
protestanţii se închină la fel chipurilor puterii lumeşti, 
bogăţiei, afiliaţiunei bisericii cu statul,  domniei  
clerului,  chinului  veşnic,   nemuririi  ome-neşi şi 
trinităţii, şi cu toţii sunt la fel de urâcioşi înaintea 
unui Dumnezeu care vrea răul celor răi şi blestemaţi. 
Podoaba actuală a lui Dumnezeu, juvaerul său, 
diadema sa, este biserica adevărată, compusă în cea 
mai mare parte din cei săraci, dar bogaţi în credinţă 
(lac. 2:5)—din elementul reformat care de la 1878 s-a 
îndepărtat de eclesias-ticism şi a intrat în legături 
strânse cu adevăratul Dumnezeu. 
7:21. Şi o voi da in mâna străinilor spre răpire, şi 
spre pradă nelegiuiţilor pământului; şi o voi 
profana.—Juvaerul nominal, fals sau imitat, este 
bisericitatea, adecă acera care pretind a fi creştini şi 
participă la anumite forme şi ceremonii bisericeşti, 
dar încolo e numai fătărism şi bat jocurire de 
Dumnezeu. Toate aceste „juvaere" sau creştini falşi 
pe care Sf. Ioan îi numeşte „păsărele necurate", sunt 

prada uşoară a clericalismului iubitor de onoare şi 
care de multe ori este mai lumesc decât aderenţii săi. 
7:22. Şi voi întoarce fata mea de la dânşii; şi 
prădătorii voi profana sanctuarul meu; vor intra 
într-însnl şi-1 voi   profana.—Sanctuarul   este   
starea  de   consacrare,   pe care un cler apostat îl 
profanează prin învălături, sfaturi şi îndemnuri 
greşite şi anume, că bravura în război, suferinţa  în  
tranşee  până   la  moarte,   pentru   o   ordine  de 
lucruri   ce   cade   (Hab.   2:13),   câştigă  un   
paşaport   sigur la   cer—loc   ce   se   câştigă   numai   
prin   cucernicie   fată de   Cuvântul  lui  Dumnezeu   
şi  numai  prin  concepere  şi umblare dup spirit. „Eu 
sunt uşa. Cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare 
pe de altă parte, acela fur este şi tâlhar."—Ioan 10:1. 
7:23. Fă lanţ; căci pământul este plin de vină de 
sânge, şi cetatea este plină de silnicie.—Legati-vă, 
uniti-vă, lăsaţi clerul aşezat de Dumnezeu [?!] şi 
guvernameutele pe care el le garantează, să facă 
cauză comună. [D550] Creştinătatea este plină de 
fără-de-legile cele mai crude ale celui mai barbar 
război ce s-a cunoscut vreodată. Cetate simbolizează 
un guvernământ. 
7:24. De aceea voi aduce popoarele cele mai rele, 
şi vor stârpi casele lor; şi voi face să înceteze 
sametia celoi pu-ternici, şi sfintele lor locuri vor fi 
piofanate.—Macaulay, istoricul englez, zicea despre 
America că e destinată să fie distrusă de Hunii şi 
Vandalii săi proprii, de elementele neasimilate şi 
necivilizate, şi mai ales de la oraşe. In adevăr va veni 
un timp când massele anarhiste vor trăi în casele 
luxoase a celor ce până astăzi erau cei mai de frunte 
aristocraţi, magnaţi, etc. [Cartea aceasta a fost scrisă 
în primele 6 luni ale anului 1917. Cele spuse mai sus 
şi-au avut în parte înplinirea, ca în Rusia, etc.] 
Desvoltarea puterii şi măririi celui tare, a lui Satan, 
pretinsul dumnezeu al chinului veşnic şi al 
închinătorilor de demoni, din creştinătate, va înceta. 
De fapt, bisericile, societăţile Y. M. C. A. mănăstirile 
şi convenţiile, ţinute de sfinte, vor fi profanate de 
nelegiuiţi. [Cum s-a întâmplat în decursul războiului 
că le-au folosit de grajduri la cai.] 
7:25. Nimicirea vine! Voi căuta pace, dară na va 
fi.— Nu va fi pace nici cu Dumnezeu, şi nici între 
elementele în luptă ale societăţii. 
7:26. Nenorocire peste nenorocire va veni, şi ştire 
peste ştire va fi; atnncea voi cere visiune de la 
piofet; dară pe-rită va fi legea de la preot, şi sfatul 
de la cei bătrâni.— Adică „nenorocire după 
nenorocire" va cădea asupra treburilor creştinătăţii. 
(Ier. 4:20) Poporul, sălbatec şi ieşit din fire, va 
încerca să obtie de la cler o cauză pentru olo-caustul 
mondial; însă legea adevărată, Cuvântul lui Dum-
nezeu, va fi pe atunci îndepărtată de la preotimea cea 
învăţată de azi şi de la doctorii şi teologii politicei 
bisericeşti, a căror planuri constau în a stoarce parale 
cât mai multe. Cei bătrâni, „reverenzii", profesorii 



Taina  împlinită 

 

208

 

din universităţi şi seminare împreună cu toţi învăţaţii 
nu vor putea da nici un sfat pentru preîntâmpinarea 
crizei.—Isa. 29:9-14. 
7:27. Regele va jeli, şi mai marele se va îmbrăca 
cu plân-gere şi mâinele poporului ţărei se vor 
înţepeni. După armările lor Ie voi face, şi după 
judecăţile lor îi voi judeca; şi vor cunoaşte că ea 
sunt Iehova.—Satan va jeli căderea puterii sale, 
precum vor face şi capii guvernamentelor sălbatice şi 
bestiale de sub controlul său.(Mat. 4:8,9) 
Reprezentantul de căpetenie al lui Satan printre 
oameni, "cel înălţat", sau prinţul, este papa; şi el 
dinpreună cu prinţii săi, cu cardinalii, arhiepiscopii, 
episcopii, preoţii şi clerul său, vor avea parte de 
plîngerea care se va datori numai lucrării şi umblării 
lor. 
            

"Tu slabule în credinţă, de ce ai frică? 
Cînd înaite-Mi furtuna-i o nuimică, 

Au n-am putut  
Eu valuri îndîrjite să alin? 

Păşeşte! Eu te ţin, 
Şi-atunci , de ce ţi-e frică?" 

 
EZEKIEL 8. 

MOLOCH,DIVINITATEA CHINUITOARE 
8:1. Şi în anul al şaselea, în a cincea zi a lunei a 
şasa, pecând şedeam în casa mea, şi bătrănii Iui 
Iuda şedeau înaintea mea, mâna Iui Iehova, 
Domnnl, căzut-a acolo peste mine.—Capitolele 8 
pană la 24 urmează cu expunerea păcatelor 
Ierusalimului, a creştinătăţii, şi pedepsirea divină ce i 
se va da. Capitolul 8 se referă literal la templu şi la 
pângărirea lui prin aşezarea idolului Baal la uşă 
aproape de Altarul de aramă, prin profanarea 
interiorului sau cu simboluri de păgânizm egiptean, şi 
prin introducerea închinărilor păgâne înlăuntrul 
templului. Aceasta tipi-fică starea templului spiritual 
a lui Dumnezeu, -„care templu sunteţi voi", biserica 
lui Dumnezeu, la început curată şi sfântă, însă 
profanată de cler cu obiceiuri păgâ-neşti. Tipul acesta 
se referă înapoi la 2 Cronici 33:1-9, când regele 
Mânase a aşezat cultul păgânesc în întreagă Palestina, 
punând un chip cioplit în templul lui Solomon şi 
„ademeni pe luda şi pe locuitorii Ierusalimului, aşa că 
făceau mai rău decât popoarele, pe cari le nimicise 
Domnul de dinaintea fiilor lui Israel." Aceasta avu 
drept rezultat înfrângerea lui Mânase din partea 
assirienilor. Numele Mânase înseamnă „pricinuind 
uitare." El tipifică pe Satan, dumnezeul lumei 
acesteia, care prin înşelăciunile sale i-a făcut pe 
creştinii mărturisiţi să uite de Dumnezeu. Principalul 
„înger de lumină" al lui Satan este papa de la Roma, 
în chip abil ajutat să ţie poporul în întunecime de 
către cardinali, episcopi, preoţi, călugări şi surorile 
Romei apostată, şi din partea episcopilor şi popilor 
unui protestantism apostat. Aceştia împiedecă 

„poporul lor" de la studiul real al Bibliei, şi-i 
încurajează la uitare de Dumne-de datoriile lor 
individuale fată de Dumnezeu, fată de Cuvîntul lui 
Dumnezeu, de tovarăşii creştini şi de lume despre 
care să vorbeşte aci este casa fiiască, con-sacratii lui 
Dumnezeu. Bătrânii,, aleşi de popor, reprezentau 
poporul. Clerul protestant stătu neîntrerupt înaintea 
îngrjitoruiui Domnului, şi mereu i-a cetit discursurile 
prin ziare şi alte tractate, foi, cărţi şi broşuri; dar n-a 
voit să ştie de vestea ce i-a adus, ci se lepădă de el şi 
de adevărurile pe cari le aşeza înaintea lui limpede şi 
cât s-a putut de gentil. 
8:2, 3. Şi am văzut, şi iacă un chip, ca asemănarea 
fo cului! De la asemănarea copselor lui în jos era 
foc; şi de la copsele lui în sus era ca privirea 
Iuminei, ca coloarea aurului. Şi a întins chipul 
unei mâni, şi m-a apucat de zulufii capului meu, şi 
ridicându-mă spiritul între pământ şi cer, adusu-
m-a în visinnile lui Dumnezeu la Ierusalim, la uşa 
porţei de din lăuntru, ce caută spre mîază-noapte, 
unde era scaunul idolului gelosiei, care întărâtă la 
gelosie.—Prin iluminarea Spiritului sfânt, clasa lui 
Ezekiel este acum ridicată cu mintea ia stările 
sţăpânirei spirituale, pentru ca să. deosebească 
însemnătatea răului făcut de Satan şi de cler. Ei sunt 
răpiţi spiritual în antitipicul Ierusalim, pentru a 
observa toate  şireteniile preoţilor.  Ei sunt duşi la uşa 
porţii de dinlăuntru, poarta altarului dintre curtea 
poporului şi curtea preoţilor [aceaş ca şi curtea 
Tabernacolului.] Ei sunt duşi în antitipicul templu, în 
biserica lui Dumnezeu, la poporul Domnului.—„Voi 
sunteţi templul lui Dumnezeu." (l  Cor. 3:16)  „Eu 
sunt uşa."  (Ioan 10:9) Uşa înfăţişează pe Christos 
prin care trebue să treacă toţi cei ce intră. Nordul 
simbolizează scaunul guvernământului divin, faza 
spirituală a regatului ceresc. (Isa. 14:13) Uşa, 
Christos, priveşte şi tinde către cele spirituale. Ceice 
intră prin Christos trebue să privească drept înaine, 
de la starea de credinţă la cea de deplină consacrare, 
starea conceperii de spirit. In uşă, în locul adevărat al 
lui Christos, Mânase, tipul diavolului, şi un cler 
apostat au aşezat un idol, un chip al diavolului însuş. 
Cei cari intrau mai târziu în curte să închinau 
chipului, tipificând că toţi cei ce  au intrat în, 
biserică, în starea de credinţă, sub stăpânirea clerului, 
trebuiau să dea onoare lui Satan, a cărui scaun de 
putere principală este la Roma, şi a cărui influenţă se 
răspândeşte pretutindenea unde  se  găseşte clasa 
clericală. 
Cuvântul „Baal" înseamnă „Domn." Clerul s-a Pus 
singur ca stăpân peste moştenirea lui Dumnezeu (l 
Pet.5:3), biserica. Prin sucirea înţelesului vădit al 
expunerilor literale ale Bibliei, ei au pus în locul lui 
Dumnezeu zeitatea diavolului. Acest Dumnezeu al 
Papismului şi Protestantismului nu este unul, ci trei; 
el aplică chinuri veşnice; harul său poate fi cumpărat 
cu bani; el locueşte în clădiri pământeşti (Faptele 
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7:48), cari îi sunt consacrate; el învaţă tocmai 
contrarul Cuvântului lui Dumnezeu—că cei morţi sun 
mai vii după ce mor; el favorizează adulterul 
spiritual—uniunea bisericii cu guvernele acestei 
lumi; el susţine mărirea clasei clericale. Dumnezeul 
clerului de sigur că nu e Tatăl ceresc, ci vechea 
zeitate, mucezită de fără-de-legile veacurilor—
Baal—însuş diavolul. Dumnezeu să aibă milă de cler, 
care s-a înşelat atâta vreme pe el singur şi pe popor 
cu „chipul lor cioplit, lucrul propriilor lor mâini!" 
„Râvnesc cu râvnă mare." (Zach. 1:14) „Eu Iehova, 
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos." (Ex. 20:5) 
Mai trebue oare să ne mirăm că literalul Baal tipie al 
evreilor şi antitipicul dumnezeu de chinuri veşnice 
ale clerului, îl provoacă pe adevăratul Dumnezeu la 
răzbunare împotriva lor? 
8:4. Şi iacă, mărirea Dumnezeului lui Israel era 
acolo, ca în visinnea ce am văzut-o în vale.—Locul 
obicinuit al Luminii Şekina era în Sfânta Sfintelor 
între cherubimul de deasupra Propritiitorului. Din 
această glorie ieşea din când în când foc ca fulgerul 
pentru ca să mistue şi să nimicească pe cei vinovaţi şi 
fără-de-lege. (Lev. 10:2) Aceasta prevesteşte rău 
devotaţilor dumnezeului chinului veşnic,  când 
mărirea Domnului va începe să strălucească 
împotriva lor.—2 Tess. 2:8. 
8:5, 6. Şi zis-a către mine: Fini omului, ridică ochii 
tăi spre calea despre miază-noapte. Şi am ridicat 
ochii mei spre calea dinspre mîază-noapte, şi în 
poarta altarului era idolul acesta al gelosiei la 
intrarea altarului. Atuncea zis-a către mine: Fiul 
omului, vezi tu ce fac acesia? Urâciunile cele mari, 
ce casa lui Israel, face acolo, ca să mă depărteze de 
sanctuarul meu? Dară urâciuni şi mai mari vei 
vedea.— Nu e nevoe a caua departe după urâciuni 
cftnd o astfel de urâciune s-a aşezat de „copii 
neruşinaţi" tocmai la uşa bisericii. 
8:7. Şi m-au adus în poarta curţei, şi am văzut, şi 
iacă,  gaură în perete!—In templul lui Solomon 
curtea preoţi-or nu era înconjurată de un simplu zid, 
ci de un şir de odăi sau camere unde stăteau preoţii şi 
Leviţi! Golul din zid era o deschizătură sau o 
fereastră a uneia din camere. 
8:8. Şi zis-a cătie mine: Fiul omului, sapă in 
perete: şi am săpat în perete, şi iacă o uşă.—Acest 
zid era zidul ascunderii şi înşelărei, cu ajutorul căruia 
obiceiurile şi credinţele păgâneşti, ale diferitelor 
clase de creştini mărturisiţi erau ascunse de 
publicitate şi de judecata următoare a poporului. 
Puţin se ştia ceea ce se face după aceste uşi şi ceea ce 
să înfăţişa prin deschizătura mică din zid. A găuri 
păretele şi a arunca lumină, asupra acestor lucruri 
ascunse este treaba şi misiunea clasei lui Ezekiel. A 
sosit timpul judecăţii, iar ceeace s-a făcut în cameră, 
într-ascuns, să fie vestit de pe coperişurile caselor. 
(Luca 12:5) Fiind odată zidul de taină găurit, uşa 
tainică este deschisă şi se poate vedea tot ce se 

petrece. 
8:9. Şi zis-a cătie mine: intră, şi vezi urâciunile 
cele cumplite ce aceştia fac aicea.—Curtea tipfică 
starea de credinţă. Camerile încunjurau curtea. Ele 
simbolizează starea acelora cari mărturisesc credinţă 
şi îndreptare, dar ale căror vieţi şi credinţe să 
contrazic cu mărturisirile lor. 
8:10. Şi am intrat şi am văzut: şi iacă, toate 
chipurile de târâtoare şi de animale urâcioase, şi 
toţi idolii casei lui Israel erau săpaţi pe pereţi de 
jur împrejur.—La Egipteni zugrăvirile artistice de 
animale aveau o însemnătate religioasa. Toate 
soiurile de vieţuitoare erau venerate. Cel mai 
însemnat dintre acestea era taurul Apis, care 
simbolizează viaţa şi în deoseb puterea procreerii. 
Devotaţii antitipici nu sunt niciodată mai fericiţi ca 
atunci când dau viaţă unei noui odrasle spirituală. 
Copii astfel procreaţi sunt cea mai mare parte. Puţini 
din ei arată o viaţă care rezultă din consacrare pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu. Atât clerul cât şi proselitul 
lor puţin le pasă de creştinii concepuţi de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi fac puţin pentru ca să-i ajute să 
crească în Christos. Dacă şi cresc—care rareori să în-
tâmplă—ei cresc numai bastarzi, întocmai precum 
serviciul unei astfel de închinăciuni nu putea fi 
condus decât de preoţi regulaţi egipteni, tot astfel şi 
antitipul acestora, nu putea fi îndeplinit decât de clasa 
clerului pe care şi-i fabrică fiecare guvernământ 
lumesc (Egiptul)—sau cei însărcinaţi de ei să-i 
fabrice. Printre chipurile târâitoare, lucruri de ve-
nerare, era şi „musca"—evanghelistul. (Apoc. 16:2) 
Prinţul muştelor era Belzebub. Muştele se nasc şi 
vieţuesc din „bălegarul decretaliilor papale" şi din 
alte „tradiţiuni ome-eşti." Ele nu se prea înaltă de la 
pământ ci se învârt în  straturile mai joase  ale 
aerului—în.ecleziasticism. Ele înţeapă şi chinuesc 
atât pe oamenii lumeşti cât şi pe poporul Domnului, 
dupăcum să întâmplă cu plaga muştelor din Egipt, şi  
sunt  deosebit  de  stăruitoare  înainte  de  venirea  
unei ploi—o revărsare de adevăr. Aceştia, ca şi toţi 
lucrătorii încuviinţaţi ai clerului, sunt respectaţi şi 
veneraţi de naţiunile creştinătăţii. Alte chipuri de 
ţârâitoare ce sboară înseamnă credinţe şi obiceiuri 
înjosite şi oprite, atrăgătoare, îmbrăcate cu masca 
religiunii, sub auspiciile bisericii, .tipi-ficate de 
zborul lor prin aer. Insă ele nu plac lui Dumnezeu şi 
năzuesc înspre moarte. 
8:11. Şi stăteau înaintea lor şaptezeci bărbaţi din 
bătrânii casei lui Israel, iar în mijlocul lor sta 
laazania, fiul Iui Şafan; şi ţinea fiecare în mâna sa 
tămăiătoarea sa; şi se sui în sus un nor des de 
tămâie.—Cei ce se închinau chipurilor zugrăvite 
erau mai marii, sau bătrânii, aleşi de întreg poporul 
Ierusalimului şi reprezentându-1 pe acesta, laazania 
era Levit, tipic credinciosului în Christos. Cuvântul 
Şafan înseamnă „şiret", şi insuflă şiretenia aderenţilor 
de credinţe greşite. laazania înseamnă „Dumnezeu 
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ascultă", şi înseamnă că orice ar zice „creştinii" 
păcătoşi, Dumnezeu îi aude şi-i ţine în socoteală. 
Tămâietoarea se întrebuinţa pentruca să se ducă focul 
în care să ardea tămâia.   (Apoc.   8:3)  Ea  tipifică  
purtarea  grelelor  încercări însemnate prin foc. 
Susţinătorii eroarei sufăr pentru ea, după cum 
poporul adevărului sufere pentru adevăr. Tămâia 
tipifică sforţările cele mai bune ale inimii, cari aici în 
anti-tip sunt aşezate într-un mod orb în serviciul lui 
Satan, după cum  Saul (Pavel) şi le întrebuinţa pe ale 
sale pentru prigonirea creştinilor. (Faptele 22:3, 4) 
Adeseori neghina este mai devotată eroarelor ei, 
decât poporul lui Dumnezeu adevărului. „Pentruca fii 
acestui veac sunt faţă de neamul lor însuş mai 
cuminte decât fii luminei." (Luca 16:8) Era călcare de 
lege ca un evreu să ardă tămâe, decât conform 
serviciului regulat din templu. Tot astfel  e urâciune 
înaintea Domnului, ca un creştin mărturisit să-şi 
desfăşure sforţările cele mai bune ale inimei sale în 
lucruri de nimica— servirea de Dumnezeu trebue să 
fie conform Cuvântului său. 
8:12. Şi zis-a cătră mine: Fini omului, văzut-ai ce 
fac la intunerec bâtrănii casei Iui Isiael, fiecare in 
camerile chi-purilor lor? Căci zic: Iehova un ne 
vede; Iehova a părăsit ţara.—Aceste abateri de la 
credinţa adevărată creştinească se făuresc şi 
înfăptuesc „la întunerec." (Ioan 3:19) Orice neghină, 
imitaţie de creştin, îşi are credinţele şi obiceiurile 
proprii în  „camera închipuirii sale"—în mintea sa.  
Peri-trucă Dumnezeu ştie  să păstreze  pe  nedrepţi  
spre  a fi pedepsiţi la zi de judecată (2 Pet. 2:9); 
aceşti neîntelepti se înşală pe sine, zicând că 
Atotvăzătorul nu vede. Cei ce nu sunt familiari cu 
Planul Divin al  Vârstelor, văzând împrejurările  
crudului război  cum  să desfăşoară  în lucruri şi mai 
rele, cred şi să amăgesc pe ei şi pe alţii cu aceea că 
Dumnezeu a uitat de pământ. 

8:13, 14. Şi zis-a către mine: dară urâciuni şi mai 
mari vei vedea că fac. Şi m-a dns la intrarea porţei 
casei Iui Iehova, ce cântă spre miazănoapte, şi 
iacă, acolo şedeau femei ce plângeau pentru 
Tamuz.—Tamuz înseamnă „desăvârşit [tam] prin 
ardere [muz]." El era un zeu păgân a cărui moarte era 
plânsă de femei idolatre. Era zeul adorării focului, 
acelaş ca şi Moloch, căruia i-se jertfeau copii yii. El 
tipifică pe dumeuezul purgatorului şi chimilui veşnic,   
care   „desăvârşeşte"   [după  cum   se   presupune]   
prin „focurile  purgatorului".  Femeile ce-1 plângeau 
tipifică pe bisericile odinioară virgine [fecioare], care 
deplâng moartea. de la  1874  încoace  apa  
adevărului  a  inundat  atât Purgatorul  cât  şi  Iadul  
stingând focul  din  ele.  Zeul focului • moare de 
foame din lipsă de serviciu.    Adevărul a arătat 
oamenilor că aşa zisul Iad şi Purgator nu sunt decât o 
înşelătorie   preoţească  cu   scopuri  băneşti.   Popii   
şi  toate sectele mai mici deplâng cu amar soarta 
zeului lor care le aduna bani. Este o unitate între 
religiunile păgâneşti şi „creştinizmul" apostat, care 
unitate le stampilează pe toate ca păgâne. Zeul de la 
început al păgânilor a fost Nimrod, „puternicul 
vânător" din Fac. 10:8-14, unde se povesteşte 
originea  Babilonului   şi   a  Ninivei.   Nimrod   a  
îndepărtat oamenii de la adevărata credinţă a 
cuviosului Noe, cufun dându-i într-un mare desfrâu, 
abătându-i de la Dumnezeu. El era iubit de femei 
căzute. Din pricina înrâurire! cu fără-de-legile sale, 
Nimrod   a fost osândit la moarte de sfatul 
judecătorilor; iar trupul său mort a fost tăiat în bucăţi 
cari au fost trimise în toate părţile lumii locuite cu 
ameninţarea morţii pentru fiecare, care ar umbla pe 
căile sale. Nimrod luă de soţie pe propria sa mamă, 
Semiramida, aşa că deveni într-un sens oarecare 
propriul său tată şi propriul său fiu. Aici trebue să 
cuătăm începutul învăţăturii Trinităţii. 
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Aceste apucături ale lui Nimrod au fost continuate în 
secret de Semiramida. Şi pentrucă se luase orice 
măsură de precauţiune, faptele isprăvite fură învăluite 
în taină. Faptele şi persoanele erau semnalate în 
simboluri cunoscute numai celui iniţiat. De aici îşi 
trag obârşia diferitele societăţi secrete cu jurămintele 
lor de tăinuire, făcute cu sânge. Masonaria, 
Jesuitismul, Francmazonismul, Francis-canizmul, 
Klu-Klux-Klan-izmul, Ordul Maltezilor şi altele. 
Aceştia sunt direct coborîtori ai „misterelor" 
sensualitătii păgâne, cu toţii o urâciune înaintea lui 
Dumnezeu. Pentru aşi sprijini scopurile sale, 
Semiramida pretindea că Nim-rod, tatăl-fiu, s-a sculat 
din morţi în chipul unui soare, care deveni astfel un 
obiect de închinăciune. Ea se înfăţişa pe sine ca lună, 
care fu deasemeuea adorată. Aceasta fu Trinitatea de 
la" început—Nimrod tatăl, Nimrod (sau Tammuzul) 
fiul, şi Semiramida mama, puterea sau spiritul 
îndărătul totului. Popoarele, înmulţindu-se şi 
împrăştiindu-se, luară cu ele această Trinitate 
păgânească care se vede pe la diferitele neamuri în 
tabloul parţial arătat mai sus. 
Aceştia, sub inspiraţia directă a diavolului, aşezară 
sămânţa falşă a femeii—Nimrod, Tammuz, ş.- a. m. 
d.—în locul adevăratei Seminţe, iar pe Dumnezeu îl 
puseră la o parte, mai târziu dinapoi în umbră şi în 

sfârşit afară de tot. Diavolul, prin Papa de la Roma, a 
pus în locul simplicităţii adevăratului creştinizm 
chipuri de păgânizm. Cardinalul Newman zice: 
„Aceste lucruri sunt adevărate instrumente şi 
accesorii ale închinăciune! drăceşti", dar consfinţite 
prin Introducerea şi primirea lor în biserică." Catoli-
cizmul    papal  este  o religiune    păgânească.    
Protestantismul se închină lui Moloch, zeul focului, 
lui Tammuz,. zeitatea chinului, pe care papii, 
cardinalii, episcopii, preoţii, clerul şi mirenii îl 
onorează la un loc, lăsându-se amăgiţi, că ei 
venerează pe Dumnezeul cel adevărat, pe adevăratul 
Dumnezeu al Bibliei. Totuş, fără să ştie, ,,ei se în-
chină  demonilor."—l  Cor.   10:20. 
8:15, 16. Şi zis-a cătră mine: văzut-ai, fiul omului? 
dată urâciuni şi mai mari decât aceste vei vedea. 
Şi m-a dns in curtea cea dinlăuntru a casei Iui 
Iehova: şi iacă, în uşa templului lui Iehova, între 
portic şi altar, ca la douăzeci şi cinci de bărbaţi, cu 
dosurile lor spre templul lui Iehova, şi cu feţele lor 
spre răsărit; se închinau soarelui spre rasărit-
Oamenii aceştia erau adunaţi chiar în curte (l Regi 
6:36), în faţa jertfei de sânge. Numai preoţii şi Leviţii 
aveau voe să stea în curte. Ei tipificau pe credincioşi 
şi pe creştinii concepuţi de spirit. Ei erau împărţiţi în 
douăzeci şi cinci de camere sau secţiuni şi serveau 
schimbându-se pe rând. Ei tipifică împărţirea 
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Creştinătăţii în cele douăzeci şi cinci de secte 
principale. In Statele Unite acestea sunt: adventiştii, 
baptiştii, fraţii [Duncards], catolicii, bisericile 
creştine ale lui Christos cel învăţat, bisericile lui 
Dumnezeu, con-gregaţionaliştii, învăţăceii lui 
Christos, evangheliştii, prietenii, protestanţii 
evanghelici germani, sinodul evanghelic german, 
sfinţii zilei din urmă, lutheranii, evanghelicii scan-
dinaviani, meuoniţii, moravianii, methodiştii, 
pentecostalii, presbiterianii, episcopalii protestanţi, 
reformaţii, armata mânuirii şi fraţii uniţi. Ei sunt cu 
dosurle lor întoarse către templul lui Dumnezeu (Ier. 
2:27); ei tratează mica ceată a adevăraţilor sfinţi ai lui 
Dumnezeu şi bogată în credinţă, „templul", cu dispreţ 
şi batjocură, întoarcerea dosului este o mare insultă. 
Feţele lor sunt întoarse spre răsărit. (Ier. 8:2) Toate 
aceste secte se închină zeului focului, adică soarelui, 
zeul păgânesc, a cărui identitate cu păgânizmul se 
arătă mai sus. 
8:17. Şi zis-a cătră mine: văzut-ai, fiul omului? Au 
mic este acesta pentru casa lui Iuda, ca să facă 
urâciunile, ce aceştia fac aicea? Umplând de 
silnicie toată ţara, şi tot mai mult mâniându-mă; 
şi iacă ei pun în nările lor ramură sfântă.—Atât de 
cu uşurinţă privesc babilonenii moderni, bisericoşii 
apostaţi, credinţele lor urâcioase, încât nici nu vreau 
să ştie şi nici barem cel puţin să audă despre adevărul 
lui Dumnezeu şi despre planul său divn, al vârstelor. 
Biserica—clerul şi aderenţii lui—au fost acera care 
au adus războiul mondial. Ei ar fi putut să stea ca o 
stâncă pentru Pace; însă clerul, cu îndemnări 
diavoleşti, era pentru război şi predicau mai mult 
omorul decât evanghelia iubirii lui Christos. Judecata 
lui Dumnezeu le-a hotărît însă soarta, şi în scurt timp 
îi va înghiţi în cutremurul d,e pământ şi focul 
timpului de tulburare. Partea din urmă a versetului ar 
trebui să se citească: „Fum sunt .aceştia pentru nările 
Mele."—Isa. 65:5. 
8:18. De aceea şi eu voi lucra cu furie; ochiul meu 
nu-i va cruţa, nici nu mă voi îndura; şi când vor 
striga în auzul meu cu voce tare, nu-i voi asculta. -
-Furia "creştinilor" din războaiele sălbatice ce le 
poartă se va întoarce asupra lor în revoluţia şi anarhia 
ce va urma. Cînd, după război,  se va arăta timpul 
adevărat de tulburare. Atunci creştinătatea îşi va da 
seama de groaznicul adevăr, care nu va fi altceva 
decît osînda dreptăţii Dumnezeeşti--şi se va ruga din 
răsputeri lui Dumnezeu.Cei ce se vor ruga nu vor 
putea primi un răspuns favorabil (Prov. 1:28) pînă 
cînd "marea strîmtorare (Apoc. 7:14) îşi va fi sfîrşit 
opera de "a răni ca apoi să vindece."--Osea 
6:1.Despretuită-n lume, necinstită E ea, şi judecată 
drept gunoi, Pe-al ei Domn pământul îl evită, Cu el 
împarte soartă şi nevoi. 
 
 

EZEKIEL 9. 

OMUL CU CĂLĂMARA DE SCRIITOR 
9:1. Şi a strigat în auzul meu cu voce tare, zicând: 
să-se apiopie supraveghetorii cetătei, fiecaie cu 
arma sa de stri-căciune în mâna sa.—Capitolul 9 
descrie măcelărirea idolatrilor din Ierusalim. El 
tipifică măcelăria literală a idolatrilor spirituali ai 
creştinătăţii în timpul tulburării, şi deasemeuea 
nimicirea lor ca neghină (Mat. 13:40), prin cuvântul 
adevărului, care va descoperi starea lor adevărată şi-i 
va face să înceteze de a mai pretinde că sunt creştini. 
Descrierea corespunde cu secerişul grâului şi a 
neghinei prin secera adevărului (Apoc. 14:15), şi 
arderea neghinei. Două sunt înţelesurile ce le găsim 
aci—unii cari au o însărcinare materială a 
creştinătăţii, iar alţii cari au o însărcinare spirituală. 
[D527] Clasa dintâi cuprinde pe guvernatorii marilor 
popoare, iar clasa a doua pe membrele picioare ale 
Micei Turme (Luca 12:32), căreia i-să dau în grijă 
lucrurile lui Dumnezeu—„tot este al vostru" (l Cor. 
3:21); „îl va pune peste toată avuţia sa" (Luca. 
12:44), adecă să împartă la timp cuvenit adevărurile 
Bibliei. Prima clasă are ca armă armata şi flota. A 
doua are sabia Spiritului, Cuvântul Iui Dumnezeu. 
9:2. Şi iacă, şase bărbaţi veniau de pe calea portei 
celei de sus, ce câută spre miazănoapte, având 
fiecaie în mâna sa arma sa de nimicire; şi unnl din 
ei, om îmbrăcat în in, avea la coapsele sale o 
călămară de scriitor; şi intrând, a stătut aproape 
de altarul de aramă.—Cei şase cu arme pământeşti 
sunt guvernatorii celor şase naţiuni mari—Rusia, 
Germania, Austria, Franţa, Anglia şi Italia. In chip 
sim-bolic cei şase cu Sabia Spiritului simbolizează pe 
clasa Ilie, şase, împreună cu al şaptelea, fac un număr 
complect. Aceştia primesc împuternicirea lor „de la 
miazănoapte", de la scaunul stăpânirii dumnezeeşti, 
de la Dumnezeu în-suş. De fapt toţi traducătorii şi 
comentatorii Bibliei sunt de acord că cel care avea 
călămara de scriitor la coapse nu era unul din cei 
şase, ci un al şaptelea, îmbrăcat în haină de preot, sau 
ca învăţat sau ca ofiţer într-o armată, din Răsărit. Inul 
înseamnă dreptatea socotită a lui Christos. (Apoc.  
19:8)  Călămara scriitorului simbolizează că func-
ţiunea celui al şaptelea era ca să scrie. Dumnezeu îl 
arătă astfel:   Când Societatea  de Biblii şi Tiactate 
Turnul de Vegheie se afla în Allegheny, Pa., trebuia 
să se zugrăvească o Biblie deschisă pe una din 
ferestrele mari de la  frontul birourilor. Un zugrav de 
firme, care nu era în adevăr, zugrăvi Biblia deschisă;  
şi fără nici o povaţă de la cineva, din propria-i voinţă, 
el zugrăvi Biblia deschisa la capitolul 9 din Ezekiel. 
Omul în haina de in era servul Laodicean,  paznicul  
credincios  şi  înţelept  al  Domnului, Pastorul 
Russell. Pastorul Russell văzând  aceasta îngălbeni. 
Vederea lui Ezekiel a omului îmbrăcat în haină de in 
tipifică pe Pastorul Russell, care, mai târziu, s-a văzut 
că este antitipul acestui om—unul dintre cei mai 
rodnici scriitori ai vârstei, şi unicul ale cărui scrieri, 
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relativ în scurt timp, au umplut lumea cu veştile 
îmbucurătoare despre sosirea a doua a lui Christos. 
Cei şapte bărbaţi ce au stătut lângă altarul de 
aramă—se răzimau acolo, în legătură cu planul lui 
Dumnezeu, pe sacrificiul de răscumpărare, pentru ca 
să primească însărcinarea hotărîtă lor de Dumnezeu.  
9:3. Atuncea mărirea Dumnezeului lui Israel se 
înălţă deasupra cherubimului, deasupra căruia ea 
era cătră pragul casei.—Una din cele patru fiinţe 
este arătată aici ca „cherubim." Aceasta era 
Dreptatea, gata să zdrobească ne-legiuirele 
ecleziasticismului. Pragul casei se referă la uşa 
Sfintei, starea celor concepuţi de spirit.  „Spiritul 
măririi şi  a lui Dumnezeu  este  asupra voastră."   (l  
Pet.4:1-4) Vestea trebuia să răsune din partea 
poporului consacrat lui  Dumnezeu  în  timpul   
secerişului  vârstei  evanghelice, începând de la 1878 
înainte. 
9:4. Şi a zis Iehova cătră dânsul: treci prin cetate, 
prin Ierusalim, şi ia semn pe frunţile bărbaţilor, 
cari gem şi suspină pentru toate urâciunile, ce se 
fac în mijlocul lui.— Centrul creştinătăţii este în 
ţările: Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franţa, 
Germania, Rusia şi Scandinavia. în sus şi în jos 
călătorind şi predicând timp de aproape patruzeci de 
ani, Pastorul Russell îndeplini porunca aceasta. Iar 
prin cărţile sale scrise şi tipărite, prin tractate şi 
gazete, tipărite în peste 30 de limbi şi răspândite în 
zeci de milioane, el pătrunse în toate colţurile lumii. 
„Fă semn" înseamnă: „fă un „tav" pe frunţile 
bărbaţilor." „Tav" era litera a douăzecişidoua din 
alfabetul evreesc, şi în forma sa de la început era ca o 
cruce. Fruntea înseamnă intelectul. (Apoc. 7:3; 14:1) 
Marea operă a Pastorului Russell a fost să 
întipărească pentru todeauna în sufletele unor anumiţi 
oameni adevărul despre Crucea lui Christos, marele 
sacrificiu a lui Christos, şi partea bisericii în acesta. 
Era datoria învăţatului sau a ofiţerului unei armate 
din răsărit să-şi însemneze oamenii săi, fie pentru a fi 
măcelăriţi fie pentru ca să rămână neatinşi. „Cei ce 
plâng în Sion" (Isa: 61:3) sunt cei credincioşi din 
creştinătate, cari îşi dau seama de relele ce bântue 
creştinătatea, şi poate chiar fără să priceapă cum. Toţi 
aceştia trebuiau să fie însemnaţi pe frunţele lor cu 
cunoştinţa adevărului prezent. 
9:5. Iar cătră ceilalţi a zis în auzul meu: treceţi în 
urma acestuia prin cetate, şi loviţi; să nu cruţe 
ochiul vostru, şi nici să nu vă înduraţi.—După ce 
scrierile Pastorului Russell au atins pe careva 
persoană atunci ceilalţi membri din clasa lui Ilie, 
„poporul adevărului" se apropie de el cu Sabia 
Spiritului, adică cuvântul lui Dumnezeu pentru a-1 
omorî lumeşte şi a-1 captura pentru adevăr şi 
Christps. Aceştia sunt „unora miros din moarte spre 
moarte, altora miros din viaţă spre viaţă." (2 Cor. 
2:14-16) Cei care nu cred adevărul de faţă devin şi 
mai împietriţi în rătăcirea lor. (2 Ţes. 2:11) Vor fi 

loviţi de sabia spiritului, pentru a le zădărnici orice 
pretinderi de creştinism şi pentru ai sili să-şi ia locul 
de oameni lumeşti ce li se cuvine, şi să fie distruşi ca 
neghină. In „lucrarea aceasta excepţională" (Isa. 
28:21) a lui Dumnezeu, Cuvântul său va lovi fără 
cruţare sau îndurare, în scopul separării popoarelor în 
două clase: în clasa care stă în adevărul de faţă Şi 
aceea care stă în afară de el. Guvernatorii acestei 
vârste rele vor purta sabia fără milă de-alungul şi de-
alatul creştinătăţii. 
9:6. Ucideţi, până veţi nimici pe bătrâni, tineri, 
fecioare, princi şi femei; dară nu vă apropiaţi de 
tot omul, pe care este semnul; şi începeţi de la 
sanctuarul meu. Deci ei au mceput de la bărbaţii 
cei bătrâni, cari se aflau înaintea ca-sei—Aici se 
zugrăveşte sălbătăcia revoluţiunilor şi anarhiei  ce 
vor urma marelui război.  Deşi să poate ca cei în 
adevărul prezent, cei consacraţi sa fie martirizaţi, ei 
n-au de ce să se teamă, neputând fi vătămaţi de nici o 
armă de măcel. Speranţa şi comoara lor este în cer 
(Mat. 6:20), şi nici o nenorocire pământească nu le 
poate strica ceva.  Simbolic, sabia spiritului nu poate 
să-i atingă pe creştinii   copţi—„pe   bărbaţi"—însă  
mulţi  sunt  „tineri", creştini nedesvoltati, ce n-au 
spiritul sfânt, aceştia vor cădea ca neghina, după cum 
se va întâmpla cu toţi închinătorii de idoli ai 
creştinătăţii. Adevăratul necaz se va începe cu o 
izbucnire revoluţionară şi de anarhie în contra 
bisericii şi a clerului (l Pet. 4:17), ca fiind 
răspunzători pentru  tulburare,  din pricina  că  au  
îndemnat popoarele prin predici la război, în ciuda 
nenumăratelor Scripturi în contra luptei cu arme 
literale (Mat. 5:39, 44; Ioan 18:11; 2 Cor. 10:4), şi a 
celor ce-i învăţau să se iubească unii pe alţii şi să-şi 
ierte greşelile (Luca 6:27-38), atât personale cât şi 
naţionale. (Rom. 12:17-21) Opera de nimicire prin 
sabia spiritului se va începe de la clasa sanctuarului, 
de la creştinii mărturisiţi, (l Pet. 4:17). Se va începe 
cu „cei bătrâni", pretinşii reprezentanţi ai 
poporului—clerul, doctorii în teologie, preoţii, 
episcopii şi alţi ecleziastici. 
9:7. Şi le-a zis: necuiăţiti casa, şi umpleţi curţile de 
oameni ucişi: eşiţil Şi au eşit, şi au ucis prin 
cetate.— Simboliceşte casa lui Dumnezeu să 
necurătia prin prezenta unui cadavru. Templul, 
Corpul lui Christos, adevărata biserică, se murdăreşte 
prin înfăţişarea în ea a unuia care a murit sufleteşte. 
Numai preoţii şi Levitii puteau intra în curtea 
preoţilor;  şi aceasta tipifică că multora cari măr-
turisesc că sunt creştini consacraţi li se va zădărnici 
orice drept de a să numi urmaşii lui Christos—şi vor 
fi ucişi din punct de vedere religios. Atât de mulţi vor 
pierde astfel credinţa încât creştinătatea va fi ca o 
morgă, plină de ei.  Literalminte  sanctuariile  şi  
căile  creştinătăţii  vor  îi pline de cei ucişi în timpul 
grozavei strâmtorări. 
9:8. Şi când aceştia  îi ucideau, rămânând eu 
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singur acolo, căzut-am pe fata mea, stigat-am, şi 
am zis: Ah! Iehova, Doamne! vei stârpi oare pe 
toată rămăşţa Iui Israel, vărsând mânia ta asupra 
lerusalimului?—Atât de teribilă va fi măcelărirea 
încât să va crede că nimeni din creştinătate nu va mai 
scăpa cu viată; şi de fapt: „dacă n-ar fi scurtate acele 
zile, n-ar scăpa nici un trup."—Mat. 24:22. 
9:9, 10. Şi zis-a cătie mine: fără-de-legea casei Ini 
Israel şi a Iui Iuda este mare foarte, şi ţăra este 
plină de sânge, şi cetatea plină de nedreptate; căci 
ei zic: Iehova a părăsît ţara, şi Iehova nu vede 
nimic. De aceea ochinl meu nu-i va cruţa, şi nici 
nu mă voi îndura; ci voi răsplăti peste capurile lor 
urmările lor.—Posedând lumina evangheliei iubirii, 
atât catolicismul cât şi protestantismul sunt şi stau ca 
nişte inculpaţi mizerabili înaintea lui Dumnezeu, iar 
âsupră-le stă o răspundere pe care vor plăti-o scump. 
Prin războaiele sălbatice, şi mai ales prin ultimul, 
creştină-atea a dovedit cu prisosinţă că creştinismul 
ei nu e decât o miciună convenţională cu scopuri 
ascunse. Creştinătatea e plină de păcate. Distrugerea 
ei, pentruca apoi în locu-i să se stabilească adevărata 
ordine a dreptăţii şi a împărăţiei lui Emanuel, este o 
necesitate pe care Dumnezeu o datoreşte fericirii 
neamului omenesc. Dar Dumnezeu, mare econom, a 
lăsat ordinea socială în seama distrugerii ei proprii. 
9:11. Şi iacă, bărbatnl îmbrăcat în in, care purta 
călă-mara la coapsele sale, adus-a răspuns, 
zicând: făcut-am precum mi-ai ordonat.—Pastorul 
Russell şi-a făcut cu credinţă datoria sa de a scrie şi 
publica adevărul, întipărind „tav"-ul adevărului 
prezent—vestea zilei—în mintea celor concepuţi de 
spirit. El muri în Octombrie 1916, şi dincolo-de văl, 
fără îndoială, el a raportat în faţa lui Christos că şi-a 
isprăvit lucrarea ce i s-a dat. 

 
„Credincios să fii când ochi-ţi lacrimi ar avea, 
 Credincios când paharul bucuriei s-ar umplea; 

Credincios când Tatăl şi-ar întoarce faţa Sa,  
 

Credincios când haru-i munca ti-ar încorona, 
Credincios pân-la suflarea cea din urmă fii,  
Mânile-ţi până la moarte de cruce să le ţii." 

 
 

 
EZEKIL 10 

ÎNPRĂŞTIEREA CĂRBUNILOR DE FOC 
10:1. Atunci am văzut, şi iacă, pe bolta cea de pe 
capul cherubimilor se vedea deasupra lor ca o 
peatră de safir, şi la plivire asemenea unui tron.—
Versurile l, 8-11, 12, 14-22 sunt explicate în capitolul 
1. Repetiţia simbolurilor Dreptăţii, înţelepciunii, 
Iubirii şi Puterii lui Dumnezeu, a aripelor [Cuvântul 
lui Dumnezeu], a roţilor, şi a luminei minunate, sunt 
asigurări că în opera de nimicire a creştinătăţii Tatăl 
ceresc lucrează cu înţelepciune, dreptate şi iubire şi 

în conformitate cu Cuvântul şi planul său spre binele 
omenirii.—T125. 
10:2. Şi a vorbit bărbatul îmbrăcat în in, şi i-a zis: 
intră între roţile de sub cherubimi, şi umple-ţi 
mâna cu cărbuni de ioc din mijlocul cherubimilor, 
şi-i împrăştie peste cetate. Şi a intrat înaintea 
ochilor mei.—Ezekiel, tipificand pe Pastorul Russell, 
se vede pe el lucrând aşa cum se descrie aici. El 
trebuia să intre între roti, să facă lucrarea sa în  
conformitate  cu  planul  lui  Dumnezeu,   să  înfăp-
tuiască cele de înfăptuit după ordinul Dreptăţii 
dumne-zeeşti,  „a cherubimului."  Cărbunii aprinşi 
sunt simbolul grelelor încercări, a nenorocirilor, a 
„marei strâmtorări", cu care va fi copleşită 
creştinătatea în periodul din urmă al timpului de 
turburare. (Apoc. 8:5) Aceste turburări permise de 
Dumnezeu au aprobarea înţelepciunii, Dreptăţii, 
Iubirii şi Puterii dumnezeeşti, fiind din toate punctele 
de vedere de trebuinţă ca o dreaptă răsplată 
inevitabilă a mult răbdătorului Dumnezeu. Pastorul 
Russell trebuia să facă lucrarea aceasta „să-şi umple 
mâna", să-şi pună toată puterea şi să se devoteze cu 
totul datoriei sale. Prevenirea ameninţătoarelor   
turburări   fu   răspândită   în   întreaga   lume,  în 
peste 30 de limbi.—D57. 
10:3. Şi cheinbimii stăteau la dreapta casei, când 
omul intră; şi norul a umplut curtea cea din 
lăuntru,—Chem bimii stăteau lângă clasa templului 
nominal—pentruca să cerceteze şi să pedepsească 
vinovăţiile creştinătăţii. Casa era la stânga lor, locul 
disgratiei. Când nu era nici un preot în Sfânta, 
aceasta se umplea cu un nor. In l Regii 8:10 iş în 2 
Cron. 5:11-14 norul umplea Sfânta, iar preoţii nu 
erau în stare să slujească aici din pricina lui. Când 
norul umplea curtea nimeni nu putea să vadă cum se 
serveşte în ea. Aceasta tipifică că în timpul 
Secerişului, pe când Pastorul Russell vestind împărţi 
„hrana la timpul cuvenit", inevitabila prăbuşire a 
creştinătăţii, acei cari serveau în starea de credinţă 
nominală din curte—clerul şi alţi lucrători ai 
bisericii—nu mai aveau voe s-o facă. Aceasta 
corespunde trecerii slujbei de îngrijitor de la cler 
asupra Pastorului Russell, în 1878. Se potriveşte 
totodată şi cu versul 4, unde prezenta norului tipifică 
prezenta lui Iehova pentru aplicarea pedepsei pentru 
răutate. . 10:4. Şi mărirea lui Iehova s-a înălţat 
deasupra chern-bimnlui spre pragul casei; şi s-a 
umplut casa de nour; şi curtea s-a umplut de 
strălucirea mărirei lui Iehova.—Pastorul Russell 
văzu mai limpede ca oricare de la sfârşitul acestei 
vârste, biserica adevărată şi strălucitoare a lui 
Dumnezeu. 
10:5. Şi bătaia aripelor cherubimilor se auzia 
până în curtea de dinafară, ca vocea lui 
Dumnezeu celui Atotputernic, când vorbeşte.—
Acesta este răsunetul Cuvântului lui Dumnezeu prin 
proclamatiunea adevărului prezent din partea 
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Pastorului Russell. Curtea din lăuntru tipifică starea 
de credinţă şi îndreptare, iar curtea din afară starea 
unora cari au o credinţă parţială şi nefiind direct în 
slujba lui Dumnezeu. Predicile şi scrierile Pastorului 
Russell au fost auzite de toate clasele credincioşilor şi 
necredincioşilor. Era glasul lui Dumnezeu înfăţişat ca 
Atotputernic pentru mântuire, auzit de la o margine 
până la cealaltă a pământului. 
10:6. Şi când a ordonat bărbatului îmbrăcat în in, 
zicând: ia foc dintre roatele, dintre cherubimi, 
atuncea el intră şi stătu lângă roţi.—In planul 
Divin al Vârstelor Pastorul Russell trebuia să 
găsească arătat limpede marea strâmtorare care era de 
tot aproape. 
10:7. Şi un cherubim a întins mâna sa dintre 
cherubimi către focul, ce era între cherubimi, şi 
luând din el, 1-a pus în mâinele bărbatului 
îmbrăcat în in: şi el luându-1 a eşit.—Dreptatea 
divină împărtăşi Pastorului Russell o cunoştintă  
asupra  neînlăturatului  timp  de  strâmtorare,  cu 
scopul ca el să-1 proclame întregei creştinătăţi. 
10:8. Şi se vazu asemănate de mână de om la 
cheru-bimi sub aripile lor.—Lucrarea de mărturie 
zugrăvită aici este înfăptuită de fiinţe omeneşti, sub 
puterea şi ocrotirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
10:9-11. Şi am văzut, şi iacă, patru roţi lângă 
cheru-bimi: câte o roată lângă fiecare cherubim: 
şi asemănarea roatelor era ca coloarea petrei de 
crisolit. Şi cât pentru privirea lor, toate patru 
aveau acelaş chip, ca şi când era o roată în roată. 
Şi când mergeau, mergeau pe toate patru laturile 
lor; şi când mergeau, nu se învârtiau: ci încotro 
mergea capul, într-acolo îl urmau; nu se 
învârtiau, când mergeau.—în ce priveşte explicarea 
vezi Capitolul 1. Faţa principală sau conducătoare a 
capului era faţa unui om, tipul Iubirei divine. Aceasta 
este însuşirea dominatoare a caracterului lui 
Dumnezeu care călăuzeşte mersul celorlalte trei. 
10:12. Şi tot corpul cherubimilor, spetele lor, 
mâinele lor, şi aripile lor, şi roatele, toate patru 
roatele erau pline de ochi de jur împrejur.—
Fiecare parte a caracterului divin, şi tot aşa şi fiecare 
faptă a însuşirilor lui Dumnezeu, precum şi a fiinţelor 
omeneşti prin care lucrează, este plină de 
înţelepciune.— 
10:13. Şi s-a strigat roatelor în auzul meu: 
„Galgal" [roată uşoară].—Cu multă tărie se 
îndrepta atenţiunea divină către roţi—Planul divin al 
Vârstelor. Pastorul Russell mereu îndrepta atenţiunea 
şi gândurile studenţilor în Biblie către roţile [mersul 
şi desfăşurările] marelui plan divin. 
10:14-22. Şi tot animalul avea patru feţe; faţa 
unuia era faţă de cherubim, şi a celui al doilea, 
faţă de om: a celui al treilea faţă de leu, şi a celui 
al patrălea faţă de vultur. Atuncea cherubimii s-
an înălţat;  acesta este animalul ce 1-am văzut 
lângă râul Chebar. Şi când nmblan cherubimii. 

umblau şi roatele lângă ei; şi când cherubimii 
ridicau aripile lor, ca să se înalţe de la pământ, 
roatele nu se depărtau de ei. Şi când ei stăteau, 
stăteau şi ele; şi când se înălţau ei, se înălţau şi 
roatele cu dânşii; căci spiritul animalelor era în 
roţi. Atuncea mărirea lui Iehova a eşit de dea-
supra pragului casei, şi a stat deasupra 
cherubimilor. Şi cherubimii au ridicat aripile lor, 
şi s-au înălţat de la pământ înaintea mea; când 
eşiau ei, eşiau şi roatele lângă ei; şi fiecare din ei a 
stat în uşa portei despre răsăritul casei lui Iehova; 
şi mărirea Dumnezeului lui Israel era deasupra 
lor. Acesta este animalul, ce 1-am văzut sub 
Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar: şi am 
cunoscut, că erau che-rubimi. Fiecare avea câte 
patru feţe, şi fiecare câte patru aripi; şi erau 
asemănări de mâini de om sub aripile lor. Şi - cât 
pentru chipul feţelor lor, erau feţele ce le-am 
văzut lângă râul Ghebar, chipul lor şi ele însăşi tot 
aceleaşi erau; şi fiecare mergea drept înainte.—
Vezi explicarea acestor versuri în capitolul 1. (Os. 
9:12) „Şi vai de ei, când mă voi trage de la dânşii." 
 
 

EZEKIEL 11. 
SFATUL PĂCĂTOS 

11:1. Şi iarăşi m-a ridicat spiritul, şi m-a adus în 
poarta despre răsăritul casei lui Iehova, ce caută 
spre răsărit; şi iacă, în uşa porţei douăzeci şi cinci 
de bărbaţi, şi între aceştia am văzut pe laazania, 
fiul lui AZUR, şi pe Pelatia, fiul lui Benaia, mai 
mari ai poporului.—Poarta de la răsărit tipifică pe 
Christos, singurul loc de intrare în adevăratul 
creştinism. (Ioan 10:9) La uşa porţii erau sectele mai 
de seamă, sectele conducătoare, laazania, fiul lui 
Azur [ajutor], tipificând idea că prin ajutor propriu 
omul ar putea să placă lui Dumnezeu. Pelatia [Jah 
liberează], fiul lui Benaia [Jah este cuminte], tipifică 
credinţa că înţelepciunea pământească ar putea 
cândva libera lumea din greutăţile sale. (l Cor. 1:21) 
Aceştia erau „mai mari ai poporului"—idei foarte 
populare de altfel şi astăzi. 
11:2. Şi zis-a cătră mine: Fiul omului, aceştia sunt 
oamenii, ce uneltesc nedreptatea, şi cei ce dau 
sfaturile cele iele în cetatea aceasta.—Aceste 
învăţături au mişcat şi adus la iveală multe din 
credinţele false şi laptele rele ale creştinilor după, 
nume. 

CREŞTINĂTATEA--CĂLDAREA 
11:3. Cei ce zic: timpul încă nu s-a apropiat, ca să 
zidim case noi, cetatea aceasta este ca oala, şi noi 
carnea.--Credinţa ecleasticismului este ca timpul 
strîmtorării nici nu este măcar aproap, iar despre o 
nimicire a ceştinătăţii nici nu poate fi vorba. (1 Tes. 
5:3) "Să zidim case" este o vorbă ce înseamnă 
încredere în continuitatea lucrurilor ce sunt. (2 Petru 
3:4) "Cetatea aceasta este ca căldarea, iar noi carnea". 
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(Ier. 1:13), este iară un proverb care aici se referă la 
părţile de ferale căldarii care încearcă să reziste 
focului, iar în antitip sunt puterile militare şi civele, 
cari stau de scut oridecîteori lucrurile se înferbîntă 
prea tare. 
11:4, 5 De aceea profeţeşte asupră-le, profeţeşte, 
fiul omului! Şi spiritul lui Iehova a căzut asupră-
mi, şi mi-a zis: vorbeşte: aşa zice Iehova: aşa aţi 
zis, casă a lui Israel! Căci eu ştiu ce vă vine în 
minte.—învăţăturile greşite ale clerului nu mai sunt 
nimica. Fiecare din ele reprezintă vechea închinare 
lui Baal şi Nimrod. 
11:6. Aţi omorît pe mulţi în cetatea aceasta, si aţi 
umplut uliţele ei de ucişi.—N-a fost niciodată un 
război fără ca preoţimea să nu îndemne „poporul său" 
la el, şi fără ca să nu sporească numărul ucişilor. 
Mulţi sunt acera cari ar dori o viaţă spirituală 
adevărată, dar sunt în continuu descurajaţi de popi de 
a citi Biblia, cuvintele lui Dumnezeu, care, spuse 
Isus, „sunt spirit şl [deci] sunt viaţă" (Ioan 7:48), iar 
în milioane de cazuri au pricinuit moartea lor de fapt. 
11:7. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: ucişii 
voştri, pe cari i-aţi pus în mijlocul cetăţei, aceştia 
sunt carnea, şi ea oala: dară pe voi vă voi scoate 
din mijlocul ei.—Un alt chip în care evreii din 
Ierusalim întrebuinţau proverbul acesta era acela, că 
evreii luaţi în prinsoarea Babi-lonului n-aveau nici o 
valoare şi că cei din Ierusalim erau carnea preţioasă 
ce rămăsese. (Mic. 3:3) Dumnezeu spune aici că 
singurii care vor rămânea în creştinătate vor fi morţii 
rămaşi în urma pustiirei ei, misticului Babilon. 
Zidurile, armata şi poliţia, vor fi zdrobite prin război 
şi nimic nu-i va putea scăpa pe aderenţii 
ecleziasticismului de soarta lor. 
11:8. Vă temeţi de sabie, şi sabia voi aduce 
asupră-vă, zice Iehova, Domnul.—Devotaţii 
şireteniilor preoţeşti se tem atât de sabia adevărată cât 
şi de cea a spiritului. Armatele popoarelor vor fi în 
răzvrătire pe faţă în potriva puterilor stabilite, fie 
religioase, politice sau economice. De asemenea şi 
Sabia Spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu, va tăia în 
bucăţi orice prefacere şi va aduce moartea credinţei 
tuturor acelora care nu sunt concepuţi de spiritul 
sfânt. 
11:9. Şi vă voi scoate din mijlocul cetăţei, şi vă voi 
da în mâinile străinilor; şi voi împlini asupiă-vă 
judecăţile mele.—Creştinătatea va cădea într-adevăr 
în mâinile revoluţionarilor şi anarhiştilor, a 
lucrătorilor industriali din lume, a sindicaliştilor, a 
socialiştilor, toţi neprietenos! sistemelor stabilite-, iar 
spiritualminte în puterea Cuvântului  lui Dumnezeu,  
în mâinile  „străinilor"  Săi  (l  Pet. 1:1; 2:11), ca o 
„dreaptă răsplătire."—Evr. 2:2. 
11:10, 11. Cădea-veţi de sabie; şi vă voi judeca la 
hotarele lui Israel; si veţi cunoaşte, că eu sunt 
Iehova. Cetatea aceasta nu va mai fi pentru voi 
oală; nici voi nu veti fi carnea din ea; la hotarele 

lui Israel vă voi judeca.— Evreii luaţi prinşi afară 
de Ierusalim, au fost judecaţi şi ucişi la Riba [un loc 
gol] afară de Palestina, tipificând astfel că judecăţile 
distrugătoare asupra creştinătăţii vor cădea asupra ei 
abia după ce institutiunile ei vor fi prefăcute în 
bucăţi, şi ea dată pustiirei. 
11:12. Şi veţi cunoaşte, că eu sunt Iehova; 
pentrucă n-ati umblat in aşezămintele mele, nici 
n-ati făcut judecăţile mele; ci aţi făcut după 
datinile popoarelor, ce sunt in jurul vostru.—
Popoarele creştinătăţii vor vedea la urmă că 
nenorocirea lor este o dreaptă pedeapsă de la Dumne-
zeu, ca drept urmare a neascultării lor de poruncile 
lămurite ale Bibliei, şi ca drept răsbunare pentru 
batjocorirea Cuvântului şi învăţăturilor lui 
Dumnezeu, şi ca o răsplată pentru o viată mai 
destrăbălată decât a necredincioşilor. 
11:13. Şi pe când profeţiam, murit-a Pelatia, fiui 
lui Be-naia. Atuncea căzut-am pe fata mea, şi 
strigat-am cu voce tare, şi am zis: vai, Iehova, 
Doamne, au nimici-vei cu totul rămăşiţa lui 
Israel?—In timp ce înţeleptele învăţături a lui 
Pastorul Russell, pe cari el le răspândise în urma 
îndrumării lui Dumnezeu, încep să dea roade bune, 
de la un capăt la altul al creştinătăţii, idea că 
înţelepciunea omenească, cultura prusiacă ş. a, ar 
putea să salveze vechea ordine de lucruri, se va 
observa că n-are viată. 
11:14. Şi a mai fost către mine cuvântul lui 
Iehova, zicând:—Versurile 14 până la 25 sunt vestea 
de mângăere şi nădejde pentru acei care astăzi nu 
stau în contelegere cu eclesiasticismul. 
11:15. Fiul omului, fraţii, tăi, bărbaţii rudeniei 
tale, şi toată casa Ini Israel, ei sunt acei către cari 
zis-au locuitorii Ierusalimului: depărati-vă de la 
Iehova, datu-ni-s-a pământul acesta de 
moştenire.—Evreii din prinsoare au fost dispreţuiţi 
de cei rămaşi în „sfânta" cetate, Ierusalim. Ei tipifică 
pe poporul creştinătăţii care, deşi e încadrat în re-
gistrele bisericeşti, măturiseşte în mod cinstit că e din 
lume şi că deşi crede că este Dumnezeu n-are nimic 
cu religia, şi care e dispreţuit de „poporul mai ales", 
de educaţi,    de   „sfinţiile"    lor   din   bisericism.    
„Depărtati-vă de la Domnul" este ţinuta neghinei fată 
de cei cari, cum am arătat mai sus, nu vreau să se 
identfice cu fătăria religioasă, şi cari adeseori sunt 
mai bine văzuţi în ochii lui Dumnezeu.  „Poporul mai 
ales"  nu numai că stăpâneşte acuma pământul, dar 
aşteaptă ca mai apoi să ia în stăpânire şi Cerul—în 
timp ce acei cari n-au aderat la sistemul lor de falsă 
religie să petreacă veşnic în chinurile unui iad 
închipuit cu draci şi foc nestâns. 
 11:16. De aceea zi: aşa zice Iehova, Domnul: deşi 
de-pârtata-i-am între popoare, deşi împrăştiatu-i-
am prin ţări, dară fi-voi pentru ei nu sanctuar mic 
în ţările, unde au venit.—Dumnezeu îi favorizează 
mai ales pe cei cu inimă cinstită şi pe cei umili, oricât 
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de departe de el ar fi dânşii în aparentă. Christos s-a 
ferit de cărturari şi farisei, şi s-a alipit de vameşi şi 
păcătoşi. „Ferifi-vă de aluatul fariseilor"—popilor—
spune el. 
11:17. De aceea zi: aşa zice Iehova, Domnul: vă 
voi aduna dintre popoare şi vă voi strânge din 
ţările, In cari sunteţi împrăştiaţi, şi vă voi da 
pământul lui Israel.— 
In viitorul Regat Dumnezeu va aduna mai întâi pe cei 
lepădaţi, ridicându-i din starea lor de disgratie, 
sculându-i până şi dintre cei morţi, şi le va da lor în 
stăpânire pământul înainte de a permite trufaşilor 
eclesiastici să revie din mormânt. 
11:18. Şi venind acolo, vor depărta din el toţi idolii 
lui şi toate urâciunile lui.—Poporul de rând, liber de 
orice înrâurire perversă a şireteniilor preoţeşti, va 
desfiinţa în Regatul milenial al lui Christos, toate 
ideile şi obiceiurile hrănitoare de cler, atât de 
urâcioase înaintea lui Dumnezeu. 
11:19. Şi le voi da inimă neîmpărţită; şi voi pune 
în voi nu spirit nou: şi voi lua din corpul lor inima 
cea de peatră, şi Ie voi da inimă de carne.—Ei vor 
avea o inimă unică de a sluji lui Dumnezeu şi vor 
face numai voia sa. (Ier.  32:39)   In  locul spiritului  
sau minjei  lumeşti ei vor primi Spiritul sfânt, când 
Dumnezeu va „revărsa spiritul său asupra a toată 
carnea. (A 333; W. T. -03-171) Din răi la inimă după 
cum erau, ei vor deveni blânzi, iertând unul  pe altul, 
întocmai precum Dumnezeu prin iubirea lui Christos 
îi va ierta pe ei.—EI. 4:32. 
11:20. Ca să umble în aşezămintele mele, ca să 
păzească judecăţile mele, şi să le facă; si-mi voi ti 
popor, si eu le voi fi Dumnezeu.—Ei vor ţinea legea 
iubirii lui Dumnezeu. Acei cari să socotesc astăzi de 
frunte şi ca popor al lui Dumnezeu, vor începe să 
observe, în vârsta ce vine, că Dumnezeu să 
împotriveşte celor mândri iar smeriţilor le dă har. 
11:21. Iar pentru acera, a cărora inimă umblă 
după inima idolilor şi după urâciunile lor, eu voi 
răsplăti asupra capului lor urmările lor, zice 
Iehova, Domnul.—Cei care sunt legaţi cu inima şi 
iubesc aşezământul ecleziastic sunt socoiţi că au 
inima, mintea şi voinţa autorului şireteniilor preoţeşti, 
a diavolului însuşi. „Şerpi, pui de viperă, cum gândiţi 
că veţi scăpa de osândirea la gheenă [moartea a 
doua]."—Mat. 23:33. 
11:22, 23. Atuncea cherubimii-şi ridicară aripile, 
şi roatele împreună cu ei; şi mărirea Dumnezeului 
lui Israel era sus deasupra lor. Şi mărirea lui 
Iehova s-a suit din mijlocul cetăţii, şi a stat pe 
muntele cel de cătră răsăritul ce-tăţei.—Atât 
Dumnezeu cât şi favoarea divină, a încetat de a mai fi 
în creştinătate [D527], dar să găseşte revărsată cu 
abundanţă asupra Regatului adevărat [muntele] a lui 
Dumnezeu [A318] spre răsărit (Zach. 14:4), 
antitipicul munte al Măslinilor.—D653. 
11:24, 25. Şi iarăşi m-a ridicat spiritul, şi m-a dus 

în vi-siune prin spiritul lui Dumnezeu in Chaldea, 
la cei din captivitate. Atuncea visiunea ce am 
văzut-o, s-a suit de la mine. Şi am spus celor din 
captivitate toate lucrurile, câte mi-a arătat 
Iehova.—Aceste lucruri văzute în scripturi se 
propovâduesc tocmai acum şi se publică pentru 
prizonierii Babilonului mistic. 
 
 

EZEKIEL 12. 
FUGA OARBĂ A CREŞTINĂTĂŢII 

12:1, 2. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, tu locueşti în mijlocul unei 
case neascultătoare, care are ochi să vadă, şi nu 
vede; are urechi să audă, şi nu aude; căci este casă 
neascultătoare.—In capitolul 12:1-16 se zugrăvesc 
paşii repezi ai creştinătăţii spre revolutiune şi anarhie. 
Pastorul Russell şi colaboratorii săi au locuit 
odinioară în mijlocul casei nominale răzvrătite, odată 
biserica lui Dumnezeu, cu ochii chiorîţi şi urechile 
surde din pricina defecţunei spirituale.—Mat. 13:13. 
12:3. De aceea ta, fiul omului, pregăteşte-ţi 
uneltele de fugă, si fugi ziua înaintea ochilor lor; 
fugi înaintea ochilor lor dintr-un loc într-alt loc; 
poate, că voi cunoaşte, că sunt casă 
neascultătoare.—El află în Biblie adevărul lui 
Dumnezeu, care îndeamnă zicând: „Ieşiţi dintr-însa 
poporul meu!" (Apoc. 18:4); şi supunându-i-se ieşi 
de sub îngrijirea bisericii aflătoare într-o stare de 
despărţenie, atrăgând atenţiunea asupra fugii sale prin 
toate mijloacele de publicitate [înaintea ochilor lor], 
în nădejdea că cei rămaşi în urmă vor observa şi se 
vor întoarce către Dumnezeu. 
12:4. Şi scoate uneltele tale ziua înaintea ochilor 
lor, ca uneltele de fugă; şi eşi seara înaintea 
ochilor lor, ca cei ce ies când fug.—După părerea 
lor el făcea ca unul care-i apucat de cel rău. 
12:5. înaintea ochilor lor sapă-ţi gamă în zid, şi 
scoate-le prin ea.—El îşi sapă gaură prin zidurile 
credinţei lor şi astfel „ieşi afară dintr-însa." 
12:6. înaintea ochilor lor, du-le pe umeri, şi 
scoate-le în întunerec; acopere faţa ta, ca să nu 
vezi pământul; căci pusu-te-am drept semn casei 
lui Israel.—Pentru ei el era unul care nu ştie încotro 
merge, cu ochii legaţi; pe când acţiunea şi publicările 
sale asupra adevărului nu erau decât mijlocul lui 
Dumnezeu de a ruga mereu creştinătatea şi de-a o 
preveni de soarta ce o aşteaptă. 
12:7. Şi am făcut aşa, cum mi s-a ordonat; scos-
am afară uneltele mele ziua, ca pe unelte de fugă, 
şi seara să-pat-am în zid gaură ca mâna; şi le-am 
scos in întunerec, ducându-le înaintea ochilor lor 
pe umeri.—Pastorul Russell şi poporul adevărului au 
înfăptuit aceasta prin puterea [mâna] lor mărginită, şi 
cu greul [pe umeri] îşi făcură calea cu sculele lor, 
adică adevărurile preţioase, asupra lor, eşiră „afară 
dintr-însa." 
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12:8-9. Şi dimineaţa fost-a către mine cuvântul lui 
Ie-hova, zicând: Fiul omului, casa lui Israel, casa 
cea neascultătoare, de te va întreba: ce faci?—
Biserica [casa] după nume a Israelului spiritual 1-a 
întrebat adeseori pe Pastorul Russell şi pe poporul 
adevărului: „Ce faci?" 
12:10. Răspnnde-le: aşa zice Iehova, Domnul: 
sarcina aceasta priveşte şi pe domn în Ierusalim, 
şi pe toată casa lui Israel, în care sunt eu şi mai 
marii lui.—înţelesul răspunsului priveşte mai ales pe 
clasa înală [prinţi, domni, demnitari], pe lorzii 
creştinătăţii, clerul şi pe toţi creştinii mărturisiţi 
împreună cu ei. 
12:11. Zi: eu sunt semnul vostru; cum am făcut 
eu, aşa şi cu ei se va face; merge-vor prinşi în 
captivitate.— Ceeace s-a întâmplat este o învăţătură 
pentru ei. După cum au făcut ei preoţimei 
împărăteşti, celor consacraţi ai Domnului, 
persecutându-i, tot aşa li se va face şi lor. Ei vor 
trebui să se dea jos din locurile lor cele înalte şi vor 
trebui să meargă în prinsoare la elementele munci-
toare şi revoluţionare. Evreii aveau să treacă într-ade-
văr în prinsoare în vechiul Babilon, lucru ce s-a şi în-
tâmplat. 
12:12. Şi domnul, ce este în mijlocul lor, va duce 
uneltele sale pe umeri în întunerec, şi se va duce; 
săpa-vor zidul ca să scoată prin el uneltele sale; 
acoperi-va faţa sa ca să nu vadă pe pământ cu 
ochii săi.—In ce priveşte pe evrei, domnitorul lor 
Zedechia, voia să fugă noaptea din Ierusalim, însă nu 
şi-a putut vedea calea. In antitip clerul creştinătăţii, 
aproape de sfârşitul zilei sale; ei vor dori cu orice preţ 
să părăsească creştinătatea în timpul de re-voluţiune, 
pentru ca să mântue ceeace pot pentru ei, şi ca „să 
iasă dintr-însa." Dar vor găsi o cale şi mai lumească 
afară de zidurile credinţei lor şi vor fi orbiţi prin ei 
înşişi fată de starea do fapt a societăţii [pământul], 
neştiind în- 
cotr-o să meargă, de ce să se apuce—neavând nici o 
meserie lucrativă. 
12:13. Dară voia întinde mreja mea peste dânsul, 
şi se va prinde în fixele mele; şi-l voi duce in 
Babilon, in pământul Chaldeilor, dară nu-1 va 
vedea, deşi va muri acolo.— Revoluţiunea va veni 
asupra lor ca o cursă, în chip de libertate pentru toţi; 
şi orbi cu desăvârşire la însemnătatea întâmplărilor 
din lume, ei vor fi siliţi la revoluţiune şi anarhie, şi 
clasa aceasta de lorzi acolo îşi va afla sfârşitul. (Os. 
7:12) In ce priveşte pe regele Zedekia cele de mai sus 
s-au îndeplinit asupră-i întocmai; el a ajuns în 
Babilon ca prinsonier, dar nu-1 văzu niciodată, 
pentrucă ochii săi erau scoşi de către regele 
Babilonului.—Ier. 39:6-7. 
12:14. Şi voi împrăştia în toate vânturile pe toţi cei 
ce-1 înconjoară, ca să-1 ajute şi toate oştile lui; şi 
voi scoate sabia în urma lor.—Prin război, zgomot, 
învălmăşeli şi erori de tot felul, Dumnezeu va 

împrăştia pe toţi ceice ţin la clasa clerului, şi toate 
congregaţiunile [ostile] lor; şi va îndrepta împotriva 
lor toate armele războiului şi Cuvântul lui Dumnezeu, 
Sabia Spiritului. 
12:15. Şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova, când îi 
voia împrăştia printre popoare, şi-i voi presăra 
prin ţări—Şi vor cunoaşte că Iehova e Dumnezeu, 
când toate aceste să vor întâmpla. 
12:16. Dară lăsa-voi puţini din ei, cari să scape de 
sabie, de foamete, şi de ciumă, ca să arate toate 
urâciunile lor popoarelor, unde se duc, şi să 
cunoască că ea sânt Iehova.—Dumnezeu va păstra 
dintre ei pe unii credincioşi, cari vor scăpa de sabie, 
atât de cea a foametei cât şi de a Cuvântului, lui 
Dumnezeu, precum şi de ciuma erorilor cari vor 
răpune pe mulţi; ca ei, împreună cu membri rămaşi ai 
Turmei mari, să tălmăcească revoluţionarilor şi 
anarhiştilor adevărul cu privire la învăţăturile şi 
faptele clerului oprite de Dumnezeu, cât şi urmarea 
lor. 
12:17, 18. Şi a mai fost către mine cuvântul lui 
Iehova zicând: Fiul omului, mănâncă pâinea ta cu 
cutremur, şi bea apa ta cu frică şi cu întristare.—
Poporul Domnului trebuia să mănânce, să bea şi să 
trăiască cu mare economie. 
12:19. Şi vorbeşte poporului tarei: aşa zice Iehova, 
Domnul, de locuitorii Ierusalimului şi de 
pământul lui Israel; mânca-vor pâinea lor cu 
întristare, şi bea-vor apa lor cu gioază, căci 
pământul lui se va pustii, lipsindu-se de pli-nitatea 
sa, pentru silnicia tnturor celor ce locuesc în el.— 
Ei aveau să vestească poporului creştinătăţii: „Aşa 
zice Dumnezeu clerului şi turmelor lui, adică 
bisericilor: veţi mânca hrana voastră cu măsură 
frechiziţii, etc.] şi cu economie mare—după planul 
unui bilet de alimente—şi îngroziţi veţi bea adevărul 
vostru cu groază gândindu-vă la foame, fiindcă 
creştinătatea arc se fie pustiită de poporul său ca 
urmare a războaielor ei silnice, revolutiunilor şi 
anarhiei dintre popoare pe cari ea le-a făcut. 
12:20. Cetăţile cele locuite se voi pustii, şi 
pământul în deşert se va preface; şi veţi cunoaşte 
că eu sunt Iehova.— Guvernameutele [cetăţile] vor 
fi nimicite şi ordinea socială se va prăbuşi; şi ei vor 
simţi şi experienţa cum planurile lui Dumnezeu se 
îndeplinesc asupra lor pe care ei le nesecotiseră. 
12:21, 22. Şi a fost cuvântul lui Iehova către mine: 
zicând: Fiul omului, ce este proverbul, ce aveţi în 
pământul lui Israel, zicând: zilele se îndelungase, 
şi viziunea tot nu se împlineşte.—Clerul şi creştinii 
săi dispreţuesc veştile Bibliei, şi îngâmfător spun că 
vârsta aceasta va mai dura încă multe mii şi chiar 
milioane de ani; în orice caz, profeţiile Bibliei nu se 
vor îndeplini în timpul nostru. 
12:23. De aceea zi cătră ei: aşa zice Iehova, 
Domnul: face-voi să înceteze proverbul acesta, şi 
nu-1 voi mai întrebuinţa în Israel; ci zi-le: 
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apropie-se zilele şi împlinirea tuturor visiunilor.—
Dumnezeu zice că el va face să înceteze asemenea 
batjocuri din partea popilor şi a creştinilor nominali, 
deoarece aproape de tot este timpul strâmtorării şi 
stabilirea Regatului lui Dumnezeu, şi împlinirea 
profeţiei.  
12:24. Căci nu va mai fi nici o visiune mincinoasă, 
nici ghicitră linguşitoare în casa lui Israel.—Tu 
biserici nu vor mai fi teorii amăgitoare despre 
fericirea veşnică a creştinătăţii, sau despre 
evoluţiune, despre nemurire, sau despre prezicerea 
linguşitoare pace, şi pace.—Plâng. 2:14. 
12:25. Căci eu, Iehova, o zic, şi cuvântul, ce eu zic, 
se va face, şi nu va mai întârzia; ci în zilele 
voastre, o casă neascultătoare, voi spune cuvântul, 
şi-1 voi împlini, zice-Iehova, Domnul.—Cuvântul 
lui Iehova se va îndeplini neîntârziat, chiar în ziua 
noastră.—Isa. 55:11. 
12:26, 27. Şi a mai fost către mine cuvântul lui 
Iehova, zicând: Fiul omului, eacă, casa lui Israel 
zice: viziunea, ce acesta vede, este pentru zile 
multe, şi el profeţeşte pentru timpuri depărtate.—
Clerul zice că prezicerile Pastorului Russell despre 
turburarea apropiată şi despre aşezarea Regatului se 
vor împlini după sute şi mii de ani, şi că e vorba 
despre lucruri ce sunt departe de tot.—Amos 6:3. 
12:28. De aceea zi cătră ei: aşa zice Iehova, 
Domnul: nici nu cuvânt al meu nu se va îndelungi, 
ci cuvântul ce am zis, împlini-se-va, zice Iehova, 
Domnul.—Iehova zire că nici unul din cuvintele 
spuse de servul său, Pastorul Russell, nu va mai 
aştepta ca să fie împlinite, ci toate vor veni aşa cum 
au fost spuse. 

 
 
 

„Atunci, când şcoala -ntreagă a vieţii va fi -nvătată, 
Şi soarele, şi stelele-n veci apuse-or fi,  
Ce cu dispreţ în slaba noastră judecată 

Privit-am—ce mâhnire, lacrimi fost-au aci—  
 

Ţâşni-va-n   preajma   noastră   neagra   noapte-a  
vieţii, 

Mai tare străluci-vor stelele pe ceri;  
Vedea-vom drepte planurile Lui, noi bieţii, 
Şi că-i iubire mare tot ce se părea dureri." 

 
 

 
EZEKIEL 13. 

SPĂRTURILE DIN ZID 
13:1, 2. Şi a fost catre mine cnvăntl lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, profeţeşte asupra profeţilor 
lui Israel, cari profeţesc, şi zi celor ce profeţesc 
numai din inima lor: ascultaţi cuvântul lui 
Iehova.—Cuvântul lui Dumnezeu este ca să se scrie 
şi să vorbească în contra popilor creştinătăţii ce spun 

lucruri ce provin din închipuirile lor proprii; a sosit 
acum timpul să asculte cuvântul lui Iehova. 
13:3. Aşa zice Iehova, Domnul: vai de profeţii 
nebuni, cari umblă după spiritul lor, şi n-au văzut 
nimic!—Vai de preoţii şi predicatorii nebuni, cari ca 
nişte conducători orbi n-au văzut nimic din toate cele 
ce conţine Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua 
noastră, sau în semnele timpurilor! 
 13:4. Israele, profeţii tăi sunt ca vulpile în 
deşert.—O, creştinătate! predicatorii tăi vor fi ca 
nişte vulpi viclene, cari trag profite din nenorocirea 
ţării lor! 
13:5. Nu v-aţi suit pe spărturile zidurilor, şi nici n-
aţi ridicat ziduri in jurul casei lui Israel, ca să 
poată sta la luptă în ziua lui Iehova.—Ei n-au 
propovăduit adevărul lui Dumnezeu pentruca să 
umple spărturile făcute printre rândurile acelor cari 
apără creştinătatea, sau să-i refacă pe cei ce părăsesc 
zdrobiţi întăriturile de apărare morală şi spirituală ale 
creştinătăţii, pentru ca să puie creştinătatea în stare ca 
să aibă tăria de a sta înaintea lui Dumnezeu în timpul 
turburării. 
13:6. Văzut-au visiuni deşerte şi ghicituri 
mincinoase; şi zic: Iehovâ zice; şi Iehovâ nu i-a 
trimis; şi singuri au ajuns să creadă, că cuvântul 
lor se va împlini.—Ei au făcut şi au învăţat pe alţii 
teorii amăgitoare şi greşite de evoluţiune, dreptul 
divin al regilor şi a clerului, şi în ace-laş timp să 
luptau contra Bibliei ca s-o distrugă, sau pe acei cari 
propagau adevărurile ei, şi predicau şi îndemnau la 
războaie crude, spunând că aşa este voia şi porunca 
lui Dumnezeu, deşi Dumnezeu nu le-a spus aceasta; 
iar ei a-i făcut şi pe alţii să creadă în aceste minciuni 
nle lor. 
13:7. au doară nu viziuni deşerte aţi văzut, şi nu 
ghicituri mincinoase aţi vorbit? totuşi ziceţi: 
Iehova a zis, iar eu nici de cum n-am vorbit.—Nici 
o. clasă de oameni nu<. 1-a înfăţişat mai urât şi mai 
rău pe Dumnezeu ca preoţii.  
13:8. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: pentruca 
vorbiţi deşertăciuni, şi vedeţi minciuni, de aceea, 
eacă sunt împotriva voastră, zice lehovâ 
Domnul.—Tocmai de aceea Dumnezeu este hatărît 
în potriva lor. 
13:9. Şi mâna mea va fi asupra profeţilor, cari văd 
deşertăciuni şi ghicesc minciuni: ei în adunarea 
poporului meu nu vor mai fi, si în cartea casei lui 
Israel nu se vor mai înscrie, şi nici nu vor intra în 
pământul lui Israel; şi veţi cunoaşte, că eu sunt 
lehovâ, Domnul.—Dumnezeu va întinde mâna sa în 
contra acestor predicatori. Ei nu vor fi în biserica 
triumfătoare (Evr. 12:23), şi nici nu vor fi scrişi ca 
membri în Turma cea mare, a clasei născuţi din spirit; 
nici nu vor intra în faza cerească a Regatului. 
13:10. Pentru că da, pentru că au amăgit pe 
poporul meu, zicând: pace; şi pacea nu era; şi 
unul a zidit un zid; şi iacă, alţii 1-an tâncnit cu 
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albeaţa.—Pentruca clerul a înşelat şi ruinat 
creştinătatea (Mica 3:5-7), proclamând pace când 
pace nu era (Ier. 6:14); şi când careva din ei dorea să 
ridice vre-un zid de îmbunătăţire civică şi socială, 
ceilalţi îl şi legau cu legături de interese personale, şi 
nu cu adevăr fapă] sau iubire. 
[Comeutarul de mai sus a fost scris în 1917. De 
atunci situaţia  s-a  schimbat.   In   1919,   dupâ  
multe  opintiri  politice a celor mai abili diplomaţi ai 
tuturor statelor de pe glob s-a născut „Liga 
Naţiunilor", care, spuneau făuritorii ei, va fi „zidul" 
împotriva oricărui război în viitor; pacea trebuia să 
domnească, asigurată prin cele câteva protocoale care  
dădeau fiinţă Inexistenţei Ligă  a  Naţiunilor.  Popii 
întregei creştinătăţi au salut-o, numindu-o 
„înfăţişarea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ" şi 
„Aranjameutul lui Dumnezeu pentru inaugurarea 
Păcii veşnice între oameni pe pământ." Trebue o  
îndeplinire mai  exactă  a  acestei profeţii? Diplomaţii 
ordinei de lucruri de sub stăpânirea lui Satan au făcut 
zidul, şi fiindcă era alcătuit din cărămizile de lut ale 
diplomaţiei viclenilor politiciani, el trebuia spoit sau 
vopsit cu aprobarea Cerului, ca fiind opera degetelor 
lui Dumnezeu. Preoţii n- au întârziat mult ca să-i dee 
dorita „albeală." Unul dintre ei, după cum 1-a 
raportat Chicago Tribune, a mers atât de departe 
încât a propus o schimbare a Rugăciunii Domnului, 
astfel că în loc de a ne mai ruga: „Vie împărăţia Ta", 
de la înfiinţarea Ligei  Naţiunilor înainte, trebue să ne 
rugăm: „Vie Democraţia noastră." Liga Naţiunilor e 
ultima întăritură a lui Satan, după prăbuşirea căreia 
va urma stabilirea neîntârziată a împărăţiei lui 
Christos, pe care preoţii creştinătăţii în nici un chip 
un o doresc. — N Trad. 
13:11. Spune celor ce l- au tâncuit cu albeală, că 
va cădea; fi-va o ploaie revărsătoare, şi voi, 
petrelor de grindină, veţi cădea, şi un vânt cu vifoi 
va năvăli. — Va cădea; va fi un potop de ape ale 
adevărului ce se vor revărsa asupră-i: adevăruri 
crude, întâmplări înspăimântătoare, care vor cădea 
asupra zidului, întorsăturile sociale sub egoismul în-
vârtoşat, al celor de sus cât si al celor de jos, vor 
nărui întreaga zidire civică şi eclesiastică, ca un 
sistem bazat pe minciună şi făţărie. 
13:12. Iacă, după ce zidul va fi căzut, au nu vi se 
va zice: unde este albeală, cu care 1-aţi tâncuit? — 
Iată, când rezistenţa de paie, a creştinătăţii, va cădea 
în lupta cu puterile răului, clerul va întreba: „Unde 
este legătura aceea fără preţ, fără iubire şi egoistă cu 
care i-am îmbătat tot timpul?" 
13:13. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: repezi-
voi în mânia mea un vânt cu vifor: şi în furia mea 
va fi o ploaie revărsătoare, şi in aprinderea mea 
cădea-vor petre de grindină, ca să-1 nimicească.— 
De aceea Dumnezeu zice: „Eu voi distruge apărarea 
voastră cu o straşnică furtună de războaie şi 
revoluţiuni, iar un puternic potop al adevărului va 

mătura ultimul loc de ascundere al minciunei 
eclesiasti-cismului şi a politicianilor lor. 
13:14. Şi voi surpa zidul, pe care cu albeală 1-aţi 
temeuit; îl voi arunca la pământ, şi se vot 
descoperi -temeliile lui; va cădea, şi voi veţi fi 
nimiciţi sub dânsul; şi veţi cunoaşte, că eu sunt 
Iehova. — Aşa voi dărâma eu slabele voastre 
întărituri de egoizm; ele vor cădea si voi veţi fi 
îngropaţi sub dărâmăturile lor. 
13:15. Aşa voi împlini mânia mea asupra zidului, 
şi asupra celor ce cu albeală 1-au tâncuit: şi vă voi 
lice: zidul nu mai este, nici cel ce 1-au tencuit.—
întăritură creştinătăţii nu mai este, şi nici cei ce au 
tencuit-o cu egoizm strălucitor. 
13:16. Adecă, profeţii lui Israel, cari profeţesc 
pentru Ierusalim, şi cei ce văd visiuni de pace 
pentru dânsul, şi pacea nu este, zice Iehova 
Domnul.—Adică predicatorii creştinătăţii cari 
predică pace când pace mi este. 
13:17. Şi tu, fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre 
fiicele poporului tău, cari profeţesc din inima 
lor.—Dumnezeu în-drumează pe adevăraţii creştini 
să-şi îndrepte fata lor către bisericile făcute de om, 
cari propovăduesc lucruri din propria lor închipuire. 
13:18. Profeţeşte împotriva lor, şi zi: aşa zice 
Iehova, Domnul: vai de acera ce cos perine pentru 
coatele mâine-lor, şi fac legături pentru capetele 
de toată mărimea, ca să vâneze suflete! au doară 
sufletele poporului meu veţi vâna, şi sufletele 
voastre veţi păstra în viaţă?—Vai de bisericile 
[femei] care fac superstiţiune [cos basme de 
superstiţie în jurul coatelor lor] şi poartă văluri de 
mister pentru ca să seducă pe oameni. 
13:19. Căci mă pângăriţi la poporul meu, pentru 
mâini pline de orz şi bucate de pâine, zicând, că 
vor muri acera, cari nu vor muri, şi că vor trăi 
suflete cari nu vor trăi, spunând minciuni 
poporului meu, ce ascultă minciunile voastre.—
Vor urma ei înainte cu profanarea şi prostituirea 
numelui meu în mijlocul poporului meu, pentru 
preţul nelegiuirii spirituale a legăturii dintre biserică 
şi stat [orzul era jertfa obişnuită pentru adulter] şi 
pentru prinosul de pomană săptămânală, ca să-i 
discurajeze, să-i prigonească şi să-i ucidă pe cei 
evlavioşi. 
13:20. De aceea aşa zice Iehova, Domnul; iată, eu 
sunt asupra perinelor voastre, cu cari vânaţi 
sufletele, ca pe pasări; şi le voi rupe din braţele 
voastre, şi voi lăsa sufletele să fugă, sufletele pe 
care voi le vânaţi, ca pe paseri.—Dumnezeu va 
dărâma bisericile sub puterea propriilor su-perstiţiuni, 
şi va face ca poporul să iasă din sclavie. 
13:21. voi rupe legăturile voastre. Şi voi scăpa 
poporal meu din mâinele voastre. Şi nu vor mai fi 
în mâinele voastre spre vânare; şi veţi cunoaşte, că 
eu sunt Iehova.—El va trage la o parte vălul 
misterului, va libera poporul, adică pe turma cea 
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mare, din robie. 
13:22. Pentrucă cu minciuni aţi întristat suletul 
celui drept, pe care eu niciodată nu 1-am întristat; 
şi aţi întărit mâinele celui nelegiuit, aşa că nu s-a 
mai întors de la calea sa cea rea, făgăduindu-i 
viaţa.—De aceea bisericile nu vor mai oferi nădejdi 
amăgitoare. 
13:23. De aceea nu veţi mai vedea deşertăciune, şi 
nu veţi mai ghici ghicituri; căci voi scăpa pe 
poporul meu din mâinele voastre; şi veţi cunoaşte 
că eu sunt Iehova.— Va înceta orice exploatare a 
superstiţiei cu care eclesiasti-cismul a îmbătat pe 
oameni atâtea veacuri. 

 
EZEKIEL 14. 

ÎNTREBĂRILE OAMENILOR NESINCERI 
14:1. Atuncea venit-au la mine unii din bătrânii 
lui Israel, şi au şezut înaintea mea.—Vor veci unii 
din clerul creştinătăţii la poporul adevărului ca să 
asculte şi să întrebe. 
14:2,3. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, bărbaţii aceştia ridicatu-şi-au 
înaintea lor pea-tia de poticnire a nedreptăţei lor; 
şi, lăsa-mă-voi să fin întrebat de dânşii?—
Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei va fi că în chipul 
nesincer şi-au aşezat în inimă idolii lor de aur, idolii 
puterii şi cinstei lumeşti ş. a. m. d., şi cu o pretinsă 
înfăţişare de sinceritate şi-au reţinut piatra de potic-
nire a nedreptăţii lor, iubind păcatul. Lăsa-se-va 
Dumnezeu să fie întrebat de asemenea oameni? 
14:4. De aceea vorbeşte către ei, şi zi-le: aşa zice 
Iehova Domnul: tot omul din casa lui Israel, care 
îşi va ridica idolii în inima sa şi-şi va pune peatia 
de poticnire a nedreptăţii sale înaintea feţei sale, şi 
va veni la profet, eu Iehova răspunde-voi aceluia 
după fără-de-legea sa şi după mulţimea idolilor 
săi.—Fiecăruia din biserica după nume, care se acaţă 
de idolii săi şi de iubirea de nedreptate, şi totus vine 
la unul din poporul lui Dumnezeu, Iehova nu-i va 
răspunde cu vorbe, ci cu răsplata meritată şi păstrată 
pentru idolatria sa. 
14:5. Ca să prind casa lui Israel prin însă-şi inima 
lor; căci toţi s-au înstrăinat de la mine prin idolii 
lor.—Dumnezeu va trata biserica creştină după nume 
potrivit cu inimile lor prefăcute, pentrucă prin idolii 
pe cari ei îi slujesc s-au înstrăinat cu toţii de iubirea 
faţă de el.—2 Ţes. 2:11,12. 
14:6. De aceea zi casei lui Israel: aşa zice Iehova, 
Domnul: căiţi-vă, şi fntoarceţi-vă de la idolii 
voştri, şi întoar-ceţi-vă feţele voastre de la toate 
urâciunile voastre.—Spune-le mai întâiu: Căiţi-vă 
de faptele voastre rele şi întoar-ceţi-vă de la idolii 
voştri. O, creştinilor, întoarceti-vă de la 
superstiţiunile, şi greşelile ce le-aţi făcut, şi de la 
obiceiuri ce sunt urâcioase pentru steagurile voastre, 
şi îndrep-tăţiţi-vă fetele voastre în mod hotărît către 
Dumnezeu. 

14:7. Căci la tot omul din casa lui Israel, şi dintre 
străinii, ce locuesc în Israel, şi care se va depărta 
de la mine, şi-şi va ridica idolii în inima sa, şi-şi va 
pune peatra de poticnre a nedreptăţei sale 
înaintea feţei sale, şi va veni la profet ca să-1 
întrebe de mine; eu, Iehova, singur îi voi răspunde 
pentru mine.—Membrii bisericei nominale şi oricine 
se asociază cu ei, încetând de a-1 mai iubi pe Dum-
nezeu în mod suprem, şi cari îşi îndreaptă iubirea sau 
adorarea lor înspre obiceiuri rele, şi cari vin apoi la 
poporul adevărului ca să afle ce zice Dumnezeu, 
Iehova însuşi le va răspunde: cu fapte nu numai cu 
vorbe. 
14:8. Şi voi îndrepta faţa mea împotriva omului 
aceluia, şi-1 voi face spre semn şi spre proverb şi-1 
voi stârpi din poporal meu; şi veţi cunoaşte, că eu 
sunt Iehova.— Dumnezeu îl va vizita pe unul ca 
acesta cu defavoare, şi va face din el o pildă şi un 
proverb. El îl va stârpi din mijlocul poporului său. 
14:9. Şi de se va amăgi profetul, vorbind vr-un 
cuvânt, eu Iehova amăgit-am pe profetul acela: şi 
voi întinde mâna mea asupră-i, şi-1 voi nimici din 
poporul meu Israel.—Dacă un popă sau 
predicator—chiar unul din poporul adevărului—se va 
înrăutăţi întru atâta încât se va amăgi în ceeace zice 
(Ier. 20:7), Iehova „îi va trimite lucrarea rătăcirii ca 
el să creadă minciunii" (2 Ţes. 2:11), şi va fi 
împotriva sa şi-1 va nimici din mijlocul poporului 
său. 
14:10. Şi vor primi pedeapsa fără-de-legei lor; 
pedeapsa profetului va fi ca şi pedeapsa celui ce-1 
întreabă;—Amândoi vor primi aceraş pedeapsă 
pentru fără-de-legea lor— predicatorul şi omul ce 
ascultă de el. 
14:11. Pentru casa lui Israel să nu se mai abată de 
la mine, şi să nu se mai pângărească în toate fără-
de-legile lor; ci să-mi fie popor, şi eu să le fiu 
Dumnezeu, zice Iehova Domnul.—Creştinii 
mărturisiţi nu se vor mai abate de la el, nici nu se vor 
păta spiritualminte prin fapte rele, ci vor fi într-
adevăr poporul lui Dumnezeu, şi el Dumnezeul lor. 

 
CELE PATRU JUDECĂŢI CUMPLITE ALE 

LUI DUMNEZEU 
14:12,13. Şi a mai fost către mine cuvântul lui 
Iehova, zicând: Fiul omului, când o ţară îmi va 
păcătui, făptuind fără-de-lege; şi-mi voi întinde 
mâna asupră-i, şi voi sfă- râma toiagul pâinei ei, 
trimiţând asupră-i foametea, şi stârpind şi om şi 
animal din ea.—Când o ţară întreagă păcă-tueşte în 
contra lui Dumnezeu, făcând fără-de-lege de bună 
voe, atunci el va întrebuinţa puterea sa în contra ei, şi 
va tăia previziunea trebuincioasă de hrană materială 
şi spirituală—va trimite foamete de hrană şi de 
Cuvântul lui Dumnezeu asupra ei, şi va stârpi orice 
viată din ea. 
14:14. Atuncea de ar fi aceşti trei bărbaţi, Noe, 
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Daniel si Iov în ea, aceştia şi-ar mântui numai 
sufletele lor prin dreptatea lor, zice Iehova, 
Domnul.—Cu toate că în acea tară să aflau trei dintre 
cei mai drepţi oameni din istorie: Noe, Daniel şi 
Iov—tipificând pe Mica Turmă, Turma cea Mare şi 
Casa Credinţei—totuşi prin dreptatea lor ei şi-ar 
putea mântui numai vieţile lor. 
14:15. De voi face să treacă prin ţară fere rele, ca 
să o despoaie de popor, şi să ajungă pustie, încât 
nimenea să nu poată trece prin ea de fere.—
Dumnezeu va face ca guver-namente sălbatice să 
strivească Creştinătatea cu forte militare şi navale, s-
o ruineze şi s-o pustiească, aşa că nimeni nu va putea 
să existe ca om independent. 
14:16. De ar fi aceşti trei bărbaţi în ea, vin sunt, 
zice Iehova, Domnul, ei nici pe fii nici pe fete n-ar 
mântui; ci numai pe dânşii s-ar mântui, dară ţara 
se va pustii.—Cu toate că aceste trei clase se află în 
creştinătate, ele nu vor mântui pe nimeni decât pe 
sine însăşi; ei singuri vor scăpa, iar creştinătatea se va 
pustii. 
14:17. Sau de voi aduce sabia asupra ţarei aceleia, 
şi voi zice să treacă sabia prin ţară, şi voi stârpi 
din ea om şi vită.—Dumnezeu a adus asupra 
creştinătăţii arme distrugătoare (Lev. 26:25), şi Sabia 
Spiritului va trece prin creştinătate şi va stârpi tot ce e 
de stârpit, şi nimeni nu va putea scăpa ceva sau pe 
cineva decât pe sine însuşi. 
14:18, 19. De ar fi aceşti trei bărbaţi în ea, vin 
sunt, zice Iehova, Domnul, ei nici pe fii nici pe fete 
n-ar mântui; ci numai pe dânşii s-ar mântui. Sau 
de voi trimite ciumă asupra tarei aceleia, şi voi 
vărsa asupră-i mânia mea cu  sânge, ca să 
stârpească din ea om şi vite.—Dumnezeu va aduce 
ciumă, atât de boală literală cât şi de rătăciri vătă-
mătoare asupra creştinătăţii, în mânia Sa de a stârpi 
faţă-ria, necucernicia şi fără-de-legea. 
14:20, 21. De ar fi în ea Noe, Daniel şi IOV, viu 
sunt zice Iehova, Domnul, ei nici pe fii nici pe fete 
n-ar mântui; ci numai pe dânşii singuri s-ar 
mântui prin dreptatea lor. Căci aşa zice Iehova, 
Domnul: cu atâta mai mult, când voi trimite 
asupra Ierusalimului cele patru judecăţi cumplite 
ale mele: sabia, foametea, fearele rele, şi ciuma ca 
să stârpesc din el om şi vită.—Creştinătatea este 
atât de coruptă încât Dumnezeu va trimite asupra ei, 
pentru ca s-o distrugă, cele patru pedepse straşnice 
ale Sale: sabia, foametea, stăpânirile sălbatice şi 
ciuma. 
14:22. Dară iacă, va rămânea în el o rămăşiţă, 
care se va scoate: fii şi fete; iacă, aceştia vor eşi la 
voi, şi veţi vedea urmările lor şi faptele lor; şi vă 
veţi mângâia pentru toate relele, ce le-am adus 
asupra Ierusalimului, pentru toate câte am adus 
asupră-i.—Din anarhie vor rămânea puţini cari vor fi 
trecuţi dincolo în Regatul Milenial, ca pilde ale 
pângăririi creştinătăţei. Ei vor trăi printre acei ce au 

suferit în strâmtorarea creştinătăţii, şi în mijlocul 
înrâuririlor fericite ale Regatului, ca ceilalţi să poată 
vedea deosebirea între urmările şi faptele lor rele şi 
noile stări ale noului Regat. Şi ei vor face ca fiecare 
să fie mulţumit de strâmtorarea ce Dumnezeu o va 
aduce asupra creştinătăţii. 
 14:23. Şi aceştia vă vor mângâia, când veţi vedea 
urmările lor şi faptele lor; şi veţi cunoaşte, că eu 
n-am făcut fără cuvânt toate câte i-am făcut, zice 
Iehova, Domnul.—Când ceilalţi vor Vedea urmările 
şi faptele lor rele, ei vor fi mulţumiţi în ce priveşte 
nevoia timpului de turburare, pentrucă atunci vor 
pricepe că nu fără motiv a adus Dumnezeu tot ce a 
adus asupra creştinătăţii. 
 
 
 

EZEKIEL 15. 
 BUN NUMAI PENTRU FOC 

15:1-8. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, ce preţ are lemnul de viie mai 
mult decât alt lemn? Vitele de vie mai mult decât 
acelea ce sunt între lemnele pădurei? Au lua-se-va 
din el lemn, bun de lucra?  Au lua-se-va din el un 
cârlig, ca să fie de aninat în el vr-o unealtă? Iacă, 
el se dă focului, să-i fie de mâncare: focul 
mănâncă amândouă capetele lui, şi mijlocul lui se 
pârleşte; au este aceasta de vr-un folos? Iacă, când 
era întreg, nu era bun de lucru, cu cât mai puţin 
va mai fi bun de lucru, când focul 1-a mâncat, si s-
a pârlit! De aceea aşa zice Iehova, Domnul: Cum 
este lemnul viiei între lemnele pădurei, pe care 1-
am dat de mâncare Ierusalimului: voi îndrepta 
fata mea asupră-le: de vor scăpa dintr-un foc, nu 
alt foc îi va mânca; şi, când voi îndrepta fata mea 
asupră-le, veţi cunoaşte, că eu sunt Iehova. Şi voi 
preface tara intr-un  deşert;  căci au făptuit fără-
de-lege, zice  Iehova, Domnul.—Via originală 
tipică, „via lui Iehova, Dumnezeul oştirilor, este casa 
lui Israel, şi bărbaţii [clerul] lui Israel planta cea 
plăcută a Sa." Prin Lege, prin profeţi şi alţi lucrăori 
sfinţi din vechime Dumnezeu a cultivat-o cu multă 
grijă (Isa. 5:1-7); dar ori de câte ori El a venit să 
caute rod a găsit numai struguri sălbateci. „Eu te 
sădisem vită aleasă, din sad cu totul curat; deci cum 
te-ai prefăcut înaintea mea într-o coardă de vită 
sălbatecă?" (Ier. 2:21; Mat. 21:33-41) Antitipul, via 
cea adevărată, a fost Biserica lui Christos, la început 
„sădită din sad cu totul curat." „Bărbaţii" cei aleşi 
sunt preoţii, sub a căror conducere Biserica a devenit 
o „vie sălbatecă"—via pământului, care va fi 
complect smulsă. (Apoc. 14:18, 19) Ecleziasticizmul, 
care îşi închipue că el este via cea adevărată (Ioan  
15:1), cu sectele sale ca coarde, este o vită sălbatecă. 
(Apoc. 14:18), ce nu e în stare să se susţie singură ci 
se acaţă ca un parazit de alţii, pentru sprijin. 
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EZEKIEL 16 
NECREDINŢA POPORULUI LUI 

DUMNEZEU 
16:1-5. Fost-a cătră mine cuvântul Iui Iehova, 
zicând Fiul omului, fă pe Ierusalim să cunoască 
urâciunile sale, şi zi: aşa zice Iehova, Domnul, 
cătră Ierusalim: obârşia ta si naşterea ta trage-se 
din pământul Canaannlni; părintele tău fost-a 
Amoreu, şi mumă-ta Heteiă. Şi la naşterea ta,în 
ziua în care te-ai născut, buricul tău nu s-a tăiat, şi 
în apă nu te-ai scăldat spre cnrăţire; cu sare nu te-
ai sărat; şi în scutece nu te-ai înfăşat. Nici un 
ochiu nu s-a îndurat de tine, să-ţi facă ceva din 
acestea, din milă cătră tine; ci aruncată ai fost pe 
câmp, de scârbă cătră tine, în ziua în care te-ai 
născut.—Capitolul 16 este o lărgire a descrierii 
simbolice a Marelui Babilon [Ierusalimul], 
ecleziasticizmul (Apoc. 17), ca o fostă virgină, acuma 
însă femee [biserică] apostată. Popoarele din care 
biserica să compune au fost la început păgâne (16:3), 
în şi din lume [câmp]. 
16:6-8. Atnncea trecut-am pe lângă tine, şi văzutu-
te-am tăvălită în sângele tău, şi zisuţi-am, fiind tu 
încă în sângele tău: trăeşte! Da, zisu-ţi-am, fiind tu 
încă în sângele tău: trăeşte! Făcutu-te-am spre mii 
de mii, ca pe iarba câmpului; şi ai crescut, te-ai 
mărit, şi ai ajuns la culmea frumuseţei; ridicatu-
ţi-s-au ţiţele, şi perii ţi-au crescut; dară erai goală 
şi fără vestminte, atuncea trecut-am pe lângă tine, 
şi te-am văzut, iacă, vârsta ta era vârsta iubi-rei; 
şi întinzândn-mi poalele asupră-ţi, acoperit-am 
goliciunea ta, şi juratu-m-am ţie, şi am intrat în 
legământ cu tine, zice Iehova, Domnul; şi ajuns-ai 
a mea.—Dumnezeu 1-a iubit prin Christos pe 
poporul acesta şi 1-a logodit sieşi,, făcând din 
biserica Sa o plantă frumos desvoltată. 
16:9-12. Şi te-am scăldat în apă, am spălat sângele 
tău de pe tine, şi te-am uns cu oleiu; şi te-am 
îmbrăcat cu vestminte împestriţite, te-am încălţat 
cu sandali de pele de viţel de mare, te-am încins cu 
in subţire, te-am îmbrăcat cu mătasă; şi te-am 
împodobit cu scule, pus-am braţele pe mănele tale, 
şi salbă pe grumazul tău; pus-am inel în nara  ta, 
şi cercei în urechile tale, şi cunună frumoasă pe 
capul tău.—El i-a uns cu Spiritul sfânt (16:9, olei), i-
a îmbrăcat cu haina dreptăţii- lui Christos (Mat. 
22:11), cu împestri-tarea fructelor spiritului sfânt, ca 
caracter (Psa. 45:14, 15), şi li-a dat podoabe 
preţioase, promisiuni divine [de aur], i-a înfrumuseţat 
cu un juvaer [adevăr ce străluceşte ca diamantul—(l 
Cor. 3:12) pe frunţile lor [priceperea lor—Apoc. 7:3], 
cercei de aur în urechile lor [urechi pentru ca să audă 

lucrurile sfinte şi divine Fac. 24:22], şi o cunună fru-
moasă pe capul ei [regalitatea făgăduită].—Apoc. 
2:10. 
16:13. Aşa ai fost împodobită cu aur şi argint; şi 
vestmintele tale erau de in subţire, de mătasă, şi 
vestminte în-pestriţite, mâncat-ai floarea fainei, 
miere şi oleiu; şi făcutu-te-ai frumoasă foarte, şi ai 
ajuns a fi doamnă.—El li-a dat hrana cea mai curată 
şi mai bună din Cuvântul lui Dumnezeu (Psa. 
147:14); şi ei deveniră frumoşi în frumuseţea 
sfinţeniei (Psa. 110:3), şi prosperară chiar până la 
ajungerea lor ca moştenitori ai Regatului ceresc.    
  16:14. Şi numele tău străbătut-a între popoare 
pentru fru-museţea ta; căci erai desăvârşită în 
podoabele, ce le-am pus pe tine, zice Iehova, 
Domnul.—Ei deveniră reînoiti prin im-oldul 
însuşirilor sfinte şi plăcute, ce se pot obţinea prin su-
ferinţă şi jertfă.—Evr. 2:10. 
16:15. Dară tu încrezutu-te-ai în frumuseţea ta, şi 
desfrâ-nat-ai din cauza renumelui tău, şi revărsat-
ai desfrânările  tale la tot trecătorul, făcându-te a 
lui.—Spiritul de desfrâ-nare într-o biserică este 
dorinţa de a forma o uniune cu un guvern oarecare 
din lume (Apoc. 18:9); şi acest spirit, biserica 
apostată, 1-a arătat fată de oricare guvern ori cât de 
ne-sfânt a fost el.—Isa. 1:21. 
16:16. Şi ai luat din vestmintele tale, şi ţi-ai făcut 
înălţimi, împestriţite, şi ai desfrânat pe dânsele, 
aşa cum niciodată nu s-a văzut nici nu se va 
vedea.—înălţimile sunt vârfuri de munţi, diregătorii 
guvernelor; acolo, biserica şi-a desfăşurat toate 
nepioasele sale farmece inducând guvernele lumei la 
desfrânare spirituală pe o scară întinsă şi cau-zându-
le decăderea prin mânia lui Dumnezeu ce se varsă 
asupră-le, datorită acestei desfrânări.—Ier. 23:14, 15. 
16:17. Şi ai luat sculele tale cele măreţe, făcute din 
anrul şi argintul meu, ce ea ţi-am dat, şi ai făcut 
chipuri de bărbat, şi ai desfrânat cu dânsele.—Ea 
luă comorile divine ale adevărului şi le potrivi după 
forma tradiţiunilor oameneşti. 
16:18, 19. Şi ai luat vestmintele tale cele pestriţe, şi 
aco-peritule-ai cu ele; şi pusu-le-aî înainte oleiul 
meu, tămâia mea. Şi pâinea mea, ce eu ţi-am dat-
o, floaiea fainei, oleiul şi mierea, cu cate te-am 
hrănit. Pe acestea pusu-le-ai înaintea lor spre 
miros plăcut; aşa s-a întâmplat, zice Iehova, 
Domnul.—Hrana spirituală a Cuvântului lui 
Dumnezeu a fost dreasă cu substanţele aromatice ale 
erorilor omeneşti; precum e de pildă dreptul divin al 
regilor, dreptul divin al clerului, nemurirea, Trinitatea 
şi chinul veşnic, predicate aşa ca să fie pe placul 
puterilor stăpânitoare şi ca să servească scopurilor lor 
nelegiuite.—Osea. 2:8. 
16:20, 21. Şi luat-ai pe fii tăi şi pe fiicele tale pe 
cari mi i-ai  născut, şi i-ai sacrilicat lor spre 
mâncare. Au doară prea puţin lucru era 
desfrânarea ta, de ai junghiat şi pe fii mei, şi i-ai 
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dat, ca să-i treci prin foc pentru dânsele?—
Biserica apostată a dat copiilor lui Dumnezeu, 
concepuţi de Cuvânt, să sufere învăţăturile focului 
veşnic, superstiţia iadului (Ier. 7:31) şi încercări grele 
în războaiele guvernelor cu care ea a încheiat alianţe 
nepermise. 
16:22. Şi în toate urâciunile tale şi deshânările tale 
nu ti-ai adus aminte de zileie tinereţelor tale. 
Când erai goală şi fără vestminte, tăvălindu-te în 
sângele tău.—In mândria pentru locul ei biserica a 
uitat păgânizmul din care s-au ridicat membrii ei. 
16:23-25. Şi după toată răutatea ta [vai, vai de 
tine! zice Iehova Domnul], ziditu-ţi-ai movili, şi 
făcutuţi-ai înălţimi în toate uliţele; în capătul a tot 
drumul ziditu-ţi-ai înălţimi, şi făcut-ai scârboasă 
frumuseţea ta, şi crăcitu-ţi-ai picioarele la tot 
trecătorul, înmulţind deshânările tale.—Vai, vai, 
nenorocire, turburare şi nimicire pentru o astfel de 
biserică apostată, care în orice chip (Isa. 57:7) a slujit 
interesele dumnezeului lumei acesteia, a făcut 
urâcioase „virtuţile" sale, oamenilor gânditori, şi s-a 
oferit singură fiecărui guvern [uliţă], stat, cetate sau 
oraş, spre uniune de biserică şi stat. 
16:26. Şi ai desfrânat cu Egiptenii, vecinii tăi, cei 
mari la corp; mult desfrânat-ai ca să mă mânii.—
Ea totdeauna s-a unit cu cei mai lumeşti oameni, mari 
în cele pământeşti. 
 16:27. De aceea iacă, întins-am mâna mea spre 
tine, şi impuţinatuti-am hrana cea hotărîtă, şi te-
am lăsat în voia celor ce te urau, fiicelor 
Filistenilor, cari se ruşinau de calea ta cea 
desfrânată.—începând cu 1878 Dumnezeu a adus 
puterile judecăţii asupra bisericii apostate şi a 
pricinuit o foamete de Cuvântul lui Dumnezeu 
înlăuntrul porţilor bisericeşti. El lăsa ca s-o calce 
bisericile fiice, cu pofte lacome, cu apucături 
agresive şi cu învăţături de demoni [Filisteni] —
Ştiinţa creştină, Teosofie, Gândul nou, Critica 
superioară, Spiritizm ş. a. Chiar bisericile aceste, 
întemeiate pe învăţături de demoni, se ruşinează de 
căile şi purtările lumeşti şi înjositoare ale mărturisitei 
şi falsei biserici a lui Christos.  
16:28, 29. Ai desfrânat şi cu Asirienii; căci eşti 
nesăţioasă; da, desfrânat-ai cu ei, si tot nu te-ai 
săturat. Şi ai înmulţit desfrânarea ta în pământul 
Canaanului până la Chal-dea; şi nici cu acesta nu 
te-ai săturat.—Biserica a căutat să se unească chiar 
şi cu forţele [asirienii] meuite să răstoarne 
Creştinătatea:—Socializmul, Comunizmul, 
Muncitorii industriali din lume, Uniunile de Comerţ, 
Sindicaliştii, revoluţionarii, anarhiştii,—toţi neseţăoşi 
în pofta lor după putere, întocmai ca şi biserica 
apostată. 
16:30-34. Cât este de desfrânată inima ta, zice 
Iehova, Domnul, de faci toate acestea! Lucruri, ca 
ale celei mai neruşinate curve! Căci ziditn-ţi-ai 
movili la capătul a tot drumul, şi făcutu-ţi-ai 

înălţimi în toată uliţa; dară nici ca o curvă n-ai 
fost; căci ai dispreţuit plata; ci ai fost ca o femeie 
adulteră, ce primeşte pe străini în locul bărbatului 
ei. Tuturor meretricelor se dă plată, dară tu dat-ai 
plată tuturor iubiţilor tăi, şi dăruitu-i-ai, ca să 
între la tine din toate părţile, să desfrâneze cu 
tine. Aşa desfrânarea ta a fost altfel decât la alte 
femei: căci după tine nimenea nu s-a luat să 
desfrâneze; ci tu datu-le-ai plată, şi ei plată nu ţi-a 
dat; deci fost-a cu tine cu totul altfel.—Cât de 
despretuită este ţinuta bisericii mărturisite! . . . mai 
joasă chiar decât o prostituată! Pentrucă o prostituată 
se mai respectează întrucâtva pe sine dându-se numai 
pentru plată: însă biserica apostată s-a oferit pe sine 
oricărei formă de guvernământ, bună sau rea, numai 
ca să realizeze oarecare legătură osândită de 
Dumnezeu între biserică şi stat.—Osea. 8:9.  
16:35-37. De aceea ascultă, curvă, cuvântul Ini 
Iehova; aşa zice Iehova, Domnul: fiindcă cazanul 
tău s-a revărsat, şi goliciunea ta s-a descoperit în 
desfrânările tale cu iubiţii tăi, şi cu toţi idolii tăi 
cei scârboşi, şi în sângele fiilor tăi, ce datu-i-ai lor; 
de aceea, iacă, voi aduna pe toţi iubiţii tăi, cu care 
te-ai desmerdat, şi pe toţi câţi i-ai iubit, împre-ună 
cu toţi acera, pe cari i-ai urît; îi voiu aduna 
împotrivă-ţi din toate părţile, voi descoperi 
goliciunea ta înaintea lor, şi vor vedea toată 
goliciunea ta.—De aceea Dumnezeu va face ca 
guvernele, cu cari biserica apostată a făcut alianţă, s-
o urască şi s-o ardă cu foc.—Apoc. 17:16. 
16:38-40. Şi te voia judeca după judecăţile 
adulterelor şi a acelora ce varsă sânge; şi voia 
aduce asupră-ţi sângele mâniei şi al gelosieil Şi te 
voi da în manele lor: vor dărâma movilele tale, şi 
vor nimici înălţimile tale; de vestmintele tale te 
vor desbrăca, şi-ţi vor lua sculele tale cele măreţe, 
şi te vor lăsa goală şi fără vestminte. Şi vor aduce 
asupră-ţi mulţimea, care cu petre te va ucide, şi te 
vor străpunge cu săbiele lor.—Prin Legea lui Moisi 
femeile cari stricau căsătoria erau omorîte cu pietre; 
în timpurile mai vechi  ele  erau  arse de vii;  oamenii 
necinstiţi  erau deasemeuea omorîţi. (Lev. 20:10, 14, 
27)   Ecleziasticizmul va fi  nimicit cu pietrele  
faptelor crude,  şi va fi distrus în focurile anarhiei, 
„focul  gelosiei lui Dumnezeu". (Zef. 3:8) Ea va fi 
despoiată de strălucirea şi aurăria [imitând 
nemurirea] ei, de purpură [imperialitate] şi de culorile 
stacojii [sânge], şi de juvaerele sale adevărate şi 
imitate de adevăr. Massele, aţâţate de jertfele 
zadarnice şi de lipsurile de tot felul, pricinuite de 
războiul mondial, o vor omorî.  
16:41. Cu foc vor arde casele tale,    şi    vor    
îndeplini asupră-ţi     aceste judecăţi înaintea 
multor femei;  aşa te voi face să încetezi de a fi 
curva, şi plată nu vei mai da. —Casele [sectele; ei 
vor fi curăţate şi şterse de anarhie. Ea va primi 
groaznicele  şi divinele ei judecăţi înaintea privirilor 
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curioase a multor religiuni [femei] păgâne. 
16:42, 43. Pentrucă nu ţi-ai adus aminte de zilele 
tine-reţelor tale, ci te-ai înfuriat asupră-mi în 
toate aceste lucruri, de aceea iacă, şi eu voi 
răsplăti urmările tale asupra capului tău, zice 
Iehova, Domnul; şi nu vei mai face după 
desfrânarea aceasta în toate urâciunile tale.—
Furia şi ge-lozia lui Dumnezeu nu-şi va înceta 
răsplata sa până când ecleziasticizmul nu va fi perit 
de pe faţa pământului. 
16:44 45. Iacă, tot omul, care se serveşte de 
proverbe, face-va acest proverb asupră-fi, zicând: 
„Cum este muma, aşa şi fata ei." Tu eşti fata 
mumei tale, care sa desgustat de bărbatul ei şi de 
copii săi; şi eşti sora surorilor tale, cari s-au 
desgustat de bărbaţii lor şi de copii lor; muma ta â 
fost Heteică, şi părintele tău Amoreu.—Amorfii, 
Sama-ritenii şi Sodomiţii se închinau lui Baal şi 
Astartei, sub un nume sau altul, şi erau adepţii 
credinţelor şi obiceiurilor imorale păgâneşti ale 
acestei religiuni, tipice nu necurăţeniei de trup, ci de 
spirit. Adevăratul tată al bisericii a fost Tatăl nostru, 
mama ei, Legământul de Har al Sarei^ şi soţul ei 
logodit, Christos. Părintenia ecleziasticizmului, 
este—după cum se potriveşte „locuitorilor de 
înălţimi",—Diavolul însuşi. (Ioan 8:44) Papismul şi 
Protestantizmul nu sunt concepuţi din Cuvântul lui 
Dumnezeu, ci din cuvinte de mândrie, de egoizm, şi 
de ambiţie lumească. Mama ei a fost o Hetee, un 
popor comercial, trăgându-şi obârşia din Ham, sub 
desaprobarea divină; mama ei spirituală au fost 
falsele făgăduinti ale traditiunii omeneşti care 
schimbă preţioasele făgăduinţe divine pentru o 
fiertură pământească; ea iubeşte căile lăturalnice şi 
nu cunoaşte principii. „Precum e mama, aşa-i şi fata." 
16:46. Soră ta cea mare este Samaria, ea şi fetele 
ei ce locuesc la stânga ta; şi soră-ta cea mai tînără, 
ce locueşte la dreapta ta, este Sodoma şi fetele 
ei.—Samaria şi Sodonm se închinau lui Baal. Având 
aceraşi părinţi, ecleziasticizmul este o religiune  soră 
cu religiunile păgâne,  şi prin multe cărţi de ale ei 
admite, susţine şi sancţionează unitatea tuturor 
religiunilor, punându-se şi pe dânsa în rând cu 
celelalte. Samaria, cele zece triburi  apostate, 
amestecară religiunea lui Dumnezeu  cu  cea a lui 
Baal—o  potrivită soră de credinţă a „bisericii după 
nume", care citeşte Biblia Şi apoi slujeşte pe 
dumnezeul  egoizmului.  In altă ordină de idei 
Samaria tipifică nu numai pe sora sa ecleziasticiz-
mului, ci pe însăşi biserica. Sodoma, numită aici sora 
reli-jioasă a Ierusalimului [ecleziasticizmului] este 
deadreptul identificată  cu bisericismul  în Apoc.   
11:9.—„Cetatea cea mare, care spiritual se numeşte 
Sodoma şi Egipt, unde fu răstignit şi Domnul 
nostru!" Ea tipifică biserica mărturi-sită în faza ei cea 
mai ordinară.  
16:47. Dară tu n-ai umblat numai în căile lor, şi n-

ai făcut după urâciunile lor; ci ca şi cum ar fi fost 
acestea lucruri prea mici, făcutu-te-ai mai stricată 
de cât dânsele în toate căile tale.—Ga şi cum 
numele rău de Sodoma nu i-ar fi fost deajuns 
[apostată], creştinătatea a întrecut-o în depravare; 
literala depravare a Sodomei a fost „un lucru prea 
mic" pentru căile şi obiceiurile mai rafinate ale ecle-
ziasticizmului. 
16:48-50. Viu sunt, zice Iehova, Domnul:  soră-ta, 
Sodoma, n-a făcut, nici ea şi nici fetele ei, cnm ai 
făcut tu şi fetele tale. Iacă, aceasta a fost fără-de-
legea snrorei tale, Sodoma: îngâmfarea, 
îndestulirea de pâine şi lipsă de grijă aveau ca şi 
fetele ei; dară pe cel sărac şi pe cel neavut nu-1 
ajutau:  ci se îngâmfau, şi făceau urâciuni înaintea 
mea; şi acestea văzându-le eu, le-am depărtat.—
Cea mai mare depravare a Sodomei [A111, 112] a 
fost o deprindere sexuală    depravată în legătură cu 
religiunea    lui    Baal. „Această imorală consacrare 
se lăţi asupra Feniciei, Siriei, Frigiei, Asiriei şi 
Babiloniei. Lucrul cel mai de seamă al ei era Astarot, 
vechea Astartă greacă." Antitipul ei în biserici  era 
pentru conducătorii  naţionali,  de   stat,  şi  ne-
municipali, ca sub haina de a înainta cauza religiei, să 
facă ca guvernele lor tributare să devie prin forţă şi 
violentă „creştinizate." Astfel s- au „creştinizat" şi s-
au botezat naţiuni întregi—popoare şi guverne 
sălbatice. Prin înlăturarea barierilor imoralităţii, 
spirituale şi trupeşti,  s-a dat drum liber poftelor 
necurate şi bestiale  ale cârmuitorilor şi altora. Clerul, 
de la papă până la conducătorii de clase, au prostituat 
religiunea pentru plăcerea şi folosul tovărăşiei cu cei 
bogaţi şi puternici.  Cârmuitorii erau asiguraţi de 
„drepturile divine ale regilor" şi primiră omagiu ca 
reprezentanţi ai lui Dumnezeu. Poporul fu făcut să 
creadă, că a muri pentru aceşti  „deţinători de drepturi 
divine" înseamnă moartea şi intrarea lor în Cer, şi mii 
au muri! cu plăcere pentru a da peste drumul care 
duce   la    cer. Sfetnicii  lui   Satan,  prefăcându-se   
în  îngeri  de  lumină, predicară aceste amăgiri şi 
milioane îi crezură, iar acum Dumnezeu e gata să-i 
înlăture, atât spre .binele lor cât şi spre binele lumii 
pe care ei au corupt-o.—Z- 95-56. 
18:51, 52. Aşa şi Samaria n-a păcătuit nici pe 
jumătate din păcatele tale; ci tu făcut-ai mai multe 
urâciuni decât aceea; şi aşa ai îndreptăţit pe 
surorile tale prin toate urâcinuile câte le-ai făcut. 
Deci poartă ruşinea, pe care ai im-putat-o 
surorilor tale, pentru păcatele tale, cu cari te-ai 
făcut mai urîtă decât dânsele: decât tine ele mai 
drepte sunt. Deci ruşinează-te si tu, şi poartă 
ruşinea ta; căci ai îndrăptăţit pe surorile tale.—
Precum coruptiunea morală a Ierusalimului îndreptăţi 
fărădelegile Sodomei şi a Sarna-riei, astfel 
depravarea morală şi spirituală a ecleziasticiz-mului 
va îndrepăţi acele elemente din creştinătate ce suni; 
tipificate prin Samaria şi Sodoma. Clerul şi 



Taina  împlinită 

 

226

 

bisericiiJe lui, din pricina mândriei, că ar fi „pârga 
cucernică a poporului", a fost mai urâcios în faţa lui 
Dumnezeu şi a lumei cugetătoare decât cei de 
năravuri mai joase.—Psalm 19:113; Prov. 6:17, 8:13, 
16:18. 
16:53-55. Şi voi întoarce pe prinşii lor, pe prinşii 
Sodomei şi ai fetelor sale, şi pe prinşii captivităţei 
tale, ca să porţi ruşinea ta. Ca să te ruşinezi 
pentru toate câte ai făcut, şi să le fii de mângâiere. 
Gând soră-ta Sodoma şi fetele ei se vor întoarce în 
starea lor de mai -naite, şi Samaria şi fetele ei se 
vor întoarce în starea lor de mai -nainte; atuncea 
tu şi fetele tale vă veţi întoarce în starea voastră de 
mai -nainte.—La învierea din morfi a „drepţilor şi 
nedrepţilor" (Faptele 24:15), Ierusalimul va sta cu ru-
şine  în  fata Sodomei  şi  Samariei, ruşinat şi înjosit 
prin faptul că nelegiuirile sale au îndreptăţit, au 
scuzat şi „mângâiat" pe Sodoma şi Samaria. Tot aşa 
ecleziasticizmul, clerul şi tovarăşii lui, „pârga 
poporului", se vor ruşina de faptul că nelegiuirea lor 
a fost într-una un îndemn la facerea de rău a 
elemeutelor mai joase ale creştinătăţii. 
16:56-59. Deşi în gura ta nu s-a auzit de soră-ta 
Sodoma în zilele îngâmfărei tale, mai -nainte de ce 
s-a văzut răutatea ta: cum se văzuse, când te-au 
ocărît fetele Siriei, şi toate cele ce o înconjoară, 
fetele Filistenilor, cari te urăsc din toate părţile. 
Aşa ai purtat pedeapsa desfrânărei tale şi a 
urîciunilor tale, zice Iehova. Căci aşa zice Iehova, 
Domnul: după ce-ţi voi fi făcut, cum ai făcut tu, 
care ai dispreţuit jurământul, călcând 
legământul.—In mijlocul unui popor de elită, 
îngâmfat şi corupt era lucru interzis chiar a aminti 
depravările „speciei mai de jos"; însă în cei din urmă 
douăzeci de ani de „stârnire de gunoi" şi publicare 
fără milă a criminalităţii „creştinilor", cari să recru-
tează mai ales dintre creştinii mărturisiţi, „răutatea" 
elerului şi a poporului bisericesc  „a fost 
descoperită", şi a fost publicată în aşa mare măsură 
încât religiunile păgâneşti. [fetele Siriei şi 
Filistenilor] au ajuns să cunoască şi să des-pretuiască 
aşa numita „creştinătate."  Creştinătatea a dispreţuit 
votul său de consacrare lui Dumnezeu şi Legământul 
Harului, prin care noi „sunem fii făgăduinţei ca 
Isaac" (Gal,. 4:28), şi sub care am fost logodiţi lui 
Christos. Dumnezeu se va purta fată de creştinătate 
întocmai cum creştinătatea s-a purtat fată de 
Dumnezeu. 

 
BINECUVÂNTAREA DE APOI A IUI DUMNEZEU 

 16:60. îmi voi aduce aminte de legământul meu cu 
tine, ce 1-am încheiat în zilele tinereţei tale; şi voiu 
întâri cu tine un legământ etern.—Cu toate aceste 
„Dumnezeu este credincios" (l Cor. 1:9); şi fiindcă El 
a făcut un legământ cu biserica în zilele ei curate şi 
pline de credincioşie ale tineretei ei, el îşi va aduce 
aminte de acest legământ, şi în timpurile restituţiunei 

va încheia cu toate popoarele  Noul Legământ, sub  
care  ei     vor primi din abundantă,   rouă 
binecuvântării.—Ezek. 34:26.  
16:61. Şi atunci îţi vei aduce aminte de urmările 
tale, şi te vei ruşina, când vei primi la tine pe 
surorile tale, pe cele mai mari şi cele mai mici; şi ţi 
le voi da de fiice, dară nu după legământul   ce 
făcuşi odată cu ele.—Când poporul creştinătăţii se 
va întoarce din moarte la viată pe pământ, ei îşi vor 
aduce aminte de căile lor rele şi fără de credinţă, şi 
vor trece prin cea mai adâncă ruşine când po-  porul 
depravat le va fi dat de fiice, pentru ca să se ruşineze  
şi să-1 mărească pe Domnul.—D 638.  
16:62. Şi voi întări legământul meu cu tine, şi vei 
cn-noaste, că eu sunt Iehova.—Binecuvântările 
viitoare nu vor fi din pricina vre-unui merit sau 
credincioşii a creştină- .] tatei, ci pentrucă Dumnezeu 
este credincios.                         
16:63. Ca să-ţi aduci aminte, şi să te ruşinezi, şi să 
nu-ţi mai deschizi gura de ruşine, când îţi voi ierta 
toate câte ai făcut, zice Iehova, Domnul.—Atunci 
fostul popor apostat, întors în fine la „Păstorul şi 
Veghetorul sufletelor lor" (l Petru 2:25), îşi va da 
seama de deplinătatea veşnicei bunătăţi şi iubiri a lui 
Dumnezeu, şi va intra în pacea lui Dumnezeu (Fil. 
4:7]—o pace care va fi veşnică.— A111; Z- 94-46. 
 
 

EZEKIEL 17. 
PARABOLA DESPRE VULTUR 

17:1, 2. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, pune o cimilitură, şi spune 
parabola aceasta casei lui Izrael.—Capitolul 17 
zugrăveşte ecleziasticizmul ca pe un rege, 
captivitatea sa parţială la puterile hotărîte să-1 
nimicească, îndreptarea sa după sprijin către forţele 
înţelepciunii, şi ştiinţei lumeşti, falimeutul alianţei 
încercate şi prăbuşirea sa finală 
17:3. Şi zi: aşa zice Iehova: Un vultur mare cu 
aripi mari, cu aripi lungi, plin de pene pestriţe, 
venit-a în Liban, şi a răpit din cedru ramura cea 
mai de sus: rupt-a vârfurile vlăstarilor lui.—
Asirienii    [vulturul cel mare]    cu aripi mari, cu 
aripi lungi, pline de pene [tare în aripi, puternic] 
pestriţe [mai multe varietăţi şi faze de aparentă] 
venit-au în Liban  [regatul    Jidovilor] şi au rupt    
înalte vlăstare de cedru piuând în captivitate pe regele 
leoiachim]. In antitip aceste înseamnă: Puterea 
destinată să nimicească creştinătatea   [anarhia,  
nihilizmul,  socializmul  şi  înţelepciunea lor 
exprimată în şcolile de gândire ce tind să nimicească 
respectul  pentru  Creştinătate]  ca un vultur  [înţe-
lept] cu aripi mari [cuvinte impresionabile], plin de 
pene [plin de argumeute] şi-a făcut în linişte calea 
prin creştinătate de la 1878, şi şi-au făcut prizonieri 
din cei mai înalţi, pe mulţi din clasa conducătoare a    
Creştinătăţii [cedrul] cu doctrine de evolutiune, 
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socializm, critică înaltă, toate distructive ordinei 
existentă a lucrurilor. 
17:4. Şi dusu-le-a într-o ţară de negoţ; pusu-le-a 
într-o ţară de neguţători. Atunci a luat din 
seminţa tărei.—Au fost făcuţi prizonieri, prin 
radicalele sisteme de gândire, transmutaţi într-o stare 
unde idealurile cereşti ale bisericii apostate au fost 
părăsite în schimbul unui negoţ de pozi-tiune şi 
putere şi a unor teorii şi filozofii omeneşti şi  
Pământeşti. 
17:5. Şi a pus- o în ţarină de semănătură: a dus-o 
lângă ape multe, a sădit-o ca pe o salcie. Şi ea a 
crescut, şi s-a făcut butuc de vie, puternic, dară 
mic.—Rămăşiţa eclezias-ticizmulni, pe atunci 
complect umilit, sămânţa din care răsăriseră 
odinioară clasele conducătoare, va fi plantat în 
pământ bogat şi adânc, bine udat cu apele marelor 
adevăruri de îraterniatate, egalitate şi libertate. 
17:6. Viţele sale se îndreptau spre dânsul, si 
rădăcinele sale sub dânsul; aşa a ajuns butuc de 
vie, a făcut viţe, şi a dat butaşi.—Noul 
eclezistaicizm, hrănit de redeştăptători evaghelişti, 
muncitori sociali şi civici, şi alţi reformatori 
pământeşti, va creşte şi va înflori într-o formă joasă- 
de ecleziasticizm, ce nu se va întinde niciodată mai 
sus de cele pământeşti, a cărui număr [ramuri] a 
năzuit spre sisteme de gânduri anarhiste, şi a cărui 
rădăcini, de filozofie fundamentală, vor sta tot sub 
influenta acestora. 
17:7, 8. Şi mai era un vultur mare, cu aripi mari şi 
cu pene multe; şi iacă, butucul de vie, şi-a plecat 
rădăcinile sale spre dansul, şi şi-a întins viţele sale 
spre el. Pentru ca să o adape în straturile sădirei 
sale; deşi era sădită în pământ bun, lângă ape 
multe, ca să facă viţe, şi să dea frupt, şi aşa să 
ajungă o viie aleasă.—Insă noul ecleziasticizm, 
alarmat de aplecarea spre gânduri anarhice, se va 
îndrepta către un alt mare sistem de înţelepciune [un 
vultur] aşişderea din obârşie demonească, adică 
înţelepciunea conservativă,  lumească,  tinzând să  
susţie  actuala    stare de lucruri profane. 
17:9. Zi: aşa zice Iehova, Domnul: isbuti-va? 
Vulturul cel dintâi au nu va rupe rădăcinele ei, şi 
nu va tăia frup-tul ei, ca ele să se usuce, şi să sece 
toate frunzele odraslelor sale, fărâ să fie nevoie de 
o putere mare sau de un popor mult, ca să o 
scoată din rădăcinele ei.—Sosind timpul Regatului 
lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu ca să, des-
rădăcineze noul ecleziasticizm, se va manifesta prin 
fapte. Piodul caracterului său, fiind rodul spiritului 
lumii acesteia, trebue tăiat şi uscat prin încercările 
înfocate ale timpului mare de strâmtorare. 
Promisiunele sale [frunzele], se vor veştezi, precum 
s-au veştezi ori unde au bântuit vânturile şi 
consecinţele marelui războiu. 
17:10. Iacă este sădită! Dară oare isbuti-va? Au 
nu se va usca, ea şi cum un vânt de răsărit s-ar 

atinge de ea? Usca-se-va în straturile unde 
creşte.—de la răsărit, din direcţiunea unde răsare 
soarele Dreptăţii, vine un vânt, o învă-jătură. 
Adevărul prezent, care va atinge noul ecleziasticizm, 
şi-1 va usca într-un timp când pe pământ va fi 
„strâmtorare a neamurilor în nedumerire, şi oamenii 
sufletul îşi vor da de teamă şi de frică de cele ce au să 
vie peste lume" (Luca 21:24, 25)—peste ordinea 
socială—peste ecleziasti- cizm—„vita de vie."—
Apoc. 14:l8. 
17:11, 12. Şi a mai fost cătă mine cuvântul Ini 
Iehova, zicând: zi acum casei celei neascultătoare: 
au nu ştiţi ce înseamnă acestea? zi-le: iacă, regele 
Babilonului a venit în Ierusalim, a luat pe regele 
lui şi pe mai marii Ini, şi i-a adus la sine în 
Babilon.—Regele Babilonului, Satan, a sosit deja la 
ecleziasticizm şi a luat în prinsoare clasa con-
ducătoare, pe clerul prominent. 
17:13. Şi a luat pe unul din neamul regelui, a 
încheiat legământ cu el, şi I-a pus să jure, luând cu 
sine şi pe cei fruntaşi ai ţarei.—El îi tine captivaţi 
sieşi pe cei mai însemnaţi prin învoiala lor cu 
învăţăturile sale moderne, dar demoneşti, în ce 
priveşte religia adevărată, chestiunile sociale şi de 
ordin moral, ş. a. m. d. 
17:14. Ca regatul să se umilească, şi să nu se mai 
ridice; ci numai păzind legământul său să poată 
sta.—De aceea ecleziasticizmul nu va fi în stare să se 
ridice deasupra celor lumeşti, şi nici să se înalte 
pentruca să combată sistemele de gânduri anarhice. 
Dacă ar puea, atunci poate că nu s-ar prăbuşi imediat, 
ci ar mai rezista un scurt timp. 
17:15. Dară el răsculatu-s-a, trimiţând solii săi în 
Egipt, ca să-i dea cai şi popor mult. Isbuti-va 
oare? Scăpa-va cel ce face acestea? Oare călcând 
legământul, mântui-se-va?— Ecleziasticizmul s-a 
răsculat apelând şi cerând ajutor de la înţelepciunea 
lumei acesteia [Egiptul antitipic] şi bizuindu-se pe 
doctrinele [caii] tari şi conservative ale acestei lumi şi 
pe sprijinitorii de idei şi metode reacţionare ca să-1 
scape de prăbuşirea complectă. 
17:16. Viu sunt zice Iehova, Domnul; unde 
locueşte regele, care 1-a pus pe dânsul rege, al 
cărui jurământ 1-a dispreţuit, şi a cărui legământ 
I-a călcat, acolo cu dânsul va muri, în Babilon.—
Precum viu este Dumnezeu, Ecleziasticizmul va peri 
în starea fără-de-legilor sale, în care a trăit Satan, 
regele anarhiei, care a ridicat ecleziasticizmul la locul 
său de putere, şi tot acolo, în îhvălmăşala anarhiei, în 
mijlocul oştilor fără de lege, el va peri. 
17:17. Şi Faraon, cu toată oastea lui cea puternică 
şi cu mulţimea lui cea mare, nu va face pentru 
dânsnl nimic în resbel, când neamicul va înălţa 
valuri şi va zidi întăriri, ca să stârpească suflete 
multe.—Nici o înţelepciune lumească, nu va putea 
face ceva pentru ecleziasticizm în lupta sa de moarte 
cu anarhia, nici chiar ridicându-i sau dându-i sprijin 
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guvernameutal [munţi] şi nici prin sforţările unite a 
celor mai tari elemente ale puterii lumei acesteia. 
17:18, 19. Căci a dispreţuit jurământul călcând 
legământul; şi iacă, după ce a dat mâna sa, a făcut 
toate acestea; el nu va scăpa. De aceea aşa zice 
Iehova, Domnul: viu sunt, pe jurământul meu, ce 
1-a dispreţuit, şi pe legământul meu, pe care 1-a 
călcat, le voi răsplăti pe capul lui.—
Ecleziasticizmul a fost necredincios lui Iehova şi va 
fi necredincios şi filozofiei sale câştigate. 
17:20. voi întinde mreja mea asupră-i, şi se va 
prinde în firele mele; îl voi aduce în Babilon, şi 
acolo mă voi judeca cu dânsnl pentru abaterea lui, 
cu care s-a abătut de la mine.—Ca o cursă, ca o 
mrejă, va veni timpul de tur-burare asupra 
ecleziasticizmului, şi el nu va scăpa de distrugere. 
17:21. Şi toţi fugarii lui şi toate cetele lui vor cădea 
de sabie şi cei rămaşi vor fi împrăştiaţi în toate 
vânturile; şi veti cunoaşte, că eu Iehova am 
vorbit.—Milioanele ce vor părăsi bisericile şi pe cler 
în timpul strâmtorare vor cădea fiziceşte prin 
violenţă, şi vor fi omorîţi sufleteşte de Sabia 
Spiritului; iar cei ce vor scăpa de moarte vor fi 
împrăştiaţi în vârtejul revoltei [vânturilor] ce va avea 
loc atunci în lumea întreagă, căzând departe de 
sistemele pe cari ei odinioară le sprijiniseră. Ei vor 
cunoaşte că într-adevăr Dumnezeu a vorbit. 
17:22. Aşa zice Iehova, Domnul: voi lua din 
ramura cea mai de sus a cedrului celui înalt, şi o 
voi sădi; voiu tăia din mlădiţele lui cele tinere o 
mlădiţă fragedă, şi o voi sădi pe munte înalt şi 
ridicat—In viitorul Regat al lui Dumnezeu, fruntea 
caracterelor merituoase şi distinse prin credincioşia 
lor dovedită până la moarte sacrificială, vor fi 
Vrednicii din Vechime—Avraam, Isaac, Iacob, ş. a. 
m. d. 
cari vor fi reprezentanţii fazei pământeşti a acestui 
Regat.— Psa. 45:17; Evr. 11:40. 
17:23. Pe muntele cel înalt al lui Israel o voi sădi; 
şi va face mlădite, va da fruct şi se va face un 
cedru mare; sub dânsnl va locui tot felul de 
sbnrătoare şi toată paserea; la umbra ramurelor 
sale vor locui.—Acesta va înflori repede şi va 
întinde ramurile sale, asupra tuturor popoarelor şi vor 
face fructe de caracter în viată veşnică. (Ioan 4:36) 
Atunci dorinţa tuturor neamurilor va veni (Hag. 2:7), 
şi sub învăţăturile înţelepţilor reprezentanţi ai 
Regatului vor locui în pace toţi cei într-adevăr 
înţelepţi ai pământului. 
17:24. Şi toţi arborii câmpului vor cunoaşte, că eu 
Iehova am umilit pe arborele cel înalt, şi am 
înălţat pe arborele cel mic, uscat-am pe arborele 
cel verde, şi făcut-am să înverzească arborele cel 
uscat; eu, Iehova, am vorbit, şi am făcut.—Toate 
popoarele [arborii] din lume [câmp] vor cunoaşte că 
Domnul a umilit ecleziasticizmul după nume şi a 
înălţat pe cei umiliţi şi neluaţi în seamă ai săi, până la 

treapta cea mai înaltă a Regatului său. 
 
 
 

EZEKIEL 18.  
„SUFLETUL CE PĂCĂTUEŞTE" 

18:1, 2. Şi a mai fost cătră mine cuvântul lui 
Iehova, zicând: ce este vouă, că ziceţi în pământul 
lui Israel pro- verbul acesta: părinţii au mâncat 
aguride, şi dinţii fiilor s-au strepezit?—Cuvântul 
lui Dumnezeu a ajuns să fie pe deplin înţeles de 
Pastorul Russell în ce priveşte echitatea purtării lui 
Dumnezeu faţă de om, relativ la osândirea tuturor la 
moarte, ca o dreaptă răsplată pentru păcat. Atât 
jidovii cât şi creştinii s-au întrebat: „Cum se poate să 
fie drept ca păcatele părinţilor să treacă asupra 
copiilor până într-a treia şi a patra generaţiune?" „De 
ce s-au strepezit dinţii fiilor când părinţii lor au 
mâncat agurida păcatului?"—H59; E334, 309. 
18:3. Viu sunt, zice Iehova, Domnul: nu vă va mai 
fi loc a servi de proverbul acesta în Israel.—
Indoelnicii se întrebară: „Au doară fiul nu poartă 
fără-de-legea părintelui său?" (18:19) Ei se plâng: 
„Urmarea Domnului nu este dreaptă." (18:25) 
Pastorul Rusesll, explicând Cuvântul lui Dumnezeu, 
a arătat limpede că urmarea lui Dumnezeu a fost şi 
este dreaptă (18:25); că căile omului sunt nedrepte, 
întortochiate (18:29); şi că Dumnezeu nu află vr-o 
plăcere ca cel nelegiuit să moară, ci ca el să se 
întoarcă de la căile sale şi să trăiască." (18:23-32) In 
curând va veni timpul când acest proverb despreţuitor 
nu va mai putea amăgi pe 
nimeni.—H46. 
18:4. Iacă toate snfeltele sunt ale mele; precum 
sufletul părintelui, aşa şi sufletul fiului al meu 
este; omul ce păcă-tueşte, acela va muri.—In faza 
pământească a Regatului de o mie de ani dreptatea, 
egală lui Dumnezeu, se va manifesta egal faţă de toţi, 
tată şi fiu vor fi trataţi la fel, nemurind nici unul 
pentru păcatul părinţilor; ci fiecare suflet care va 
păcătui va muri pentru păcatul său propriu.E354, 
331; A128. 
18:5-9. Dară de este un om drept, care face drept 
şi dreptate: nu mănâncă pe munţi, nu-şi ridică 
ochii către idolii casei lui Israel, nu pângăreşte pe 
femeea aproapelui său, şi nu se apropie de femeia 
ce este în necurăţenia ei; nu înşeală pe nimenea, ci 
întoarce datornicului amanetul său; nu face nici o 
răpire, ci dă pâine celui flămând, şi îmbracă cu 
vestminte pe cel gol; nu dă cu dobânzi, şi nu ia 
mai mult decât a dat; îşi întoarce mâna de la 
nedreptate, şi face judecată dreaptă între om şi 
om; umblă în aşezămintele mele, şi păzeşte 
judecăţile mele, în adevăr făcândn-le: acela este 
drept; va trăi, zice Iehova, Domnul.—Tatăl cel cu 
dragoste de o potrivă pentru toţi îl va învita pe fiecare 
păcătos să părăsească căile greşite, să se căiască şi să 
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se întoarcă, căci atunci fără-de-legea şi păcatul cu 
voiţa nu vor mai fi iertate. „De aceea întoarceţi-vă şi 
trăiţi." (Ezek.  18:30, 32) Vor fi trecute zilele de a 
muri cineva din pricina nedesăvârşirii adamice şi 
părinteşti; fiecare va fi singur respon-zabil de viaţa 
sau moartea sa. Dacă un drept va urma pe calea cea 
dreaptă, el va putea trăi în veci, altfel în moment ce o 
va părăsi, va trebui să moară. 
18:10-13. Dară de naşte un fiu nelegiuit, vărsător 
de sânge, şi care face vre-unul din aceste păcate, şi 
nu va face nici una din acele datorii; ci şi pe munţi 
mănâncă, şi pe femeea aproapelui său pângăreşte, 
pe cel sărac şi lipsit îl înşeală şi face răpiri, 
amanetul nu-1 întoarce, şi-şi ridică ochii către 
idoli, făcând urâciuni; dă cu dobânzi, şi ia mai 
mult decât a dat, trăi-va unul ca acesta? Nu va 
trăi; făcut-a toate urâciunile acestea; va muri; 
sângele său va fi asupra lui.—Dacă fiul unuia de 
bună voe păcătueşte „el de sigur va muri; sângele său 
va cădea asupra sa." 
18:14-18. Iacă, de naşte acesta un fiu, care, văzând 
toate păcatele, ce a făcut părintele său, ia seamă şi 
nu face unele ca acestea; pe munţi nu mănâncă, şi 
nu-şi ridică ochii către idolii casei lui Israel, nu 
pângăreşte pe femeea aproapelui său, nu înşeală 
pe nimeuea, amanetul nu-1 opreşte, si nu face 
răpire; ci dă pâine celui flămând, cu vestmânt 
acopere pe cel gol, şi întoarce mâna de la 
nedreptăţirea celui sărac, şi dobânzi sau mai mult 
decât a dat nu ia; ci face judecăţile mele, şi umblă 
în aşezămintele mele: acesta nu va muri pentru 
fără-de-legea părintelui său: ci va trăi. Părintele 
său, fiind că apăsa foarte, făcea răpiri de la fratele 
său, şi făcea în mijlocul poporului său ceea ce nu 
era bine: iacă, acesta va muri în fără-de-legea 
sa.—Dacă cel nelegiuit va avea un fiu drept şi bun, 
fiul bun va trăi; însă tatăl său va muri. 
18:19-23. Dară voi ziceţi: Ce? Au doară fini na 
poartă îăiă-de-legea părintelui său? când fiul face 
drept şi dreptate, şi păzeşte toate aşezămintele 
mele, şi le face, el va trăi. Omul ce păcătueşte, 
acela va muri. Fiul nu va purta fără-de-legea 
părintelui, părintele nu va purta fără-de-legea 
fiului; dreptatea celui drept va fi asupra Iui, şi 
fără-de-legea celui nelegiuit va fi asupra Iui. Dară 
de se va întoarce cel nelegiuit de la toate păcatele 
ce a făcut, şi va păzi toate aşezămintele mele, şi va 
face drept şi dreptate, atuncea va trăi, nu va muri. 
Toate fără-de-legile, câte a făcut, nu i se vor 
aminti; el va trăi în dreptatea, ce a făcut. Au 
doară placu-mă în moartea celui nelegiuit? Zice 
Iehova, Domnul, şi nu în întoarcerea Iui de la căile 
sale, ca să trăiască.— Nelegiuitul care se va întoarce 
la dreptate, păcatele de mai înainte nu i se vor pune în 
sarcina sa; şi el va trăi. 
18:24-30. Dară când cel drept se va întoarce de la 
dreptatea lui, şi va făptui nedreptatea, şi va face 

după toate urâciunile câte le face cel neleginit, el 
trăi-va? Toată ne-drepatea ce a făcnt-o, nu i se va 
aminti; în fără-de-legea, în care a nelegiuit, şi în 
păcatul, în care a păcătuit, în ele va muri. Dară 
voi ziceţi: urmarea Domnului nu este dreaptă. Şi 
acum ascultă, casă a lui Israel! Urmarea mea au 
nu este dreaptă? Au nu urmările voastre sunt 
nedrepte? Când cel drept se abate de la dreptatea 
Iui, şi face nedreptate, şi moare într-însa, el moare 
pentru nedreptatea, pe care a făcut; şi când cel 
fără-de-lege se întoarce de la fără-de-legea, ce a 
făcut, şi face drept şi dreptate, el se tine în viaţă; 
fiindcă a luat seamă, şi s-a întors de la toate fără-
de-legile, câte a făcut, va trăi, nu va muri. Dară 
casa lui Israel zice: urmarea Domnului nu este 
dreaptă! Au nu urmările voastre sunt nedrepte? 
De aceea, casă a Iui Israel, vă voi judeca, 
pe.fiecare după urmările sale, zice Iehova, 
Domnul: căiti-vă, şi întoarceţi-vă de la toate fără-
de-legile voastre; şi atuncea nedreptatea voastră 
nu va fi spre ruina voastră.—Cel drept, de se va 
întoarce la fără-de-lege, va muri. 
18:31, 32. Lepădaţi de la voi toate fără-de-legile, 
câte le-aţi făcut, şi faceti-vă o inimă nonă şi un 
spirit nou; de ce să muriţi casă a lui Israel? Căci 
eu nu mă plac în moartea celui ce moare, zice 
Iehova, Domnul; de aceea întoarceţi-vă, şi trăiţi.-
Aceasta se va adeveri faţă de toţi acei care vor avea 
urechi de auzit, de îndată ce cel din urmă membru al 
Corpului Lui Christos, conceput din spirit, va fi trecut 
dincolo de văl. Şi acesta este adevărat astăzi-şi a fost 
adevărat de la 1878 încoace- cu privire la 
instituţiunile"veacului rău de azi", care de la 1878 
încoace stă înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Dacă 
eclesiasticismul, "casa lui Israel", s-ar desbîra de 
greşelile sale, ţi şi-ar cîstiga o inimă nouă şi un spirit 
nou, ei ar rămînea şi n-ar muri; dar fiindcă nu vor să-
şi schimbe căile rele nimicirea lor nu va fi decît 
rezultatul încăpăţinării lor voită.-"De ce voiţi să 
muriţi?".    
 
 
 

EZEKIEL 19. 
 

PUII DE LEU 
19:1. Iar tu ridică plângere pentru mai marii lui 
Israel.— 
Capitolul 19 are forma unui cântec de jale. El 
reprezintă în antitip prăbuşirea ecleziasticizmului, în 
timpul marei turburări, zugrăvită mai întâiu ca doi lei 
ce urlă când sunt ţinuţi în cuşte, iar în al doilea rând, 
ca o vie nimicită de foc. Mai marii lui Israel sunt 
clerul. 
19:2. Şi zi: ce a fost mumă-ta! o leoaică; ea şedea 
cu leii şi a crescut pe puii săi între puii de leu.—
Precum tatăl şi mama lui Isaac au fost Avraam şi 
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Sara, astfel tatăl şi mama spirituală a bisericii 
adevărate sunt Dumnezeu şi Legământul Său de Har. 
(Gal. 4:22-28) Tot astfel tatăl şi mama spirituală a 
ecleziasticizmului, a şireteniilor preoţeşti, sunt 
diavolul şi legământul său cu moartea. (Fac. 3:4; Isa. 
28:18) „Diavolul umblă ca un leu urlând, căutând pe 
cine să înghită." (l Pet. 5:8) Hrana lor a fost 
„doctrinele 
de demoni." 
19:3. Şi a ridicat pe unul din puii săi, până s-a 
făcut leuţ, şi s-a deprins a răpi prăzi, şi a mânca 
oameni.—Ecleziasti-cizmul se împarte în două clase: 
una mai înaltă, mai bogată şi mai bine educată decât 
cealaltă—„unul din puii săi." Ei au învăţat să înghită 
oameni, să-i facă pradă lor. 
19:4. Şi auzind popoarele de dânsul, 1-au prins în 
groapa lor şi 1-an adus în lanţuri în pămîntul 
Egiptului.—Popoarele fără credinţă au auzit de ei; 
adecă de cler, care a fost prins în groapa doctrinei 
corupte; au fost prinşi şi duşi în prinsoarea 
„Egiptului", în deşertăciune, în înţelepciunea şi 
vanitatea lumii acesteia. 
19:5. Şi leoaica aşteptându-1, văzând că deşeartă 
era aşteptarea ei, luatu-şi-a alt puiu, şi 1-a făcut 
leuţ.—O altă clasă a ecleziasticizmului s-a desvoltat, 
sub acelaş legământ cu moartea, falş, într-un leu 
păros, o întrupare şi un copil a doctrinelor despre 
chinul veşnic, trinitate, nemurire inerentă ş.a. 
19:6. Care umblând cu leii, făcutu-s-a leuţ şi s-a 
deprins a răpi prăzi, şi a mânca oameni.—Acesta 
era evanghelistul popular bine dresat de a răpi 
oameni şi mai ales banii lor. 
19:7. A năvălit în palaturile lor, şi a pustiit cetăţile 
lor; aşa că s-a spăimântat acel pământ şi toate din 
el de mugetul răcnitului lui.—Redeşteptătorii 
[revivaliştii] au prins oameni cu miile, împreună cu 
toată „plinătatea lor", con-tributiuni mari pentru 
puţine săptămâni de evanghelizm zgomotos. 
19:8. Atuncea popoarele din ţările din jurul lui 
pusu-s-au asnpra-i, întinsu-i-au mrejele lor, şi 
prinsu-l-au în groapa lor.—Atunci poporul 
„neconvertibil", anarhiştii, socialiştii ş. a. au întins 
mrejele învăţăturilor lor. Poporul supărându-se de 
suferinţele sale de război şi de scumpetea traiului a 
refuzat să-l mai sprijinească. 
19:9. Şi l-au pus în cuşcă cu lanţuri, şi 1-au dus 
înaintea regelui Babilonului; punându-1 în 
întăriri, ca să nu se mai audă vocea lui pe munţii 
lui Israel.—Revoluţia şi anarhia va pune o 
desăvârşită înlănţuire asupra redeşteptătorilor, şi le va 
face capăt. 
19:10. Mumă-ta" era—zi în parabola ta—ca o viie 
sădită lângă ape; ajungea roditoare şi plină de 
mlădiţe, de mulţimea apelor.—Mama falsă de 
legământ a ecleziasticizmului este legământul 
minciunii încheiat cu moartea (Isa. 28:15) acesta este 
o parte şi o bucată din existenţa ecleziasticizmului. 

Acesta este „viţa de vie a pământului" din Apoc. 
14:19. Acest sistem greşit eră odată foarte rodnic în 
ce priveşte îmbogăţirea pe baza acestui legământ. 
19:11. Şi se făceau din ea toege tari, ce serviau de 
sceptre domnilor; şi tulpina ei se înălţa în mijlocul 
mlădiţelor tu-foase, aşa că se însemna prin 
înălţimea ei şi prin mulţimea ramurelor ei.—Viţa 
de vie, învederat conţine ceva ce a dat multă 
autoritate celor ce deţineau „sceptrul domniilor", 
clerul, „stăpânitori cu apăsare" ai moştenirii lui Dum-
nezeu." (l Petru 5:3) Această vie a pământului a 
crescut mare, puternică şi înaltă. 
19:12. Oară fost-a cu furie smulsă, şi aruncată la 
pământ; un vânt de răsări a uscat fructele ei, şi 
toegele cele tari ruptu-s-au, sau uscat, şi focul le-a 
mistuit.—Insă în furia războiului din lumea întreagă 
ea va fi „aruncată la pământ." Adevărurile ce vor 
răsări din strălucirea Soare- 
lui Dreptăţii va usca sprijinul roadelor sale [membrii 
bisericii]. Autoritatea ei—toiagul—va l-i rupt, uscat 
şi nimicit în timpul cel mare de strâmtorare. 
19:13. Şi acum ea este sădită în pustiu, într-un 
pământ sec si uscat.—Intr-o lume de învăţături 
duşmănoase ale Socializmului şi anarhiei, în o secetă 
a Cuvântului lui Dumnezeu, vechiul sistem de 
sofisme va ajunge repede într-o stare de pustietate, 
într-o stare de ostracizm complect. 
19:14. Şi isbucnind focul din o mlădiţă a 
ramurelor sale, mistuit-a fructul ei, şi în ea nu mai 
este nici un toiag tare, ce ar servi de sceptru 
domnilor. Aceasta-i plângere, si plângere va ti.—
Aplicarea crudă în războiul mondial a toiagului 
autorităţii divine, din partea cârmuitorilor va cauza 
răzvrătire, revoluţiune şi anarhie, ca un foc ce va 
pun-e sfârşit pentru totdeauna viţelor sectariste, rodul 
viei pământului. 
 
 

EZEKIEL 20. 
ECLEZIASTICII IPOCRIŢI 

20:1. In anul al şaptelea, în luna a cincea, la zece a 
lunei venit-au batrînii lui Israel, ca să întrebe pe 
Iehova, şi au şezut înaintea mea.—Mai marii lui 
Israel, veniră ca să stea de vorbă   cu   Ezekiel,   dar 
el n-a voit să fie întrebat de ei din pricina aplecărilor 
lor idolatre. Evreii au avut întotdeauna astfel de 
porniri. Dumnezeu s-a reţinut de ai nimici, pentru aşi 
păstra bunul său nume printre popoarele păgâne; 
acuma însă era gata să-i pedepsească, până la sosirea 
timpului arătat când El o să-i readune. Distrugerea lu-
daizmului este zugrăvită aici ca un foc într-o pădure. 
Acest capitol introduce un alt grup de profeţii în 
contra Creşti-nizmului, care se sfârşeşte cu. Capitolul 
24.    Unii dintre fruntaşii ecleziastici vor ceti sau vor 
consulta pe Pastorul Russell şi scrierile sale şi pe 
„poporul adevărului", pentru ca să înveţe ceeace mai 
pot. 
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20:2,3. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, vorbeşte bătrânilor lui Israel, 
şi zi-le: aşa zice Iehova, Domnul: au doară venit-
ati să mă întrebaţi? Viu sunt, zice Iehova, 
Domnul. Nu voi fi întrebat de voi.— Adevărul 
prezent nu va da nici un răspuns prielnic ecle-
ziasticizmului. 
20:4. Să nu te judeci cu ei? Fiul omului, să nu te 
judeci? Fă-i să ştie urâciunile părinţilor lor.—Din 
potrivă, va pronunţa asuprăle „judecata cea scrisă" a 
lui Dumnezeu Atotputernicul, li va face ca să-si dea 
seama de urâciunile lor doctrinale şi de viată, ca 
rezultat al învăţăturilor veacurilor întunecate. 
20:5. Şi zi-le: aşa zice Iehova, Domnnl: în ziua, în 
care am ales pe Israel, şi am ridicat mâna mea 
spre sămânţa casei Iui Iacob, şi m-am făcut lor 
cunoscut în pământul E-giptului, când am ridicat 
mâna mea spre dânşii, zicând: eu sunt Iehova, 
Dnmnezenl vostrn.—Văzut mai întâiu ca popor al 
lui Dumnezeu „în lume", Egipt, Dumnezeu i-a ales şi 
s-a făcut lor cunoscut, şi a ridicat pentru ei mîna 
puterii Sale.--Z -94-357. 
20:6 În ziua aceeaînalţatam mîna mea spre dînşii, 
căi voi scoate din pămîntul Egiptului la un 
pămînt, pe care l-am descoperit pentru ei, un 
pămînt, în care curge miere şi lapte, cel mai 
frumos din toate pămînturile.--El le-a făgăduit că la 
înviere  dacă vor fi credincioşi, îi va aduce în "casa" 
pregătită pentru ei.--Cerul însuşi starea cea mai 
glorioasă din întreg Univers lui Dumnezeu. 
20:7. Atuncea zis-am către ei :să lepădaţi fiecare 
urîciunele ochilor voştri, şi să nu vă spurcaţi cu 
idolii Egiptului; eu sunt Iehova, Dumnezeul 
vostru.--Dumnzeu le-a spus să se lepede de toate 
murdăria trupului şi a spiritului(2 Cor 7:1) să înăbuşe 
pofta celor văzute cu ochii carnii (1 Ioan 2:16),şi să 
nu se mai murdărescă sufleteşte zbătînduse cu 
stăruinţă după putere lumească. Însămărturisind 
numele lui Christos ei sau răzvrătit în inima lor în 
contra lui Dumnezeu şi nu voiră să asculte de El. 
20:8.Dară ei s-au răsculat asuprai, şi n-au voit să 
mă asculte; Nici unul n-a lepădat urîciunile 
ochilor lor, şi n-a părăsit idolii Egiptului.Atuncea 
zisumi-am : vărsavoiu furia mea asupra lor,să 
împlinesc mînia mea asupra lor în pămîntul 
Egiptului.--De mai multe ori, în cursul veacului 
evanghelic, Dumnezeu s-a mîniat asuprăle, asupra 
eclesiasticizmului, şi au voit să-i nimicescă; el însă n-
a făcuto pentru ca numele său şi onoarea sa să nu 
ajungă de necinste printre popoarele lumeşti, cărora li 
se spunea de catre creştinii mărturisiţi că Dumnezeu 
este cu ei.  
20:9, 10. Decît pentru numele meu, ca să nu se 
profaneze înaintea poporelor, între cari ei se 
aflau, ci înaintea cărora mam făcut lor cunoscut, 
lucratam scoţindui din pămîntul Egiptului.I-am 
scos din pămîntul Egiptului, şi i-am adus în 

pustiu.--Cuvîntul lui Dumnezeu priveşte pe creştinii 
mărturisiţi şi ca fiind într-o stare de pustietate prin  
despărţire şi ostracizm din partea celor din lume- ca 
"scoşi din pămîntul Egiptului." 
20:11. Datu-le-am aşezămintele mele şi făcutu-le-
am cunoscute judecăţile mele, pe cari, de le va 
face omul, va trăi prin ele.--Dumnezeu a scos pe 
creştini afară din lume, afară din obiceiurile şi legile 
lor de egoism şi le-a dat "noua sa poruncă ca ei să se 
iubească unii pe alţii". (Ioan 13:34) Li-a arătat, mai 
departe, că ei se află deja în periodul judecăţii lor; şi 
că dacă vor „răbda ispita" (Iacob 1:12), încercarea 
sau proba, ei vor putea avea viată vecinică. 
20:12. Şi datu-le-am încă şi sabatele mele, ca să fie 
spre semn între mine şi dânşii; şi să cunoască, că 
eu sunt Ie-hova, cel ce-i sfinţesc.—El li-a dat 
privilegiul ca să intre mai înainte de ceilalţi din lume 
în odihna sabatului [Mileniului] său—odihna de pace 
cu Dumnezeu prin credinţă, de îndreptare dată cu 
dărnicie prin sângele Fiului lui Dumnezeu, însuşi 
Domnul şi i-a deosebit pentru serviciul său sfânt. 
20:13. Dară casa lui Israel sculatu s-a în pustiu 
asupră-mi: în aşezămintele mele n-a umblat, ci a 
dispreţuit judecăţile mele, pe cari, de le va face 
omul, va trăi prin ele; si sabatele  mele le-a  
profanat  foarte;   atuncea  zisu-mi-am: vărsavoi 
mânia mea asupră-le în pustiu, ca să-i nimicesc.—
Ca clasă, creştinii mărturisiţi s-au răzvrătit împotriva 
stării lor de pustiu, separatiune de lume şi ostracizm. 
Ei n-au trăit potrivit cu Legea Iubirii divine, ci au 
dispreţuit  prilejurile  periodului  de   încercare.  Ei  
au   dspreţuit doctrina Scripturală a Mileniului, şi au 
făcut lucru de râs din restul crednţei prin introducerea 
tuturor telurilor de pocăinţe, liturghii, milostenii şi a 
altor fapte prin cari s-ar putea câştiga pacea cu 
Dumnezeu, oferită numai prin credinţa în sacrificiul 
ispăşitor al lui Isus. Dumnezeu a fost adeseori 
provocat de ei ca să-i nimicească. 
20:14. Decât lucrat-am pentru numele meu, ca să 
nu se profaneze înaintea popoarelor, înaintea 
căroia i-am scos.— Dar pentru numele Său, nu din 
pricina lor, Dumnezeu s-a reţinut de a permite ca 
Timpul de Turburare să vie mai de vreme de timpul 
hotărît, pentru ca popoarele lumei să nu-1 micşoreze 
pe El şi puterea Sa scutitoare şi ocrotitoare. 
20:15, 16. Şi iarăşi ridicat-am mâna mea asupra 
lor în pustiu, juiându-mă, că nu-i voi aduce în 
pământul, pe cari le-am fost dat, în care curge 
mieie şi lapte, cel mai frumos din toate 
pământurile; pentrncă au dispreţuit judecăţile 
mele, şi n-au umblat în aşezămintele mele, şi au 
pro-fanat sabatele mele; căci inimele lor umblau 
după idolii lor.—Totuş Cuvântul lui Dumnezeu -a 
arătat limpede că acei din starea de pustietate cari nu 
şi-au dat inima lor întreagă lui Dumnezeu nu Tor 
putea fi schimbaţi la natura spirituală şi nu vor îi 
ridicaţi la rangul fiinţelor cereşti.  
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20:17-21. Totuşi ochiul meu cruţatu-i-a, ca să nu-i 
stric, şi nu i-am nimicit în pustiu. Ci zis-am fiilor 
lor în pustiu: nu umblaţi în aşezămintele 
părinţilor voştri, şi nu păziţi judecăţile lor, şi nu 
vă spurcaţi cu idolii lor; eu sunt Ie-hova, Domnul 
vostru; în aşezămintele mele să umblaţi, şi 
judecăţile mele să păziţi, şi să le faceţi; şi sfinţiţi 
sabatele mele, şi ele să fie între mine şi voi spre 
semn, şi să cunoaşteţi, că eu sunt Iehova, 
Dumnezeul vostru. Dară şi fii s-au sculat asupră-
mi; n-au umblat în aşezămintele mele, şi n-au 
căutat să facă judecăţile mele, pe cari, de le va 
face omul, va trăi prin ele; ci au profanat sabatele 
mele; atuncea zisu-mi-am: vărsa-voi furia mea 
asupra lor, să împlinesc mânia mea asupra lor în 
pustiu.—Dumnezeu nu i-a distrus numaidecât pe cei 
aflaţi în starea pustietăţii, ci li-a dat acelaş îndemn 
părintesc ca şi celor ce-1 urmează credincios; totul a 
fost însă înzădar.  
20:22-24. Totuşi oprit-am mâna mea, şi lucrat-am 
pentru numele meu, ca să nu se profaneze înaintea 
popoarelor, înaintea cărora i-am scos. Ridicat-am 
asupra lor iarăşi mâ- , na mea în pustiu, ca să-i 
împrăştii printre popoare, şi să-i risipesc prin ţări; 
pentrncă judecăţile mele n-au făcut, ci au 
dispreţuit aşezămintele mele, au profanat sabatele 
mele, şi ochii lor au fost după idolii părinţilor 
lor.—Dumnezeu a repetat îndurarea sa, 
neîmprăştiindu-i îndărăt prin lume, nici nimicindu-i. 
 20:25. De aceea datu-le-am şi eu aşezăminte, ce 
nu erau bune, şi judecăţi, prin cari nu putură 
trăi.—In fine Dumnezeu i-a lăsat „în poftele inimelor 
lor" (Psa. 81:12), ca „să se închine oştirii cerului", 
stelelor amvonului lor pro-priu (Fapte 7:42), care 
„schimbară adevărul lui Dumnezeu în minciună", în 
„tradiţiuni omeneşti", „şi au slujit şi s-au închinat  
făpturii  în  locul  Făcătorului"   (Rom.   1:25)—ur-
mând aşezămintele rele,  „obiceiuri", şi răbdând 
ispite şi încercări lumeşti, cari nu li-au adus viaţă, ci 
moarte. 
20:26. Şi i-am lăsat să se spurce cu însăşi darurile 
lor, trecând ei prin foc pe toţi întâi născuţii lor; ca 
eu să-i pustiesc; ca să cunoască că eu sunt 
Iehova.—Dumnezeu i-a dat spurcărilor doctrinale, în 
cari credeau, închinîndu-se zeului chinului veşnic, lui 
Moloch, Diavolului, şi ameninţau sufleteşte cu focul 
„purgatorului şi iadului", pe toţi copii lor, pe tinerii 
creştinătăţii. (Ier. 32:35) Aceasta i-a făcut să fie 
pustiiţi, părăsiţi de adevăratul Dumnezeu, ca şi 
păgânii care nu-1 cunosc. Totuş Dumnezeu nu-i va 
nimici, ca fiinţe, căci în timpurile Restitutiunii, prin 
contrast, ei îl vor aprecia şi să vor întoarce către 
dânsul. 
20:27-28. De aceea, fiul omului, vorbeşte casei lui 
Israel, şi zi-le:  aşa zice Iehova, Domnul:  şi 
părinţii voştrii în aceasta m-au batjocorit: făcând 
şi aceasta  fără-de-lege împotriva mea, că, după ce 

dusu-i-am în pământul, pentru care rîdicat-am 
mâna, jurând că-1 voi da lor; ei au căutat la toată 
înălţimea şi la tot arborele tufos; acolo au sacri-
ficat sacrificiile lor, acolo au pus darurile lor 
aducătoare de mânie, acolo au pus mirosurile lor 
cele plăcute, acolo au vărsat libaţiunile  lor.—
Calea  creştinilor a  fost  tipificatâ prin experienţele 
evreilor în Ganaan (Isa. 57:5), în binecuvântarea 
harului lui Dumnezeu şi în prisosinţa darurilor Sale 
către ei. Aduşi în această stare de favoare, în loc să 
fie mulţumitori şi să-şi dea inima întreagă lui Dum-
nezeu în consacrare devotată, cea mai mare parte a 
creştinilor mărturisiţi  au  săvârşit  aceleaşi  urâciuni  
de  cari se  făcuseră  vinovaţi  păgânii—uniunea  
bisericii  cu  puterea lumească, făcând pe cei mari 
capi de biserică, după cum e Regele din Anglia şi 
Ţarul din Rusia: făcând omagii tuturor celor mari de 
pe pământ  [arborii cei groşi]; dând slujbă şi ascultare 
[dulce parfum] tradiţiunilor omeneşti; şi predicând 
[vărsând] doctrine puternice, vinul îmbătător  al  
învăţăturilor  lor  amestecate   [libatiuni]. 
20:29. Deci zis-am cătră ei; ce-nseamnă înălţimea 
la care mergeţi? Şi numele ei a rămas Bama 
[înălţime] pănă astăzi.—In versul 29 Ezekiel 
vorbeşte cu dispreţ despre apostasia evreilor. El îi 
întreabă: „Mah-ba" [încotro?], şi răspunde: „Ba-ma" 
[la înălţimi], şi este numele ce a rămas până astăzi. 
Pastorul Russell a vorbit adeseori cu dispreţ—meritat 
din punct de vedere divin—despre „înălţimile" 
denominationale, biserica după nume, despre clerul şi 
mirenii ei, cari frecventau „înălţimile" vieţii, sau 
locurile de „high-life". 
20:30. De aceea zi casei lui Israel: aşa zice Iehova, 
Domnul: cum! vă spurcaţi în căile părinţilor 
voştri, şi desfrânaţi după urâciunile lor.—In 
răstimpul prinsorii din „Babilon" poporul a fost iarăş 
vinovat de spurcări doctrinale şi morale, şi de uniune 
nepermisă între puterea bise-ricească şi cea lumească. 
20:31. Şi vă spurcaţi cu toţi idolii voştrii până 
astăzi, aducând darurile voastre, şi trecând pe fii 
voştrii prin foc: şi eu să mai fiu întrebat de voi, 
casă a lui Israel! Viu sunt, zice Iehova, Domnul, 
nu voi mai fi întrebat de voi.— Dumnezeu nu va 
asculta rugăciunile astorfel de creştini mărturisiţi. 
20:32. Şi ce vă vine în gând, că ziceţi: voim a fi ca 
popoarele, ca neamurile ţărilor servind lemnelor 
şi petrelor; nu se va face.—Dorinţa sinceră a inimei 
lor de a orbi pe Dumnezeu şi pe oameni cu o purtare 
morală oarecare, socotind-o drept „oerştinism" (Ier. 
44:17), nu va izbuti. 
20:33. Viu sunt, zice Iehova, Domnul, cu mână 
puternică, şi cu braţ întins, şi cu mânie revărsată, 
voi domni peste voi.—La timpul hotărît, în 1914, 
Dumnezeu a început să pedepsească păcatele 
îngrămădite ale  creştinătăţii  „cu o. mână [putere] 
puternică şi cu braţ întins [a doua sosirea lui  
Christos]"  (Isa.  53:1),  şi  cu mânie  a revărsat „un 
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timp de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată"  
(Dan.12:1), şi despre care a spus Domnul că nici nu 
va mai fi cândva. 
20:34. Vă voi scoate dintre popoarele, şi vă voi 
aduna din ţările unde sunteţi împrăştiaţi, cu mână 
puternică, cu braţ întins, şi cu mânie revărsată.—
Dar chiar şi năcazul acesta va îi cauzat de iubirea 
părintească în spre binele copiilor săi rătăciţi, pentru 
ca să-i curăţească. Prin strâmtorarea aceasta 
Dumnezeu îi va cerceta pe toţi creştinii mărturisiţi, 
şi-i va cauza să se despărţească de cei ce sunt în mod 
vădit lumeşti.—Z. -94-76. 
20:35. Şi vă voi duce în pustiul popoarelor, şi 
acolo ju-decamă-voi cu voi faţă în faţă.—
Dumnezeu îi va aduce într-o stare de despărţire de 
lume şi de ostracizm şi prigonire din partea masselor 
revoluţionare şi anarhiste, si va judeca faţă în faţă cu 
biserica după nume, pentruca să părăsească răul şi 
idolatria. 
20:36. Cum m-am judecat cu părinţii voştri în 
pustiul pământului Egiptului, aşa mă voi judeca 
cu voi, zice Iehova, Domnul.—Precum a făcut el cu 
evreii în timpul lor de cercetare în pustiul Sinai. 
20:37. Şi vă voi trece pe sub toiag, şi vă voi aduce 
înlegăturile legământului.—Dumnezeu va cauza 
trecerea poporului Său, pe toţi acera care nu sunt cu 
totul lipsiţi de Spiritul sffint—„Turma cea Mare" din 
bisericile nominale —sub toiagul pedepsei pentru aşi 
reîncepe credincioşia lor fată do votul lor de 
consacrare. 
20:38. Voi deosebi dintre voi pe cei răscnlători, şi 
pe cei ce se abat de la mine; pe aceştia îi voi scoate 
din pământul în care locuese, şi nu vor re-ntra în 
pământul lui Israel; şi veţi cunoaşte că eu sunt 
Iehova.—El va îngădui să  vie   împrejurări   de   
prigonire  din  partea   Socialiştilor, revoluţionarilor,   
sindicaliştilor,   nihiliştilor   şi   anarhiştilor in contra 
persoanelor cari mărturisesc „creştinismul", dar --
numai cu buzele [„religiunea ce a băgat lumea în 
strâmtorare"], aşa încât oricine nu va avea Spiritul 
sfânt va fi silit să renunţe la pretenţiunea sa ipocrită 
de a fi creştin şi va ieşi din starea de plâns [pământ] 
în care se vor afla adevăraţii  creştini.   Clasa aceasta 
izgonită,  fiind cu  totul „de pe pământ, 
pământească", nu va intra în faza spirituală a 
Regatului. 
20:39. Şi voi, casă â lui Israel, aşa zice Iehova, 
Domnul: mergeţi de serviţi fiecare idolii săi, şi de 
acum înainte, de nu voiţi să mă ascultaţi! dară un 
mai profanaţi numele meu cel sfânt cu darurile 
voastre şi cu idolii voştri.—Lăsaţi-i deci pe cei ce 
voesc să-şi servească idolii lor; ei însă nu se vor mai 
asocia cu copii lui Dumnezeu, şi nici nu vor mai 
purta pe nedrept numele lui Christos, nici nu vor mai 
spurca numele sfânt al lui Dumnezeu sau al Bisericei 
Sale cu prezenţa şi cu obiceiurile lor. Dacă Domnul 
este Dumnezeu, urmati-1 pe dânsul; dacă este Baal, 

atunci urmati-I pe Baal. 
20:40. Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele 
înăl-timei lui Israel, zice Iehova, Domnul, acolo 
mă va servi toată casa Ini Israel în ţară, acolo mă 
voi plăcea întru ei, şi acolo voi cere darurile 
voastre, şi prinoasele darurilor voastre cu toate 
lucrurile cele sfinte ale voastre.— Dumnezeu 
răneşte ca să vindece. In adevărata înălţime, adică 
Regatul lui Dumnezeu care este acuma aproape, şi 
care-i plănuit pentru fericirea şi restitutiunea omului, 
toţi cei ce sunt într-adevăr ai lui Dumnezeu îl vor 
servi, unii în faza spirituală a Regatului, alţii în cea 
pământească. (Mal. 3:3,4) Dumnezeu va primi acolo 
pe toţi cei ce vor voi:  „Şi Spiritul şi Mireasa zic:  
Vino!.....  şi ori cine doreşte, să vie ca să ia apa vieţii 
în dar." (Apoc. 22:17) Dumnezeu va primi acolo 
jertfele lor de consacrare sinceră, cea mai bună şi cea 
dintâiu din jertfele şi din toate averile lor, atunci 
sfinţite, prin înrâuririle Regatului Iubirii.  
20:41. Plăcea-mă-voi între voi, ca întru miroasele 
cele plăcute ale voastre, când vă voi scoate dintre 
popoarele, şi vă voi aduna din ţările în care sunteţi 
împrăştiaţi; şi mă voi sfinţi în voi înaintea 
popoarelor.—Dumnezeu va primi străduinţele 
[tămâia] cele mai bune ale inimei lor când El îşi va 
strânge copii—copii Săi spirituali şi copii Săi 
pământeşti—din temniţa morţii, şi din umbrele întu-
necoase  ale păgânizmului din întreaga lume.  Atunci  
se va vedea din partea tuturor idolatrilor pământului, 
orbiţi de Satan, că Dumnezeu este sfânt, sfinţit în 
copii Săi. 
20:42. Şi veţi cunoaşte că eu sunt Iehova, când vă 
voi aduce în pământul lui Israel, în pământul, 
pentru care am ridicat  mâna  mea,  jurându-mă,  
că-1  voi  da  părinţilor voştri.—Copii lui 
Dumnezeu,  cari nu 1-au cunoscut aşa precum este, îl 
vor cunoaşte   atunci   ca   pe   Dumnezeul Dreptăţii, 
înţelepciunii, Iubirii şi Puterii, când vor îi aşezaţi în 
Regat—în oricare fază ar fi să ajungă—Regatul a 
cărui fază pământească Dumnezeu a promis-o 
vrednicilor din vechime (Psa. 45:16), şi a cărui fază 
cerească El s-a legat prin legământ s-o dea clasei 
spirituale din Veacul evangheliei.—Evr. 11:40. 
20:43. Şi acolo vă veţi aduce aminte de urmările 
voastre, şi de toate laptele cu cari v-aţi spurcat; şi 
vă veţi desgusta de voi- înşi-vă pentru toate relele, 
câte le-aţi făcut.—Atunci cei ce nu 1-au iubit pe 
Dumnezeul Iubirii precum ar fi trebuit îşi vor aduce 
aminte de căile lor de mai -nainte şi se vor desgusta 
de cele ce au făcut în contra unei astfel de Iubire 
divină. 
20.44. Şi veţi cunoaşte, că eu sunt Iehova, când vă 
voiu face acestea pentru numele meu, nu după 
urmările voastre cele rele, nici după faptele 
voastre cele stricate, casă a lui Israel, zice Iehova, 
Domnul.—Cu umilinţă, cu mulţumită şi cu 
gratitudine ferbinte şi cu iubire vor cunoaşte că 



Taina  împlinită 

 

234

 

Iehova, care este Iubire (l Ioan 4:8), s-a purtat faţă de 
ei cu indulgenţă pentru îndeplinirea scopurilor Sale 
sfinte, şi nu după cum ar îi cerut Dreptatea pentru 
căile lor. 
20:45,46. Şi a- fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre 
miazăzi, şi picu-ra-ţi cuvântul spre miazăzi, şi 
profeţeşte asupra pădurei din câmpul de 
miazăzi.—Cuvintele lui Ezekiel se întorc ia-răş la 
nimicirea ameninţătoare a Ierusalimului—a Creşti-
nătăţii. Pastorul Russell trebuia să vorbească din 
punctul de vedere dumnezesc [miază-noapte] asupra 
mulţimii [arborii pădurei] din faza pământească 
[mează-zi] a Regatului lui Dumnezeu, stabilit odaia 
ca o imitaţie amăgitoare. Ierusalimul 
[ecleziasticizmulj se afla într-o direcţiune sudică 
[aparţinând celor pământeşti] din punctul de vedere 
al Profetului. 
20:47. Şi zi pădurei de cătră miazăzi: ascultă 
cuvântul Iui Iehova! Aşa zice Iehova Domnul: 
iacă, voi aprinde foc în tine, care va mistui în tine 
tot arborele verde, şi tot arborele uscat; flacăra 
arzătoare nu se va stinge; ci toată faţa pământului 
de la miazăzi si până la miazănoapte se va arde de 
ea.—Dumnezeu a permis ca în 1914 să se aprindă 
incendiul cel mare şi de nestâns al războiului de 
astăzi, al revolutiunii şi anarhiei ce va să vie. Cei 
drepţi [arborii verzi], şi cei nelegiuiţi [arborii uscaţi] 
vor suferi la fel în încercările grele ale timpului de 
strâmtorare. Toţi cei de pe pământ, pământeni [de la 
miază-zi, faza pământească a Regatului], cari însă 
pretind şi revendică a fi din faza spirituală, a avea 
Spiritul sfânt [să privească spre miază-noapte], faza 
spirituală, vor fi arşi ca neghina care se arde după 
strângerea grâului în grânarul Ceresc.— Mat. 13:30. 
20:48. Şi toată carnea va vedea, că eu Iehova am 
a-prins-o; nu se va stinge.—întreaga omenire va 
înţelege înainte de trecerea timpului de strâmtorare că 
„lucrarea cea înfricoşată este de la Iehova. 
20:49. Atuncea zis-am: Vai, Iehova, Doamne! Ei 
îmi zic: Omul acesta au nu vorbeşte în 
parabole?—Poporul ecle-ziasticizmului, amăgit de 
cler, nu e în stare să priceapă învăţăturile Pastorului 
Russell privitoare la strâmtorare, sau să primească 
punctul de vedere divin. 

 
„Sunt mari adevăruri ce corturi mândre-şi fac  

Afară de-a noastră cetate, şi deşi abia întrezărită 
In albul zilei, arăta-se-vor  

Când mări-se-va lumina-n zi desăvârşită." 
 

 
 
 

 
 
 

 
EZEKIEL 21.  

 
SABIA ÎNTREITĂ 

21:1,2. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Finl omului, îndreaptă-ţi faţa spie 
Ierusalim, şi picură-ţi cuvântul spre locurile cele 
sfinte, şi profeţeşte asupra pământului Iui 
Israel.—Domnul a tras sabia în contra Ierusalimului, 
şi a ascutit-o şi i-a făcut vârf de mânie. (21-1-17) 
Regele Babilonului [Satan] întrebuinţează vrăjitoria 
cu privire la calea pe care trebue să aducă sabia 
asupra Ierusalimului; dar jidovii îşi bat joc de astfel 
de metodă (21:18-24); însă coroana evreească are să 
fie răsturnată. (21:25-27) Ammonitii [credincioşii 
lumeşti] vor fi trecuţi prin sabie.—21 :28-32. 
21:3. Zi pământului lui Israel: aşa zice Iehova; 
iacă, eu sunt impotrivă-ţi, şi voi scoate sabia mea 
din teaca ei, şi voi stârpi din tine şi pe cel drept şi 
pe cel nelegiuit.— Dumnezeu este împotriva 
creştinătăţii; a scos împotriva ei atât armele literale 
de război, cu vărsare de sânge şi revolutiune, cât şi 
Sabia spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu. (Ef. 6:17) 
El va face ca atât cei drepţi cât şi cei nelegiuiţi să 
moară în timpul strâmtorării, şi prin Cuvântul Său el 
va aduce astfel de împrejurări ca toţi nelegiuiţii ce 
mărturisesc că sunt creştini să părăsească orice 
pretenţiune la creştinism, şi cei drepţi să „easă dintr-
însul" (Apoc. 18:4), ca să fie strânşi ca grâu în 
grânarul ceresc. 
21:4. Fiindcă voiesc să stârpesc din tine şi pe cel 
drept şi pe cel nelegiuit, de aceea sabia mea va fi 
scoasă din teaca ei împotriva a toată carnea de la 
miază-zi şi până la miază-noapte.—Tunul, puşca, 
gloanţele, bombele, obuzele şi torpilele se vor 
întrebuinţa şi îndrepta în contra întregei omeniri, 
începând de la cei de pe pământ [de la miază-zi], 
până la cei ce au Spiritul sfânt [de la miază-noapte]. 
Cuvântul lui Dumnezeu va fi scos afară din teaca 
misterului şi va arăta pe faţă însemnătatea acestei 
strâmtorări, şi că ea va fi pentru toţi. 
21:5- Şi va cunoaşte toată carnea, că eu, Iehova, 
am scos sabia mea din teaca ei; ea nu se va mai 
întoarce într-însa.—Toată lumea va şti că 
strâmtorarea a venit din partea lui Dumnezeu, şi că 
înfăptuirea ei este un lucru sigur. 
21:6. De aceea tu, fiul omului, suspină, până se vor 
sparge rărunchii in tine; suspină cu amar înaintea 
lor.—Pastorul ftussell şi poporul Adevărului au 
purtat ca o sarcină, grea pe inima lor această vestire a 
viitoarei nenorociri asupra creştinătăţii. 
21:7. Şi când îţi vor zice: ,De ce tu suspini?" Voi 
răspunde: „Pentru ştirea; căci vine, şi toată inima 
se va topi, toate mâinele se vor muia, toate 
spiritele se vor întuneca, şi toate genunchile vor 
ajunge ca apă; iacă vine, şi se face! zice Iehova, 
Domnul.—Pentrucă sunt aproape zilele când şi cel 
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mai tare se va cutremura. 
21:8,9. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, profeţeşte, şi zi: aşa zice 
Iehova: zi: sabia, sabia se ascute, şi se oţeleşte.—
Arme moderne de distrugere vor fi aduse Ia o 
eficacitate până atunci necunoscută, precum este 
Sabia spiritului în mâinele membrilor „picioare" a lui 
Christos.—Isa. 52:7. 
21:10. Se ascute spre junghiere. Se oţeleşte, ca să 
lucească; un gemăt se scânteiază, un biciu cu 
văitare, ce dispreţueşte  tot lemnul!—Armele 
războiului  vor face  im măcel   groaznic  printre   
oameni;   şi  Sabia   Spiritului,   Cuvântul lui 
Dumnezeu, va face ca milioane să se lapede de 
creştinizm. Ea luceşte în flăcări de lumină ce 
reflectează de la Soarele răsărit al Dreptăţii, care 
prevesteşte turburare şi nenorocire pentru inimicii săi 
idolatri.  Cine s-ar putea bucura de strâmtorare? Nu 
poporul Domnului! Pentrucă ea prevesteşte   
zdrobirea   puterii   [toiagului]   tuturor     acelora ce-
şi zic c-ar fi pe partea Fiului lui Dumnezeu, 
dinpreună cu toate aşezămintele lor. 
21:11. Şi Iehova a dat-o să se oţelească, ca să se ia 
în mână; ascuţitu-s-a şi oţelitu-s-a sabia aceasta, 
pentru a o pune în mâna celui ce va ucide.)—
Strălucitoare şi ascuţită, ea este dată ca să fie învârtită 
de mâna unor omorî-tori dibaci. 
21:12,13. Strigă, şi vaită-te, fiul omului! căci 
asupra poporului meu este ea, asupra tuturor mai 
marilor lui Israel; groazele săbiei acesteia 
suprinde-vor pe poporul meu, de aceea bate-te 
peste şolduri. Căci spre cercare se trimite; si ce, 
dacă sceptrul, cel a-tot-dispreţuitor, va peri, zice 
Iehova, Domnul?—Nimicirea prin armele războiului 
şi prin Cuvântul lui Dumnezeu va veni asupra 
„poporului meu" [mărturisit], asupra întregului cler 
[„mai marii"]. Groaza va pune mâna pe creştinătate. 
 

DE DOUĂ ORI TREI ŞI VÂRFUL 
21:14. De aceea tu, fiul omului, profeţeşte, şi 
loveşte cu o mână în cealaltă, şi îndoeşte sabia, şi 
înteieşte sabia celor ucişi; aceasta-i sabia ucisului 
celui mare, care va străbate până în măruntaiele 
lor.—Pastorul Russell avea, să dea expresie mâniei 
celei din urmă a lui Dumnezeu. Nimicirea va fi de o 
asprime de trei ori dublă—în război, revoluţie şi 
anarhie. Sabia Spiritului avea să fie mânuită de 
Pastorul Russell de trei ori dublă, în cele 6 volume 
ale sale Studii în Scripturi. Armele nimicirii vor 
urmări pe mai marii pământului, pătrunzând în toate 
locurile lor cele mai tainice. Sabia Spiritului va căuta 
pe toţi stăpftni-torii moştenirii lui Dumnezeu (l Pet. 
5:3), adică clerul, arătând lumei ideile lor cele mai 
ascunse, potrivnice lui Dumnezeu şi planului său. 
21:15. Pus-am sfâşiere de sabie în toate porţile lor, 
ca să se topească toată inima, şi să se prăpădească 
mulţi; vai, făcutu-s-a să fulgere, ascuţitu-s-a 

pentru ucidere.—Vârful săbiei în contra 
ecleziasticizmului, dând pe faţă adevărata sa natură şi 
cădere apropiată, este expunerea prezentă a 
profeţiilor Apocalipsului şi ale lui Ezekiel. Este o 
iluminaţie a întregului sistem babilonic, înfăşurat 
veacuri de-a-rândul în misterul tipic şi simbolic. Cu 
plăcere ar fi nimicit clerul aceste două cărţi ale 
Bibliei, dacă ar fi ştiut ceeace se învaţă în ele! 
21:16. Intăreşte-te, sabie! Loveşte în dreapta, în 
stânga, ori unde se va îndrepta ascuţişul tău.—Ori 
unde şi-ar întoarce faţa Pastorul Russell sau poporul 
Adevărului ca să meargă, aceasta se face cu voiţa şi 
autorizaţia Domnului. 
21:17. Şi eu voi lovi cu o mână în cealaltă, şi-mi 
voi săvârşi mânia mea; eu, Iehova, am vorbit.—
Dumnezeu îşi va arăta mânia şi îşi va săvârşi furia 
asupra ecleziasticizmului. 
21:18, 19. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: şi tu, fiul omului, fă-ţi două căi, prin cari 
să străbată sabia regelui Babilonului; amândouă 
căile să plece din o ţără. Şi fă-ţi un semn; fă-I la 
intrarea căei către cetate.—Erau două căi pe cari 
armele războiului, revoluţiunii şi anarhiei puteau să 
lovească. Pe fiecare cale lovitura avea să vie de la 
Satan, regele anarhiei. Aceasta avea să vie din Ribla, 
„crucile drumurilor". Ribla înseamnă „pustiit". de la 
1878 au „rămas pustiite" (Mat. 23:38) bisericile lu-
meşti, iar de la 1914 guvernele lumeşti sunt supuse 
pustiirii prin Sabia Spiritului şi prin arme trupeşti. 
21:20. Fă-ţi o cale, prin care să vină sabia la 
Rabba a fiilor lui Ammon, şi alta în Iuda asupra 
Ierusalimului celui întărit.—Sabia va merge la 
răsărit de Iordan în contra ammoniţilor (Amos 1:14; 
Ier. 49:2), sau la apus de Iordan, drept spre Ierusalim; 
ea va lovi Turma [Rabba] cea Mare (Apoc. 7:9) a 
„soţilor de călătorie" (Psa. 45:14) [ammoniţii], sau va 
lovi direct şi va veni mai întâi asupra creştinătăţii 
[Iuda], şi tocmai asupra ecleziasticizmului—poporul 
„distins", „închis" excluziv, superior şi până acuma 
atât de bine scutit de orice nenorocire. 
21:21. Căci regele Babilonului stă la răspântia 
căilor, la capătul amânduror căilor ca să-i dea cu 
bobii; el scutură săgeţile, întreabă pe serafimi, şi 
caută ficatul.—Puterile ce vor zdrobi creştinătatea 
sunt în totul sub înrâurirea şi conducerea spiritelor 
rele—după cum se arată prin aruncarea de săgeţi 
asupra celor două cetăţi, prin consultare de idoli 
[teorii], şi prin căutarea în ficat [spiritizm], prin 
diferite tălmăciri. Diavolul aruncă vorbe amare 
[săgeţi] (Psa. 64:3), întreabă de sfat duhuri rele 
[chipuri] şi până şi în împotrivirea sa faţă de 
Dumnezeu el este condus de propriile sale tălmăciri 
ale Scripturii.—Mat. 4:6; 2 Cor. 11:14. 
 

ACEASTA NU SE VA CREDE 
21:22. La dreaptă-i stă sorţul pentru Ierusalim, ca 
să îndrepteze asupră-i berbecii, să îmbărbăteze la 
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ucidere, să ridice strigătul de alarmă, să 
îndrepteze berbecii asupra porţilor, să ridice 
valuri, şi să zidească întăriri.—Dovada Scripturilor 
arată că duhurile cele rele au îndrumat ca mişcarea 
revoluţionară şi anarhistă să purceadă mai întâi la 
nimicirea creştinătăţii. Ex-farul Rusiei era spiritist, şi 
ţinea medii pentru consulaţiuni. Kaiser-ul Wilhelm al 
Germaniei, cu ani înainte de marele război, se ţinea 
de călăuzirea unui demon care îi vorbea pe ascuns, 
îndemnân du-1 la calea de fată. Un număr 
surprinzător de oameni însemnaţi consultă medii 
spiritiste. Vocea spiritelor a fost pentru război, prin 
toate mijloacele ce se pot inventa o naţiune în contra 
altera, destinat însă ca tot aşa de efectiv să 
pricinuiască şi pustiirea ecleziasticizmului. 
21:23. Dară aceasta fi-va o vrăjitorie deşeartă în 
ochii acelora, cari au jurat jurăminte mincinoase; 
dară el le va aduce aminte de necredincioşia lor, 
ca să fie pinşi.— In ochii acelora cari au jurat 
supunere zeului ecleziasticizmului, tatăl minciunilor, 
această prezicere adevărată despre căderea naţiunilor 
se va părea că este o aşteptare greşită—după cum s-a 
părut şi tuturor celor mari ai creştinătăţii. Ei au crezut 
că acest război va fi ca alte războaie. Insă sfârşitul 
veacului [lumii] a sosit; şi fără-de-legile 
ecleziasticizmului nu vor rămânea multă vreme 
nepedepsite. 
21:24. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: 
pentrucă v-am amintit necredincioşia voastră, 
descoperind fără-de-legile voastre, de s-au vădit 
păcatele voastre in toate faptele voastre; pentru-că 
v-a adus aminte, zic, fi-veţi prinşi cu mâna.— 
Universala scormonire de gunoi din partea 
socialiştilor, anarhiştilor, a scriitorilor de reviste, a 
supraveghetorilor şi reformatorilor sociali, a făcut ca 
l-ără-de-legile uitate ale creştinătăţii să fie din nou 
amintite, şi păcatele ei descoperite, aşa că nu mai este 
departameut—comercial, financiar, politic sau 
religios—în care să nu iasă la iveală paşii săi plini de 
păcate. Dumnezeu a voit ca aceste lucruri să fie 
arătate pentru ca dânsa să fie prinsă în flagrant-delict. 
21:25. Şi tu, domn fără-de-lege şi nelegiuit al lui 
Israel, a căruia zi a sosit, fiindcă fără-de-legea ta 
ajuns-a la culmea ei.—Domnul nelegiuit şi fără-de-
lege al evreilor era Zedechia, ultimul lor rege. (A 
248; Z-04-343) Antitipul este clasa trufaşă a bisericii, 
clerul, care pângăreşte Templul sfânt al lui 
Dumnezeu, Biserica, Corpul lui Christos, cu 
învăţături drăceşti U Tim. 4:1), tot aşa de nelegiuiţi în 
ochii lui Dumnezeu precum au fost şi prototipii lor, 
scribii, doctorii şi farizeii, cu pretenţiiinile lor 
ipocrite la sfinţenie. Timpul lor a sosit, şi nelegiuirea 
din Casa fiilor lui Dumnezeu va avea un sfârşit. 
21:26. Aşa zice îehova, Domnul: să i se scoată 
diadema, şi să i se ia coroana! Aceasta nu va mai fi 
cum a fost; înalţă pe cel umilit, şi umileşte pe cel 
înălţat.—Aşa zice Atotputernicul Dumnezeu: Să i-se 

scoată mitra [tradus rău: „diademă"]. Mitra era o 
legătoare de „in" pe frunte, tipifi-când dreptatea lui  
Christos, presupusă a fi în  gândurile clerului, însă în 
adevăr în ei, luaţi ca clasă, nu era mai muJt din 
adevăr decât în nişte morminte văruite.  (Matei 
23:27) Regele purta pe capul său o coroană de aur, ce 
era ţinută de o mitră de pânză albă de in.  (A248;  
B76, 79; Z-98-359) Clerul, stăpânitorii prin asuprire 
ai moştenirii lui Dumnezeu, s-au încoronat cu 
cârmuirea pământului, în persoana papei şi în dorinţa 
generală a preofimii de a conduce afacerile  
oamenilor,  o  domnie  aşezată pe dreptatea [mitra] 
lor presupusă. Această criză mare nu va fi ca punerea 
meutală a ecleziasticizmului în cele din urmă scaune 
cum s-a făcut în veacurile trecute. Massele 
revoluţionare şi anarhistice de jos se vor înhaţă la 
putere în timpul de turburare şi clerul mândru va îi cu 
desăvârşire înjosit.— Mat. 23:12. 
21:27. O voi răsturna, o voi răsturna, o voi 
răsturna, şi nu va mai sta, până ce nu va veni 
acela a căruia este dreptul; şi acestuia o voi da.—
Prin război, revolutiune şi anarhie Dumnezeu va 
răsturna de trei ori creştinătatea, până când Christos 
cu mare putere va lua coroana şi va conduce afacerile 
pământeşti. 
21:28. Şi tu, fiul omului, profeţeşte, şi zi: aşa zice 
îehova, Domnul, de fii lui Amon, şi de batjocura 
lor; da, zi: sabia, sabia este scoasă, oţelită pentru 
sfâşiere, ca să nimicească fulgerând.—Nici chiar 
creştinii mărturisiţi cari nu se sfiesc a spune că ei sunt 
cu totul lumeşti nu vor scăpa, pentrucă războiul, 
revolutiunea şi anarhia vor cuprinde pe toate 
clasele—„sabia este scoasă"—pentru ca să 
nimicească şi pe cei lumeşti. 
 21:29. Pe când ei văd pentru tine vrăjitorii 
deşerte, pe când ei dau în ştire pentru tine 
ghicitorii mincinoase, eşi, sabie, de te pune pe 
grumazul celor ucişi, acelor fără-de-lege, cărora 
le-a venit ziua; căci fără-de-legea lor a ajuns la 
culme.—Nimicirea va veni tocmai atunci când 
înţelepţii lumii se vor lăuda că ea nu poate veni. 
21:30. Oare voi întoarce-o în teaca ei? Te voi 
judeca în locnl, unde ai fost tăcut, in pământul 
obârşiei tale.—Tulburarea nu se va linişti—sabia nu 
„se va întoarce în teaca ei"; pentru că Dumnezeu va 
osândi şi pe creştinii lumeşti pedepsindu-i şi făcându-
i să, se întoarcă, la starea unde e; totdeauna de fapt au 
fost. 
21:31. Şi voi vărsa asupră-ţi mania mea;  voi sufla 
asupra-ţi focul aprinderii mele, şi te voi da în 
mâini de oameni înfuriaţi, maiştri in 
stricăciune.—Dumnezeu îşi v vărsa mânia sa asupra 
mărturisiţilor creştini lumeşti, va sufla asupra lor 
suflările înfocate ale războiului, revolu-ţiunei şi 
anarhiei. Ei vor fi lăsaţi pe mâinile unor soldaţi 
răzvrătiţi, brutali, violenţi, fără milă, pricepuţi în 
meşteşugurile măcelului, învăţaţi de teutoni, şi de 
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aliaţi, să cunoască eficacitatea instrumeutelor 
nimicitoare. Sabia Spiritului, Cuvântul lui 
Dumnezeu, va fi deasemenea în mâinile celor 
consacraţi, în aparenţă cruzi, ajungând prin puterea 
lui Dumnezeu dibaci în întrebuinţarea ei cu un efect 
izbitor. 21:32. Vei ajunge de hrană focului; sângele 
tău se va vărsa pe pământ, şi nu-şi vor mai aduce 
aminte de ti căci  eu,  Iehova,   am  voibit.—
Instituţiunile  pedepsite Dumnezeu vor fi hrană 
pentru focurile anarhiei sângeroase şi vor fi date 
uitării. Războiul este oala topitoare a ecle-
ziasticizmului. 

 
Frumoase sunt mâinile ce necurmat 

 Fac tot ce-i bun, şi nobil şi adevărat, 
Câtă-i ziua de lungă cu sârg neîncetat;  

 Şi mândre-s feţele ce pot reda 
 

Lumina spiritului ce-i dulce aşa, 
 Şi puţin îi pasă de-i frumos sau ba; 

Dar mândre iară seamăn pentru Tatăl ceresc  
Sunt sufletele scumpe ce dreptatea iubesc. 

 
 
 

ZEKIEL 22. 
OALA TOPITOARE A RĂSBOIULUI 

22:1-4. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând; şi tu fiul omului, au doară vei pedepsi? Au 
vei pedepsi cetatea sângiuirilor? Deci fă-o să ştie 
toate urâciunile ei; şi zi: aşa zice Iehova, Domnul: 
cetate, ce verşi sânge în mijloc, grăbindu-ţi timpul, 
şi care faci idoli, spurcându-te; fă-cutu-te-ai 
vinovată prin sângele, ce ai vărsat; spurcatu-te-ai 
cu idolii tăi, ce ai făcut; şi apiopiat-ai sfârşitul 
zilelor tale, şi ai ajuns până la capătul anilor tăi; 
de aceea făcutu-te-am ocară popoarelor. Şi de 
batjocură tuturor ţărilor.—In capitolul 22 sunt 
arătate feluritele nelegiuiri din Ierusalim. (22:1-12) 
Osândirea lor este zugrăvită sub chipul unei oale 
topitoare. (22:13-22) Creştinătatea, şi mai ales 
ecleziasticiz-mul, este vinovat de vărsarea de sânge şi 
păgânizm urâ-cios. Aceasta, printr-un procedeu 
firesc, a avut drept urmare o stare care nu mai poate 
dăinui. Izbucnirea prezentă a răului şi a turburării, în 
vederea pretenţiunilor înalte-ale trecutului, a făcut ca 
creştinătatea păgânizată, să ajungă de proverb printre 
popoarele păgâne.—D72. 
22:5. Şi cele aproape şi cele departe de tine îşi vor 
bate joc de tine, cea spurcată cu numele şi plină de 
turburare.— Necredincioşii, atât în lăuntru cât şi în 
afară de ţările „creştine" îşi bat joc de 
„creştinătate"—care e murdărită şi plină de certe, 
avariţie, egoism, hoţii şi toate relele imaginare, 
morale şi altfel. 
22:6. Iacă mai marii lui Israel fost-au în tine, ca să 
verse sânge, fiecare după puterea sa.—Toţi 

conducătorii creştinătatei în mania lor pentru războiu, 
au întrebuinţat orice Putere pentru ca să încurajeze 
vărsarea de sânge. Conducătorii spirituali, prin 
învăţături greşite, au nimicit nădejdea sufletească a 
milioane de oameni.—Luca 11:52. 
22:7. In tine dispreţuescu-se şi părintele şi muma; 
în mijlocul tău se fac asupriri străinului; în tine 
înşeală-se şi orfanul si văduva.—Ei au tratat 
nedrept clasele în nevoe de ajutor. Spiritualiceşte ei 
au dispreţuit pe Tatăl Indurării şi Legământul său de 
Har şi au asuprit pe acei ce sunt peregrinii şi străinii 
săi în lume.—l Pet. 1:1. 
22:8. Tu dispieţueşti lucrurile mele cele sfinte, şi 
profanezi sabatele mele.—Ei au dispreţuit 
învăţăturile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu, cu 
privire la ziua a şaptea de odihnă milenară, şi au 
încercat îndreptare prin fapte şi nu prin credinţă.  
22:9. In tine sunt bărbaţi vorbitori de rău, spre 
vărsai de sânge; în tine se mănâncă în munţi; în 
mijlocul tău se fac desfrânări.—In biserici sunt 
bârfitori, vorbitori de rău, asasini de nume bun. In ele 
se află unii ce se ospătează la mesele demonilor (l 
Tim. 4:1; l Cor. 10:21), ca domni sau conducători ce 
stau în fruntea naţiunilor; aceştia doresc legătura 
nelegiuită dintre biserică şi stat. 
22:10, 11. In tine se desvăleşte goliciunea 
părintelui; în tine umilesc pe cea necurată prin 
firea ei; unul face urâciuni cu femeea aproapelui 
său, şi cel-lalt spurcă cu des-frânare pe nora sa; 
un altul umileşte în tine pe soră-sa, pe fiica 
părintelui său,—Ei nu numai că au făcut state-
biserici în toate direcţiile posibile, ci în nenumărate 
rânduri s-au făcut vinovaţi de imoralităţi sexuale. 
22:12. In tine se ia daruri pentru vărsare de 
sânge; se ia dobânda şi mai mult decât s-a dat, şi 
tu cauţi câştig de la aproapele tău, apăsându-1, şi 
mă uiţi pe mine, zice Iehova, Domnul.—Ei au 
întrebuinţat darurile lui Dumnezeu pentru scopuri 
rele, la omorîrea sfinţilor martiri ai lui Dumnezei, ei 
au întrebuinţat tot felul de mijloace de restrângere 
pentru stoarcerea aproapelui lor. Toate acestea ei le-
au făcui fiindcă 1-au uitat pe Dumnezeu. 
22:13. Iacă, de aceea bătut-am din mâini pentru 
câştigul tău cel nedrept, ce ţi-ai făcut, şi pentru 
sânginrile ce sunt în mijlocul tău.—Dumnezeu a 
arătat semne vădite de mânie în contra ipocriziei 
ecleziasticizmului şi în contra spiritului său de omor. 
22:14. Inima ta putea-va să se ţină? fi-vor tari 
mîinele tale, în zilele, în cari voi lucra împotrivă-
ţi? Eu, Iehova, am vorbit, şi voi face.—In faţa unei 
conştiinţe abuzate inima trebue s-o părăsească şi 
puterile să-i slăbească, în zilele când Dumnezeu va 
avea de a face cu nelegiuirile fi. 
 21:15. Te voi împrăştia printre popoare, şi te voi 
risipi prin ţări, şi voi mistui din tine necurăţenia 
ta.—Ea va fi pângărită, profanată şi nimicită în văzul 
tuturor neamurilor  de pe pământ. 
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22:17, 18. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, ajuns-a pentru mine casa lui 
Israel ca sgură de argint.—Ecleziasticizmul, clerul 
şi mirenii la fel, au ajuns pentru dreptul şi sfântul 
Dumnezeu ca lepădătura unor metale inferioare într-
un cuptor de foc de întristare; ei sunt sgura Turmei 
Mari [argint]. (Ier. 6:30) Metalele inferioare tipifică 
gradul de natură pământească; aramă [desăvârşire 
omenească], cositor [neghină, născută din păcat], fer 
[putere sălbatecă pământeasă], şi plumb [păcat, fără-
de-lege]. 
22:19. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: 
pentrucă voi toţi aţi ajuns sgură; iacă, de aceea vă 
voi aduna în mijlocul Ierusalimului.—Dumnezeu 
va aduna popoarele stricate şi naţiunile creştinătăţii. 
22:20. Precum se adună în topitoare argiutul, 
arama, ferul, plumbul şi cositorul, ca să sufle focul 
asupră-i, să le topească; aşa în mânia mea şi în 
aprinderea mea vă voi aduna, vă voi pune acolo, şi 
vă voi topi.—Această mare adunare de oameni şi de 
umbre de înjosire vor fi strânse la un loc ca într-un 
cuptor în care se topesc metalele, unde Dumnezeu va 
lăsa ca turburări nedescrise să-i năcăjească; şi acolo îi 
va părăsi El. 
22:21. Da, vă voi aduna, şi vă voi sufla asupra 
voastră cu focul mâniei mele, şi vă veţi topi într-
însnl.—Ei se vor topi în ce priveşte inima şi sufletul 
în năcazurile aspre1 ale mâniei Sale. 
22:22. Precum argintul se topeşte în topitoare, aşa 
vă veţi topi într-însnl; şi veţi cunoaşte, că eu 
Iehova am vărsat mânia mea asupra voastră.—-
Precum marea mulţime ca copii concepuţi de spiritul 
lui Dumnezeu au suferit cu milioanele, astfel se va 
întâmpla clerului şi mirenilor ce mărturisesc un 
creştinism fără duh. 
22:23, 24. Şi a mai fost cătră mine Cuvântul lui 
Iehova, zicând: Fiul omului, zi-i: tu eşti un 
pământ ce nu s-a curăţit, si peste care n-a plouat 
în ziua mâniei.—Creştinătatea în timpul acesta de 
turburare va fi fără ploaia curăţitoare-şi 
împrospătătoare a Cuvântului lui Dumnezeu. 
22:25. In el ecte o conjurare de profeţi; ei sunt ca 
un leu, ce mugeşte şi sfâşie prada; ei au înghiţit 
suflete, au luat avuţii şi lucruri preţioase, şi au 
înmulţit văduvele lui în mijlocul lui.—In sînul 
clerului este o conjurare împotriva Adevărului: 
„Federaţiunea [aşa numitelor] Biserici Creştine", ca 
un leu răcnind va sfâşia în bucăţi pe poporul Ade-
vărului prezent, va omorî pe mulţi, şi va face ca cei 
slabi să-şi piardă vieţile spirituale. Ei vor să ia şi să 
nimicească literatura ce conţine adevărul preţios al 
Bibliei. Prin îndemnarea oamenilor la război preoţii 
au făcut milioane de văduve. 
22:26. Preoţii lui au silnicit legea mea, şi au 
profanat lucrurile mele cele sfinte; n-au făcut 
deosebire între sfânt şi profan, şi între curat şi 
necurat ei deosebire n-au făcut. Şi şi-au ascuns 

ochii lor de la sabatele mele; aşa m-au profanat în 
mijlocul lor.—Preoţii romano-catolici—şi nu mai 
puţin clerul protestant—au vătămat Legea Iubirii 
dumne-zeeşti; ei au pângărit adevărurile lui 
Dumnezeu cu învăţături păgâne; ei n-au arătat nici o 
deosebire între cei curăţiţi prin sângele lui Christos şi 
cei ce sunt încă în păcatele lor; «i au negat învăţătura 
Bibliei despre Mileniu (Apoc. 20:2, 7); ei au ascuns 
odihna Sabatului de îndreptare prin credinţă, şi au 
încurajat un sistem de a apuca parale pentru pocăinţă 
şi slujbe pentru păcat, şi pomeue, ce descreditează şi 
profanează numele lui Dumnezeu. 
22:27. Mai marii lui sunt în mijlocul lui ca nişte 
lupi, ce sfâşia prada, ca să verse sânge, şi să 
piardă suflete.—Ecleziasticii, „lupi în haine de oi" 
(Mat. 7:15), sfâşie prada lor, pe membrii Corpului lui 
Christos, varsă sânge prin prigonire şi nimicesc viaţa 
spirituală—totul pentru ca să câştige parale pentru ca 
să poată urma înainte cu religiunea lor ruşinoasă şi 
pângărită.—Mica 2:9-11. 
22:28. Şi profeţii ei tâncuitu-i-au cu albeală, 
văzând vi-siuni deşerte, şi predicându-le minciuni, 
zicând: Aşa zice Iehova, Domnul; şi Iehova n-a 
vorbit.—Predicatorii Protes-tantizmului au sporit 
întreaga gloată de ecleziastici, iscodind doctrine 
deşerte de evoluţiune şi de critizicm înalt, şi minţind 
poporul dându-i teorii proprii în locul Cuvântului lui 
Dumnezeu. 
22:29. Poporul tarei face apăsări şi săvârşeşte 
răpiri, înşeală pe cel sărac şi pe cel lipsit, şi pe cel 
străin îl asupresc fară drept.—Mirenii Papismului 
şi Protestantizrmilui au asuprit pe cei săraci cu 
spiritul, li-au răpit celor ce aveau nevoe de ajutorul 
lui Dumnezeu şi mângâierea ce aveau, şi i-au apăsat 
pe nedrept pe „călătorii şi străinii" (Evr. 11:13) dintre 
ei. 
22:30. Şi am căutat între ei pe un bărbat care să 
dreagă zidurile, şi să stea în spărturile lor înaintea 
mea pentru ţără, ca să nu o stric; dară n-am 
aflat.—Dumnezeu a făgăduit să nu nimicească 
Sodoma dacă s-ar afla zece oameni drepţi în ea. El va 
căuta să găsească în ecleziasti-cizm pe unul care să 
fie drept în dreptatea lui Christos, pentru ca să dreagă 
spărtura în zidul turmei de ţapi, şi să stea în spărturi 
pentru ca El să nu-1 distrugă: însă nu va găsi nici 
unul! 
22:31. De aceea am vărsat mânia mea asupra lor; 
eu i-am mistuit în focul mâniei mele; şi am 
răsplătit urmările lor asupra capetelor lor, zice 
Iehova, Domnul.—De aceea ec-leziasticizmul este 
destinat peirii. 
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EZEKIL 23 

DOUĂ SISTEME DE BISERICI APOSTATE 
23:1, 2. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, erau două femei, fete ale 
aceleiaşi mume.-Capitolul 23 descrie legătura între 
biserică şi stat a bisericii romano-catolice, zugrăvită 
ca o femee necinstită, Ahola, si a bisericii 
Protestante, soră-sa necinstită, Aholiba, şi nimicirea 
amândurora în timpul marei turburări din partea 
naţiunilor cu cari ele au făcut alianţe. 
23:3. Şi au desfrânat în Egipt; au desfrânat în 
tinereţea lor: acolo au fost strânse ţiţele lor, şi 
acolo a fost atins sînul lor fecioresc.—Amândouă 
aceste biserici au tins în totdeauna spre ideile şi 
rangurile lumeşti, şi chiar din tinereţea lor s-au făcut 
vinovate prin legătura dintre biserică şi stat. 
23:4. Numele lor erau: a celei mai mari: Ahola, şi 
a su-rorei ei, Aholiba, fost-au ale mele, şi au 
născut fii şi fiice. Şi numele lor: Ahola este 
Samaria, şi Aholiba, Ierusalimul.—Numele lor sunt 
însemnate. Ahola înseamnă: ,,Cortul ei propriu." 
Dumnezeu nu se află deloc în ecleziasticizmul papal; 
acesta îşi are tabernacolul său propriu, numit (Fapte 
7:43) „tabernacolul lui Moloch." Satan însuşi 
locueşte în sistemul papal, şi-1 pune în mişcare. 
Aholiba înseamnă: „Cortul meu este într-însa." 
Tabernacolul lui Dumnezeur adevărata biserică, a fost 
mai ales în sînul Protestanţilor. In zugrăvirea aceasta 
desfrânatul ecleziasticizm protestant este numit 
„Ierusalim." Amândouă au avut fii—personalităţi 
înalte—şi fiice—bisericile sectariene. 
23:5. Şi Ahola a desfrânat, fiind a mea, era 
nebună după iubiţii ei, după Asirieni, vecinii 
săi.—Biserica papală se trage din zilele apostolice, 
când dânsa era Biserica Im Dumnezeu [a Mea"]; ea 
însă a căzut în dragoste cu vecinii, cârmuitorii acestei 
vârste brutale, si a umblat după puterea civilă 
vremelnică. 
23:6. Cari erau îmbrăcaţi în vânăt, şi erau 
guvernatori şi dregători, toţi tineri plăcuţi, 
călăreţi, călărind pe cai.-Conducătorii şi diregătorii 
afacerilor lumeşti erau în aparentă credincioşi 
[îmbrăcaţi în albastru, culoarea tipică a credinţei], şi 
păreau a fi după dorinţă atrăgători când era vorba de 
o însoţire cu ei. Ei erau oameni de gândire şi oameni 
de acţiune, călărind bete de filozofii deşarte, iar 
biserica falsă s-a luat după ei. 
23:7. Şi a făcut desfrânările sale cu dânşii, cari 
erau toţi cei mai aleşi ai Asirienilor: şi cu toţi 
acera, după cari în-nebunia, se spurca cu toţi 
idolii lor.—Biserica asociată cu ei pentru câştig şi 
pentru putere lumească, şi-a pus iubirea în ei, în loc 
s-o pue în cele de sus, şi s-a mânjit cu ideile lor 
păgâne. 
23:8. Nici n-a părăsit desfrânările sale din Egipt; 
căci cu ea s-au culcat ei din tinereţea ei, şi-i 

atinseră sinul său cel fecioresc, şi vărsau 
desfrânarea lor peste dânsa.—Ea nu s-a lăsat de 
caracterul ei lumesc nici când a îmbrăţişat asce-
tizmul [stare de pustnic] oriental. 
23:9, 10. De aceea am dat-o în mâinele iubiţilor 
săi, în mâinele Asirienilor, după cari nebunia. 
Aceştia desvălit-au goliciunea ei, luat-au pe fii săi 
şi pe fetele sale, şi pe dânsa o au ucis cu sabie; aşa 
rămas-a cu nume între femei; căci făcut-au 
judecăţi asnpră-i.—Guvernatorii descoperiră starea 
goală şi necurată a Papismului; şi Tătarii, Vandalii, 
Hunii şi Turcii năvăliră de la răsărit cu sutele şi miile, 
şi omo-rîră pe feciorii şi fetele papismului cu sabia 
literală, iar pe copii săi i-au omorât spiritualminte. 
Printre religiunile [femeile] păgâne „creştinătatea" 
papală ajunse o ocară şi poreclă; pentrucă năvălitorii 
au înfăptuit judecata lui Dumnezeu asupra ei. 
 

PÂNGĂRIRIA PROTESTANTISMULUI 
23:11. Şi când soră-sa Aholiba a văzut aceasta, 
stricatu-s-a în nebunia ei şi mai mult decât ea, şi 
în desfrânările ei mai mult decât soră-sa în 
desfrânările ei:—Protestantiz-mul, prin comparaţie, 
îşi avu obârşia în curăţenie, însă mai târziu el 
desvoltă o dragoste neobişnuită după putere vre-
melnică. Chiar mai mult decât papalitatea, dânsul, la 
fiecare neam, a căutat să „alerge după afaceri." 
 23:12. Nebunit-a după asirieni, vecinii săi, 
guvernatori şi dregători, frumos îmbrăcaţi, 
călăreţii călărind pe cai, toţi tineri plăcuţi—Şi 
protestantizmul îşi puse afecţiunile sale în 
popularitatea cu guvernatorii pământului, mari şi 
mici, conservativi, radicali şi revoluţionari. 
23:13-17.   Şi   văzut-o-am   spurcându-se,   
amândouă   un drum având. Dară ea înmnlţia din 
ce în ce desfrânările ei; căci, cum vedea bărbaţi 
zugrăviţi pe pereţi, chipuri de ale  Chaldeilor, 
zugrăviţi cu roş, încinşi   cu   brâie   peste coapsele 
lor, purtând pe capetele lor cununi de felurite co-
lori, şi că toţi semănau a fi fruntaşi, după chipul 
Babilo-nenilor din Chaldea, pământul naşterei 
lor; îndată ce-i zo-ria cu ochii, săi, ea se înnebunia 
după dânşii, şi îndruma după ei trimeşi în 
Ghaldea. Şi Babilonenii au venit la dânsa în patul 
de iubire, şi au spurcat-o cu desfrânările lor, şi ea 
se spurca cu ei; şi după aceea sufletul ei se 
înstrăina de dânşii.—Dumnezeu văzu că ambele 
biserici, atât Papală cât şi  Protestantă,   erau  de   
aceeaş  tendinţă  fată  de  unirea bisericii cu satul, şi 
mai ales Protestantizmul; pentrucă acest din urmă ori 
de câte ori a auzit ceva despre vre-un cineva mare  
din  lume,  chiar  până   la   conducătorii   locali   ai 
comunităţilor celor mai mici rurale, numaidecât s-a 
puSj să-i captureze şi să le dorească influenta şi 
ajutorul lor— şi mai ales banul lor—şi-i învitară în 
mod sistematic să se lege cu o biserică, de tot 
indiferent dacă au rămas sau nu tot lumeşti. oamenii 
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însemnaţi s-au îmbulzit pretutinde-nea atât de  mult 
în bisericile protestante,  încercând să „conducă 
treburile lui Dumnezeu după ideile lor, încât chiar 
rândurile ecleziasticilor şi a sprijinitorilor mai puţin 
însemnaţi ai ecleziasticizmului s-au îmbolnăvit de ei. 
23:18. Când a dat pe faţă desfrânările ei, şi a 
desvelit goliciunea ei, atuncea sufletul meu s-a 
înstrăinat de ea, cum se înstrăinase sufletul meu 
de soră-sa.—Scriitorii de gazete, socialişti, anarhişti 
şi răscolitori de gunoi, au expus natura lumească a 
bisericilor protestante, şi însuşi Dumnezeu, începând 
cu 1878, s-a înstrăinat de ei. 
23:19-21. Totuşi ea a înmulţit desfrânările ei, 
amintin-du-şi de zilele tinereţei ei, când făcea 
desfrânare în pământul Egiptului. Căci ea tot 
înnebunia după iubiţii ei, după cei cu vînă, ca vina 
de măgar şi cu curgerea, ca curgerea de 
harmasar. Aşa adusuţi-ai aminte fără încetare de 
desfrânările tinereţei tale, când se atingeau 
Egiptenii de sânul tău, pentru ţiţele tale 
fecioreşti.—Ecleziasicizmul Protestant şi-a înmulţit 
alianţele sale lumeşti; şl cei însemnaţi şi bogaţi „de 
pe pământ, pământeşti" umplură bisericile cu ne-
ghină, cu oameni de lume dornici să tragă foloase 
prin aso-ciatiunea cu oameni însemnaţi. 
23:22. De aceea, Aholibo, aşa zice Iehova, 
Domnul: iacă, voi scula asupră-ţi pe iubiţii tăi, de 
cari s-au înstrăinat sufletul tău, şi-i voi aduce 
asupră-ţi din toate părţile.— De aceea, 
Protestantizmul, aşa zice Iehova Domnul: Voi scula 
popoarele lumei asupra ta, de care te-ai îmbolnăvit 
deja şi-i voi aduce din toate părţile împotriva ta. 
23:23. Pe Babiloneni, şi pe toţi Chaldeii, Pekodnl, 
Şoa şi Koa, şi pe toţi Asirienii cu dânşii, toţi tineri 
plăcuţi, Guvri-nători şi dregători, fruntaşi şi mai 
mari, toţi călăreţii pe cai.—Cei din lume, înţelepţii 
lumii [Chaldeii], ofiţerii [Pe-kod], prinţii [Şoa], 
diregătorii [Koa], şi toţi nemulţumiţii şi anarhiştii 
dimpreună cu ei se. vor ridica în contra ta, călărind 
betele ce te vor nimici. 
23:24. Şi voi veni asupră-ţi cu care, căruţe şi roţi, 
şi cu mulţime de popor; cari vor rândui asupră-ţi 
scuturi, paveze şi coifuri; şi da-le-voi judecata 
după legile lor.—Ei vor fi în contra fericirii tale prin 
şi cu toate organizatiunile lor [care], cu conducători 
[călăreţi, tradus greşit vagoane], cu un plan sistematic 
de operaţiune [roti], şi cu o mare ceată de 
revolutionişti; şi ei te vor osândi după ideile lor de 
dreptate perverse.  
23:25. Şi voi întoarce gelosia mea împotrivă-ţi, şi 
se voi purta cu tine în furie; îţi vor tăia nasul şi 
urechile; şi ce va rămânea din tine va cădea de 
sabie; ei voi lua pe fii tăi şi pe fiicele tale; şi ce va 
rămânea din tine se va mistui în foc.—Gelozia iui 
Dumnezeu, necunoscută Protestanti-mului, a fost 
provocată prin spiritul protestantizmului -lumesc; şi 
El va da voe mulţimelor ca să-1 trateze cu furie pe 

Protestantizm; ei îl vor nimici spiritualmeute, luându-
i inteligenta de a putea deosebi cele spirituale [nasul], 
şi de a asculta [urechea] Cuvânul lui Dumnezeu. Ei 
vor sili pe, fii şi pe fiicele Protestantizmului la 
servicii de război şi revolutiune; şi rămăşiţa va fi 
nimicită prin anarhia ce va urma. 
23:26. Te vor desbrăca şi de vestmintele tale, şi-ţi 
voi lua sculele tale cele de preţ.—Protestantizmul 
va fi desbrăcat de hainele dreptăţii de sine şi de 
sculele sale imitate— de creştinii imitatori părăsind 
orice pretentiune la religiune. 
23:27. Aşa voi face să înceteze din tine 
desfrânarea ta, şi desfrâul tău adus din pământnl 
Egiptului; şi nu-ţi vei mai aduce aminte de 
Egipt.—Ne mai fiind atrăgător sau folositor pentru 
puterile cârmuitoare, Protestantizmul va înceta de a 
mai da asalturi după putere lumească. 
23:28. Căci aşa zice Iehova, Domnul; iacă, te voi 
da în mâinele acelora, pe cari tu-i uăşti, în mâna 
acelora, de cari s-a înstrăinat sufletul tău.—Toate 
popoarele supuse legii, şi mai ales ecleziasticizmul 
Protestant, urăsc şi se tem de forţele fără lege şi 
distructive ale societăţii; însă ei vor fi lăsaţi pe 
mâinile crude ale astorfel de oameni. 
23:29. Şi se vor purta cu tine cu ură: vor Iua tot 
câştigul tău, te vor lăsa goală şi fără vestminte, şi 
se va desveli goliciunea ruşinei tale. Desfrânarea 
ta şi desfrâul tău.— Aceste forte rele vor trata cu 
multă ură Protestantizmul, îl vor despuia de 
rezultatele muncii sale, îl vor jăfui, din pricina relelor 
din urmă făcute prin uniunea dintre biserică şi stat. 
23:30. Acestea-ţi voi face, pentrucă ai desfrânat 
după popoare, cu cari te-ai spurcat cu idolii lor.—
Dumnezeu va face aceasta pentrucă Protestantizmul a 
căutat şi a făcut uniuni între biserică şi stat, şi s-a 
pângărit cu idei şi cu obiceiuri lumeşti. 
23:31. Fiindcă ai umblat în urmele surorei tale, de 
aceea voi pune în mâna ta cupa ei.—
Protestantizmul a umblat în calea Papalităţii; de 
aceea Dumnezeu îi va da şi ei să, bea paharul 
turburării acesteia.—Ier. 25:15. 
23:32,33. Aşa zice Iehova, Domnul! Cupa surorei 
tale vei bea, cupa adâncă şi lârgă, ca să cuprindă 
multe; şi vei fi de râs şi de batjocură.—
Protestantizmul va fi îmbătat; cu spirit războinic (Ier. 
13:13), şi mai târziu va rămânea încremeuit de 
rezultatele zdrobitoare ale purtării sale, care se vor 
sfârşi cu aceeaş cupă de turburare şi ruină totală, care 
va fi partea bisericei-mamă, Catolicizmul. 
23:34. Da, vei bea din ea, o vei suge, vei roade 
hârburile ei, şi-ţi vei rupe ţîţele; căci eu am vorbit, 
zice Iehova Domnul.—Protestantizmul va usca 
paharul pustiirii şi necazului şi va suge chiar drojdiile 
din el. (Isa. 30:14) El se va sfărâma în turburarea cea 
mare, şi va pierde toate fetele ce-1 fac atrăgător 
pentru guvernele din lumea aceasta în scopuri de 
uniune între biserică şi stat. 
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23:35. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: 
pentrucă m-ai uitat, şi m-ai aruncat la dosu-ţi, de 
aceea poartă şi tu pedeapsa desfrânărei tale şi a 
desfrânărilor tale.—Pentrucă Protestantizmul 1-a 
uitat pe Domnul şi 1-a alungat din gândul său, el va 
suferi, neajutorat de Dumnezeu, rezultatele propriei 
sale căi. 
23:36. Şi zisu-mi-a Iehova: Fiul omului, au nu te 
vei judeca cu Ahola şi Aholiba? Deci fă-le să ştie 
urâciunile lor. — In versurile 36 până la 39 
Papismul şi Protestantizmul sunt osândite la un loc. 
23:37. Căci au făcut adulter, şi este sânge pe 
mâinele lor, au făcut adulter cu idolii lor, şi pe fii 
lor, pe cari ele mi i-au născut, trecutu-i-au lor prin 
foc, spre mâncare.— Ambele au făcut uniuni între 
biserică şi stat. Din pricina războaielor cu care s-au 
pângărit şi pentrucă au pricinuit moartea spirituală a 
multor oameni, ele s-au făcut vinovate de sânge. 
23:38. Făcutu-mi-au încă şi acestea: in aceeaşi zi 
spur-cat-au şi sanctuarul meu, şi au profanat 
sabatele mele.-Ele au pângărit Sanctuarul lui 
Dumnezeu, Biserica, cu doctrine distrugătoare de 
suflet în aceeaş zi, Vârsta evanghelică. Ele şi-au bătut 
joc de Mileniu, şi-au pus fapte deşerte pentru „câştig 
urât" (l Pe-t. 5:2) în locul odihnei de credinţă, ca 
temelie de îndreptare înaintea lui Dumnezeu. 
23:39. Căci, când au junghiat pe fii lor idolilor lor, 
atun-cea în aceeaşi zi intrară în sanctuarul meu, 
ca să-1 profaneze; iacă, aşa făceau în casa mea.—
Ele îşi vor omorî popoarele în război, şi în aceraş zi 
vor merge să se închine lui Dumnezeu, chiar în 
mijlocul Sanctuarului lui Dumnezeu, Mica Turmă, 
din Biserica adevărată. 
23:40. Da, trimes-au chiar bărbaţi, cari veniră de 
departe, către cei după care îndrumară trimeşi, şi 
iacă, au venit; pentru aceştia scăldatu-te-ai, 
vopsitu-ţi-ai ochii, şi înfru-museţatu-te-ai cu 
podoabe.—Ambele Biserici—Catolicismul şi 
Protestantizmul—au căutat uniune cu bărbaţi 
însemnaţi trimiţând predicatori la ei, cu inima într-o 
stare depărtată de Dumnezeu; ele s-au „spoit" pentru 
aceştia, făcură înţelepciunea [ochii] lor atrăgătoare cu 
filozofii lumeşti, şi se împodobiră cu juvaere imitate 
de curtenie, tact şi politeţă. 
23:41. Şi şezut-ai pe un pat măreţ, Şi înaintea Lui 
sta masa gata, pe care ai pus tămâia mea şi oleiul 

meu.—Ele se aşezară la un loc pe acelaş pat măreţ de 
credinţă, potrivit pentru scopuri lumeşti, regale, cu o 
masă de hrană, religioasă, de învăţături, filozofii, nu 
de la Dumnezeu, căruia ei îi dădură cele mai bune 
sforţări ale inimii lor, şi unde ei prostituară pentru 

scopuri lumeşti măsura de Spirit sfânt ce o mai 
aveau.  

 
CEI MAI RĂI DINTRE OAMENI LUAŢI ÎN 

BISERICI 
23:42. Şi vocea de mulţime veselă era în juru-i, şi 

cu oamenii de rând intrau Sabeenii din deşert; şi 
pusu-şi-au amândouă braţe pe mâineîe lor, şi 
cununi frumoase pe capetele lor.—Cu 
ecleziasticizmul Papalităţii şi al Proteştan-tizmului a 
fost vocea unei mulţimi de membri mireni ai 
bisericii. Aceştia se simţau de tot bine în Sionul 
apostat. (Amos 6:1) Pintre membri bisericii se găseau 
oameni de caracterul cel mai negru [Sabeenii, 
coborîtori din Ham, urîţi lui Dumnezeu], cari se 
ţineau de aripa dinafară a bisericii, şi cari se 
împodobeau cu podoabe imitate de caracter şi cu 
cununi de nemurire inerentă, nu de la Dumnezeu, ci 
de la Plato. 
23:43. Atuncea zis-am de cea îmbătrânită în 
adulterii: au vor mai face desfrânări cu ea, fiind 
ea astfel!—Părea cu neputinţă ca bisericile să se 
unească cu astfel de oameni răi, pentru ca să câştige 
influenţă şi putere. 
23:44. Totuşi ei intrau la dânsa; precum intră 
cineva la o femee cnrvă, aşa intrau la Ahola şi 
Aholiba, femeile cele desfrânate.—Cu toate acestea 
atât ecleziasticizmul papal cât şi cel protestant au 
făcut-o. 
 

JUDECAŢI DE OAMENI BUNI, PEDEPSIŢI DE 
OAMENI RĂI 

23:45. De aceea bărbaţii drepţi o vor judeca după 
legile adulterelor, şi după legea femeelor, ce varsă 
sângele; căci sunt adultere, şi sânge este pe 
mâinele lor.—Insă oameni cu simţ de bună cuviinţă, 
de dreptate şi de vrednicie vor osândi pe ambele 
biserici, atât pe cea papală cât şi pe cea . protestantă, 
aşa precum se judecau adulterele la evrei,—la moarte  
cu pietre,  prin fapte  aspre,  şi  prin  stricăciunile 
strâmtorării celei mari. 
23:46. Căci aşa zice Iehova, Domnul: voi aduce 
asu-pră-le o mulţime de oameni, şi le voi da 
apăsarei şi ră-pirei.—Dumnezeu va aduce în contra 
lor mulţimea mare a poporului ordinar, dar cu un simţ 
pătrunzător de dreptate  ocărită—Socialişti,   oameni  
din  uniunea -comercială,   lucrători, social-
democraţi, etc., etc. De asemeuea copii lui  
Dumnezeu concepuţi de Spiritul sfânt, se vor ridica 
cu Sa- bia Spiritului în contra acestor apostasii. 
    23:47. Şi mulţimea le va ucide cu petre, şi le va 
tăia cu săbiile; va ucide pe fii şi pe fiicele lor, şi 
casele le va arde cu foc.—Mulţimea aceasta va 
acoperi ecleziasticizmul cu fapte înfricoşate, îl va 
distruge cu arme materiale şi cu Sabia Spiritului, 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
23:48. Aşa voi face să înceteze desfrânarea din 
ţară: ca să se înveţe toate femeele, să nu facă după 
desfrânările voastre.—Astfel Dumnezeu va face ca 
dorinţa de uniune dintre biserici şi stat să înceteze în 
societatea omenească, ca toţi copii religioşi să înveţe 
a se feri în totdeauna de acest obicei urâcios. 
. 23:49. Vi se vor răsplăti desfrânările voastre, şi 
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veţi purta păcatele idolilor voştri; şi veţi cunoaşte 
că eu sunt Iehova, Domnul.—Astfel va fi răsplătită 
apostasia necredincioasă a ecleziasticizmului, care va 
suferi rezultatele nelegiuirii prin faptul că a iubit pe 
alţi puternici afară de Iehova, şi astfel el va cunoaşte 
supremaţia lui Dumnezeu în treburile omeneşti. 
 

EZEKIEL 24. 
OALA DE FIERBERE 

24:1,2. In anul al nouălea, in luna a zecea, la zece 
a lunei, a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul Omului, scrie-ţi numele zilei, a zilei 
acesteia; căci in această zi regele Babilonului s-a 
îndreptat asupra Ierusalimului.—Era în toamna 
anului 1916—un au şi şase luni înainte de lovirea 
cetăţii în primăvara anului 1918—când puterile 
laborizmului, revoluţiunii şi anarhizmului, începură 
să se ridice în contra ordinei de lucruri aşezate din 
creştinătate—atunci împresurarea cetăţii începu, 
24:3. Şi pune înaintea casei neascultătoare o 
parabolă, si zi-le: aşa zice Iehova, Domnul: pune 
oala, pune-o ;i toarnă apă în ea.—Ierusalimul este 
asemănat cu o oală care fierbe şi din care s-a scos 
carnea, şi care se pune apoi goală pe foc şi căreia i se 
arde rugina. Soţia lui Ezekiel moare; însă el îşi 
înăbuşeşte durerile, şi după numirea sa de preot, el n-
o jeleşte—o icoană a întristării mute a evreilor pentru 
nimicirea Ierusalimului. Profeţia capitolului acestuia 
s-a întâmplat în aceeaş zi când regele Babilonului, 
Nebucodonozor, „veni, el şi toată oastea lui, asupra 
Ie rusalimului, şi tăbărî asupră-i, şi au ridicat 
împotriva lui val împrejur. Şi cetatea fu împresurată 
până în anul al unsprezecelea al regelui Zedechia." (2 
Regi 25:1,2) In an-titip ecleziasticizmul începu în 
ziua sau în jurul zilei de l Noemvrie 1916, data morţii 
Pastorului Russell, lupta pozitivă pe viată şi pe 
moarte cu puterile laborizmului [muncitorimii] şi 
anarhiei, iar, în privinţa religioasă cu copii consacraţi 
ai lui Dumnezeu, a căror lucrare de atunci încoace se 
cuprindea în a aduce în mod crescând, dovadă despre 
apostazie şi despre nimicirea apropiată a creştinătăţii. 
Ecleziasticizmul răzvrătit în contra lui Dumnezeu se 
aseamănă ca organizatiune cu 6 oală de aramă 
[cupru], tipificând că mulţi din membri ei cred în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este pusă în mijlocul 
tulburărilor mari de anarhie şi revolutiune. In ea este 
apă, arătând Adevărul ce se mai găseşte în 
ecleziasticizm.—Ier. 1:13. 
24:4. Strânge în ea bucăţile ei, toate bucăţile cele 
bune, soldul şi umărul; şi nmple-o cu ciolanele 
cele mai alese.—In ea se află cei mari şi cei distinşi 
[bucăţile cele bune], si în acelaş timp şi cei tari 
[ciolanele] din turma ei. 
24:5. Ia şi din cele mai alese ale turmei, şi sub oală 
fă o grămadă din ciolanele cele proaste, fierbe 
bine, ca să fiarbă în ea şi ciolanele din ea.—
Elemeutele sociale se vor înfierbânta în timpul 

turburării până ce adevărurile din ecleziasticizm vor 
face o căldură straşnică pentru membri săi. Atunci se 
va transmite starea fierbinte, excitată şi tulburătoare, 
şi pe măsură ce adevărurile se vor încălzi, membri 
bisericii, până şi cei mai tari, vor ajunge în fer-hinteli 
nespuse. 
24:6. Căci aşa zice Iehova, Domnul: vai de cetatea 
sân-ginrilor, de oala, a cărei rugină este în ea, şi a 
cărei rugină n-a ieşit din ea! Scoate bucăţile ei una 
după altă, să nu se arunce sort peste dânsele.—Vai 
de creştinătate şi de ecleziasticizm, care au fost 
mânjite cu sângele milioanelor de soldaţi, ţărani, 
muncitori, martiri şi sfinţi, şi care sunt vinovate de 
sânge pentrucă au nimicit nădejdile spirituale a 
milioane de oameni prin învăţăturile lor rătăcite. 
Rugina sa se află în ea. 
24:7. Căci sângele ei este in mijlocul ei pusu-l-a pe 
piatră uscată; nu I-a vărsat pe pământ, ca să-1 
acopere cu ţărână. Pus-am şi eu sângele ei pe 
piatră uscată, ca să rămână descoperit.—Infamul 
de sânge se află chiar tntr-însa. „Şi în ea fu aflat 
sânge de profeţi şi de sfinţi şi de toţi cei înjunghiaţi 
pe pământ." (Apoc. 18:2-1) Istoria nu se poate nega. 
Creştinătatea n-a fost în stare să ascundă cruzimile şi 
inchiziţia ei drăcească pe cari le-a săvârşit în vederea 
tuturor—„pe vârful stâncilor ei", prin unşii ei: regi, 
kaiseri, tari, etc., capii uniunii bisericilor cu statul. 
24:8. Pentru ca să aţîţe mânia spre lucru de 
răsbunare.— Furia soldaţilor şi a poporului revoltat 
se va ridica în contra capilor de guverne, cari sunt 
totodată şi carii bisericilor, pentru ca să se răzbune 
asupră-le pentru toate păcatele ecle-ziasticizmului pe 
care ei 1-au sprijinit, suportat şi apărat. 
 24:9. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: vai de 
cetatea sângiurilor! mărivoi rugul ei,—Nenumăraţi 
vor fi potrivnicii bisericii, şi mânia lor grozavă. 
 24:10. îngrămădeşte lemne, aprinde focul, mistue 
carnea, şi amestecă bine, ca să arză şi ciolanele.—
Focul nemulţumirii şi al anarhiei să îngrămădeşte, 
care va mistui toată neghina din creştinătate, îngroaşă 
zama, răsferbe-o până ciolanele, cei mai tari membri 
ai bisericii, vor înceta să fie astfel. 
24:11. Şi apoi pune-o deşartă pe cărbuni, să se 
înfierbânte arama ei, şi să aida, ca să se topească 
in ea necurăţenia ei, şi să se ducă rugina ei.—
Ecleziasticizmul, clerul, va sta atunci cu strane goale 
în mijlocul cumplitei tulburări, şi va fi nimicit, 
pentruca coruptiunea lor să fie ştearsă de pe fata 
pământului. 
24:12. Zadarnică este osteneala; căci rugina ei cea 
mare n-a eşit dintr-însa; rugina nici cu focul nu s-
a scos.—Ea s-a făcut-o scârbă până şi predicatorilor 
proprii prin hotă-rîndu-i la necinstea de a predica 
lucruri pe cari ei nu le credeau şi totuş, legaţi fiind de 
pâinea ce şi-o câştigau prin acest serviciu nesincer, ei 
n-au aruncat corupţiunea doctrinală a ei care va fi un 
bun material pentru focul anarhiei. 
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24:13. Este cumplită necurăţenia ta; căci am voit 
să te curăţ de necurăţenia ta, tot nu te-ai curăţit, 
nici nu te vei mai curaţi, până ce voi face să 
repanseze mânia mea asupră-ţi.—Corupţiunea ei a 
fost în dorinţa de a domni şi de a ajunge puternică 
prin puterea celor mari de pe pământ. Dumnezeu a 
curătit-o întrucâtva de acestea prin reformatori şi 
predicatori credincioşi; însă ea n-a fost curăţită în 
inimă, şi s-a întors repede la cele oprite de 
Dumnezeu. de la 1878 Dumnezeu n-a mai încercat să 
reformeze ecleziasticizmul; şi el nici nu va mai fi 
curăţit, ci furia geloziei lui Dumnezeu se va săvârşi 
asupra lui. 
24:14. Eu, Iehova, am zis: pedeapsa vine, şi eu o 
fac; nu mă vom întoarce, nu vă voi cruţa, nici nu 
mă voi căi; te voi judeca după urmările tale şi 
după faptele tale, zice Iehova Domnul.—însuşi 
Dumnezeu a spus aceasta, şi el o va duce la 
îndeplinire. El nu se va da îndărăt, nici nu va cruţa, şi 
nici nu-şi va schimba Planul, ci drept răsplată pentru 
faptele sale ecleziasticizmul va fi osândit de gunoiul 
societăţii. 
 

PASTORUL RUSSEL UN SEMN 
 24:15,16. Şi a mai fost cătră mine cuvântul lui 
Iehova, zicând: Fiul omului, iacă eu voi lua de la 
tine plăcerea ochilor tăi dintr-o lovire; totuşi să nu 
jeleşti, să nu plângi, si să na curgă lacrimile tale.—
Dumnezeu a luat Pastorului Russell plăcerea ochilor 
săi, pe soţia pe care o iubea, cu o lovitură sau o 
„plagă" a greşelii ei spirituale, care i-a separat 
complect. Conform legii mozaice preotul n-avea voe 
să arate la moartea tatălui, maniei, sau soţiei vre-un 
semn anume de durere, ci trebuia să rămână în 
Tabernacol sau Templu, şi să ia parte ca de obicei la 
serviciul lui Dumnezeu. Pastorul Russell, ca membru 
al marelui Archireu şi ca re-prezentant al lui Christos 
în lume, singurul administrator al „hranei la timpul 
cuvenit", a suferit mult, însă n-a vărsat o singură 
lacrimă. 
24:17. Opreşte-te de la suspin, şi nu plânge ca la 
morţi, încinge cu turban capul tău, şi pune în 
picioarele tale încăl-tămintele tale, şi nu acoperi 
buzele tale, si pâinea oamenilor în jale n-o 
mânca.—El nu o jeli, care pentru el era ca moartă, ci 
îşi continuă mai departe lucrarea sa ca preot jertfitor. 
In mâhnirea sa el n-a fost îmbărbătat de oameni, ci de 
mângăerile Cuvântului lui Dumnezeu. 
24:18. Deci am vorbit poporului dimineaţa, şi 
seara a murit femea mea; şi a doua zi dimineaţa 
am făcut, cum mi s-a ordonat.—El îşi continuă 
cuvântările şi scrierile sale către poporul Domnului; 
soţia sa ajunse pentru el ca o moartă; şi el îşi continuă 
necurmat lucrarea în serviciul lui Dumnezeu. 
24:19. Şi zisu-mi-a poporul: Au na ne vei spune ce 
înseamnă pentru noi ceeace faci?—De ce a lăsat 
Tatăl ca Pastorul Russell să îndure grelele încercări şi 

minciunile ecleziasticilor în legătură cu acest incident 
din viata sa? 

 
BISERICILE VOR ÎNCETA DE A MAI FI 

24:20,21. Şi le-am răspuns: Cuvântai lui Iehova a 
fost cătră mine, zicând: Spune casei lui Israel: aşa 
zice Iehova, Domnul: iacă, eu voi profana 
sanctuarul meu, fala puterei voastre, atât de 
plăcut ochilor voştri, atât de dorit de sufletele 
voastre! Şi fii voştri şi fiicele voastre, ce i-aţi lăsat,   
• vor cădea de sabie.—Dumnzeu dă explicarea. Era 
o icoană sau  parabolă  asupra  aceea  ce  avea  să  Se  
întâmple    cu Creştinătatea. Până la 1878 biserica 
nominală a fost într-un anumit sens sanctuarul sau 
templul lui Dumnezeu, însă în scurt timp după aceea, 
El o înlătură cu un şir de lovituri sau plăgi de 
învăţături greşite şi fapte îngăduite de El. Biserica era 
tăria Creştinătăţii, aceea, în care se concentra viata ei, 
şi în jurul căreia s-au clădit institutiunile ei. Ea era 
plăcerea ochilor poporului, ceva pe care toţi creştinii 
o iubeau. Cu toate acestea Dumnezeu a trebuit să dea 
pe fată pângărirea ecleziasticizmului fată de Biserica 
creştină, şi a trebuit să lase ca organizatiunile 
bisericeşti să ajungă fată de El ca o moartă, ca un 
lucru necurat, care să nu poată fi atins nici jelit. Şi 
„copii bisericii" vor peri de sabia marei strâmtorări, 
iar Sabia Spiritului le va despica orice nădejde la o 
viată pe treapta spirituală arătându-le că „uşa s-a 
închis". 
24:22. Şi veţi face voi, cum am făcut eu: nu veţi 
acoperi buzele voastre, şi nu veţi mânca pâinea 
oamenilor in jale.—Atât de universale şi de 
groaznice vor îi tulburările, încât cei morţi în adevăr 
vor zăcea pretutindeni neîngropati şi neplânşi. Nu pot 
fi plânşi morţii într-un timp când cei în viată sunt 
copleşiţi de tulburări mai grele decât moartea. 
24:23. Şi turbanele voastre voi fi pe capetele 
voastre, şi încălţămintele voastre în picioarele 
voastre; nu veţi jeli, nici nu veţi plânge; ci veţi 
lâncezi pentru fără-de-legile voastre, şi veţi 
suspina unul cătră altul.—Jelirea va îi durerea 
lăuntrică a unui popor ameţit de încercări groaznice, 
şi care, fără ca să se arate pe dinafară, să cufundă în 
mâhnire fără ajutor. 
24:24. Şi Ezekiel vă este semn: toate câte a făcut 
el, veţi face şi voi; şi când aceasta se va întâmpla, 
veţi cunoaşte, că eu sunt Iehova, Domnul.—Astfel 
mâhnirea tăcută din inima Pastorului Russell avea să 
fie un semn pentru creştinătate.   Experienţele   
amarnice  ale  Pastorului  Russell  în chipul acesta 
vor avea să fie mai târziu experienţele creştinătăţii 
întregi; „şi când va sosi aceasta" ei vor cunoaşte că 
Iehova Dumnezeu este cel mai înalt, şi dinapoia 
tuturor judecăţilor timpului de turburare. 

 
PASTORUL RUSSEL, E MORT, DAR VORBEŞTE 

IARĂŞ 
24:25,26. El vă este semn: toate câte a făcut el, veţi 
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face şi voi; şi când aceasta se va întâmpla, veţi 
cunoaşte, că eu sunt Iehova. Cât pentru tine, fiul 
omului, în ziua aceea, când voi lua de la dânşi 
puterea lor, bucuria mărirei lor, plăcerea ochilor 
lor, şi dorinţa sufletelor lor: pe fii şi pe fiicele lor; 
în ziua aceea va veni la tine nu scăpat, ca să facă 
să audă urechile tale.—*)Toţ în anul 1918, când 
Dumnezeu începe să distrugă bisericile şi membri 
bisericii cu milioanele, se va întâmpla că unii cari vor 
scăpa se vor îndrepta către operile Pastorului Russell 
pentru ca să cunoască înţelesul căderii „creştinătăţii". 
24:27. In ziua aceea gura ta se va deschide către 
cel scăpat şi vei vorbi, şi nu vei mai fi mut: şi vei fi 
pentru dânşi semn; şi vor cunoaşte, că eu sunt 
Iehova.—Glasul Pastorului Russell s-a stins în 
moarte; şi glasul său este amuţit, în comparaţie cu 
ceeace va să vie. In timpul marei tulburări el va 
vorbi, şi nu va fi mut fată de acei ce vor scăpa de 
nimicire în ziua aceea. Pastorul Russell va fi „un 
semn pentru ei", şi le va spune adevărul cu privire la 
hotărîrea lui Dumnezeu asupra tulburării, atunci când 
ei vor întreba de sfat cărţile sale, cari au fost 
răspândite în milioane de exemplare în toată 
creştinătatea. Cuvintele sale vor fi un semn de 
speranţă pentru ei, care îi va face să vadă partea 
luminoasă a norului, şi să privească cu presimţire la 
Regatul glorios al lui Dumnezeu, care va fi întemeiat. 
A-tunci „ei vor, cunoaşte pe Domnul." 

 
Clădeşte-ţi palate măreţe, sufeltul meu, 

Când vremea trece mereu! 
Părăseşte-ţi josnicul trecut!  

Şi orice templu nou, mai mândru decât cel avut, 
Să te cuprindă-n domu-i ceresc şi nevăzut, 

Până când liber vei fi de necazuri, 
Lăsându-ţi trupul uzat în a vieţii tulbure valuri. 

 
 

EZEKIEL 25. 
 

RĂSPLATA NEGHINEI 
25:1, 2. Şi a fost cătiă mine cuvântul lui lehova, 
zicând:Fiul omului, îndieaptă-ti ţaţa cătră fii lui 
Ammon, şi profeteşte  asupiă-le.—Capitolul 25  
prezice  că după căderea      eeleziasticizmului prin 
revolutiune, începând cu anul 1918,      va urma sfârşitul 
diferitelor elemente necreştine, contrare       
creştinătăţii, duşmănoase adevăratului creştinizm, cari 
vor      căuta să tragă folos din căderea aceasta. 
Amoniţii (25:1-7)-     şi Moabitii (25:8-11), ambii copii 
ai lui Lot—care însuş    era un tip al clasei Turmei celei 
Mari—sunt tipul unei clase  adusă la viată de tatăl lor, 
clasa Turmei celei Mari [Lot],    pe când se afla într-o 
stare de intoxicaţie [îmbătare] prin    învăţăturile 
amestecate ale fiicelor lui Lot, cari au fost tipul     
bisericilor lumeşti ale Turmei celei Mari. Edomitii, 
urmaşii     lui Esau, reprezintă o clasă care îşi vinde 

dreptul de întâi    născut al lui Dumnezeu pentru o 
fiertură de linte, avantaje - lumeşti (25:12-14); iar 
Filistenii, care emigrară din Egipt,   şi care în continuu 
atacau şi prădau pe evrei, erau tipul unei clase de 
creştini agresivi parcurgând o cale mijlocie, şi cari 
batjocuresc pe creştinii adevăraţi. Yestea începe cu 
cuvinte îndreptate împotriva Amonitilor, timpul 
credincioşilor lumeşti, cari au fost aduşi în biserică de 
Turma cea Mare, mai mult sau mai puţin 
necredincioasă, şi care într-un chip agresiv şi răpitor fie 
ca iezuiţi, fie ca preoţi papişti    prigonitori, fie ca cler 
protestant şi feluri de ale lor, i-au  prigonit pe adevăraţii 
creştini. Amoniţii sunt descrişi ca fiind   „jăpcani 
sălbateci, şireţi, cruzi, hoţi." Amoniţii se închinau   lui 
Baal, sub numele de „Chemoş", zeul focului şi al 
curviei,  tipul zeului chinului veşnic şi al purgatorului, 
încurajatorul     adulterului spiritual al uniunii bisericii 
cu statul. 

 
ELEMENTUL AGRESIV LUMESC CHINUE PE 

CREDINCIOŞI 
25:3. Şi spune fiilor lui Amon; ascultaţi cuvântul lui 
lehova, Domnul: aşa zice lehova, Domnul: pentrucă 
ai zis: Ha! ha! sanctuarului meu, s-a profanat, şi 
pământul lui Israel, s-a pustiit, şi casa lui Inda, s-a 
dus în captivitate.—Gând biserica adevărată a lui 
Dumnezeu va suferi prigonire în războiul mondial şi 
în revoluţie, şi credinţa multor creştini adevăraţi va fi 
pustiită, şi mulţimea acelora ce laudă pe Dumnezeu 
[Iuda, laudă] va ajunge în prinsoarea revoluţionarilor 
necredincioşi, membri ipocriţi şi iubitori de cele 
lumeşti ai bisericei prigonitoare [Amontii], se vor 
bucura foarte. 
25:4. De aceea iacă, eu te voi da de moştenire 
popoarelor răsăritului, şi ei voi aşeza staulele lor 
în tine, şi voi face locuinţele lor, în tine; voi mânca 
fructele tale, şi voi bea laptele tău.—Dumnezeu va 
da clasa aceasta pe mâna anarhiştilor, pentru ca s-o 
aibă în stăpânire, şi va face ca proprietatea să ajungă 
cu totul pe "mâna lor, şi ei vor înlătura învăţăturile 
[laptele] lor. 
25:5. Şi voi face din Rabba staul de cămile, şi din 
pământul fiilor lui Ammon stână de oi: şi veţi 
cunoaşte, că eu sunt Iehova.—Şi eu voi pustii şi voi 
prăda clasa stăpâni-toare a clerului [Rabba, mare]. 
25:6. Căci aşa zice Iehova, Domnul: pentrucă ai 
bătut în mâini, şi ai lovit cu piciorul, şi te-ai 
bucurat cu tot dispreţul sufletului tău de 
pământul Israel.—Pentrucă ei se vor bucura mult în 
dispreţul lor fată de creştinătate. 
25:7. De aceea, iacă voi întinde mâna mea asupră-
ţi, şi te voi da de răpire popoarelor, şi te voi stârpi 
dintre popoare, şi te voi pierde dintre ţări; te voi 
nimici; şi vei cunoaşte, că eu sunt Iehova.—De 
aceea Dumnezeu va întinde mâna sa în contra lor şi-i 
va preda pe mâna necredincioşilor anarhişti din 
mijlocul lor pentru ca să fie despoiaţi. El îi va despica 
ca clasă, îi va face să înceteze de a mai fi, nimicindu-
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i, ca să cunoască că El este Dumnezeu. 
25:8. Aşa zice Iehova, Domnul: pentrucă Moabul 
şi Şei-rul zic: iacă, casa lui Iuda este ca şi toate 
popoarele.— Moabitii [„Seina"- trebue lăsat la o 
parte] erau partea civilizată a urmaşilor lui Lot, 
născuţi din incestul unui tată beat, Lot, şi închinători 
ai lui Baal, cunoscând în acelaş timp şi pe Iehova. Ei 
tipifică o părtăşie bisericească născută din o 
amestecătura de adevăr şi rătăcire din partea Turmei 
celei Mari, prin bisericile lor iubitoare de lume [fiice 
ale lui Lot], şi închinându-se zeului chinului veşnic, 
îşi închipuesc că acesta este Iehova, săvârşind 
desfrânare spirituală prin uniunea dintre biserică şi 
stat. Moab era „un neam foarte viteaz, bogat, foarte 
populat, civilizat şi cu renume şi popularitate mare." 
Ei tipifică o clasa asemănătoare. 
25:9. De aceea, iacă, eu voi deschide laturea 
Moabului dinspre cetăţile, dinspre cetăţile lui de 
pe hotarele lui, fala ţărei, dinspre Bet-Ieşimot, 
Baal-Meon, şi Kiriat-Aim.—Dumnezeu va face ca 
clasa aceasta să fie atacată în timpul cel mare de 
strâmtorare şi groază [Bet-Ieşimot, loc de pustiire] 
din două părţi, clerul lor apostat [Baal-Meon, domnul 
locuinţelor] şi sistemul biserico-statal [Kiriat-Aim, 
cetate dublă]. 
25:10. Popoarelor răsăritului, ce vin asupra fiilor 
lui Ammon; şi le voi da lor de moştenire, ca să nu 
se mai amintească fii lui Ammon între popoare.—
Anarhiştii vor înfrânge şi clasa agresivă [pe 
Amoniţi]. 
25:11, 12. Şi voi face judecăţi asupra Moabului; şi 
vor cunoaşte că eu sunt Iehova. Aşa zice Iehova, 
Domnul: Pen-trucă Edomul s-a purtat cu 
răsbunare cătră casa lui Iuda, şi s-a făcut  vinovat,  
şi s-a  răsbunat aşupră-i.—Creştinii mărturisiţi   
„Edomiti"   [D14-19]—credincioşi  în   formă  lui 
Dumnezeu [urmaşi ai lui Avraam[, dar cari se închină 
la o mulţime de zei streini, ca de pildă zeului puterii, 
bogăţiei, înţelepciunii lumeşti, şi mai ales zeului 
chinului veşnic— [losephus spune că Edomitii se 
închinau lui Coze, nimicitorul]—vor contribui mult 
la zdrobirea bisericitătii. 
25:13. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: voi 
întinde mâna mea asupra Edomului, şi voi stârpi 
de pe el om şi vită, şi-1 voi preface într-un deşert, 
de la Teman până la Dedan; vor cădea de sabie.—
Dumnezeu îşi va întinde mâna în contra clasei 
acesteia [Edom-Idumea], şi dintr-un capăt . până la 
celalalt ei vor cădea loviţi de armele nimicirii, şi de 
Sabia Spiritului.—Isa. 34:5, 6; Ier. 49:7-17. 
25:14. Şi voi împlini răsbunarea mea asupra 
Edemului prin mâna popornlni meu Israel, şi vor 
face Edomului după mânia mea şi după furia mea, 
şi vor cunoaşte răsbunarea mea, zice Iehova, 
Domnul.—Poporul Adevărului va explica ceeace 
Dumnezeu va face cu clasa aceasta în straşnica sa 
mânie.—Isa. 15:1-9; Ier. 48:1-47. 

25:15. Aşa zice Iehova, Domnul: pentrucă 
Filistenii s-au purtat cu răsbunare, şi s-au 
răsbunat cu dispreţ în suflet, ca să-1 nimicească, 
din neamicia lor cea veche.—Creştinii.; lumeşti, 
mărturisiţi [Filistenii, emigraţi din Egipt], prigonesc 
pe poporul adevărat al lui Dumnezeu, iar în marea 
strâmtorare cu dispreţ şi ură vor ajuta la nimicirea 
Creştinătăţii.—Ioel 3:4. 
25:16, 17. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: iacă 
eu voi întinde mâna mea asupra Filistenilor, şi voi 
stârpi pe Creţi, şi voi perde rămăşiţa malurilor 
mărei; şi voi împlini asupră-le prin mustrări 
furioase o răsbunare mare; şi vor cunoaşte, că eu 
sunt Iehova, când voi împlini asupră-le 
răsbunarea mea.—Prin anarhişti Dumnezeu va 
întinde mâna Sa în contra acestei clase, şi va nimici 
pe tot poporul Său [Cheretim, călăi], şi pe toţi 
creştinii lumeşti, ca atari, dimpreună cu pe cei ce să 
mărginesc pe lângă anarhie [ţărmul mării]. 
 

 
EZEKIEL 26. 

 
PRĂBUŞIREA FILOZOFIEI 

26:1. In anul al unsprezecelea, in ziua întâia a 
lunei, a fost cătră mine cuvântai lai Iehova, 
zicându-mi.—Capitolul 26 zugrăveşte 
ecleziasticizmul ca un sistem născut din filozofie. 
Numele Tyrus înseamnă „Stâncă"; şi filozofia ome-
nească, şi mai ales filozofia grecească a lui Plato, este 
stânca reală a temeliei învăţăturilor ecleziastice. 
Fiecare ecleziastic, care prin Cuvântul lui Dumnezeu 
este combătut de la aceste erori netemeinice, el să 
ajută numai decât prin referări la filozofiile lui Plato 
şi la nemurirea inerentă a omului, etc. 
26:2. Fiul omului, pentrucă Tirul a zis asupra 
Ierusalimului: Ha, ha! cea care era poarta 
popoarelor s-a sfărâmat, acesta a trecut la mine; 
ea mă voia umplea, căci ea a ajuns nu deşert—
Sistemul acesta şi aderenţii săi îşi vor da pe fată firea 
lor adevărată şi necreştinească atunci când Creş-
tinătatea va începe să cadă sub plăgile marei 
tulburări. Filozofia, Critica înaltă, se vor bucura că 
ecleziasticizmul, care pretindea a fi poarta lui 
Dumnezeu pentru popor, este zdrobit. Ei îşi vor 
închipui că aderenţii unei creştinătăţi care a dat greş 
se vor întoarce la filozofiile lor, şi că aderenţii 
filozofiei după pustiirea ecleziasticizmului se vor 
spori prin aceasta. Filozofia omenească va părea că 
este singurul refugiu pentru poporul Creştinătăţii. 
26:3. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: iacă eu 
sânt asupră-ţi, Tirule! şi voia ridica asupră-ţi 
popoare multe, precum marea ridică valurile 
sale.—Pentrucă Creştinătatea a purtat numele lui 
Christos şi pentrucă ea deţinea ho-tărîrile lui 
Dumnezeu, de aceea Dumnezeu este în contra 
filozofiei, şi va face ca multe popoare ale 
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Creştinătate! să se ridice în contra filozofiei stabilite, 
ca o mare de anarhie; atacând-o cu massele oamenirii 
nemulţumite va distruge zidurile de apărare, alcătuite 
din ederentii filozofiei omeneşti, şi va sfarmă 
organizatiunele cele mai mândre şi mai tari, turnurile 
lor de apărare. Dumnezeu va şterge şi rămăşiţele din 
urmă ale aderentei omeneşti la sistemul de filozofie 
creştinească. 
26:4. Acestea vor strica zidurile Tirului, şi vor 
surpa tumorile lui; eu voi rade pulberea de pe 
dânsul, şi-1 voia preface in stâncă seacă.—Armata 
nemulţumiţilor va distruge zidurile de apărare, 
alcătuite din ederentii filozofiei omeneşti, şi va 
sfarmă organizatiunele cele mai mândre şi mai tari, 
turnurile lor de apărare. Dumnezeu va şterge şi 
rămăşiţele din urmă ale aderentei omeneşti la 
sistemul de filozofie creştinească. 
26:5. Şi va fi locul de unde să se întindă mrejele in 
mijlocul mărei; căci eu am vorbit, zice Iehova, 
Domnul: şi va ajunge de pradă popoarelor.—In 
acel timp de groază şi spaimă filozofia omenească va 
fi părăsită cu desăvârşire—despoiată de toţi 
susţinătorii săi de mai înainte. 
26:6. Şi cetăţile lui cele din câmp se vor nimici de 
sabie; şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova.—
Organizatiunile religioase [cetăţile] întemeiate pe 
filozofie, cari se află în lume [câmp] se vor stârpi; iar 
în Regatul nouăi lumi aderenţii de mai înainte ai 
filozofiilor false vor ajunge să-1 cunoască pe 
Dumnezeu aşa cum este.  
26:7. Căci aşa zice Iehova, Domnul; iacă, eu voi 
aduce asupra Tirului pe Nebucodonosor, regele 
Babilonului, regele regilor, de la miază-noapte, cu 
cai şi cu care, şi călăreţi şi ca adunătură de multe 
popoare.—Dumnezeu zice că împotriva filozofiei 
omeneşti  [Tyrus]  şi împotriva sistemelor şi 
aderenţilor acesteia, El îl va aşeza pe Satan—regele 
acestei lumi rele, cârmuitorul misticului Babilon, 
„poarta lui Bel",  pentru  venerarea  diavolului,  
regele  regilor  şi  tatăl ecleziasticizmului şi al altor 
copii ai neascultării. Dumnezeu însuşi [miază-noapte] 
îi va da voe să se suie (Ier. 1:14), cu învăţături [cai] 
de anarhie, cu aşezăminte întemeiate pe astfel de 
învăţături [care], cu conducători şi învăţători ce 
călăresc pe astfel de beţe [călăreţi], cu cete organizate 
şi cu mult popor ce urmează armatei nemulţumiţilor 
în masse neorganizate populare [adunătură de multe 
popoare]. 26:8. El va nimici cu sabia cetăţile tale 
cele din câmp; va clădi întăriri asupră-ţi va ridica 
valuri asnpră-ţi, şi va înalta paveze  împotrivă-
ţi—Cu  armele  distrugerii  [săbii] oastea 
nemulţumiţilor doborî zidurile bisericilor filozofice şi 
alte organizatiuni religioase [cetăţi, în engl. fiice] din 
lume [câmp] şi le va împresura în mod sistematic. 
26:9. Va da bătăi de berbeci zidurilor tale, şi cu 
securile sale va dărâma turnările tale.—Oastea 
nemulţumiţilor Ta face război în contra apărătorilor 

[zidurilor] lor, şi cu argumeute ascuţite, tari şi tăioase 
[securi], va dărâma întări-turile [turnurile] filozofiei. 
26:10. Pulberea de la mulţimea cailor săi te va 
acoperi; zidurile tale vor tremura de vuetul 
călăreţilor, a roatelor si a carelor, când va intra în 
porţile tale, cum intră oamenii într-o cetate 
stricată.—învăţăturile oastei nemulţumiţilor [caii] 
vor umplea fără margini văzduhul cu buimăcire, con-
fuzie [pulbere]; apărătorii filozofiei [zidurile] se vor 
teme şi se vor speria de zgomotul [vuetul] 
conducătorilor şi învăţăturilor nemulţumirii 
[călăreţii], şi de planurile lor sistematice de distrugere 
[roate], şi de organizatiunile anarhis-tice [care], când 
anarhia cu toate puterile sale va izbucni prin cei mari 
[porţile] filozofiei, pentrucă cei mari vor deveni 
canaluri [engl. deschizături] pentru învăţăturile cotro-
pitoare. 
26:11. Cu copitele cailor lui va călca toate uliţele 
tale; pe poporul tău îl va omorî cu sabie, şi stâlpii 
tăi cei tari vor fi trântiţi la pământ.—Cu lovirile 
[copitele] învăţăturilor [caii] de distrugere, oastea 
nemulţumiţilor va strivi toate căile de ordine [uliţele] 
filozofiei. Ea va nimici pe aderenţii filozofiei cu 
armele nimicirii, şi colegiile şi universităţile [stâlpii] 
învăţate şi puternice vor cădea şi se vor prăbuşi. 
26:12. Apoi vor preda avuţiile tale, vor răpi 
mărfurile tale; vor dărâma zidurile tale, vor ruina 
casele tale cele frumoase; şi vor arunca petrele 
tale, lemnele tale şi pulberea ta, în mijlocul apei.—
Şi oastea nemulţumiţilor va prăda idealurile 
[avuţiile], şi va pune capăt învăţăturii [mărfurilor] 
filozofiei; ei vor dărâma apărarea aderenţilor 
filozofiei [zidurile], şi vor nimici frumoasele 
organizaţiuni filozofice [case frumoase]. Ei vor 
arunca pe credincioşi [pietre] şi pe susţinătorii lor 
[lemne] în adâncul valurilor înfuriate ale acelui timp 
de turburare generală.—Luca 21:25, 26. 
26:13. voi face să înceteze vuetul cântărilor tale, şi 
nu se va mai auzi sunetul citarelor tale.—Şi 
Dumnezeu va face ca vuetul cântărilor amăgitoare ale 
filozofiei, ca învăţăturile [cântările] ei plăcute şi falşe 
să înceteze; şi sunetele cărţilor [citarelor] ei 
melodioase nu se vor mai auzi niciodată. 
26:14. Te voi face stâncă seacă; vei ajunge un loc 
de aude să se întindă mrejele; si nu te vei mai 
rezidi; căci e« Iehova am vorbit, zice Iehova, 
Domnul.—Filozofia, numita astfel pe nedrept, va fi 
pustiită cu desăvârşire, şi nu va mai fi restabilită 
niciodată. 
26:15. Aşa zice Iehova, Domnul, cătră Tir: au nu 
vor tremura fărmurile la vuetnl căderei tale, când 
răniţii tai vor geme, când uciderea va fi în 
mijlocul tău.—Lumea va fi plină de republici [în 
engl. insule] revoluţionare, lipsite de principii 
creştine, şi cari vor urma ideilor făcute de oameni; 
aceste republici se vor zgudui din temeliile lor când 
oastea nemulţumiţilor va începe  cu groaznicul  ei 
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măcel proiectat de oameni şi sisteme. 
28:16. Atuncea toţi mai marii mărei se vor pogorî 
de pe tronurile lor, se vor desbrăca de mantiele 
lor, şi se vor des-brăca de vestmintele lor cele 
brodate, şi se vor îmbrăca cu spaimă; vor şedea la 
pământ, vor tremura în toată clipa; şi se vor 
îngrozi de tine.—Atunci conducătorii violenţi ai 
oastei nemulţumiţilor, ai republicelor pe jumătate 
anarhis-tice, vor perde pozifiunile lor de putere 
[tronuri], şi vor desbrăca  onorurile   [veşmintele]  
lor,  şi  vor  arunca  lucrările revolufiunii [veştmintele 
brodate]; ei vor fi apucaţi de groază şi de cutremur, şi 
se vor mira de căderea filozofiilor lor socialiste şi 
revoluţionare. 
26:17. Şi vor ridica plângere asupră-ţi, şi-ţi vor 
zice: cum ai perit tu, cel ce erai locuit de cei ce se 
duc pe mări, cetate renumită, care erai tare pe 
mare, tu şi locuitorii tăi, cari insuflau spaimă la 
toţi, câţi locuiau lângă dânsul.—Ei vor jeli; căci se 
vor nimici marile sisteme ale filozofiei omeneşti, în 
cari îşi găseau adăpost şi speranţă oamenii cosmo-
poliţi [învăţaţi], din lume [de cei ce se duc pe mări], 
sistem renumit de gândire care era puternic printre 
toate popoarele [pe mare], chiar şi în mijlocul 
neliniştirei şi nemultu-mirei generale care va 
predomina atunci. 
26:18. Acum ţărmurile tremură în ziua căderei 
tale, da, ţărmurile din marea sunt încremenite de 
peirea ta.—Atunci vor tremura republicele [în trad. 
engl.: insulele] revoluţionare în anul căderii 
filozofiei; republicele din mijlocul popoarelor 
anarhistice [mare] se vor tulbura deodată cu căderea 
sistemului filozofiei omeneşti. 
28:19. Căci aşa zice Iehova, Domnul: când te voi 
preface in cetate deşartă, ca pe cetăţile nelocuite: 
când vom aduce asupră-ţi adâncul, şi ape multe te 
vor acoperi.—Căci Dumnezeu va pustii cu 
desăvârşire învăţăturile filozofice, când va aduce 
asupră-le marea strâmtorare, şi le va arunca în 
valurile tulburi ale acelui timp.—Isa. 17:12, 13. 
26:20. Când te voi pogori cu cei ce se pogoară in 
groapă, la poporal străvechi, şi te voia pune în cele 
de desupt ale pământului, în locurile deşerte din 
vechime, cu cei ce se pogoară în groapă, ca să nu 
mai fii locuit; şi când voi pune mărirea mea în 
pământul celor vii.—Dumnezeu va înjosi filozofia 
omenească, până la pustiire, fără aderenţi şi în 
disgratie, şi expunând-o la reproşuri [în groapă], în 
scopul ca El să-şi aşeze adevărul Său glorios în 
Regatul învierii şi a vieţii. 
26:21. Intr-o clipă te voi pierde, ca să nu mai fii; 
vei fi căutat, şi nu vei mai fi aflat în etern, zice 
Iehova, Domnul.—Dumnezeu va preface filozofia 
omenească într-o pustietate [groază]; ea nu va mai 
exista nici când;, chiar şi dacă oamenii sau demonii 
ar încerca s-o restabilească, ea. nu va mai putea fi 
reînfiinţată niciodată, zice Domnul. 

 
 
 

EZEKIEL 27. 
 

RUINA COMPLECTĂ A FILOZOFIEI 
27:1. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând:—In capitolul 27 Creştinătatea, privită ca un 
sistem independent de filozofie păgânească, este 
înfăţişată ca o corabie impunătoare. Părţile din care 
se compune sunt simbolice (27:4-7), precum şi 
marinarii şi piloţii ei. In versurile 9-25 graiul 
figuraţie se întoarce către un oraş tle negustori, şi la 
izvoarele articolelor sale de comerţ. Ea este iarăş 
zugrăvită ca o corabie, care este cârmuită de 
marinarii săi într-o mare agitată şi este sfărâmată.—
Versurile 26:36. 
27:2. Şi tu, fiul omului, ridică plângere asupra 
Tirului.— Sistemul filozofiei păgâne trebue să cadă. 
27:3. Şi zi Tirului: tu cel ce şezi la intrările mărei, 
cel ce faci negoţ cu popoarele multor ţărmuri, aşa 
zice Iehova, Domnul: Tirule, tu ai zis: eu sunt 
desăvârşit în frumuseţe.—O Creştinătate, care ai 
intrarea la urechile popoarelor [mării], care eşti un 
comerciant [faci negoţ] de învăţături filozofice pentru 
poporul din multe republici revoluţionare, astfel zice 
Domnul Dumnezeu: Creştinătate, eclezias-ticizmule, 
voi aţi privit filozofiile voastre păgâneşti ca de-
săvârşite, fără greşeli şi frumoase. 
27:4. Hotarele tale sunt în mijlocul mărilor, 
ziditorii tăi au desăvârşit frumuseţea ta.—Ca 
organizaţiune sau sistem independent al unei religii 
păgâne tu te ţii de copii [marea] neascultării. Filozofii 
tăi, doctorii în teologie, profesorii şi scriitorii tăi, au 
desăvârşit frumuseţea ta frumoasă în aparenţă. 
27:5. au zidit toate laturile corăbiilor tale de 
ciparos din Senir; au luat cedri din Liban, ca să 
facă catargurile tale.— Ca îngrăditură şi temelie ei 
ţi-au pus oameni ce cred în viaţa vecinică [ciparos, 
arbori în totdeauna verzi], cari ocupă locuri înalte în 
societate [Muntele Senir, sau Her-mon], „stânca 
ascuţită" era Beniamin, unul din triburile evreeşti, şi 
un tip al Turmei Mari. Ei au luat ca razeme 
[catarguri]—dreptatea ta numai în aparentă [pânză de 
in]— pe oamenii cei mai mari ai pământului şi pe 
diregătorii ce au crezut în nemurirea inerentă [cedri], 
zugrăvindu-i ca proveniţi din izvoarele cele mai 
mândre şi mai curate. [Li-banon, un lanţ mare de 
munţi, înseamnă „alb", „acoperit cu zăpadă"]. 
27:6. Din stejarii Basanului au făcut vâslele tale; şi 
lăi-tele tale le-au făcut din fildeş, încadrate în tisă, 
adusă din insulele Chittimilor.—Neghina distinsă, 
conducătorii [stejarii], de cari ascultă şi căror li se 
închină alţii, şi cari aduc drept roade şi mai multă 
neghină [Basan înseamnă roditor], sunt mecanizmul 
[vâslele] pentru a te mişca si a te face să înaintezi în 
mijlocul poporului. Ceata liber cugetătorilor a făcut 
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ca albele [presupuse drepte] tale locuri de şezut 
[fildeş înseamnă visarea la viată spirituală imediat 
după moarte] să fie locurile de şezut [locurile celor 
puternici] ale vâslaşilor cari poartă vâslele. 
27:7. Pânzele tale erau din in subţire cu horbotă 
de Egipt, si-ţi erau spre steag; vânăt şi stacojiu din 
insulele Elisei era cortul tău.—Steagurile, drapelele 
şi pânzele deasupra ta, cari au fost mânate de 
vânturile rătăcirii, sunt dreptate [in] amăgitoare, cu 
nenumărate lucrări de dreptate fată de sine [horbotă] 
şi de deşertăciune [Egipt]; tu ai fost acoperită cu 
credinţă [vânăt] şi cu regalitatea [stacojiu] celor mai 
rele popoare păgâne [Elişei, care se trăgea din Iavan, 
un European, cel mai crud şi mai feroce popor de pe 
pământ, după cum se arată de istoria lor. cuprinzând 
şi groaznicul război mondial]. 
27:8. Locuitorii Sidonului şi ai Arvadului erau 
vâslaşii tăi, cei mai iscusiţi din tine, Tirule, aceştia 
erau cârmacii tăi.—Cei ce au lucrat la idea unei 
supuneri bisericeşti sau a unei intrări în iad [Sidon 
înseamnă „pescuire" şi este branşa gonitoare după 
membri ecleziasticizmului], şi susţinătorii refugiului 
de mângăere a lui Plato privitor la nemurirea 
sufletului [Arvad înseamnă, refugiu, şi filozofia pâgâ-
nească a lui Plato este refugiul Creştinătăţii 
filozofice] au fost marinarii tăi, acei cari au purtat 
vâslele tale; filozofii tăi [cei înţelepţi], de la Plato 
până la Nietsche, au decis asupra cursului tău greşit, 
şi au fost adevăraţii „cârmaci" pentru vâslaşii cari 
aveau să vâslească într-acolo. 
27:9. Bătrânii Ghebalulni si cei mai iscusiţi ai lui 
erau cei ce dregeau spărturile tale; toate corăbiile 
mărei şi mă-vinarii lor erau în tine, spre a face 
negoţul tău.—Doctorii în teologie (bătrânii 
Ghebalului, Psa. 83:7) şi cei ce alcă-tuiră crezul, au 
spus din ambele părţi destul cu privire la toate 
întrebările teologice [cei ce dregeau spărturile tale], 
pentruca să păzească ca poporul [marea] să nu intre 
în-lăuntru, sau să ia întrucâtva parte la afacerile tale. 
In mijlocul versului 9 icoana se întoarce la Tyrus, la 
oraşul de comerţ înfloritor.  Toate bisericile 
religioase şi    filozofice, cari erau independente, şi 
alte organizafiuni [corăbii] ale mării [popoare şi 
naţiuni] dimpreună cu piloţii lor cereşti [marinari] au 
fost în tine, creştinătate, care eşti o adunătură de 
filozofii confuze şi contradictorii, pentru ca să pri-
mească, să le tină şi să răspândească învăţăturile, 
doctrinele, tradifiunile, fabulele şi filozofiile 
[mărfurile] tale. 
27:10. Perşii şi Lizii, şi Putii erau în oastea ta, 
bărbaţii tăi de resbel; ei spânzurau în tine 
pavezele şi coifurile; aceştia făceau măreţia ta!—
Cei ce erau crezători în superstiţia focului din iad 
[Perşii erau închinători de foc] şi oameni mijlocii şi 
conservativi din lumea păcatului [Lizii şi Putii erau 
oameni cu piele întunecată, trăind probabil în 
Egipetul de la apus, tip de lume ce se împacă cu 

păcatul] au fost în oştirea ta, ceice au purtat pentru 
tine răsboiul crâncen de rătăcire; în tine au spânzurat 
ei scuturile credulităţii [credinţă] şi coiful unei 
mântuiri rătăcite; ei lăudară amabilitatea filozofiei 
tale. 
27:11. Bărbaţii Arvadului erau cu oastea ta pe 
zidurile tale de jur împrejur, şi bărbaţii viteji în 
turnurile tale; ei spânzurau pe zidurile tale de jur 
împrejur pavezele lor, aceştia desăvârşiaţ 
frumuseţea ta.—Cei crezători în nemurirea 
omenească,  refugiul  tău  filozofic   [Arvad  
înseamnă    . refugiu], dimpreună cu armata ta acum 
amintită, au fost zidul tău de apărare, şi apărătorii tăi, 
profesori de colegii şi economişti [în vers. engl. 
Gammadin se crede că înseamnă paznic sau gardian] 
se aflau în turnurile tale; pe zidurile tale, în cugetele 
susţinătorilor [ziduri] tăi şi-au spânzurat ei scuturile 
credulităţii;  ei au făcut ca filozofiile şi sofismele tale 
să apară perfect de frumoase. 
27:12. Tarşişul făcea negoţ cu tine cu tot felul de 
avuţii; veniau la târgul tău cu argint, cu fer, cu 
cositor şi cu plumb.—Predicatorii tăi [negustori ce 
făceau negoţ cu filo-zofia în vederea câştigului]  au 
fost asupritori    straşnici [Tarşiş înseamnă aspru, 
straşnic], cu o previziune bogată, de învăţături, cari 
au fost privite până acuma de lume ca ceva  preţios;   
cu   adevăr  lumesc—  argint—cu  autoritate severă 
pământească—fier—cu filozofie în adevăr fără nici o 
valoare [cositorul era zgura argintului] şi cu 
învăţături curat nelegiuite [plumbul simbolizează 
nelegiuirea—Zach. 5:7-8] ei învăţară şi predicară [în 
engl. făcură negoţ] în locurile de predică [târguri].  
27:13. lavanul, Tub anul şi Meşecul erau 
neguţătorii tăi; făceau cu tine negoţ cu oameni şi 
vase de aramă.—Credincioşii filozofiei greceşti  
[lavan reprezintă rasa grecească] si cei ce cred în 
ideile cele mai controversate şi mai ciudate, ca de 
pildă evoluţiunea născută din maimuţă [Tubal şi  
Meşec  au fost naţiunile cele  mai îndepărtate  şi mai 
crunte] au fost predicatorii [negustorii] tăi. Ei au 
vândut oameni în sclavia păcatului şi învăţară că 
perfecţiunea omenească [aramă]  se poate câştiga şi 
altfel decât prin Christos.  Bronzul  trebuia trecut  pe  
deasupra cu  aramă, ceeace înseamnă desăvârşire 
omenească.—T18. 
27:14. Cei din casa Togarmei aduceau la târgul 
tău cai călăreţi şi catâri.—Reprezentanţii ideilor 
celor mai aspre şi mai crude [Togarma] predicară în 
bisericile tale cu învăţături [cai] şi cu urmaşii 
învăţăturilor şi cu idei amestecate de natură 
omenească şi spirituală [catâri]. 
27:15. Bărbaţii din Dedan erau neguţătorii tăi; 
ţărmuri multe luau mătiurile tale; aduceau la tine 
bucăţi de fildeş şi abanos în schimb.—oameni cu 
idealuri paşnice [Dedan înseamnă josnic] au fost 
predicatorii tăi; mai mult republicile [ţărmuri] 
revoluţionare au fost locurile tale de predică; ei ţi-au 
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arătat ţie vise, viziuni [fildeş] de putere [engl. 
cornuri], bune şi rele [abanos], 
27:16. Siria făcea negoţ cu tine cu mulţimea 
lucrurilor făcute de tine: cu smaragd, purpur şi 
horbotă; cu in subţire, mărgean şi agat veniau la 
târgul tău.—Credincioşii învăţăturilor de derptate 
mândră faţă de sine [Siria înseamnă ţară muntoasă] 
au fost predicatorii tăi; ei au făcut negoţ de câştig cu 
filozofii despre viaţa veşnică [sma-ragde] fără 
răscumpărarea lui Christos, cu învăţături despre 
regalitatea de sine [purpură], cu lucruri făcute de ei 
înşişi [horbotă], cu dreptate de sine [in], cu o 
imitaţiune de răscumpărare [mărgean roşu], şi 
juvaere imitate de caracter [agat]. 
27:17. Iuda şi pământul lui Israel erau neguţătorii 
tăi; cu grâu de Minit şi cu turte, cu miere, cu oleiu 
şi cu bal-şam, veniau la târgul tău.—Cu rătăcirile 
tale era amestecat adevărul lui Dumnezeu, pentruca 
să servească învăţăturile tale amestecate. Unii dintre 
predicatorii tăi au crezut întră-adevăr în Biblie [Iuda 
şi Israel]; au învăţat sănătoasele adevăruri spirituale 
ale Bibliei [grâu], învăţături bune pentru oameni 
naturali [turte înseamnă meiu], şi învăţături cu privire 
la a doua venire [miere] a lui Christos, oleiul de 
ungere al spiritului sfânt (Apoc. 10:9,10), şi balsamul 
mângăerii Cuvântului lui Dumnezeu.—Rom. 15:4 
27:18. Damascul era neguţătorul tău cu mnlţimea 
lucrurilor făcute de tine, cu tot felul de avuţii, 
pentru vinul de Elbon si lâna albă.—Predicatorii 
tăi [negustorii] erau printre cei mai mândri, drepţi 
faţă de sine, falnici [Damascul era capitala Siriei, ţara 
muntoasă], făcând negoţ cu tot felul de învăţături şi  
filozof ii, şi mai ales cu învăţăturile amestecate [vin] 
ale prosperităţii pământeşti [Chelbon, rodnicie] în 
dreptate omenească naturală [lână albă]. 
27:19. Danul, lavanul şi Moselul veniau la târgul 
tău cu fier lucrat, caise şi trestie; cu acestea făceau 
negoţ cu tine. —In adunările bisericii tale predicară 
creştini apostaţi [Dan era locul idolatriei şi tipificând 
o clasă născută din spirit, dar apoi căzută] şi Greci 
păgâni [lavanul reprezenta pe Greci]; în bisericile 
[târgurile] tale era domnie, autoritate [fer], 
pretenţiune de autoritate apostolică [casie, deputăţie], 
şi o cunoştinţă pretinsă a Bibliei [trestie]. 
27:20. Dedanul negustoria ca tine cu pânzăturile 
de preţ pentru care.—Predicatori cu idealuri 
joasnice [Dedan, josnic] predicară că organizaţiunile 
bisericii tale [care] vor ajunge prezentabile prin 
luarea unui veşmânt cu broderiile multor lucrări, prin 
serbări şi cine bisericeşti, prin lucrări aşezate şi 
servicii civile şi sociale [pânzeturi sau îmbrăcăminte 
pentru care]. 
27:21. Arabia şi toţi mai marii Kedarului erau 
neguţătorii tăi, cari negociau cu tine cu miei, 
berbeci, şi ţapi.— Predicatorii tăi, cari pretind că 
sunt consacraţi şi despărţiţi [Arabia pustietate] şi toţi 
cei ce au dreptul puternic de a se numi reverenzi, 

părinţi, şi alţi domni [Kedar, puternic], au negustorit 
[au schimbat de la o biserică la alta] pe convertiţii 
[miei], pe membri vechi ai bisericii [berbeci] şi 
neghina absolută [ţapi]. 
27:22. Negustorii din Şeba şi din Raama negotiaa 
ca tine ca miruri alese; ca tot felul de petre 
scumpe şi ca aur veniau la târgul tău.—
Predicatorii cari se află în captivitatea [Şeba, 
captivitate-prinsoare] lui Satan, şi cei cari tremură la 
cuvântul lui Satan [Raama, tremurând] aduc o 
contrafacere a Spiritului Sfânt (aromate, miruri alese, 
Exod. 30:23), de toate [feluritei gradele de desvoltare 
proprie a caracterului [pietre scumpe], şi ei zic că 
ornul [aur] ar avea înlăuntrul său o scânteie 
dumnezeească(!). 
27:23. Harannl, Cannehal şi Edenul, neguţătorii 
Şebei, ai Assaialui şi ai Cbilmadului negotiau cu 
tine.—Predicatorii Noului Gând, ai Teosofiei, ai 
Ştiinţei Creştine şi. ai altor faze de Spritizm, făcute 
de ei înşişi, cari sunt tari şi luminate [Haran], 
renumite şi distinse [Canne], şi cari cred în amăgiri 
încântătoare [Eden, încântător], sunt în prin-soarea 
[Şeba, prinsoare] lui Satan, şi  în realitate fără nă-
dejde la măririle Regatului [Chilmad, neted, şes, fără 
munţi]. 
27:24. Negotiau ca tine în tot felul de lucruri; ca 
vestminte în vânăt şi brodate, şi cu lăzi ca 
adamasc, legate ca funii, şi făcute din cedru, la 
târgul tău.—Predicatorii încrezători în sine purtară 
haine cu o credinţă [vânăt] contrafăcută, lucruri fără 
roadele desăvârşirii de sine [veşminte brodate], şi 
organizaţiuni [lăzi] ce oferă o dreptate mincinoasă 
[adamasc], legată cu coarde de iubire liber cu-
getătoare şi de nădejde amăgitoare, şi înfăţişându-se 
ca având viaţă veşnică [cedru]. 
27:25. Corăbiile Tarşişului erau caravanele 
negoţului tău; aşa erai umplut, şi ajause-şi măreţ 
foarte în mijlocul mărilor,—Puternicele şi 
independentele secte religioase (corăbiile 
Tarşişului—Isa. 2:16) predicară filozofiile tale şi tu ai 
fost sprijinită bogat [umplut], aveai o reputaţie mare 
[măreaţă] printre popoare şi naţiuni [mări]. 

 
CORABIA CÂRMUITĂ SPRE PEIRE 

27:26. Vâslaşii tăi te duceau pe ape mari: dară 
vântul de răsărit te-a sfărîmat în mijlocul 
mărilor.—Icoana se schimbă iarăş Intr-o mândră 
corabie. Puternicii tăi predicatori [vâslaşi] te-au 
cârmuit în ape agitate [anarhie]; învăţăturile 
[vânturile] despre prezenta lui Christos, Soarele 
Dreptăţii [vântul de răsărit], au sfărmat puterea ta în 
mijlocul unui timp de anarhie [mări]. 
27:27. Avuţiile tale şi târgurile tale, negoţul tău, 
marinarii tăi şi cârmacii tăi, cei ce dregeau 
spărturile tale, şi cei ce făceau negoţul tău, şi toţi 
bărbaţii tăi de resbel, ce erau in tine, şi toată 
mulţimea din tine, căzut-au în mijlocul mărei, în 
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ziua căderei tale.—Filozofiile tale, bisericile şi 
învăţăturile tale, predicatorii şi filozofii tăi, doctorii 
tăi în   teologie   [piloţi   cereşti],   membri   şi  
lucrătorii   bisericii tale   şi întreaga mulţime ce vine 
la biserică, vor cădea în anarhie în ziua peirei. 
27:28. Ţinuturile tale s-au cutremurat la vuetul 
strigătului cârmacilor tăi.—Cei legaţi cu tine se vor 
cutremura Ja strigătul şi la ameuinţările cârmacilor 
tăi cereşti. 
27:29. Şi toţi vâslaşii, marinarii şi toţi cârmacii 
mărei, pogorându-se din corăbiile lor, se pun pe 
pământ.—Toţi acei colaboratori, toţi membri cu 
trecere ai bisericii, predicatorii şi toţi cârmacii cereşti 
ai masselor anarhistice [marea—Apoc. 18:17-18], 
vor părăsi organizaţiunile lor independente sau 
credinţele lor păgâneşti, şi vor căuta să afle o temelie 
mai solidă sub picioarele lor, de cum să fost tu. 
27:30. Strigă ca vocea lor asupră-ţi, şi se plâng cu 
amar, presară pulbere pe capetele lor, şi se 
tăvălesc în cenuşă.—Ei vor vorbi împotriva ta, se 
vor plânge cu amar în contra ta, şi vor arăta semne de 
durere. 
27:31. Se rad până la pleşuvie pentru tine, se 
îmbracă în saci, şi te plâng ca amărăciunea 
sufletului, cu plângere amară.—In vremile vechi 
era obiceiul ca acei ce sufereau mari nenorociri să-şi 
radă capetele. Domnul îi pune în vedere Sionului, 
poporului său mărturisit, un astfel de prilej de 
plângere.—Isa. 3:24. 
27:32. In vaetul lor ridică plângere pentru tine, şi 
te plâng zicând: cine mai este ca Tirul, cel amuţit 

în marea? —In jelirea lor pentru căderea aşa numitei 
„filozofii creştineşti" ei te vor plânge zicând: ce 
organizaţiune a fost cândva asemenea creştinătăţii, 
asemenea aceleia ce a fost nimicită în anarhie? 
27:33. Când mărfurile tale treceau mările, tu 
săturai popoare multe; cu mulţimea averilor tale 
şi a negoţului tău ai  pe regii pământului.—Când 
Filozofiile tale erau primite de masse, satisfăceai 
multă lume. Tu îmbogâţiai materialiceşte şi sufleteşte 
pe diregători şi pe clerul cel mai înalt al societăţii, cu 
nenumăratele tale filozofii şi cu învăţăturile tale. 
27:34. Şi acum când eşti sfărâmat de mări, în 
adâncurile apelor, negoţul tău şi toată mulţimea ta 
a căzut cu tine!—Când vei fi sfărâmată şi înghiţită 
de valurile turbate ale anarhiei, învăţăturile tale vor 
înceta şi toţi susţinătorii tăi vor cădea. 
27:35. Toţi locuitorii ţărmurilor se îngrozesc de 
tine, si regii lor se înfioară, feţele lor se turbură.—
Toate popoarele republicelor revoluţionare se vor 
mira de căderea ta, şi domnitorii acestei perioade 
scurte se vor turbura şi se vor teme că vor avea parte 
de aceeaş soartă ca şi tine în anarhie. 
. 27:36. Neguţătorii popoarelor flueră asupră-ţi; 
într-o clipă te-ai perdut, şi în etern nu vei mai fi.—
Predicatorii, [negustorii], ce se vor afla atunci printre 
massele necredincioase, îşi vor bate joc de tine; tu vei 
fi un „lucru uzat şi pustiit" [literal] şi nu vei mai 
exista niciodată. 

 

 
 

Fericiţi cei curaţi, ferice de cei liberi !  
Eu mă afund în roşul curent deschis pentru mine;  

Deasupra păcatului şi necurăţiei tresărind de bucurie 
stau,  

Şi ţintă mă uit la semnele cuelor din manile Sale. 
Fericiţi cei curaţi! Al meu e Isus; 

Nu mai voi să tânjesc în osândă temută; 
 

 
 

In convinsă mântuire, eu cânt mărirea Sa, 
A aceluia ce m-a învrednicit cu lumina feţii Sale. 

Isuse răstignit! Pe tine voi să te slăvesc, 
Binecuvântatul meu Mântuitor, Dumnezeu şi Rege; 

 Sufletul meu răpit de fericire va chiui deasupra 
mormântului, 

Triumfând asupra morţii în „Cel puternic să mântue". 
 

 
 

 

EZEKIEL 28. 
 

NIMICIREA DIAVOLULUI
28:1. A mai fost cătră mine Cuvântul lui Iehova, 
zicând.—Capitolul 28:1-10 descrie distrugerea 
şireteniilor preoţeşti prin sabia revoluţiunii şi anarhiei 
şi prin Sabia Spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
SFÂRŞITUL ŞIRETENIILOR PREOŢEŞTI 

28:2. Fiul omului, vorbeşte cătră Domnul Tirului: 
aşa zice Iehova Domnul: pentrucă inima ta s-a 
înălţat, şi ai zis: eu sunt Dumnezeu, şi şed pe 
scaunul lui Dumnezeu In mijlocul mărilor; deşi 
eşti om şi nu Dumnezeu; şi-ţi înalţi inima, ca şi 

cum ar fi inima de Dumnezeu.—Către clasa 
înălţată, clerul [domnul] creştinătăţii, ca un sistem de 
filozofie păgânească: din pricina mândriei inimei 
tale, tu, prin reprezentantul tău de căpetenie, prin 
Papa de la Roma, ai spus: Eu sunt ca un Dumnezeu, 
eu sunt locţiitorul (engl. viceregent) lui Iehova, 
scaunul meu este „pe multe ape" (Apoc. 17:1), pe 
„popoare şi mulţimi şi neamuri şi limbi (Apoc. 
17:15), totuş tu ai fost făcut de oameni, ai fost aşezat 
de oameni şi nu de Dumnezeu, n-ai fost orânduit de 
dumnezeire, cu toate că tu te-ai pus cu inima la 
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înaintea poporului par-că ai fi fost aşezat de 
Dumnezeu. 
28:3. lacă-te mai înţelept decât Daniel! Nici o taină 
nu te doboară.—Iată, tu crezi că eşti mai înţelept 
decât Daniel (Z.-05-280); că prin inspiratiunea 
presupusă a lui Dumnezeu, sistemul spovedirii şi al 
clerului—spion unversal, n-ar fi nimic în Cer sau pe 
pământ de care n-ai avea ştiinţă. 
28:4.  Cu înţelepciunea ta şi cu mintea ta  făcutu-
ţi-ai avere, şi ai adunat în tesaurele tale aur şi 
argint.—Cu fi-lozofia ta amăgitoare şi cu 
conceptiunea ta greşită tu ti-ai câştigat  bogăţii—mult  
aur  şi  argint  în  visteria  ta—aducându-i pe mulţi 
din Mica Turmă [aur] şi din Marea Mulţime [argint] 
în serbie. 
28:5. Cu desăvârşirea înţelepciunei tale înmulţita-
ţi-ai avuţiile tale cu negoţul tău; deci de avuţie 
înălţatu-ţi-ai inima.—Prin presupunerile ştiinţifice 
ale evolutionizmului de necrezut şi ale Criticei înalte, 
şi prin o bună negustorie cu aceste bunuri fără preţ, tu 
ţi-ai adunat avere; şi ai ajuns mândru din pricina 
bogăţiilor tale în ce priveşte cele materiale, 
învăţăturile şi membri tăi. 
28:6. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: pentrucă 
ţi-ai înălţat inima, ca şi cum ar fi inima de 
Dumnezeu.—De aceea zice Iehova: pentrucă în 
mândria ta te-ai ridicat ca să fii ca Dumnezeu, 
pretinzând a-1 reprezenta pe El pe pământ ca locţiitor 
[engl. viceregent] al lui Dumnezeu. 
28:7. Iacă, de aceea voi aduce asupră-ţi pe străini, 
pe cele mai grozave dintre popoare, şi vor scoate 
săbiile lor asupra frumuseţei înţelepciunei tale, şi 
voi pângări strălucirea ta.—Eu voi aduce asupra ta 
anarhişti păgâni, cari sunt străini teoriilor tale, groaza 
naţiunilor—şi deasemenea pe peregrinii mei şi 
străinii, fii ai lui Dumnezeu, cei cari se sperie de 
filozofia ta; şi anarhiştii vor îndrepta armele lor de 
nimicire împotriva ta, şi fii lui Dumnezeu vor lovi cu 
Sabia Spiritului filozofia ta amăgitoare, ce pare fru-
moasă, şi ei vor da la iveală pângărirea adevărată a 
înţelepciunii tale. 
28:8. In groapă te vei pogori, şi vei muri cu 
moartea celor ucişi în mijlocul mărilor.—Ei te vor 
împinge în jos în uitare ruşinoasă; şi atât 
materialmeute cât şi cu privire la credinţă, tu vei muri 
de moartea celor ucişi de valurile turbate ale anarhiei. 
28:9. au mai zice-vei: Sunt Dumnezeu celui ce te 
va ucide! Căci om şi nu Dumnezeu vei fi în 
mâinele celui ce te va răni de moarte.—Cu toate că 
vei zice anarhiei care te va omorî materialiceşte, şi 
celui ce te va nimici din punct de vedere religios: „Eu 
reprezint pe Dumnezeu!"--totuş, în puterea 
nimicitorului hotărît de Dumnezeu, se va arăta că tu 
eşti făcut de om şi nu orânduit de Dumnezeu. 
28:10. Muii-vei de mâna străinilor, cu moartea 
celor ne-circumcişi; căci eu am vorbit, zice Iehova, 
Domnul.—Tu vei muri de moartea nelegiuiţilor, de 

mâna anarhiştilor, şi vei fi nimicit pe terenul religios 
ca unul care are conştiinţă necurată [necircumcis], de 
mâna fiiolr lui Dumnezeu, a străinilor şi peregrinilor 
mei de pe pământ (l Pet. 1:1); pentrucă Iehova a zis 
aceasta. 
28:11. Şi a mai fost cătră mine cuvântul lui 
Iehova, zicând.—Versurile 11-26 se ocupă cu 
nimicirea Diavolului, descris ca Regele Tyrului. 
28:12. Fiul omului, înaltă plângere asupra regelui 
Tiru-Ini, şi zi: aşa zice Iehova, Domnul: ajuns-ai 
până la desăvârşirea cea mai înaltă, eşti plin de 
înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe.—Satan, 
Diavolul, tatăl minciunei şi rege asupra sistemului de 
filozofie păgânească a Creştinătăţii, este din natură 
perfecţiunea desăvârşită, întruparea înţelepciunii 
[înţelepciunea a fost unul dintre Cherubimi], şi din 
natură desăvârşit în frumuseţea sfinţeniei.—Z.-03-
135. 
28:13. Fost-ai în Eden, grădina lui Dumnezeu; tot 
felul de petre preţioase te-au acoperit: sardonicul, 
topasul şi ada-mantul, crisolitul, onicul şi berilul, 
safirul, smaragdul, car-bunculul şi aurul. Acordul 
tamburelor tale şi a flautelor tale era pregătit 
pentru tine, pentru ziua naşterei tale.;— Tu erai în 
grădina Eden la căderea omului. Fiecare fruct bun de 
caracter era podoaba ta (Apoc. 21:18-21); tu ai fost  
creat cu această desăvârşire a înzestrării de caracter. 
28:14. Erai un cherubim cu aripi întinse şi 
acoperitoare, şi pusu-te-am pe muntele cel sfânt al 
lui Dumnezeu; um-blat-ai în mijlocul petrelor 
înfocate.—înainte de căderea ta tu ai fost destinat ca 
supraveghetor [protector] al pă-rechei nevinovate din 
Eden. Tu ai fost întruchiparea Infe-lepciunii 
[cherubimii], înzestrat fiind cu Spiritul Sfânt [uns]; şi 
eu te-am făcut astfel. Tu ai fost într-o înaltă poziţie în 
sfântul şi cerescul Regat al lui Dumnezeu (Ef. 6:12); 
tu ai cursul tău de viată printre îngerii sfinţi ai lui 
Dumnezeu (Isa. 14:13)—stele, pietre de foc. 
28:15, 16. Fost-aî desăvârşit în căile tale din ziua 
naşterii tale, până când s-a aflat nedreptate în 
tine. De mărimea negoţului tău umplutu-sa 
lănutrul tău de silnicie, si ai păcătuit; de aceea te 
voi arunca de pe muntele lui Dumnezeu, ca pe un 
lucru spurcat; şi te voi nimici, cherubi-mule 
acoperit, din mijlocul petrelor înfocate.—Cu 
numeroasele lor negustorii cu învăţături amestecate 
[mărfuri] „numai pentru câştig", aderenţii tăi, 
demonii şi clerul, au um-plut urmele tale cu violenţă 
şi război; şi tu ai păcătuit de moarte. De aceea te voi 
goni ca pe un pângărit afară din Regatul lui 
Dumnezeu (A318); şi te voi stârpi din mijlocul 
sfinţilor mei îngeri. 
28:17. De frumuseţea-ţi înălţatu-ţi-s-a inima; 
stricatu-ţi-ai înţelepciunea prin strălucirea ta; 
dară te voi arunca la pământ; şi te voi da înaintea 
legilor ca să fii de privelişte.—Tu te-ai făcut 
mândru din pricina înzestrării tale cu un caracter 
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frumos. Tu ai corupt înţelepciunea ta din pricina 
închipuitei tale învăţături despre o înţelepciune 
[strălucire] prefăcută; eu te voi umili până în pulbere 
şi voi da pe faţă adevăratul tău caracter. 
28:18. Prin mulţimea făr-de-legilor tale, prin 
nedreptatea negoţului tău, pângărit-ai sanctuarele 
tale; de aceea voi scoate ioc din tine, care te va 
mistui, şi în cenuşă te voi preface pe pământ 
înaintea tuturor celor ce te privesc.— Tu ai 
pângărit bisericile creştinătăţii prin doctrinele tale 
fără-de-lege şi prin învăţătura lor. De aceea te voi 
distruge pe tine cu nimicire totală, şi pe urmaşii tăi cu 
anarhie, în vederea tuturor celor ce se uită la tine, în 
Cer şi pe pământ.  
28:19. Toţi câţi te cunosc între popoare se vor 
îngrozi de tine; într-o clipă vei fi perdut, şi în 
etern nu vei mai fi.— Toţi se vor mira de nimicirea 
ta; tu vei fi pustiit, devastat [engl. groază], şi 
niciodată nu vei mai exista. 
 

CREŞTINĂTATEA VA FI NIMICITĂ 
28:20. Şi a mai fost cătră mine cuvântul lui 
Iehova, zicând:—Versurile 20-26 se referă la 
nimicirea Creştinătăţii organizate. 28:21. Fiul 
omului, îndreaptă-ţi faţa cătră Sidon, şi profeţeşte 
asupră-i.—Sidon înseamnă „pescărie"; şi pescăria 
Creştinătăţii,  începând cu veacul al treilea A. D.  
[după Christos], a fost doctrina că pentru a fi mântuit 
omul trebue să aparţină unei organizaţiuni bisericeşti. 
Regele Sidonu-lui îl tipifică pe Diavolul. 
28:22. Şi zi: aşa zice Iehova, Domnul: iacă eu sunt 
îm-potrivă-ţi Sidonule, şi mă voi mări în mijlocul 
tău; şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova, când voi 
face judecăţile mele într-însul, şi mă voi sfinţi în 
el.—Dumnezeu zice: Eu sunt împotriva ta, biserică 
organizată, şi eu vreau să fiu preamărit şi sfinţit în 
tine, însă numai după ce voi fi adus la îndeplinire faţă 
de tine răsplata dreptăţii. 
28:23. Căci voi trimite asupră-i ciumă, şi sânge pe 
uliţele lui, şi cei de moarte răniţi vor cădea in 
mijlocul său de sabia, ce va veni asupră-i din toate 
părţile; şi vor cu-noaşte, că eu sunt Iehova.—
Pentrucă eu te voi chinui cu boală literală şi spirituală 
şi cu moare [sânge vărsat]. 
28:24. Şi nu va mai fi pentru casa lui Israel nici un 
spin impungător, şi nici nu scain aducător de 
dureri din partea celor ce-1 înconjoară, şi-1 
dispreţuesc; şi vor cunoaşte, că ea sunt Iehova, 
Domnul.—Aderenţii la idea organizaţiunii bisericeşti 
i-au prigonit şi împrăştiat atât pe evrei cât şi pe 
creştini, însă ei nu vor mai putea face aceasta. 
28:25, 26. Aşa zice Iehova, Domnul: când voi 
aduna casa lui Israel dintre popoarele, între cari 
sunt împrăştiaţi, şi mă voi sfinţi între ei înaintea 
popoarelor; atuncea vor locui in pământul lor, pe 
care 1-am dat servului meu Iacob. Vor locui într-
însul în siguranţă, vor zidi case, şi vor sădi vii; da, 

vor locui în siguranţă, când voi săvârşi judecăţile 
mele asupra tuturor celor de prin prejur, cari-i 
dispretuesc; şi Vor cunoaşte, că eu sunt Iehova, 
Dumnezeul lor.—Evreii se vor bucura de 
binecuvântările pământeşti ale lui Dumnezeu, şi 
Creştinii adevăraţi de binecuvântările sale cereşti, 
atunci când el va fi adus la îndeplinire judecata cu 
drept meritală asupra poporului ce a aderat sau a 
învăţat idea unei supuşenii bisericeşti sau a unui chin 
veşnic în iad.— Z.-94-76. 
lipiţi de solzii tăi—Dumnezeu va lega pronunţările 
[fălcile] tale cu un lanţ [cârlig înseamnă lanţ sau 
inel—Apoc. 20:1], şi voi face ca toţi membri activi ai 
bisericii tale lumeşti şi alţi aderenţi în bisericile 
[fluvii] tale să se învoiască cu doctrinele [solzi] 
ocrotitoare, şi voi înstrăina bisericile tale de tine 
[corespunde cu secarea Eufratului] şi de toţi acei ce 
te sprijinesc cu râvnă. 
29:5. Şi te voi arunca în pustiu, pe tine şi pe toţi 
peştii fluviilor tale; vei cădea pe faţa câmpului; nu 
te vei aduna, nici vei fi strâns; te voi da spre 
mâncare fearelor pământului şi paserilor 
cerului.—Şi eu voi face ca tu să fii părăsit [în 
pustiu], tu şi toţi aderenţii tăi [peşti]. Tu vei cădea 
fără protecţiune în mâinile unei lumi [faţa câmpului] 
reci şi crude, pentru a nu mai fi pus niciodată în 
putere, ci pentru a fi nimicit de guvernele [feare] rele 
şi revoluţionare din lume [câmp], în revoluţia ce va 
cuprinde lumea întreagă, şi de criminali fără-de-lege, 
de puşcăriaşi [paseri] şi anarhişti. 
29:6. Şi toţi locuitorii Egiptului vor cunoaşte, că 
eu sunt Iehova, pentrucă ei au fost ca un toiag de 
trestie pentru casa lui Israel.—Poporul lumesc, 
care în realitate n-a sprijinit nici pe jidovi şi nici pe 
creştinii adevăraţi (Isa. 36:6; Z.-95-114), îşi va da 
seama că Iehova este Domnul. 
29:7. Când s-au agăţat cu mâna de tine, te-ai rupt 
şi le-ai străpuns tot umărul lor; şi când ei s-au 
răzimat de tine, te-ai rupt, şi ai scrântit şoldurile 
lor.—Când în slăbiciunea lor ei ţi-au dat un oarecare 
ajutor tu ai abuzat de ei cu asprime; şi ai căutat să-i 
nimiceşti prin prigonire. 
29:8, 9. De aceea, aşa zice Iehova, Domnul: iacă, 
eu voi aduce asupră-ţi sabie, şi voi stârpi din tine 
om şi vită şi pământul Egiptului va ajunge pustiu 
şi deşert; şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova; 
pentrucă el a zis: fluviul este al meu, şi eu 1-am 
făcut.—Şi râvna lumească va fi nimicită şi poporul îl 
va cunoaşte pe Iehova aşa cum este El; pentrucâ 
Satan a zis: Bisericile sunt ale mele. 
29:10. De aceea, iacă, eu sunt împotriva ta şi 
împotriva fluviilor tale; şi voi face pământul 
Egiptului cu totul deşert şi pustiu, de la Migdol 
până la Siene şi până la hotarul Etiopiei.—Eu sunt 
împotriva ta şi a bisericilor tale, şi voi distruge de la 
un capăt până la celalalt şi cu desăvârşire caracterul 
tău lumesc. 
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28:11, 12. Picior de om nu va trece printr-însul, 
nici picior de vită nu va bece printr-insul, şi nici 
va ii locuit patruzeci de ani. Căci voi preface 
pământul Egiptului în-tr-un pustiu in mijlocul 
ţărilor deşerte, şi cetăţile lui vor fi prefăcute intr-
un deşert In mijlocul cetăţilor pustiite, patruzeci 
de ani: şi voi împrăştia pe Egipteni între popoare, 
şi-i voi risipi prin ţări.—Sau 40 de ani, sau o 
perioadă de judecată, în cari cei dintâi oameni de 
lume nu se vor bucura de binecuvântările Regatului. 
29:13. Totuşi aşa zice Iehova, Domnul: la sfârşitul 
celor patruzeci de ani voi aduna pe Egipteni, 
dintre popoarele, între cari au fost împrăştiaţi.—
După perioada aceasta Dumnezeu va aduna în 
Regatul său pe poporul lumesc împrăştiat. 

 
 
 

STAREA VIITOARE A CREŞTINĂTĂŢII 
29:14. voi întoarce pe prinşii Egiptului, şi-i voi 
aduce iarăşi în pământul Patros, în pământul 
obârşiei lor; şi acolo vor ajunge un regat umilit.—
Şi dintre cei morţi îi voi aduce în tara lor proprie, 
unde vor fi neînsemnaţi. 
29:15. Va fi mai umilit decât toate regatele, şi nu 
se va mai înălţa peste popoare; căci eu îi voi 
micşora, ca să nu mai domnească peste 
popoare.—Aceasta s-a îndeplinit în-tr-adevăr în ce 
priveşte Egiptul, care timp de mai multe veacuri nu s-
a bucurat de autonomie. 
29:16. Şi el nu va mai fi casei lui Israel spre 
încredere, amintindu-i făr-de-legea ei, ce a făcut-
o, pe când căutau la el; şi vor cunoaşte, că eu sunt 
Iehova, Domnul.—Nici jidovii şi nici Creştinii nu se 
vor mai îndrepta vreodată la oamenii lumeşti [Egipt], 
(Isa. 30:1-5) pentru ca să ceară ajutor, deoare-ce 
privirea acestora îi va face să-şi aducă aminte de fără-
de-legile creştinătăţii. 
29:17, 18. Şi în anul al douăzeci şi şaptelea, în luna 
întâia, în ziua întâi a lunei, a fost cătră mine 
cuvântul lui Iehova, zicând: Fiul omului, 
Nebucodonosor, regele Babilo-nului, a făcut pe 
oastea sa să servească serviciu mare asupra 
Tirului; tot capul a pleşuvit, si tot nmărul s-a 
jupuit, dară n-a luat de la Tir, nici el nici oastea 
lui, plată, pentru serviciul ce a făcut asupră-i.—
Forţele regelui anarhiei, Diavolul, va aduce la 
îndeplinire un mare serviciu în Planul divin al 
Vârstelor, însă în el nu se va afla nimic pentru 
anarhişti. 
29:19. De aceea aşa zice Iehova, Domnul; iacă eu 
dan pământul Egiptului Ini Nebucodonosor, 
regele Babilonului, care va lua mulţimea lui, va 
răpi prada lui, şi-1 va jafui; şi aceasta va fi plata 
oastei lui.—Dumnezeu va preda creştinătatea 
lumească pe mâinile anarhiei, pentru munca acestera 
în servirea intereselor planului lui Dumnezeu în con-
tra religiunii păgâne care s-a mascat ca Creştinătate, 

şi din care pricină, făcând aceasta, anarhia îşi va face 
partea sa. 
29:20. Ca o plată a sa, pentru care a servit, datu-
iam pământul Egiptului, pentrucă a lucrat pentru 
mine, zice Iehova, Domnul.—Dumnezeu va preda 
Creştinătatea lumească pe manile anarhiei, pentru 
munca acestera în servirea intereselor planului lui 
Dumnezeu în contra religiunii păgâne care s-a mascat 
ca Creştinătate, şi din care pricină făcând aceasta 
anarhia îşi va face partea sa. 
29:21. In ziua aceea voi face să înflorească cornul 
casei lui Israel, şi-ţi voi da deschiderea gurei în 
mijlocul lor; şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova.—
In cursul timpului de turburare, Dumnezeu va face ca 
puterea (T42) jidovilor să înflorească în Sionizm, şi 
le va aduce la cunoştinţă veştile îmbucurătoare 
despre Regat, după cum se învaţă în Studiile în 
Scripturi.—Isa.  19:1-25. 

 
 

EZEKIEL 30. 
 

BRAŢELE LUI FARAON AMBELE RUPTE 
30:1, 2. Şi a mai fost cătră mine cuvântul lui 
Iehova, zicând: Fiul omului, profeţeşte, fi zi: aşa 
zice Iehova, Domnul: văitaţi-vă: vai de ziua!—
Astfel zice Iehova: Plângeţi şi strigaţi! Vai ce zi 
jalnica. 
30:3. Căci aproape este ziua, da, ziua lui Iehova 
este aproape: zi plină de nouri va fi timpul 
sfârşitului popoarelor.—Ziua este aproape, ziua lui 
Iehova, o zi întunecată— timpul anarhiei 
necredincioasei—Ioel 1:15; Zef. 1:7. 
30:4. Căci va veni asupra Egiptului sabia, si va fi 
cutremur mare în Etiopia, când cei de moarte 
răniţi voi cădea în Egipt, şi se va lua mulţimea lui, 
şi se voi surpa temeliile lui.—Armele anarhiei şi 
Sabia Spiritului vor veni  asupra Creştinitătii lumeşti. 
Mare nenorocire îi va lovi pe cei ce nu sunt membri 
ai bisericii (Etiopia, negru), adi-că pe socialişti, 
muncitori, şi revoluţionari, când cei ucişi ai 
creştinătăţii vor cădea spiritual şi literal, când mulţi-
mea ei îi va părăsi, când temeliile ei—sociale, 
economice, morale şi religioase—vor fi sfărîmate de 
război, revolutiune şi anarhie. 
30:5. Etiopia şi Libia şi Lidia, şi tot poporul cel 
amestecat, şi Chubul, ş fii ţărei aliate, vor cădea 
cu dânşii de sabie.—Cele mai rele popoare, 
întunecate atât în privinţa morală cât şi cea 
religioasă—socialiştii, muncitorii şi revoluţionarii, 
cari stau în atingere cu Creştinătatea—vor cădea 
dimpreună cu Creştinătatea prin arme literale şi prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
30:6. Aşa zice Iehova: vor cădea şi cei ce sprijinesc 
pe Egipt; şi îngâmfarea în puterea sa se va înjosi; 
de la Migdol până la Siene vor cădea într-insul de 
sabie, zice Iehova, Domnul.—Toţi susţinătorii 
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Creştinătăţii lumeşti vor cădea; mândria şi puterea ei 
vor fi umilite; de la un capăt la celalalt Creştinătatea 
va cădea. 
30:7. Şi se voi pustii in mijlocul ţarilor pustiite, şi 
cetăţile lui voi fi in mijlocul cetăţilor pustiite.—
Creştinătatea lumească se va Pustii cu desăvârşire. 
30:8. Şi voi cunoaşte, că eu sunt Iehova, când voi 
pune foc in Egipt, si când se vor sfărâma toţi cei 
ce-1 ajutau.—Ei vor cunoaşte că Iehova a dat voe ca 
anarhia să se pună în mişcare în Creştinătate, şi-1 vor 
recunoaşte când vor vedea că toate ajutoarele lor au 
fost zdrobite. 

 
REPUBLICELE REVOLUŢIONARE SE VOR RĂS-

TURNA ÎN ANARHIE 
30:9. In ziua aceea voi eşi de la mine solii in 
corăbii, ca să spăimânte pe Etiopenii cei fără 
temere; şi va veni asu-pră-le cutremur mare, ca in 
ziua Egiptului; căci iacă, vine! —În timpul căderii 
creştinătăţii solia dumnezeească va fi purtată de 
organizaţiuni religioase şi independente la prea 
încrezuţi socialişti, muncitori şi revoluţionari, ceeace-
i va face să se îngrozească de anarhie; şi o mare 
nenorocire îi va bîntui şi pe ei, după cum  s-a 
întîmplat la căderea Creştinătăţii.  
30:10. Aşa zice Iehova, Domnul: voi face să 
înceteze mulţimea Egiptului, prin mâna lui 
Nebucodonozoi, regele Babilonului.—Dumnezeu 
va face ca mulţimea acelora ce aderează la 
Creştinătatea lumească să înceteze de a mai adera la 
dânsa, şi anume prin puterea revolutiunii şi anarhiei 
şi a aţâţătorului lor, Diavolul. 
30:11. El şi poporul său cu dânsul, cei mai 
groaznici dintre popoare voi fi aduşi să strice tăia, 
şi vor scoate săbiile lor asupra Egiptului, şi voi 
umplea ţara de ucişi.— Satan şi urmaşii săi—
diavoli şi oameni—şi cei mai groaznici dintre toate 
naţiunile—anarhiştii—vor nimici ordinea lumească a 
lucrurilor Creştinătăţii. Ei vor ataca Creştinătatea cu 
armele lor şi vor umple pământul cu ucişi—după cum 
Sabia Spiritului va face cu cei ucişi spiritualiceşte. 
30:12. Şi eu voi seca rîurile: şi voi da tara în 
mâinele leilor; şi voi pustii ţara şi tot ce este într-
însa, prin mâinile străinilor; eu Iehova am 
vorbit.—Dumnezeu. va face ca bisericile să sece de 
membri şi de bani, va preda ordi-nea de lucruri în 
puterea anarhiştilor răi, şi va pustii ordinea de lucruri 
a Creştinătăţii, şi pe toţi cei ce se ţin de dânsa 
literalmente prin puterea anarhiştilor, străini ordi-nei 
de lucruri ce există astăzi, şi spiritualiceşte prin fii lui 
 Dumnezeu. 
30:13. Aşa zice Iehova, Domnul: voi nimici şi 
idolii, şi voia face să înceteze chipurile din Noi; şi 
nu va mai fi domn din pământul Egiptului; şi voi 
răspândi temere, în pământul Egiptului.—
Dumnezeu va distruge idolii de aur, putere etc. ai 
Creştinătăţii (Ier. 43:12,13), şi va face ca a-ceşti zei 
să se sfârşească printre popoarele cele mai înflori-

toare ale Creştinătăţii [Nof era în Deltă, partea cea 
mai bogată a Egiptului]; şi în Creştinătate nu va mai 
fi o clasă ridicată, o clasă de cler lumesc, ci 
Dumnezeu va aduce asupra ei teamă şi slăbire de 
inimă. 
30:14. Şi voi pustii Patrosul, şi voi pune foc în 
Zoan, şi voi săvârşi judecăţi în No.—Dumnezeu va 
face ca clasele de sus [Patrqs, Egiptul de sus] să fie 
pustiite, şi va lăsa ca anarhia şi nimicirea să înceapă 
printre ele [Zoan, capitala Egiptului], şi ca să se facă 
judecăţi de răsplată asupra conducătorilor claselor de 
sus [No, capitala Egiptului de sus]. 
30:15. Şi voi vărsa mânia mea asupra Sinului, [Pe-
lus], cetăţuia Egiptului, şi voi stârpi mulţimea din 
No.— Dumnezeu va vărsa mânia sa asupra 
Papizmului, tăria Creştinătăţii lumeşti, şi va stârpi 
mulţimea ce sprijineşte clasele de sus. 
30:16. Şi voi pune foc în Egipt; chinurile vor 
cuprinde Sinul, Noul se va despica, şi Noful de 
neamici, ziua mare. —Dumnezeu va lăsa ca anarhia 
să înceapă în Creştinătate. Papizmul va fi în mare 
strâmtorare; clasele de sus se vor sfâşia în două, iar 
cele de jos vor suferi nenorociri zilnice. 
30:17. Tinerii Avenului şi ai Pibesetului vor cădea 
de sabie, şi se vor duce prinşi.—Tinerii ce râvnesc 
după arătarea deşartă [Aven deşertăciune] a 
Creştinătăţii, şi după onorurile ei [Pibeset, foarte 
ridicat], vor cădea de sabia a-narhiei; pentrucă 
lucrurile aceste vor ajunge la sfârşitul lor în anarhie. 
30:18,19. In Tafnes se va întuneca ziua, când voi 
sfărâma acolo zăvoarele Egiptului; şi îngâmfarea 
în puterea sa va înceta într-însul; nor îl va 
acoperi, şi fiicele sale se vor duce prinse. Aşa voi 
săvârşi judecăţile mele asupra Egiptului; şi vor 
cunoaşte că eu sunt Iehova.—Şi pentru clasele de 
jos [Tafnes, în Egiptul de jos] se va întuneca ziua- 
când Dumnezeu va sfărâma sclavia impusă de Creşti-
nătatea lumească. Puterea ei mândră se va sfârşi. Un 
nor de strâmtorare o va acoperi, şi bisericile [fiicele] 
ei vor fi cercetate şi perdute de anarhie. 

 
BISERICA ŞI STATUL VOR APUNE LA UN LOC 

30:20,21. Şi în anul al unsprezecelea, în luna 
întâia, Ia şapte a lunei a fost cătră mine cuvântul 
lui Iehova zicând: Fiul omului, eu am sfărâmat 
braţul lui Faraon, regele Egiptului; şi iacă, nu i se 
vor face legături, ca să re-tămăduiască, ca nu 
înfăşurându-se cu legatari să capete putere, spre a 
ţinea sabia.—Ecleziasticizmul, braţul drept al lui 
Satan, va fi rupt, pentru ca să nu mai poată fi vin-
decat niciodată. Timpul Domnului, pentru osândirea 
lor, a sosit. 
30:22. De aceea aşa zice Iehova, Domnul; iacă, eu 
sunt  împotriva lui Faraon, regele Egiptului, şi-i 
voi frânge amândouă braţele sale, pe cel tare şi pe 
cel frânt; şi voi face ca să cadă sabia din mâna 
lui.—Dumnezeu este împotriva lui Satan, puternicul 
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rege al caracterului lumesc, şi va sfărâma şi puterile 
civile, aducându-le în neputinţă de a mai întrebuinţa 
sabia. 
30:23. Şi voi împrăştia pe Egipteni între popoare, 
şi-i voi risipi prin ţări.—Dumnezeu va împrăştia 
poporul lumesc printre anarhişti. 
30:24. Şi voi întări braţele regelui Babilonului, şi 
voi pune în mâna sa sabia mea; dară braţele lui 
Faraon le voi sfărâma, şi va suspina înaintea lui cu 
suspinele celui rănit de moarte.—Dumnezeu va 
întări puterile civile şi filozofice [religiunile 
necredincioase   anarhistice] ale    anarhiei; şi anarhia 
va mânui atât Biblia [Sabia lui Dumnezeu] cât şi 
sabia armelor pământeşti ca sabie proprie; şi această 
stare rea de lucruri, cu puteri zdrobite, murind va 
scoate suspine de durere. 
30:25. Dară braţele regelui Babilonulni Ie voi 
întări; şi braţele lui Faraon vor cădea; şi vor 
cunoaşte, că eu sunt Iehova, când voi pune sabia 
mea în mâna regelui Babilonulni, şi o va întinde 
asupra pământului Egiptului.—Insă această ordine 
de lucruri cu puteri zdrobite şi starea afacerilor 
anarhistice cu putere întărită, îşi vor da seama că, 
dacă anarhia creşte în putere şi atacă actuala ordine 
de lucruri, aceasta se întâmplă prin puterea lui 
Iehova. 
30:26. Şi când voi împrăştia pe Egipteni între 
popoare, şi-i voi risipi prin ţări; şi vor cunoaşte, că 
eu sunt Iehova. —Şi popoarele cu caracter lumesc 
împrăştiate pretutindeni vor cunoaşte prin împlinirea 
acestei profeţii că Iehova cârmueşte în afacerile 
oamenilor. 

 
 
 
 

HOTĂRÎREA LUI DUMNEZEU 
 

Ochii mei văd deja a Domnului meu sosire,  
Deja să simţeşte că El vine cu manie,  

Văd în a Sa mână flăcărând marea sabie, 
Domnul s-apropie. 

Văd judecata Lui, cum cutrieră pământul, 
  

Gemutul şi semnul renaşterii prevenindu-i,  
Judecata dreaptă, prin ce să dărâmă tronuri, 

Domnul s-apropie. 
Vremile păgâne au trecut pentru vecie,  

Cu ele vor trece şi jalea şi păcatele, 
  

Vezi Leul lui Iuda are sabia în mână, Domnul s-
apropie. 

A şaptea trâmbiţă sunând El nu pierde lupta,  
Va cerne inime judecând în al Său tron sfânt; 

Desfătează-te suflete şi laudă-1 gură, Domnul s-

apropie. 
 
 
 

EZEKIL 31 
 

CREŞTINĂTATEA COAPTĂ PENTRU 
DISTRUGERE 

31:1,2. Şi în anul al unsprezecelea, în luna a treia, 
la ziua întâia a lunei, a fost cătră mine cuvântul 
lui Iehova, zicând: Fiul omului, zi lui Faraon, 
regele Egiptului, şi mul-timei sale: cu cine te 
asemeni în mărirea ta?—Capitolul 31 reprezintă 
Creştinătatea ca pe un cedru tăiat. El începe cu o 
solie referitoare la Satan [Faraon, zeul soarelui], re-
gele creştinătăţii cu caracter lumesc [Egipt] şi la 
multimele sale. Ce asemănare s-ar fi putut face cu 
privire la mărimea sa! 
31:3.  Iacă,  Asirianul  era   ca  cedrul  Libanului  
cel  cu crengi frumoase, cu pâlcuri adumbritoare 
şi înalte; până la  vârful  său  era  tufos.—Iată,  
Satan  şi  falsificatul   său    sistem creştinesc  [pom; 
Asirian probabil ar trebui să se citească:  teaşur, care 
e un cimşir], au crezut că nu se vor sfârşi niciodată 
[Libanon, un munte, alb, acoperit cu zăpadă], având 
ca membri [crengi, ca crengile creştinată-ţii] pe 
poporul mare, rău şi bun, şi de lume, cu putere 
ocrotitoare [pâlcuri adumbrite] şi cât se poate de 
distinsă, cu cei mai însemnaţi oameni la vârful cel 
mai înalt. 
31:4. Apele îl hrăniau, adâncul îl creştea cu 
râurile sale curgând în jurul rădăcinelor lui, şi 
trimiţând pâraele sale la toţi ceilalţi arbori ai 
câmpului.—Popoarele şi adevărul secular [apele] 
făcură mare sistemul lui Satan; naţiunile mari şi 
adevărurile fără îndoială profunde despre libertate, 
fraternitate şi egalitate, îl făcură distins, cu rădăcinele 
[plantaţiile] sale nutrite de popoare şi secte [râuri], şi 
trans-mitând înrâuriri naţionale şi profesionale prin 
toate sistemele din lume. 
31:5. De aceea înălţimea lui s-a ridicat mai pe sus 
de toţi arborii câmpului, crengile lui s-an înmulţit, 
şi ramurile lui s-au lungit, întinzându-se de 
mulţimea apelor.—De aceea proeminenta 
creştinătăţii a fost ridicată asupra oricărui lucru de 
felul ei din lume; şi membri ei puternici au crescut ca 
număr şi avură o înrâurire ce ajungea foarte departe, 
din pricina mulţimii aderenţilor şi învăţăturilor lor. 
31:6. Toate paserile cerului în ramurele lui îşi 
făceau cuiburile lor; toate fearele câmpului fătau 
sub cracii săi, şi la umbra lui şedeau toate 
popoarele cele mari.—Toţi deţinuţii [pasările] 
puterilor de sub controlul spiritual, au făcut 
organizaţiunile [cuiburile] bisericii lor printre mem-
bri acestera; şi sub puterea calităţii de membri ai ei 
toate guvernele [fearele] lumii [câmpului] acestera îşi 
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procreară urmaşii; şi sub scutul [umbra] ei locuiră 
toate naţiunile. 
31:7. Era deci frumos prin mărimea sa, prin 
lungimea crăcilor sale; căci rădăcinele lui erau 
lângă ape mari.— Astfel ea era măreaţă în mărimea 
ei şi în întinderea ra-mificaţiunilor sale; pentrucă ea 
avea rădăcini în popoare mari şi în mari adevăruri 
seculare. 
31:8. Nici nu cedru din grădina lui Dumnezeu nu-
1 întrecea: chiparoşii nu se asemănau nici cu 
cracii săi, şi castanii nu erau nici ca ramurile lui; 
nici nu arbore în grădina lui Dumnezeu nu-i 
semăna în frumuseţe.—In năravul de a se lăuda pe 
sine, creştinătatea n-a avut şi nici nu va avea pereche 
în vârsta aceasta şi nici în cea viitoare. 
 31:9. Făcutu-l-am frumos prin mulţimea 
ramurilor sale, încât toţi arborii Edenului, ce se 
aflau în grădina lui Dumnezeu îl pismuiau.—
Creştinătatea s-a ţinut că e invidiată de tot ce e 
prezent şi viitor. 
31:10. De aceea aşa zice Iehova, Domnul: 
pentrucă te-ai înălţat cu statuia şi ai tăcut ca şi 
acela al căruia şi vârful era între tufiş, şi şi-a 
înălţat inima sa pe înălţarea sa.— Din pricina 
ridicării de sine şi a mândriei. 
31:11. Da aceea 1-am dat în mâinele celui mai taie 
dintre popoare, care s-a purtat cu dânsul după 
răutatea sa: 1-am alungat.—Dumnezeu va da 
creştinătatea pe mâna zeului [ebreeşte El, un 
puternic] păgânilor, care e însuşi Diavolul; el se va 
răzbuna de sigur asupra ei; el o va nimici de sigur. 
31:12. Şi străinii, popoarele cele mai cumplite, 1-
au tăiat. Şi 1-an părăsit; căzut-au crăcile sale pe 
munţi şi în toate văile, şi ramurile lui ruptu-s-au 
de toate paralele pământului; şi toate popoarele 
pământului s-au tras de la umbre lui, şi 1-au 
părăsit.—Anarhiştii, groaza naţiunilor, vor doborî 
Creştinătatea la pământ; în regate [munţi] şi printre 
popoare [văi] membri [ramurile] ei vor cădea, şi vor 
fi rupte de denumirile ei ce se vor despărţi; toţi 
oamenii ce se ţin de această ordine de lucruri vor 
renunţa la scutul ei, şi o vor părăsi. 
31:13. Pe dânsul, acuma căzut, şed toate paserile 
cerului, şi toate fearele câmpului sunt pe ramurile 
lui.—Deţinuţii ecleziasticizmului, şi toate guvernele 
revoluţionare ale acestei stări de afaceri vor trage 
folos din peirea ei şi prin membri [ramurile] ei. 
31:14. Ca nici nu arbore adăpat de apă să nu se 
înalţe pentru statura sa, şi să nu-şi facă vârfuri 
între tufiş; şi pentru ca nici unul din toţi arborii 
adăpaţi de apă, să nu se încumeteze întru 
înălţimea sa; căci toţi sunt daţi morţei, celor de 
desupt ale pământului, între fii oamenilor cu cei 
ce se pogoară în groapă.—Nici un sistem pământesc 
nu va mai urma exemplul îngâmfat al Creştinătăţii; 
pentrucă toate sistemele ca atari sunt date pe mâna 
morţii, într-un loc fără onoare şi printre cei mai din 

urmă dintre oameni. 
31:15. Aşa zice Iehova Domnul: în ziua, în care s-a 
po-gorît în infern, făcut-am să plângă pentru 
dânsul; am acoperit adâncul pentru el; am oprit 
fluviile lui, si opritu-s-au apele cele mari ale lui; şi 
am făcut ca Libanul să poarte jale pentru dânsul, 
şi toţi arborii câmpului lâncezitu-s-au pentru el.—
In anul 1918, când Creştinătatea va începe să cadă în 
uitare [Şeol], pentru a fi apoi urmată de republici 
revoluţionare, Dumnezeu va pricinui o plângere. EI 
va opri şi va întârzia pentru o scurtă perioadă valurile 
ameninţătoare ale anarhizmului. El va face ca 
naţiunile să plângă după Creştinătate, şi ca toate 
sistemele [arborii] din lume [câmp] făcute de oameni 
să slăbească şi să fie distruse.— E392, 372. 
31:16. Făcut-am să se înspăimânte popoarele de 
vuetul căderei sale, când 1-am pogorît în infern cu 
cei ce se pogoară în groapă; şi toţi arborii 
Edenului cei aleşi şi frumoşi ai Libanului, toţi câţi 
sunt adăpaţi de apă, s-au mângâiat în cele de 
desupt ale pământului!—Dumnezeu va face ca 
naţiunile să se zgudue prin revolutiuni gigantice, 
atunci când va arunca Creştinătatea ca sistem 
organizat în uitare [precum a făcut cu jidovii din 
parabola omului bogat]. 
31:17. Şi aceştia s-au pogoiît cu dansul în infern la 
cei ucişi de sabie; şi ajutătorii lui, cari locuiau sub 
umbra lui in mijlocul popoarelor.—Insă şi ei se vor 
scufunda în uitare [Şeol] (E392, 372), dimpreună cu 
Creştinătatea, totaşa ca şi cei ce au fost puterea ei, ce 
sub scutul ei au locuit în mij-  
locul poporului. 
31:18. Cu cine te asemeni deci tu in mărire şi în 
mărime între arborii Edenului? Totuşi te vei 
pogorî cu arborii Edenului în cele mai de desupt 
ale pământului; culca-te-vei între cei necircumcişi, 
cu cei ucişi de sabie; da, el, Faraon, şi toată 
mulţimea lui, zice Iehova, Domnul.—Cu toate că 
Creştinătatea în raport cu alte sisteme este neîntrecută 
în mărire şi în mărime, totuş ea va fi degradată pană 
la una, din cele mai dispreţuite trepte din ordinea 
socială; ea va fi pusă în rând cu cele mai nelegiuite 
sisteme. Egiptenii, practicau tăierea împrejur, ceeace 
este tipic pentru uşurarea prefăcută a conştiinţei din 
partea Creştinătăţii lumeşti prin credinţa în greşală. 
Aceasta se spune despre Satan, zeul Creştinătăţii, şi 
despre mulţimea sa întreagă. 

 
EZEKIEL 32. 

 
CĂDEREA TOTALĂ A CREŞTINĂTĂŢII 

32:1, 2. Şi in anul al doisprezecelea, în luna a 
douăsprezecea, în ziua întâia a lunei, a fost cătră 
mine cuvântul lui Iehova zicând:    Fiul omului,    
ridică plângere pentru Faraon, regele Egiptului, 
şi-i zi: tu semeui între popoare cu leul tînăr, şi eşti 
ca crocodilul în mări; ai plecat cătră fluviile tale, 
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ai turburat apele cu picioarele taie, şi ai călcat 
fluviile lor.—In  capitolul  32  nimicirea  
Creştinătăţii  este zugrăvită în felurite chipuri:  ca 
prinderea unui monstru de mare (32:1-6); ca 
stingerea luminei sale (32:7-8); dease-nifenea ca 
adaos şi căderea sistemelor (32:9-10) sale, ca un 
mare sistem lumesc care să distruge prin anarhie 
(32:11-16); ca căderea cu totul în uitare a 
Creştinătăţii cu caracter lumesc  (32:17-21);   ca 
căderea anarhiştilor  (32:22-23);  a misticizmului 
oriental din Creştinătate (32:24-25); a claselor Sale 
celor mai rele (32:26-28); a poporului religios cu 
caracter lumesc (32:29); a organizaţiunilor bisericeşti 
ale ecleziasticizmului (32:30), şi a regelui 
Creştinătăţii, Satan, şi a tuturor mulţumirilor sale. 
(32:31-32) Vestea aceasta începe cu o plângere 
asupra lui Satan [Faraon], rege al Creştinătăţii 
lumeşti [Egipt], şi asupra reprezentanţilor săi vizibili, 
clerul apostat. Pintre naţiuni ei sunt ca un leu în ce 
priveşte puterea şi sălbătăcia [şi leul simbolizează pe 
Diavolul]; şi ca o putere monstruoasă [crocodil] 
pintre popoare [mări]; ei au venit cu sectele [fluviile] 
lor şi au turburat Adevărul  [apele] cu membri   lor cu 
fire materialistă, cu cler [picioare] şi au umplut 
bisericile [fluviile] lor cu caracter lumesc. 
32:3. Aşa zice Iehova, Domnul: de aceea eu cu 
adunătură de multe popoare, voi întinde mrejele 
mele peste tine, şi te vor trage în laţul meu.—
Dumnezeu va aduce în mod treptat asupra 
Creştinătăţii timpul de strâmtorare asemenea unei 
curse, ca o mişcare către libertatea popoarelor, prin o 
mulţime de progresişti, radicali, revoluţionari şi anar-
hişti; aceştia o vor prinde pe neştiute în cursa în 
marea mâhnire, şi o vor ridica din favoarea poporului 
[afară din mare]. 
32:4. Te vor arunca pe pământ, te voi asvârli pe 
faţa câmpului; voi face să stea pe tine toate 
păsările cerului; voia sătura din tine fearele a tot 
pământul.—Dumnezeu va lăsa-o fără apărare pe 
mâna lumii întregi, şi va face ca clasele cele mai rele 
[paserile] şi o creştinătate apostată [ceruri] să se 
hrănească dintr-însa, şi va face ca guvernele [fearele] 
rele de revoluţionari de pe întreg pământul să se 
umple cu foştii ei membri. 
32:5. voi pune carnea ta pe munţi, şi voi umplea 
văile cu stârvul tău.—Şi membri ei distinşi vor peri, 
şi din poporul ei de jos un număr mare. 
32:6. voi adapă cu sângele tău pământul, unde tu 
pluteşti, până la munţi; şi pâraiele se vor umplea 
de tine.— Pierderea vieţii se va extinde până la 
cârmuitorii [munti] şi până la funcţionarii cei mai 
înalţi de guverne; şi bisericile vor fi pline de morţii 
ei. 
32:7,8. Şi când te vei stinge, voi acoperi cerul, şi 
voi întuneca stelele lui; voi învăli cu nori soarele, 
şi luna nu va luci cu lumina sa. Pentru tine voi 
face să se întunece toţi luminătorii cei străluciţi ai 

cerului, şi voi pune Intunerec peste pământul tău 
zice Iehova, Domnul.—Gând Dumnezeu va începe 
să-i stingă lumina în 1918, el va întuneca minţile 
ecleziasticizmului (cerului; A318), şi va exclude 
stelele lor de înţelepciune de amvon dintre adevă-
ratele stele apostolice, Apostolii. (D591) El va 
întuneca priceperea Evangeliei [soarelui] lui Isus 
Christos (D590) prin norul timpului de strâmtoare; şi 
lumina [adevărul] legii mozaice nu va mai lumina 
într-însa. 
32:9. Şi voi face ca să se înspăimânte inima multor 
popoare, când voi aduce ştirea sfărîmărei tale 
între popoarele din ţările, ce tu nu le-ai 
cunoscut.—Dumnezeu va mai turbura încă şi inimile 
multor altor popoare când în acelaş timp de 
strâmtorare va cerceta şi alte popoare, fată de cari 
clerul n-are nici o înrâurire. 
32:10. Şi voi face ca multe popoare să se 
îngrozească de tine, şi regilor lor li se va sbârli 
părul asupră-ţi, când îmi voi mişca sabia pe 
dinaintea lor: şi pe toată clipa vor tremura, 
fiecare pentru sine, în ziua căderei tale.—Intr-
adevăr el va face ca multe popoare să se mire de 
căderea Creştinătăţii; şi cârmuitorii lor se vor teme şi 
vor tremura din pricina nimicirei ei, când şi ei vor îi 
ameuinţaţi de anarhie cu distrugere. Fiecare dintre ei 
va tremura pentru viata sa. 
32:11. Căci aşa zice Iehova, Domnul: sabia regelui 
Ba-bilonului va veni asupră-ţi—Armele 
distrugătoare ale Diavolului, Regele Zăpăcelii 
[Babilonului], anarhiei, se va îndrepta asupra 
Creştinătăţii cu caracter lumesc. 
32:12. voi face să cadă mulţimea ta prin săbiele 
celor viteji, cari toţi sunt cei mai cumpliţi ai 
popoarelor; vor răsturna mândria Egiptului, şi 
toată mulţimea lui se va nimici.—Dumnezeu va 
face ca mulţimea lor să cadă prin armele unei armate 
puternice şi răzvrătite, şi va face sa cadă şi toţi cei 
groaznici din întreaga creştinătate; şi anarhiştii vor 
lua pompa naţiunilor ca pradă, şi toţi aderenţii 
naţiunilor Creştinătăţii vor înceta să-i mai 
sprijinească. 
32:13. Şi voi face să piară toate vitele lui de lângă 
apele cele mari, şi picior de om nu va mai turbura 
aceste ape, şi nici copite de vită nu le vor mai 
turbura.—Dumnezeu va nimici toate guvernele 
feroce a naţiunilor [apele] mari; nici nu vor mai 
turbura oameni cu caracter lumesc poporul cândva, şi 
nici nu-1 va mai aduce la strâmtorare asuprirea 
strivitoare de guverne sălbatece. 
32:14. Atuncea voi face să se liniştească apele lor, 
zice Iehova, Domnul.—Atunci Dumnezeu va da 
pace popoarelor [ape liniştite] şi va face ca cursul lor 
să curgă lin şi liniştit. Ei vor cunoaşte lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu, şi vor avea spiritul sfânt. 
32:15. Când voi face pământul Egiptului pustiu, şi 
ţara o voi deşerta de tot ce este într-însa: când voi 
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lovi pe toţi cei ce locuiesc în ea, atuncea vor 
cunoaşte că eu sunt Iehova.—Gând Dumnezeu va 
pustii Creştinătatea cu caracter lumesc, şi când 
materializmul ei va fi înlăturat de la fericiţii ei 
lumeşti, când El va fi lovit cu întristare adâncă pe toţi 
cei ce se simt acasă în lumea lor materialistă, în zilele 
mai bune ce vor să vie, ei îl vor cunoaşte pe El aşa 
cum este. 
32:16.  Şi aceasta este plângerea,  ce  vor  cânta;  
ficele popoarelor o voi cânta; o vor cânta pentru 
Egipt şi pentru toată mulţimea lui, zice Iehova, 
Domnul.—Religiunile păgâne [fiicele] vor plânge 
după căderea Creştinătăţii cu caracter lumesc şi după 
căderea aderenţilor ei. 
32:17,18. Şi in anul al doisprezecelea, în a 
cincisprezecea zi a lunei, a fost cătră mine 
cuvântul lui Iehova, zicând: fiul omului, suspină 
pentru mnlţimea Egiptului, şi spune cum se va 
pogorî şi el şi fetele popoarelor celor măreţe, în 
cele mai de desupt ale pământului cu cei pogorîti 
în groapă.—Versurile aceste zugrăvesc plângerea 
după mas-sele Creştinilor lumeşti, după neghină, 
când ei şi Creştinătatea cu caracter lumesc şi 
bisericile [fiicele] marilor puteri [naţiuni] vor fi 
aruncate pe treapta cea mai joasă şi mai necinstită a 
ordinei sociale, dimpreună cu cei ce o vor da la 
moarte ruşinoasă [groapă]. 
32:19. De cât cine eşti tu mai frumos? Pogoară-te, 
şi cul-că-te între cei necircumcişi!—Creştinătatea 
cu caracter lumesc şi-a închipuit că e neîntrecută în 
ce priveşte înălţimea ei, însă ea va cădea în uitare 
dimpreună cu ceice sunt priviţi ca pângăriţi 
[necircumcişi]. 
32:20. Cădea-vor în mijlocul celor ucişi de sabie; 
sabia s-a şi dat neamicului! Trageţi-1 în mormânt, 
pe el şi pe toată mulţimea lui.—Poporul ei de rând 
va cădea de armele distrugerii, şi de Sabia Spiritului; 
ea este dată pe mâna nimicirii. Ei vor trage-o în 
mormânt ca sistem, şi pe aderenţii ei ca complici. 
32:21. Cei mai puternici dintre viteji de dânsul 
vor vorbi, din mijlocul infernului, şi de cei ce 1-au 
ajutat; pogorîta-s-au şi culcatu-s-au necircumcişii 
ucişi de sabie.—Cei puternici printre bărbaţii mari ai 
Creştinătăţii, cari nu vor mai avea puterea în condiţia 
lor căzută [Şeol], vor vorbi despre căderea ei; ei vor 
fi căzut din poziţiuni înalte, şi vor fi reduşi la 
umilinţă prin puterea anarhiei şi prin Sabia Spiritului, 
ca nişte oameni alungaţi şi necinstiţi.—E392,372.  
32:22,23. Acolo este Asirianul şi toată ceata 
lui;mormintele ei stau în juru-i; toţi sunt ucişi, 
căzuţi de sabie. Mormintele lor pusu-s-au în locul 
cel mai adânc al groapei, şi mormintele cetei lui 
stau în jur-i; toţi sunt ucişi, căzuţi de sabie, cei ce 
răspâudiau teamă în pământul celor vii.—
Revoluţionarii Asireanul [în vers. engl. „Aşur"], Asi-
ria, anarhiştii revoluţionari vor cădea în uitare în 
număr mare, fie ca vor muri într-adevăr, fie că vor fi 

morţi, pentru ordinea lor de lucruri. 
32:24. Acolo este Elanul şi toată mulţimea lui în 
jurul mormântului său; toţi sunt ucişi, căzuţi de 
sabie, pogorîţi necircnmcişi în cele de desupt ale 
pământului, cei ce răs-pândiau teama de ei in 
pământul celor vii; şi duc ruşinea lor cu cei 
pogorîţi în groapă.—Acolo, în uitare, se va îngropa 
Noul Gând, Ştiinţa Creştină, şi alte feluri de religiuni 
sau misticizmuri orientale [Elam, Persia, patria 
misticiz-mului], şi mulţimea credincioşilor lor, cari 
atunci vor înceta de a fi mistici; ei toţi vor fi căzut de 
sabia literală sau de Sabia Spiritului. 
32:25. Pusu-i-s-a patul, lui şi mulţimei sale, în 
mijlociii celor morţi; şi mormintele lor stan în 
juru-i, aceşti toţi necircumcişi, ucişi de sabie; deşi 
frica de ei era răspândită In pământul celor vii, 
totuş duc ruşinea lor la cei pogorîti în groapă, şi se 
pun la un loc cu cei ucişi.—Anarhiştii vor aşeza 
misticizmul la odihnă în nimicire. 
32:26. Acolo este Meşechianul, Tnbalianul şi toată 
mulţimea lui? şi mormintele lor stan în jurul lor; 
aceştia toţi sunt necircumcişi, ucişi de sabie, deşi 
frica de ei era răspândită în pământul celor vii.—
Acolo se vor afla clasele cele mai rele ale 
Creştinătăţii, anarhiştii înşişi, în uitare, cu toţii în 
necinste, distruşi în nimicirea ce ei o pricinuiră. 
32:27. Să nu se culce cei mai viteji dintre 
necircumcişi cari au căzut? Cari s-au pogorît în 
infern cu armele lor de resbel, şi cari au pus 
săbiile lor sub capetele lor, şi uneltele fără-de-
legilor lor pe oasele lor; deşi erau frica celor 
puternici în pământul celor vii.—Şi ei nu vor fi 
amintiţi, nici chiar la aceşti oameni mari cari vor 
merge în jos ca oameni răi însă totuş cu un mic grad 
de cinste; şi cu ei va fi sfârşitul războiului (H16); însă 
adevărata amintire a anarhiştilor va fi aducerea 
aminte de fărădelegea personificată. 
32:28. Da, sfărâma-te-vei şi tu şi cei necircumcişi, 
şi te vei culca cu cei ucişi de sabie.—Despre ei se va 
gândi numai de rău, ei vor peri de sabie, şi vor fi 
necinstiţi de Cuvântul lui Dumnezeu. 
32:29. Acolo este Edomul, regii săi şi toţi mai 
marii săi, cari cu toată puterea lor şed acuma 
între cei ucişi de sabie; culcatu-s-au cu cei 
necircumcişi şi cu cei pogorîti în groapă.—
Creştinătatea prigonitoare, apostată şi cu caracter 
lumesc se va afla în ruină generală, va fi nimicită de 
armele anarhiei şi de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor 
fi pângăriţi, şi vor avea un sfârşit ruşinos. 

 
ECLEZIASTICIZMUL ORGANIZAT S-A DUS 

32:30. Acolo sunt domnii de la miază-noapte; toţi 
aceştia şi toţi Sidonienii s-au pogorît cu cei ucişi, 
cu toată teama, ce răspândiau prin puterea lor, 
sunt ruşinaţi, şi s-au culcat necircumcişi cu cei 
ucişi de sabie, şi duc ruşinea lor cu cei pogorîţi în 
groapă.—Marii domni [miazănoapte] ecleziastici şi 
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toţi aderenţii doctrinei care vorbeşte de „supuşenia 
fată de o biserică sau de pierzarea în iad" [Sidonieni, 
pin-tre cari era lezabel] vor trece în uitare. Cu toate 
că în faptele lor se găseşte o groază înspăimântătoare, 
totuş ei vor fi făcuţi de ruşine; ei vor fi aruncaţi jos şi 
mânjiţi prin nelegiuirea lor. 
32:31. Pe aceştia îi va vedea Faraon, şi se va 
mângâia pentru toată mulţimea lui, Faraon şi 
toată oastea lui, cei ucişi de sabie, zice Iehova, 
Domnul.—Satan [Faraon], zeul Creştinătăţii lumeşti, 
care va fi atunci legat timp de o mie de ani, va vedea 
căderea acestor mulţimi ale sale, cari vor fi ucise fie 
de sabie adevărată, fie de Cuvântul lui Dumnezeu. 
32:32. Deşi am şi răspândit teama de dânsul în 
pământul celor vii; totuş el se va culca cu cei 
necircumcişi, cu cei ucişi de sabie, Faraon şi toată 
mulţimea lui, zice Iehova, Domnul.—Satan şi 
mulţimea sa vor înceta de a mai turbura pământul, 
căzut fiind însfârşit în uitare, ca unul care este mânjit 
prin nelegiuire de la capitolele 25—32 Ezekiel 
proroceşte asupra a şapte naţiuni străine [Amon, 
Moab, Edom, Filistia, Tyrus,Sidon şi Egipt] arătând 
toate elementele necreştine. 
 

 
EZEKIEL 33. 

 
DE CE TREBUE SĂ PEARĂ ECLESIASTICIZMUL 

33:1,2. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, vorbeşte fiilor poporului tău, 
şi zi-le: când voi aduce sabia asupra vreunei ţări, 
şi poporal acestei ţări Ta lua un om oarecare din 
mijlocul său, şi şi-1 va pune păzitor. 
—O responzabilitate reciprocă există între unul din 
paznicii lui Dumnezeu şi întru poporul Său; unul are 
datoria de a vorbi, celalat de a asculta. (33:1-19) 
Ezekiel aduce înştiinţarea lui despre căderea 
Ierusalimului. (33:20-29) Poporul ascultă, dar nu 
crede. (33:30-33.) Capitolul acesta repetă expunerile 
din 3:17-21 şi 18:5-29 referitoare la paznicul aşezat 
ca să previe poporul Creştinătăţii, priveşte apoi solia 
şi responzabilitatea sa, şi responzabilitatea poporului 
creştinesc fată de paznic—Pastorul Russell, precum 
şi solia şi înştiinţarea sa de la Dumnezeu. „Un om 
oarecare din mijlocul său" se refuză la clasa clericală 
hotărîtă şi orânduită de oameni, şi aşezată de ei ca 
păzitorul loi. 
33:3. Şi acesta văzând sabia venind asnpia ţărei, 
va sufla din trâmbiţă, şi va deştepta pe popor.—
Cine din clasa clericală a suflat din trâmbiţa 
Adevărului şi a prevenit poporul său de osândirea 
ameninţătoare a Creştinătăţii? 
33:4, 5. Atuncea cel ce a auzit vocea trâmbiţei, şi 
nu se va feri, şi sabia venind, îl va răpi, sângele 
acelui fi-va pe capul său. A auzit vocea trâmbiţei, 
şi nu s-a ferit; sângele lui va fi asupra lui; dară 
cine se va feri, îşi va mântui viaţa.—oamenii cari 

au auzit înştiinţarea vor putea să se mustre atunci 
numai pe ei înşişi. 
33:6. Iar dacă păzitorul, văzând că sabia vine, nu 
va sufla din trâmbiţă, şi poporul nu se va feri, şi 
sabia venind, va lăpi pe vreunul din ei; pentru 
fără-de-legea sa lăpi-se-va acesta, dară sângele său 
îl voi cere din mâna păzitorului.—Clerul are o 
responsabilitate foarte mare. O păzire credincioasă 
din partea lor, cu marea lor influenţă asupra 
poporului, ar fi putut să mântuiască de la moarte 
fizică zeci de milioane de oameni, şi mulţimi 
nenumărate de la moartea religioasă care îi va ajunge 
pe mulţi. Poporul înfuriat se va întoarce asupra 
clerului, precum făcură în Revolutiunea franceză, şi 
într-un carnaval groaznic vor trage clopotele de 
moarte chiar mai mult decât trebue pentru vieţile per-
dute în război. E clar că responsabilitatea pentru 
Timpul de strâmtorare zace la poarta 
ecleaiasiicizmului; deoarece, dacă clerul ar fi luat o 
ţintă unitară întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu în 
contra răului industrial, social, politic, moral şi 
religios, ei ar fi putut să reformeze creştinătate şi să 
înlăture războiul mondial, revolutiunea cât şi anarhia 
ce-1 urmează. Domnul nostru zice în mod profetic: 
„Asupra neamului acestuia va veni tot sângele—
sângele lui Zaharia, pe care îl veţi omorî între templu 
şi altar". (Mat. 23:35, Diaglott, notă subl.) Iosephus 
zice despre omul acesta că el ar fi acuzat cu 
îndrăzneală pe clerul din Ierusalim că el [clerul] ar fi 
vinovat de strâmtorarea asupra cetăţii. El a fost 
încercat, învinovăţit că îndeamnă la anarhie, a fost 
aflat nevinovat, şi a fost apoi omorît de clasa 
clericală. Soarta sa reprezintă experienţe ce vor să vie 
în scurt timp asupra adevăratului popor al Domnului. 
33:7-9. Şi tu, fiul omului! Ea te-am pus păzitor 
peste casa lai Israel; ascaltă deci cnvântal din gara 
mea, şi-i deşteaptă din partea mea. Gând zic celui 
nelegiuit: nelegiui-tule, vei muri; şi tu nu vei 
vorbi, ca să deştepţi pe acel nelegiuit de la calea 
sa, acest nelegiuit muri-v a pentru fără-de-legea 
sa, dară din mâna ta voi cere sângele său. Iar dacă 
tu vei deştepta pe cel nelegiuit, ca să se întoarcă de 
la calea sa, şi el nu se va întoarce de la calea sa, el 
va muri pentru fără-de-legea sa, dară tu, îţi vei 
mântui viaţa.— Pastorul Russell a învăţat cu 
credinţă că: „plata păcatului este moartea" (Rom. 
6:23), şi nu chinul veşnic. El a mai adus la cunoştinţa 
sistemelor nelegiuite ale pământului politic, 
economic şi religios, că ele de sigur vor peri de pe 
pământ, dacă nu se vor întoarce cu inima întreagă la 
Ie-hova, Dumnezeul iubirii nemărgenite. 
33:10. De aceea tu, fiul omului, zi casei lui Israel: 
voi aşa vorbiţi şi ziceţi: dacă fără-de-legile noastre 
şi păcatele noastre sunt asupra noastră, şi noi 
pentrn dânsele perim, atuncea cum de mai 
trăim?—Creştinii nominali de astăzi au fost tipificati 
de jidovii cari au mers Ia Ezekiel cu obiec-tjuni 
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nesincere. Ei 1-au tratat pe Pastorul Russell cu 
respect făţarnic. Când 1-au întrebat despre scrierile şi 
prorociile sale, întemeiate pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, ei nu -erau sin-ceri nici în privinţa 
întrebărilor lor şi nici în ce priveşte mărturisirile lor 
faţă de el şi faţă de Cuvântul pe care el îl 
propovăduia. 

 
CLERUL ORIGINA ANARHIEI 

33:11-19. Zi-le: Viu sânt, zice Iehova, Domnul, nu 
mă plac în moartea sa, şi să trăiască; întoarceti-vă 
întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele! Căci de 
ce să muriţi, casă a Iui Israel? De aceea tu, fiul 
omului, zi fiilor poporului tău: dreptatea celui 
drept nu-1 va mântui în ziua nelegiuire! lui; nici 
cel nelegiuit nu va muri pentrn nelegiuirea sa în 
ziua, în care se va întoarce de la ea; nici cel drept 
nu va trăi pentru dreptatea sa în ziua, în care va 
păcătui. Când voi zice celui drept, că va trăi, şi el, 
încrezându-se în dreptatea sa, va face nedreptate; 
toată dreptatea lui nu se va mâi aminti, ci va muri 
în nedreptatea, ce a făcut-o.  Şi când voi zice celui 
nelegiuit: vei muri: dară el, întorcân-du-se de la 
păcatul său, va face drept şi dreptate: dacă cel 
nelegiuit va înapoia amanetul; va întoarce lucrul 
răpit; va umbla în aşezămintele vieţei, nefăcând 
nedreptatea: el va trăi, nu va muri; toate păcatele 
lui ce a făcut, nu i se vor mai aminti; a făcut drept 
şi dreptate; va trăi. Dară fii poporului tău zic: 
calea Domnului nu este dreaptă; dară calea lor nu 
este dreaptă. Când cel drept se va întoarce de la 
dreptatea lui, şi va face nedreptate, în ea va muri. 
Şi când cel nelegiuit se va întoarce de la 
nelegiuirea sa, şi va face drept şi dreptate, în ele 
va trăi.—Dumnezeu nu află nici o plăcere în 
nimicirea Creştinătăţii. Dacă aceasta s-ar fi întors de 
la idolatria şi curvia ei spirituală, pentru ca să asculte 
de Dumnezeu, ea ar fi putut fi mântuită de soarta ce o 
ameninţă. Nimicirea ei se poate urmări direct până la 
un „grup mic de oameni încăpăţînaţi", conducătorii şi 
călăuzele masselor; şi anume: papii, cardinalii, 
preoţii, servitorii, „revivaliştii" şi alţi conducători 
religioşi cari au dat învăţături rele cârmuitorilor şi 
poporului, şi cari prin com-binaţiunile lor de 
învăţături lumeşti şi religioase au adus lumea într-o 
stare, în care elementele sociale lucrează la nimicirea 
lor reciprocă. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de cler 
pentru ceeace va să vie asupra lui; pentrucă poporul 
va recunoaşte de sigur partea ce ei în chip vădit au 
promis să aducă, predicând anume despre adevărata 
evlavie, aşa ca să oprească mersul nebun al lumii spre 
anarhie şi nimicire. 
Locurile dis Scriptură amintite mai sus sunt în mod 
literal o afirmaţiune că unul care păzeşte Legea 
mozaică cu desăvârşire se va bucura de viaţă 
vecinică.   In privinţa spirituală aceasta învaţă pe 
creştin că va avea viaţă veşnică, dacă se va întoarce 

de la păcat pentru ca să-1 serevască pe Dumnezeu,  
conform  spiritului  Legii  Divine  a  Iubirii.   (Rom. 
8:13,14.) Simboliceşte ea vorbeşte către această stare 
rea de afaceri, către lume, şi îndeosebi către partea 
nelegiuită a ei, către ecleziasticizm, şi enurnără 
nelegiuirile acestuia: el a păcătuit înaintea lui 
Dumnezeu: el a călcat Legea Iubirii lui Dumnezeu şi 
oricare altă Lege, şi şi-a scuzat călcarea prin sofizme. 
Gatolicizmul cu care şi-a   dat   mâna 
Protestantizmul,  învaţă  cele  mai  nelegiuite   şi  cele  
mai păcătoase lucruri. 
„Un acuzat sau un martor care este interogat de un 
judecător, însă într-un mod ilegal (ceeace fireşte că 
depinde de buna judecată a acuzatului] poate să jure 
că el nu ştie nimic despre crima cu privire la care este 
interogat, cu toate că o cunoaşte prea bine, 
închipuindu-şi în mintea sa că el nu ştie nimic aşa ca 
să poată răspunde".— Alphonso Măria de Liguori, 
teolog papal, episcop şi fundator al ordinului 
Redemptoriştilor, 1696—1787. 
Şi iarăş   scrie „Sfântul" Liguori: „El poate să jure că 
el nu ştie nimic, când ştie că persoana care a comis 
crima a comis-o fără răutate; sau dacă cunoaşte 
crima, însă în taină, şi dacă n-a fost nici un scandal. 
Când o crimă a fost bine tăinuită, martorul şi chiar 
criminalul poate sau trebue chiar să jure că crima n-a 
fost comisă niciodată. Cel acuzat poate să nege crima 
sa sub jurământ, înţelegând că el n-a comis crima 
aceasta în aşa fel ca să fie îndatorit s-o mărturisească. 
Acel ce a jurat că va ţine un secret nu este  obligat să 
ţină jurământul său, dacă cumva s-ar pricinui prin 
aceasta o pagubă, fie lui însuşi sau .altora. Dacă ci-
neva a jurat înaintea unui judecător că se va ţine de 
adevăr, atunci el nu este obligat să spună lucruri 
secrete. [O femee care a comis într-adevâr adulter 
poate să nege aceasta sub jurământ, cu condiţiunea 
însă ca ea să se fi mărturisit: pentrucă atunci păcatul a 
fost iertat, şi a încetat să mai existe de fapt]. Este 
drept a-1 sfătui pe cineva să comită o tâlhărie sau o 
curvie în scopul de a înlătura un omor îmi este iertat 
a ascunde adevărul sau a-1 schimba în cuvinte sau 
semne îndoelnice, sau cu două înţelesuri pentru o 
cauză dreaptă, şi când nu este nici o nevoe de a 
mărturisi adevărul." Şi Liguori mai e încă un „sfânt" 
al ecleziasticizmului catolic, „unde locueşte Satan", 
cu care biserica episcopală, biserica anglicană şi 
protestanţii în general, cearcă să se împreune la un 
loc într-o uniune sau federaţiune bisericească, care 
din fericire e destinată să aibă un sfârşit grabnic. 
„Nu pot fi numite jurăminte ci mai de grabă 
jurăminte strâmbe toate câte stau în contrazicere cu 
binele bisericei catolice".—„Infalibilul", Consiliu 
Lateran declară: „Dacă vreunul, fie singur sau 
înaintea altora, fiind întrebat sau de bună voe, sau 
numai aşa în glumă, sau în alt scop, jură că el n-a 
făcut ceva ce a făcut, sau că a făcut altfel decum a 
făcut, sau dacă adauge un oarecare adevăr la a-ceasta, 
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el de fapt nu minteşte, şi nici nu este sperjur.— Papa 
Inocent XI, un altul dintre „sfinţi", 1611-1689, spune: 
„Un om poate să jure că n-a făcut niciodată un astfel 
de lucru [cu toate că într-adevăr 1-a făcut], dacă 
cugetă în sine că el n-a făcut aşa într-o zi anumită, 
sau înainte de ce a fost născut, sau înţelegând o altă 
împrejurare de acest fel, pecând cuvintele ce le 
întrebuinţează n-au un astfel de înţeles Ca să 
descopere gândirea sa". Promisiunile nu sunt 
obligatoare dacă persoana făcându-le n-a avut nici o 
inten-ţiune ca să se oblige".—„Sfântul Antonio 
Escobar de meu-doza, un cazuist şi iezuit spanial, 
1589-1699, în „Papalitate şi Putere civilă", pag. 607, 
spune: „Eu declar că toţi preoţii, episcopii, papii, 
călugării şi călugăriţele romano-cato-lice sunt cei mai 
dibaci şi mai încăpăţinaţi mincinoşi ce au călcat 
cândva ţara aceasta, sau o alta ţară, sau au des-onorat 
numele religiunii".—William Hogan, un distins ju-
risconsul american din Sud-ul ţării, mai înainte preot, 
Ia pagina 172 a cărţii sale „Popery" [papizm] spune: 
Furtul  este  încuviinţat  de  ecleziasticizmul  papal:   
„Un servitor are dreptul să-şi fure stăpânul, un copil 
pe tatăl său, un om sărman pe cel bogat. Omul sărac 
care a ascuns bunurile şi mârfurile de care are nevoe, 
poate să jure că n-are nimic." In teologia catolică a 
fura două piese de aur este de obicei un păcat de 
moarte; însă „dacă cineva fură mici sume în timpuri 
diferite, fie de la aceeaş persoană sau de la persoane 
diferite, şi nu are intenţiunea de a fura sume mari, 
nici de a pricinui o pagubă mare, păcatul său nu este 
păcat de moarte. Dacă mai multe persoane fură de la 
acelaş stăpân, în mici cantităţi, fiecare în aşa fel încât 
să nu comită un păcat de moarte, cu toate că fiecare 
ştie că aceşti mici hoţi împreună pricinuesc 
stăpânului lor o pagubă considerabilă, totuş nici unul 
dintre ei nu face un păcat de moarte, chiar când ar fi 
ca ei să fure în acelaş timp. Un fiu nu comite un păcat 
de moarte dacă fură numai douăzeci sau treizeci piese 
de aur de la un tată care are un venit de 150 piese de 
aur."—„Sfântul" Liguori. 
Ecleziasticizmul, puterea dominantă a vârstei evange-
lice, încuviinţează omorul: „Un om care a fost 
excomunicat de Papa poate fi ucis orişiunde, pentrucă 
Papa are o jurisdictiune indirectă, asupra întregului 
pământ, chiar şi în cele lumeşti". Aşa spune Dens, o 
autoritate teologică rom.-cat. în cartea sa: „Teologie 
morală". Papa G-rigorie Vii [numit dealtfel „Sfântul" 
Hildebrand], 1020-1085, declară că nu este omor de a 
ucide o persoană excomunicată. Lord Acton în 
London Times, din 26 Iulie 1872, spune: „Principiul 
acesta a existat timp de 700 ani şi continuă să mai 
existe făcând parte din legea ecleziastică. Unul din 
papii de mai târziu a declarat că omorîrea unui 
protestant este o faptă aşa de nobilă că ispăşeşte şi 
chiar mai mult, este o faptă aşa de nobilă că ispăşeşte 
şi chiar mai mult decât ispăşeşte omorul unui 
catolic." Doctorul Isaac J. Lausing zice în 

„Catolicizm şi republică": „Oricare persoană a avut 
de a face ceva cu asasinarpi lui Abraham Lincoln era 
un romano-catolic. John Wilkes Booth a fost un 
romano-ca-tolic. Payne şi Atseroth, deasemeuea şi 
Dr. Nudd, care a legat piciorul lui Booth, tot la fel 
Garret, în a cărui teatru a fost omorît Lincoln; 
deasemeuea şi Harold a fost un romano-catolic; la fel 
D-na Suratt şi fiul ei au fost romano-catolici; casa lor 
era cartierul general pentru romano-ca-tolici şi pentru 
preoţii iezuiţi. Toate aceste au fost aduse înaintea 
tribunalului militar care a condamnat pe câţiva dintre 
ei Ia moarte. Când John Suratf fugi din Washington, 
el a fost luat de iezuiţi în scut, şi sub o excortă iezuită 
a fost adus în Franţa".—Pagina 272. 
„Catolicii cari vor lua crucea pentru stârpirea 
ereticilor se vor bucura de aceleaşi îngdăuiri şi vor fi 
ocrotiţi de aceleaşi privilegii după cum se 
încuviinţează celor ce merg să elibereze tara Sfântă. 
Noi decretăm mai departe, că toţi cei ce vor avea 
legături cu ereticii, vor fi excomunicaţi".— Conciliu! 
Lateran [compus din candidaţi pentru „sfinţia" 
romano-catolică]. 
Papalitatea, mama desfrânatelor, permite şi clerului 
său să ajungă criminali. Catechizmul Conciliului de 
Trient spune: „Oriunde s-ar înjosi servii ei prin 
crimă, ei se mai află în sânul ei, şi deaceea nu pierde 
niciuna din puterile cu cari îi învesteşte oficiul 
preoţesc." Arhiepiscopul John Hughes din New-
York, zice: „Un păcat de moarte este aceea ce o-
moară sufletul şi merită iadul." Ecleziasticizmul 
papal controlează creşterea naţiunilor sub 
ameninţarea păcatului de moarte, zicând că: 
„Alegătorii [votanţii] catolici din {ara a-ceasta, cari 
nu fac întrebuinţare de puterea lor electorală în 
folosul şcolilor separate [religioase şi publice], sunt 
vinovaţi de păcat de moarte. Deasemenea şi părinţii 
ce nu fac sacrificiile necesare pentru a asigura astfel 
de şcoli, sau cari. îşi trimit copiii la şcoli mixte. Afară 
de acestea duhovnicul [preotul] care ar da iertare de 
păcate astorfel de părinţi, alegătorii  sau legislatorii 
cari ajută şcolile mixte în paguba şcoalelor separate, 
s-ar face vinovaţi de un păcat de moarte." Aceasta o 
spune Prea  Cucernicia Sa Episcopul  Charbonnel din 
Toronto [Canada]. Castitatea unei călugărite tinere, 
atrăgătoare şi ascultătoare, după Liguori, „sfânt" din 
constelatiunea papală a stelelor căzute, poate să 
atârne de următorul fir subţire: „Când o călugărită 
primeşte un ordin lîn partea prelatului, superiorului 
sau duhovnicului ei, ea trebue să-1 îndeplinească 
imediat, nu numai ca să le facă lor pe plac, ci mai 
ales ca să facă pe placul lui Dumnezeu, a cărui voinţă 
se face cunoscut prin ordinul lor. Dacă, deci, primiţi 
un ordin din partea unuia care ţine locul lui 
Dumnezeu [un preot numit de oameni!] voi îl păziţi 
ca şi cum ar fi venit de la însuşi " Dumnezeu. Este un 
lucru mai sigur de a împlini voia lui Dumnezeu prin 
ascultarea superiorilor decât prin ascultarea fată de 
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Isus Christos, dacă el ar apare în persoană şi ar da 
porunca Sa. Călugărita poate să fie cu deplină sigu-
ranţă că n-are să dea nici o socoteală de faptele cari 
se îndeplinesc prin ascultare; pentru aceste va fi 
răspunzător numai superiorul singur, care le 
ordonează." Conform părerii Cardinalului Manning, 
[o stea strălucitoare din cerurile romano-catolice] de 
la pag. 89 din cartea sa „Istoria adevărată a 
Conciliului Vatican", papa este infali-bil în materie 
de credinţă şi morală, şi canonizarea „sfinţilor revine 
acestui cap. 
Cardinalul Newman, pe pagina 84 a cărţii sale „Via 
Media", ediţia din 1887, afirmă referitor la 
canonizarea „sfinţilor" următoarele: „Infalibilitatea 
bisericii trebue să se extindă de sigur asupra acestui 
act solemn şi public, asupra canonizării; şi aceasta 
din pricina că o chestiune atât de însemnată care 
priveşte, cultul celor credincioşi, biserica, adică Papa, 
trebue să fie infalibil." Unul dintre acera ce au fost 
autorizaţi cum se cuvine de canonizarea romană 
infalibilă este „Sfântul" Bridget, care a trăit în anul 
1360. „Sfântul" acesta zice: „Papa este un -. asasin de 
suflete. El distruge turma lui Christos şi o tunde. El 
este mai sălbatec decât Iuda, mai nedrept decât Pilat, 
şi mai rău şi mai nelegiuit decât Lucifer. El a 
schimbat toate cele zece porunci ale lui Dumnezeu 
pentru aceasta una a sa: „Dă-mi bani, bani, bani." 
Papa şi clerul său sunt mai degrabă înainte mergători 
ai lui Antichrist, decât servi ai lui Dumnezeu. Curtea 
Papei de pe pământ jăfueşte curtea cerească a lui 
Christos. Clerul nu ceteşte niciodată în Cartea lui 
Dumnezeu, ci el studiază totdeauna cartea acestei 
lumi. Eu îi iubeam pe preoţi mai mult de cât pe 
oameni, şi chiar decât pe îngeri. Sărutarea acestor 
preoţi pătaţi este sărutarea lui Iuda când 1-a trădat pe 
Domnul nostru."—Montagne, paginele 305-306. 
Un factor esenţial în puterea acestui rău, şi o parte în-
semnată a nelegiuirii ecleziasticizmului, este sistemul 
spo-vedaniei catolice, pe care mulţi ecleziastici 
episcopali si protestanţi ar voi, dacă ar fi cu putinţă, 
să o introducă la fiicele desfrânate, la bisericele fiice, 
la protestantizm. Acest semn caracteristic este de 
origină păgână. „O spovedire pe şoptite era orândută 
la misteriile eleuzice [serbări în onoarea zeiţei 
Demetra], de Zoroastru în Persia, de Buddha în India, 
şi se practica şi de vechii Babilonieni şi Egipteni, de 
Mexicani înainte de Cortez, de Ieruviani înainte de 
Piz-zaro, de Japonezi, Siamezi şi de alţii. Scaunul 
spovedaniei a făcut din fiecare preot un spion al 
tainelor casnice, al secretelor de afaceri şi al 
chestiunilor confidenţiale din localitate,  stat, 
provincie şi naţiune.  Teoreticeşte  spovedaniile stînt 
confidenţiale, după cum zice Dens: „Nu este iertat de 
a destăinui ceva din ceace se spune la spovedire, 
chiar dacă ar fi lucrul   cel   mai   mare   ce   s-a   
întâmplat cândva; în adevăr însă secretele 
spovedaniei sunt destăinuite." „De Sanctis" zice la 

pag. 122: „Pecând credinciosul descopere greşelile 
sale cu toată neghiobia unui prost, ce face 
duhovnicul? El râde de prostia credinciosului: mai 
apoi, în cursul beţiilor preoţeşti ce urmează după 
dimineaţa unor mari spovedanii, în veselia ce se 
revarsă din vin, în mijlocul izbucnirilor de râsete 
necuviincioase, ei descriu nebunia stupidă a 
credincioşilor lor; şi fiecare preot se întrece cu 
tovarăşii în ai reda pe credincioşii săi mai ridicoli 
decât pe ceilalţi. Aceasta călcare de credinţă se 
extinde până Ia treptele cele mai înalte ale 
ecleziasticizmului roman."—Istoria pomeueşte că 
„sfântul" Papa Piu V (1504-1572) „pentru pedepsirea 
unor anumite scandaluri s-a folosit de scaunul 
spovedaniei, care ar fi trebuit să rămână un sanctuar 
de neatins." Papa Sixt V (1521-1590)  a adus la 
cunoştinţa clerului subordonat, că „ei pot raporta 
Pontificelui fără nici o primejdie legată cu 
descoperirea unei spovedanii dându-le el absolutiune 
generală." Elliott, care fusese mai înainte preot, zice 
în cartea sa „Descrierea catolicizmului roman": 
întreaga noastră con-versatiune privea istorisirile pe 
care el  [un alt preot] le auzise la spovedanie. 
Vorbirea ordinară a preoţilor, când se întâlnesc, este 
de a se informa unul pe altul de ceeace au auzit la 
spovedane. Eu am fost adeseori de fată la astfel de 
conferinţe, unde conversatiunea  era  atât  de  
necuvin-cioasă încât chiar un păgân cinstit ar fi 
trebjuit să roşască". Scipione Ricca, Episcop de 
Pistoria, şi un reformator italian, 1741-1810, scrie: 
„Ei [călugării dominicani] veniau în fiecare zi şi-şi 
povestiau într-un mod destrăbălat lucruri petrecute în 
sfântul oficiu din Perugia,  spovedaniile  auzite, etc." 
Episcopul fiugh Lâtiner din Anglia [14-85-1555], pe 
care fec-leziasticizmul roman 1-a făcut ca să ardă pe 
rug, zicea: „Şi astfel ei ajunseră să cunoască toate 
secretele ce erau iii inimele oamenilor, aşa că nici 
împărat şi nici rege tiu putea zice, face sau gândi 
ceva în inima sa fără ca ei-sa nu afle aceasta; şi astfel 
întrebuinţau ei toate scopurile şi intentiunile 
principilor lor pentru câştigul lor propriu. Şi acesta 
era fructul mărturisirii lor." In sfârşit, din De Sanctis, 
pag. 133, etc.: „Spovedania în relaţiunea ei fată de 
societate poate fi definită ca un spionaj universal, 
organizat şi desăvârşit. Duhovnicii nu se mulţumesc 
cu cunoaşterea păcatelor celor ce se mărturisesc, ci ei 
vor să afle numaidecât orânduirea şi gospodăria 
famiilei; şi când o fată nai-Tă, tânără şi nevinovată, 
ajunge în ghiarele uiiui duhovnic mişel [şi care dintre 
ei nu este mişel?] ea nu iseapă. de el până când nu şi-
a descoperit tainele cercului familiar—fără însă ca 
să-şi dea seama de aceasta." 
„De Sanctis" continuă: „Hoţiei şi oricărei alte crimeÎ 
se dă absolutiune; tot aşa hoţilor, cămătarilor, 
ucigaşilor, fără ca ei să fi făcut cândva vre-o ispăşire. 
Ei se înfăţişează duhovnicului şi îi prezintă, sub 
forma de jertfă, o bună parte din tot; sau dacă sunt 
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hoţi cu renume, oameni putrezi de bogaţi, ei 
întemerază atunci o capelă, o instituţiune de bine-
facere,-sau altceva de felul acesta. In Roma de pildă, 
fiecare ştie că Piu al VII (1742-1823) a dat voe ca toţi 
duhovnicii din sfânta casă Ponterotto să aibă dreptul 
de a des-lega de darea înapoi a tot ce s-ar defrauda de 
la Camerile apostolice, sau de la guvern; şi toţi 
defraudară şi alergară acolo ca să primească 
deslegare. Leo X (1475-1521), în bula [decretul] sa 
care începea cu „Postquam ad Apostulatus" dă 
duhovnicilor dreptul nu numai de a deslega pe 
tâlhari, dar să li se permită să reţină cu conştiinţa 
împăcată fructele cămătăriei, jafurilor şi tâlhăriilor 
lor, etc., cu condiţia că o parte din aceste bunuri să fie 
date bisericii!" 
Ecleziasticizmul este un hoţ lacom: „Prin mărturisire 
au căzut multe familii în sărăcie; pentrucă duhovnicul 
lacom, trăgând folos din momeutele slabe ale celui ce 
zace pe patul de moarte, a făcut ca testameutul să fie 
făcut în folosul clerului; şi fapte de felul acesta se pot 
socoti cu milioanele. Lăcomia straşnică a vânătorilor 
ecleziastici de testameute, şi ruina ce urmează de 
familii nevinovate şi lipsite de ajutoare, au format 
subiectul unei mustrări pline de indignare a 
principilor, germani de la Dieta de Nuremberg.   Atât 
de departe   s-a mers cu afacerile   aceste   scârboase 
mă, până când nu consimţia să facă testamentul pe 
placul preotului." 
Apostazia ecleziasticizmului, în ce priveşte 
învăţăturile şi viaţa sa, a aruncat semânţa unei recolte 
înfocate de anarhie: „Consecinţa groaznică pentru 
religiune este că necredinţa înaintează eu paşi 
gigantici, şi mai ales în ţările ro-mano-catolice. 
Lumina vârstei noastre nu mai permite ca oamenii să 
creadă orbeşte în preoţi, ca în vremurile de neştiinţă. 
Numai o discuţie liberă poate să arate că învăţăturile 
bisericii catolice nu sunt cele ale Evangeliei; discuţia, 
care ar dovedi falsitatea ei pintr-o demonstraţiune, ar   
stabili adevărul.  Fiind discuţiunea împiedecată,  
urmează îă oamenii, văzând limpede falsitatea şi 
nelegiuirea doctrinelor catolice, „cred, din pricina că 
ele nu sunt discutate, că ele ar fi doctrinele religiunii 
creştineşti, şi le părăsesc, trăind în nepăsare şi 
necredinţă." Ecleziasticizmul protestant a fost un 
urmaş vrednic al papalităţii în ce priveşte suprimarea 
discuţiunii. Dovada e oprirea sistematică din lumea 
întreagă a oricărei discuţiuni asupra Adevărului pre-
zent, după cum este arătat de paznicul lui Dumnezeu, 
Pastorul Russell! Ecleziasticizmul şi şireteniile 
preoţeşti au înlocuit de veacuri preamărirea lui 
Dumnezeu cu obiceiuri păgâne, şi în vârsta 
evanghelică au transformat cu viclenie Evanghelia lui 
Christos, au căutat să zădărnicească libertatea şi 
progresul, şi au clădit un sistem uriaş de asuprire şi 
de nimicire a prietenilor Adevărului. Cei mai 
înverşunaţi dintre papi au fost făcuţi „sfinţi" ai 
bisericii lui Satan. Şi aşa zice De Sanctis: 

„Canonizându-i pe astfel de oameni, papii  şi-au  
canonizat învăţăturile;   deaceea nu  se poate spune că 
despotizmul, întunecarea [suprimarea Adevărului], 
apăsarea naţiunilor şi ura pentru orice fel de progres, 
ar exista prin fapta rea a unuia dintre papi; acestea 
există prin întregul sistem al Papalităţii.  Corupţiunea 
religiunii n-ar trebui să fie atribuită abuzului de dânsa 
din partea individului, ci "sistemului; deaceea 
Evangelia ar trebui să domnească în curăţenia ei, şi să 
fie mântuită de acest mare inimic;  iar Italia şi Roma 
să aducă asupra acestei lumi marea binefacere de a 
despuia pe papi de puterea ce şi-au însuşit-o pe 
nedrept." De ce nu poate fi ecleziasticizmul reformat, 
purificat s-au curăţit? Totaşa de bine s-ar putea 
încerca a lecui cancerul. Singura scăpare este 
nimicirea, tăierea din rădăcină. O reformă reală ar 
avea drept urmare că milioane de oameni ar părăsi 
neîntârziat sistemul la care tiu, pentru a se reorganiza 
îndată într-un alt sistem vitios. Adevărata 
constitutiune a ecleziasticizmului opreşte ca el să fie 
altfel decât ceea ce „Wall Street Journal" numeşte 
„murdăria internaţională de biserică-stat." Aici ur-
mează unele articole ale prezentului, trecutului şi 
viitorului constituţiei [infailibile] a Papalităţii: 
1. Toată puterea omenească este rea, şi deaceea 
trebue să fie supusă Papei. 2. Puterile temporale 
trebuesc să lucreze numai decât în înţelegere cu cele 
spirituale. 3. Biserica este împuternicită să dea sau să 
ia orice stăpânire vremelnică. 4. Papa are dreptul să 
dea ţâri şi naţiuni cari nu sunt catolice unor domnitori 
catolici, cari le pot aduce în sclavie. 5. Papa poate 
face sclavi din acei creştini supuşi a căror principe 
sau putere cârmuitoare este afurisită de Papa. 6 
Legile Bisericii referitoare la libertatea Bisericii şi la 
puterea Papei se bazează pe inspiratiune 
dumnezeească. 7. Papa are dreptul de a exrcita 
cenzura necondiţionată a cărţilor. 8. Papa are dreptul 
să anuleze legi de stat, tractate, constitutiuni ş. a. m. 
d., să deslege de ascultarea lor în-datăce ele par a fi 
păgubilioare drepturilor bisericii sau drepturilor 
clerului. 9. Papa are dreptul să admonieze, şi dacă e 
nevoe să pedepsească pe domnitorii, împăraţii şi regii 
vremelnici, şi să aducă înaintea Curţii spirituale orice 
caz în care se întâmplă un păcat de moarte. 10. Fără 
consimţirea Papei nu se poate impune vreunui preot 
sau bisericiiÎ un impozit sau bir oarecare. 11. Papa 
are dreptul să deslege de jurăminte şi de ascultare 
fată de persoanele şi legile principilor pe cari el îi 
excomunică. [Notă: Toţi protestanţii sunt 
excomunicaţi]. 12. Papa poate să anuleze toate 
legăturile legale ale celor afurisiţi, şi îndeosebi căsă-
toria lor. 13. Papa poate să deslege de orice 
obligaţiune, de jurământ, juruinţă, fie înainte sau 
după ce au fost făcute. 14. Executiunea poruncilor 
Papei, în ce priveşte urmărirea ereticilor, are drept 
urmare iertarea de păcate. 15. Gel ce ucide pe un om 
care este excomunicat nu este ucigaş în sensul 
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legal."—Legea canonică de Dr. G. F. de Schulte, 
profesor de drept canonic la Praga. 
In cele premergătoare vedem, că această şireată şi 
nelegiuită  mamă  a curvelor,  Papalitatea,  îşi  susţine  
dreptul infalibil de a îngădui, direct sau indirect, ca 
orice crimă să poată fi comisă din partea omenirii 
depravate.  

 
ECLEZIASTICISMUL UN CAZ FĂRĂ NĂDEJDE 

Protestantizmul îşi doreşte puterea clerului din 
vremuri străvechi. El are spiritul, dispozifiunea 
preacurviei spirituale, şi face mari sforţări ca să 
controleze afacerile prin agenţii guvernameutale 
locale, statale şi naţionale,  şi el este acuma gata şi 
dispus să se alieze cu ecleziasticizmul papal nimicitor 
de libertate. El desfăşură adevărata sa natură şi 
.indiferenta sa fată de binele poporului în zelul său ce 
voeşte unirea într-un chip oareşcare cu puterea care a 
înăduşit de secole libertatea, a izgonit cuvântul lui 
Dumnezeu si  a înăbuşit libertatea în  sânge.  Poporul  
creştinătăţii să nu treacă cu vederea aceasta, când 
clerul protestant, după cum îi este dorinţa, intervine 
pentru unirea bisericească. Ce se poate face cu o 
astfel de organizaţiune, precum  e ecleziasticizmul 
apostat?  Răspunsul individual al adevăratului Creştin 
trebue să fie: ca să asculţi de porunca dumnezească: 
„Ieşiţi dintr-însa, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi 
[tovarăşi] cu păcatele ei [privire asupra lucrurilor 
greţoase de mai înainte] şi să nu luaţi din plăgile ei." 
(Apoc. 18:4) Poporul Domnului, toţi cei ce într-
adevăr au Spiritul Sfânt, vor trebui să „iasă afară 
dintr-însa", şi să se curaţe de această părtăşie şi 
înfrăţire nelegiuită cu nedreptatea. Ecleziasticizmul 
însă poate fi asigurat că el nu va suferi mult în ce 
priveşte perderea de membri sau persoane bogate şi 
cu putere; căci numai puţini din poporul Domnului se 
află în  ea. Fiecare ecleziastic poate fi asigurat, că 
„poporul său", neghina, membri bisericii cu caracter 
lumesc, Babilonienii, idolatrii şi curvarii spirituali, 
comunitatea religioasă a lui Moloch, vor fi lipiţi de el 
până când căldura grelelor încercări ale timpului de 
strâmtorare va mâna chiar pe „poporul clerului", în 
mod vădit, la iubire de lume.Versul 13 arată că, 
avându-se în vedere mărimea nelegiuirii 
ecleziasticizmului catolic şi protestant, părtăşia lorla 
criminalitate, şi încăpăţânata şi îndârjita lor 
persistenţă în rău, „el va muri din pricina nelegiuirii 
ce a comis." 
33:20. Dară voi ziceţi: Calea Domnului nu este 
dreaptă; casă a lui Isiael, judeca-vă-voi pe fiecare 
după căile sale.—O, casă a bisericii nominale, a 
sosit timpul pentru-ca Dumnezeu să te judece, ca să 
te răsplătească îndoit, după căile tale!—Apoc. 18:6. 

 
PASTORUL RUSSELL DIN NOU S-AUDE 

33:21. Şi în anul al doi-spre-zecelea al strămutărei 
noas-tre,  în luna a zecea, la cinci a Innei, a venit 
la mine un scăpat   din   Ierusalim,   zicând:   

cetatea   este   bătută.—In 24:25-27, după amintirea 
neîncrederii evreilor cu privire la vestea lui Ezekiel, 
s-a expus că din timpul căderii Ierusalimului  şi până 
la  sosirea ştirilor  asupra căderii  lui, Ezekiel avea să 
rămână mut, neavând o veste nouă care să fie auzită 
de popor. Ştirile ce se pun la mijloc în capitolele 26-
32 nu sunt îndreptate în contra evreilor ci în contra 
naţiunilor păgâne. Cetatea a căzut în anul al 
unsprezece-lea al domniei lui Zedechia, luna a patra 
şi ziua a noua (2 Regi 25:2, 3), decând şi până la 
sosirea ştirilor despre căderea cetăţii, care s-a 
întâmplat în anul al doisprezecelea al domniei lui 
Zedechia, luna a zecea şi ziua a cincea, l an, 5 luni şi 
douăzecişişase zile. In acea zi însemnată sosi ştirea: 
„Cetatea este bătută!" Vocea Pastorului Russell s-a 
stins în moarte în 31 Octombrie 1916. Dacă o 
întrebuinţare a perioadei de muţenie sau tăcere a lui 
Ezekiel s-ar putea întări aici ca o trăsătură de timp, 
atunci ştirea despre faptul  că  Creştinătatea  a  
început  să  fie  bătută  de  revoluţie, se poate aştepta 
să izbucnească în lume în sau aproape de 27 Aprilie 
1918, un an, cinci luni şi douăzecişi- , şase zile după 
moartea marelui paznic al lui Dumnezeu. Ca şi în 
Ezekiel 24:27, aceasta avea să fie un semn, o arătare 
pentru Creştinătate, despre adevărul trimiterii Pasto-
rului Russell din partea Atotputernicului. 
33:22. Şi mâna Lui Iehova a, fost asupra mea 
seara, mai înainte de a veni scăpatul acela, şi mi-a 
deschis gura, înainte de a veni acela la mine 
dimineaţa; şi am deschis gura mea, şi n-am mai 
tăcnt.—Domnul îşi împlini promisiunea sa pecând 
veştile se apropiau, şi luă muţirea lui Ezekiel cu o 
jumătate de zi mai înainte, seara, înainte de dimineaţa 
când sosiră veştile. Era în aceiaş zi: pentrucă In   
sistemul   evreesc,   seara   era   începutul   zilei.   
Aceasta înseamnă că poate cu o jumătate de au 
înainte de să-vftrşirea generală a baterii Creştinătăţii, 
Pastorul Russell, cu toate că e mort, va vorbi iarăş 
prin cartea aceasta, a şaptelea  volum   al  Studiilor   
sale   în  Scripturi—pentrucă acesta nu este decât 
împlinirea marei sale lucrări de mustrare şi de 
prevenire pentru Biserică şi pentru Creştinătate.  
33:23, 24. Şi a fost cătră mine cuvântul Iui Iehova 
zicând: fiul omului, cei ce locuesc ruinele acele în 
pământul lui Isiael vorbesc, şi zic: Abraam numai 
unul a fost, şi a moştenit acel pământ, dară noi nu 
suntem mulţumiţi, cu atât mai mult datu-ni-s-a 
pământul spre moştenire.—După ce Ierusalimul a 
fost jăfuit şi regele Zedechia luat în prinsoare, să 
întâmplă cum se spune în 2 Regi 25:12: „Dară din să-
racii tării capul gardei lăsă ca să fie lucrători de vii şi 
lucrători de pământ." Aceştia („ce locuesc ruinele din 
pământul lui Israel") îşi închipuiră că „datu-ni-s-a 
pământul spre moştenire." Ei crezură că ei vor 
rămâne în stăpânire nestingherită, însă unii dintre ei 
veniră mai departe în con flict cu Asirienii. Atunci 
ţara fu pustiită cu  desăvârşire. In îndeplinire, aceasta 
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înseamnă că pe când revoluţia biruind 
ecleziasticizmul va face o curăţire totală, totuş   vor 
rămâne unii dintre aderenţii mai neînsemnaţi ai 
sistemelor ecleziastice, cari îşi vor închipui că ei şi 
idealurile lor ar sta atât de bine şi ar fi atât de 
răspândiţi, încât ar putea să aibă chiar controlul 
ordinei de lucruri revoluţionare. 33:25,26. De aceea 
zi-le: aşa zice Iehova, Domnul: voi mâncaţi carne 
cu sânge, şi ridicaţi ochii voştri spre idolii voştri, şi 
vărsaţi sânge: şi să moşteniţi pământnl acela! Vă 
încredeţi in sabia voastră, faceţi urâciuni, şi 
pângăriţi fiecare pe femeea aproapelui său; şi să 
moşteniţi pământnl acela!—Insă Dumnezeu 
cunoaşte inimile lor, şi este împotriva lor, din pricina 
stăruinţei lor pe căile rele ale eclezia-sticizmului. 
33:27. Vorbeşte astfel cătră ei: aşa zice Iehova, 
Domnul: viu sunt! cei ce şed în ruini de sabie vor 
cădea; şi pe cel ce şade în câmp, îl voi da fearelor 
spre mâncare; şi cei ce şed in întăritnri şi în 
peşteri vor muri de ciumă.—Pe ei îi aşteaptă o urîtă 
deşteptare. Precum Iehova trăeşte, aşa 
neghina aceea ce va supravieţui pustiirile va fi 
omorîtă de sabia anarhiei, şi orice pretenţiune de a fi 
Creştin va fi fost înlăturată. Ceice au spiritul 
ambiţunii pământeşti vor fi daţi ca să fie nimiciţi de 
barbaria anarhiei; şi cei aflători în întăriturile şi în 
condiţiunile ocrotite ale revoluţiunii vor muri literal 
de ciumă şi vor fi nimiciţi pe teren religios de 
învăţăturile vătămătoare ale acestor zile amare. 
33:28. Căci voi face pământul vostru pustiu şi 
deşert, şi mândria pnterei lui va înceta; şi munţii 
Iui Israel vor rămânea deşerţi, fără să fie cine să 
treacă prin ei. — Dumnezeu are de scop să 
pustiească cu desăvârşire această ordine rea de 
lucruri şi să umilească cu totul cele din urmă rămăşiţe 
ale trufiei şi mândriei sale, şi să facă ca guvernele 
acestei vârste char în formele lor schimbate de 
revoluţiune, să se trecă. 
33:29. Şi vor cunoaşte, că eu sunt Iehova, când voi 
face pământul vostru pustiu şi deşert, pentru toate 
urâciunile, câte au făcut. — Deabia atunci poporul 
ce va rămâne îşi va da seama că războiul, 
revoluţiunea şi anarhia au fost judecăţile drepte ale 
Atotputernicului în contra urâciunilor spirituale, 
politice şi economice ale Creştinătăţii. 
33:30. Şi tu, fiul omului! Iacă fii poporului tău 
vorbesc de tine pe la ziduri şi din pragurile 
caselor, şi vorbesc unul cătră altul, şi fiecare cătră 
fratele său, zicând: veniti, şi auziţi cuvântul, ce a 
eşit — Referindu-ne la timpul de fată, aproape în 
acelaş timp când Creştinătatea va fi bătută, 
prefăcătoria Creştinilor mărturisiţi va fi contrazisă. 
Neghina va vorbi în bisericile [casele] sale despre 
lucrările şi cuvintele Pastorului Russell — ea va ceti 
cărţile sale, şi unul îl va sili pe celalalt să „asculte ce 
cuvânt vine de la Domnul". 
33:31. Şi vin cătră tine, cum vine poporul, şi 

poporul meu stă înaintea ta, şi ascultă cuvintele 
tale, dară nu le fac; căci ei fac dintr-însele o 
cântare plăcută gurei lor, dară inima lor umblă 
după câştig nedrept — Ei vor veni în număr mare, 
şi în aparentă „ca poporul meu"; şi ca orice neghină, 
creştini prefăcuţi, ei vor asculta cu respect cu- ; 
vintele lui Dumnezeu, grăbindu-se să facă o 
consacrare pentru Regatul viitor; însă ei nu vor face 
lucrurile ce le vor auzi. Ei vor arăta cu gurile lor mare 
dragoste pentru 
Dumnezeu, însă în inimă vor fi egoişti precum au fost 
întotdeauna. 
33:32. Şi iacă, tu eşti pentru dânşii ca o cântare 
plăcută a unui om cu voce frumoasă, sau care 
cântă frumos de instrumente; căci ei ascultă 
cuvintele tale, dară nu le fac. 
—Pentru oamenii aceştia, cu nesinceritatea şi 
prefăcătoria lor, lucrările Pastorului Russell vor fi 
abia cu ceva mai mult decât o plăcere, un cântec 
frumos, „cântecul lui Moisi şi al Mielului", cântat 
bine pe o harfă cu multe coarde, Biblia, însă ca ceva 
nebăgat în seamă ca fiind de o însemnătate deosebită. 
33:33. Dară când va veni ştirea, [şi iacă, se 
apropie] a-tuncea vor cunoaşte, că a fost un profet 
în mijlocul lor.—Insă când vor fi aduse la 
îndeplinire în întregime cele prezise în cele şapte 
volume de Studii în Scripturi, atunci va recunoaşte 
neghina că „în mijlocul lor" a fost un predicator mare 
şi orânduit de Dumnezeu. 

 
SLUGA CREDINCIOASĂ 

„Stăpâne, cuvântă!  Că servul te-ascultă, 
Şi-aşteaptă fierbinte slăvitu-ţi cuvânt, 
Şi glasul tău dulce ce urechea încântă; 

 
Stăpâne, vorbeşte acum pe pământ! 
Te aştept, o Isuse, te aştept ca să vii, 
S-aduci între noi mângăerea ce ştii." 

 
EZEKIEL 34. 

 
PĂSTORII NECREDINCIOŞI 

34:1,2. Fost-a cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: fiul omului, profeţeşte împotriva 
păstorilor lui Israel, profeţeşte şi zi-le: aşa zice 
Iehova, Domnul păstorilor: vai de păstorii lui 
Israel ce se păstoresc pe sine înşişi! Au păstorii nu 
trebue să păstorească turmele?—Dumnezeu este 
împotriva clerului. Capitolul cuprinde o învinuire 
gravă adusă ecleziasticizmului. Ea este a se lua în 
înţeles dublu, atât în ce priveşte ţinuta clerului fată de 
poporul credincios al lui Dumnezeu, Biserica 
adevărată depe tărâmul spiritual, cât şi fată de evreii 
depe pământ; atât unii cât şi alţii au fost neglijaţi, 
jăfuiti şi împrăştiaţi de păstori numiţi de ei -înşişi, de 
cler. (34:1-8, 17-21) Dumnezeu va judeca ecle-. 
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ziasticizmul   (34:9,10,16,17,20,22),  şi  El  însuşi,   
prin  propriile sale mijloace, va aduna iarăş turma sa 
credincioasă, creştină sau jidovească, şi o va 
binecânvânta. (34:10, 11-17, 22-31) Cuvintele 
„cioban" [„păcurar"] şi păstor au acelas înţeles. (D26; 
F287) Aşa zice Iehova, Dumnezeu, clerului, de la 
papă şi până la predicator, în revoluţia şi anarhia ce a 
început cu 1918: Vai de clerul, care în egoizmul său 
şi în prima linie râvneşte la salarii grase, caută să 
trăească fără ca să plătească biruri şi chirii pentru 
case, locuind în case parohiale, şi care aplică orice 
făgăduinţă a Cuvântului lui Dumnezeu fată de ei 
înşişi. Oare n-ar trebui ca clerul, păstorii, să pască 
turma lui Dumnezeu cât se poate de dezinteresat? 
34:3. Voi mâncaţi grăsimea, şi vă îmbrăcaţi cu 
lâna, junghiaţi oile cele îngrăşate, dar pe turmă n-
o păstoriţi.—Voi trăiţi din jertfele cele mai alese ale 
poporului. Voi.despoiaţi oile de lâna lor de aur. Pe 
cei ce s-au îngrăşat cu Cuvântul lui Dumnezeu, voi, 
dacă vă este cu putinţă, îi omorîţi spiritualminte. Prin 
prigoniri sângeroase voi aţi omorît de fapt peste 
cincizeci de milioane. Ascultându-vă predicile 
milioane de oameni au murit în tranşee de o moarte 
groaznică. Voi faceţi orice alta numai turma nu o 
păstoriţi. Oare nu v-am poruncit de trei ori: „Păstoriţi 
turma Mea?"—Ioan 21:17; l Pet. 5:2. 
34:4. Pe cele slabe nu le întăriţi, şi pe cele bolnave 
nu le vindecaţi, pe cele cu picioarele frânte nu le 
legaţi, pe cele fugărite nu le întoarceţi, şi nici nu 
căutaţi pe cele rătăcite, ci le stăpâniţi cu silă şi cu 
asprime.—Pe cei slăbiţi, de boală spirituală—de 
ciuma învăţăturilor rătăcite—voi nu i-ati întărit cu 
Cuvântul curat al lui Dumnezeu, care este pânea 
vieţii. Ci voi li-ati aruncat otrăvuri, învăţături 
aducătoare de moarte (l Cor. 10:21) de la „masa 
diavolilor." Voi nu i-ati lecuit cu Cuvântul de 
mângăere a lui Dumnezeu (2 Cor. 1:3-7; Rom. 15:4) 
pe cei bolnavi cu spiritul de o boală vremelnică a 
sufletului. Pe cei abătuţi cu spiritul voi nu i-ati legat 
cu făgăduinţele tari ale lui Dumnezeu. (Isa. 61:1) Şi 
nici nu i-ati adus îndărăpt la credinţa reînoită pe cei 
fugăriţi de tratameutul vostru; şi voi n-ati căutat ca 
oile care în viată şi în învăţătură suAt rătăcite de la 
Dumnezeu să le aduceţi la rudenie înoită cu El. In loc 
de a le păstori, de a le sluji şi ocroti, voi le-aţi 
stăpânit pe ele, care sunt moştenirea lui Dumnezeu (l 
Pet. 5:3), atât în ce priveşte oile creştine cu credinţă 
în Dumnezeu, cât şi oile sale de neam jidovesc. 
34:5. Şi ele se împrăştie, căci n-au păstor; şi ajung 
de mâncare tuturor fiarelor câmpului şi se 
împrăştie.—„Oile Mele cunosc glasul Meu [glasul 
iubirii], şi unui străin nu-i vor urma." (Ioan 10:4, 5) 
Ele n-au fost adăpostite, n-au fost îngrijite,şi iubite cu 
legăturile iubirii creştineşti. Printre voi n-a fost nici 
un păstor adevărat care să aibă Spiritul Meu de iubire 
dumnezeească; şi voi, preoţi desfrânaţi ai lui Baal şi 
Moloch—ai zeului crud al veşnicului chin— neavând 

Spiritul Meu a fost imposibil ca cineva să vă asculte 
şi să vă urmeze. Şi după ce au fost împrăştiate, aceste 
fiinţe nevătămătoare şi fără împotrivire au ajuns 
prada fiecărui guvern rău, a fiecărui stăpân şi 
tovărăşii rele. Voi i-ati asvârlit în gura tunurilor cu 
miile de dragul Kaizerilor, tarilor, regilor şi 
generalilor setoşi de sânge şi de dragul relei ordine de 
lucruri. 
34:6. Oile mele rătăcesc pe toţi munţii şi pe tot 
dealul înalt; da pe toată faţa pământului s-au 
împrăştiat oile mele şi nu este cine să întrebe de 
dînsele si să le caute.— 
Poporul meu a călătorit fără tară şi fără prieteni pe la 
toate neamurile acestei lumi rele. Turma mea de 
apostoli, de martiri şi jertfitori a fost împrăştiată prin 
toată societatea omenească. Nimeui din clerul egoist 
şi idolatru al Catolicizmului sau Protestantizmului nu 
s-a îngrijit de el şi nu 1-a băgat în seamă, ci 1-a 
izgonit şi 1-a silit să tacă, mânându-1 afară din 
biserici şi făcând ca glasurile lor să amuţească în 
prigonire şi moarte. 
34:7. De aceea ascultaţi, păstorilor, cuvântul Lui 
Iehova.— Aceasta aţi făcut veacuri dearândul; şi 
Dumnezeu nu v-a oprit, peiitrucă nu sosise încă 
timpul. Acuma însă a sunat ceasul judecăţii voastre, 
vouă papilor, cardinalilor, episco-pilor, preoţilor, 
predicatorilor, reînoitorilor şi ţie cler al lui Baal, de 
orice ordine şi grad. Ascultaţi de Cuvântul lui 
Iehova! 

 
PĂSTORUL BUN 

34:8. Viu sunt, zice Iehova Domnul cu adevărat, 
fiind că oile mele au ajuns de pradă, si turma mea 
a ajuns de mâncare tuturor fiarelor câmpului, 
fiind că n-au păstor, si păstorii mei nu câută oile 
mele; ci păstorii numai pe sine se păstoresc, dar 
oile mele nu le păstoresc.—Viu sunt, zice Iehova cel 
viu, cu adevărat, fiindcă credincioasa mea turmă a 
ajuns de pradă, şi a fost exploatată de fiecare cârmui-
tor şi stăpân rău, pentru că între voi n-a fost niciun 
păstor cu credinţă, şi pentru că voi ceice faceţi parte 
din cler n-ati iubit şi n-aţi apărat turma mea iubită, şi 
nici n-ati grijit de dânsa, ci voi v-aţi iubit şi v-aţi 
nutrit pe voi înşivă, şi aţi lăsat ca poporul meu să 
moară de foame după Cuvântul lui Dumnezeu.—
Amos 8:11. 
34:9. De aceea ascultaţi, păstorilor, cuvântul Lui 
Iehova.— Deaceea, preoţime, ascultă de Cuvântul 
adevăratului Dumnezeu, de Iehova. 
34:10. Aşa zice Iehova, Domnul: iată eu snnt 
împotriva păstorilor! Şi voi cere oile mele din 
manile lor, şi-i voi face să înceteze de a mai păstori 
oile mele: şi nu se vor mai păstori păstorii pe sine 
înşişi; căci eu voi mântui din gura lor oile mele, şi 
nu le vor mai fi de mâncare.—Aşa zice Iehova, 
Dumnezeu: Iată că Eu sunt în contra clerului (H12), 
mare şi mic, înalt şi jos; şi voi cere de la ei socoteală 
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pentru poporul meu iubit; şi voi scoate turma mea în 
întregime din manile lor. „Eşiţi dintr-însa, poporul 
meu, ca să nu fiţi părtaşi cu păcatele ei... şi necurat să 
nu atingeţi." (Apoc. 18:4; 2 Cor. 6:17) Şi voi face ca 
clerul să înceteze de a mai păstori sau de a mai 
predica turmei mele, sau altei turme în numele meu; 
pentrucă într-un timp de mare strâmtorare Eu voi 
mântui poporul meu din gura clerului (Apoc. 9:17-
19), pentru ca turma mea să nu le mai dea nici o 
întreţinere, şi pentru ca poporului meu să nuÎ se 
cuvinteze iarăş din partea clerului cuvântări care să-i 
îndemne la măcel. 
 34:11. Căci aşa zice Iehova, Domnul: iată, eu voi 
cerceta de oile mele, şi le voi câuta.—Iehova nu-1 
va băga în seamă pe clerul necredincios, plătit cu 
bani, şi cu ajuto- rul mijloacelor sale proprii, umilite, 
despreţuite, defăimate, şi izgonite, va cerceta cu 
răbdare, cu stăruinţă şi cu iubire după „micele sale 
fiinţe", acele ce au Spiritul Său, şi le va căuta pe ele. 
34:12. Ca păstorul, care fiind în mijlocul turmei 
sale, caută oile sale cele împrăştiate; aşa voi căuta 
oile mele, şi le voi mântui din toate locurile, în 
care s-au împrăştiat, în ziua plină de nori şi 
întunecoasă.—Precum un păstor de la răsărit, care-şi 
cunoaşte şi iubeşte oile, şi este cunoscut şi iubit de 
ele, caută să le găsească când sunt împrăştiate (Ioan 
10:4-15), astfel îşi va căuta Dumnezeu pe fiecare din 
fiinţele sale iubite, şi le va mântui din starea de 
singurătate, nenorocire, foamete şi prigonire, în care 
le-a adus clerul apostat în periodul tulbure şi 
întunecat al Vârstei Evanghelice. 
34:13. Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna 
dintre ţări, şi le voi aduce în pământul lor; şi Ie 
voi păstori pe munţii lui Israel, în văi şi-n toate 
locurile locuite ale pământului lor.—Dumnezu 
însuşi îi va aduna pe ei dintre diferitele numiri 
„creştine", de fapt însă păgâne, la bucurie şi pace şi 
iubire, într-o stare de unire cu El însuşi şi cu ceilalţi, 
cari nutresc aceeaş credinţă preţioasă. Pe înăl-timele 
Regatului Ceresc El îi va păstori pe ei, pe lângă râuri 
de Adevăr curate ca cristalul, şi în mijlocul cetelor 
bucuroase ale curţilor cereşti. Pe poporul său ales, pe 
jidovi, Dumnezeu îi va aduce prin mijlocirea 
Vrednicilor bărbaţi din vechime la Palestina, unde îi 
va păstori pe ei 
pe munţii istorici ai acestei ţări sfinte, în marile oraşe 
ale Sionizmului adus la îndeplinire. 
34:14. Le voi păstori în păşune bună, şi stâna lor 
va fi pe munţii înălţimei lui Israel; acolo se vor 
odihni în staul bun, şi vor fi păstorite in păşuni 
grase în munţii lui Israel.—Dumnezeu va păstori 
Mica Sa Turmă mai întâiu cu Adevărul de faţă, şi 
apoi, la Nunta Mielului, El le va da locuri de Regi şi 
Preoţi în Regatul Său. El va face ca ei să locuiască 
întotdeauna în starea de natură spirituală şi 
dumnezeeascâ, pentru pregătirea cărera Christos se 
înălţă la Cer. Din cuvântul lui Dumnezeu, 

împrospătat de spiritul Său, ei vor ospăta întotdeauna, 
în faza spirituală a Regatului. Jidovilor li se vor 
împlini făgăduinţele aceste în faza pământească a 
Regatului. 
34:15. eu voi păstori oile mele, şi le voi face să se 
odihnească, zice Iehova, Domnul.—Dumnezeu va 
păstori Turma Sa în Adevărul de faţă, şi îi va da 
odihna de „pace care este mai pe sus de ori ce 
minte."—Fil. 4:7. 
34:16.  voi căuta cele rătăcite, voi întoarce pe cele 
fugărite, voi lega pe cele cu picioarele frânte, şi voi 
întări pe cele slabe, voi nimici pe cele grase şi tari;  
dar pe celelalte le voi păstori cu dreptate.—Nici o 
oaie  credincioasă nu va fi perdută. Ochiul sigur al lui 
Dumnezeu va căuta pe fiecare, şi le va aduce pe toate 
înapoi, mai întâiu la Adevăr, şi apoi la Regatul Său. 
El va lega pe cei cu spiritul frânt şi va întări pe cei 
slabi de înger. In partea din urmă a acestui vers 
icoana cu păstorii este întreruptă, şi începe o nouă 
parabolă, care face asemănare între cler dimpreună cu 
susţinătorii şi „mirenii" lor, şi între diferitele clase de 
oi şi capre [vite]. Dumnezeu are de scop ca în 
revoluţiunea şi anarhia iminentă să nimicească pe 
preoţii graşi şi pe clerul gras de toate gradele—cel 
puţin ca preoţi şi ca cler—şi pe cei cari, asemeuea 
farizeilor din vechime, sunt încredinţaţi că ei vor 
ajunge de bună seamă în faţa lui Dumnezeu.  „Astfel  
cine gândeşte că stă  neclintit, fie cu luare aminte să 
nu cază." (l Cor. 10:12) El le va trimite foamete şi 
nimicire, şi toate judecăţile vestite prin Cuvântul Său. 
34:17. Şi voi, turma mea, aşa zice Iehova, Domnul: 
iată, eu voi judeca între oaie şi oaie între berbeci şi   
ţapi.—Turma nominală se compune din cler şi laici, 
din oi şi ţapi.In turmă Dumnezeu deosebeşte oile mai 
slabe de berbecii şi ţapii mai tari—eterul, 
conducătorii de clase etc.;—dintre cari unii sunt în 
odevăr oi, iar alţii ţapi, destinaţi pentru partea din 
stânga, partea de disgraţie.Mulţi dintre aceştia sunt 
chiar lupi în veşminte de oi.Mat.7:15. 
34:18. Aa pentru voi puţin lucru este, că păşunati 
păşunea cea bună, iar rămăşiţa păşunei voastre o 
călcaţi în picioare? Şi că beţi apă curată, iar pe 
cealaltă o turburaţi cu pcioarele voastre.—Cei tari 
nu i-au ajutat pe cei slabi să pască şi să se facă tari;  
ci clerul, par-că ar fi fost vorba de un lucru mic, a 
trăit din grăsimea tării, pe cheltuielile comunelor lor 
mai sărace. Ei înşişi au mâncat din Cuvântul bun al 
lui Dumnezeu, şi îndeosebi clerul catolic; iar hrana 
spirituală ce au dat-o mirenilor, ei au călcat-o ,în 
întregime cu picioare murdare—amestecând-o cu 
învă-ţături pământeşti, privitoare la îndreptări sociale 
şi civice, şi la tradiţiuni omeneşti. Ei au băut din apa 
Adevărului (C 65) ce izvorăşte din Biblie, au stricat 
însă apele ameste- cându-le cu Evolutiune şi Critică 
înaltă. 
34:19. Aşa că oile mele păşunează cele călcate de 
picioarele voastre, şi beau cele turburate de 
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picioarele voastre!— Jtar mirenii, turma lui 
Dumnezeu, pe care păstorii, după porunca lui 
Dumnezeu, ar fi trebuit s-o nutrească cu Cu-vântul 
bun al lui Dumnezeu, au mâncat şi au băut hrană 
[spirituală pângărită  de  cler  cu  învăţături 
diavoleşti.     
 34:20.  Deaceea aşa  zice  Iehova, Domnul,  de  
dânsele; iată, eu voi jndeca între oaia cea grasă şi 
oaia cea slabă. —Deaceea Dumnezeu însuşi este 
gata să judece şi să facă o vădită deosebire între cei 
necredincioşi, bogaţi în învăţătură şi în oportunitate, 
şi cei săraci, pe cari ei i-au înşelat. 
 34:21. Pentru că împingeţi din, coaste şi din 
umeri, şi împingeţi cu coarnele voastre, pe toate 
oile cele slabe, până ce le goniţi afară.—Pentrucă 
cei bogaţi, învăţaţi şi egoişti, au împins la o parte pe 
cei mai slabi   şi, cu ajutorul puterii lor pământeşti, au 
scos afară din biserici întreaga sa turmă, pe cei „fără 
grijă în Sion".—Amos 6:1; Isa. 66:5. 
34:22. Deaceea eu voi mântui oile mele, şi nu vor 
mai fi de pradă şi voi judeca între oaie şi oaie;—
Deaceea Dumnezeu însuşi va mântui în aceste 
timpuri tulburi proprietatea sa, învătând-o Adevărul 
de faţă; şi ea va „ieşi dintr-însa" (Apoc. 18:4), din 
toate bisericele, aşa că clerul şi „cei mai buni" din 
popor nu o vor mai putea exploata.  
34:23. Şi le voi ridica păstor care le va paşte, pe 
servul meu David: El le va paşte şi le va fi 
păstor.—Dumnezeu la aşezat.pe Isus [David] cel 
iubit (Ier. 23; 4,5; Ioan 10:11), şi pe Pastorul Russell 
ca pe subpăstorul său credincios şi înţelept, pentru ca 
să scoată adevăruri noi şi vechi din depozitul Bibliei, 
şi să nutrească cu ele oile. 
34:24. Eu, Iehova, le voi fi Dumnezeu, şi servul 
meu David va fi domn in mijlocul lor; eu Iehova 
am vorbit.— Iehova [nu zeul veşnicului chin 
Moloch!] va fi Dumnezeul lor, şi Fiul său iubit şi 
subpăstorii săi vor avea locuri înalte pintre ei. In 
timpurile de Restitutiune [aşezare din nou], iubitul 
Christos, Gap şi corp, [David, cel iubit] va fi 
adevăratul păstor al turmei pământeşti, al jidovilor. 
34:25. voi îcheia cu dânsele legământ de pace, şi 
voi face să înceteze de pe pământ fiarele cele rele, 
în siguranţă vor locui chiar şi în pustiu, şi vor 
dormi în păduri.—Cu turma în adevăr creştinească 
Dumnezeu va face un legământ de pace care este mai 
presus de orice minte (Fil. 4:7);  iar cu jidovii va face 
Noul Legământ, cu ajutorul Mijlocitorului, cu 
Christos. El va face ca leul care mugeşte (Isa. 35:9), 
Satan, să înceteze de a mai tulbura (Iov. 3:17), şi va 
face ca guvernele rele să cadă pentru totdeauna în 
uitare. Turma sa va locui adăpostită chiar şi într-o 
stare de pustietate, până la sosirea schimbării ei  (Iov 
14:14), şi se va odihni în umbre răcoritoare (Cânt 
2:3), lângă adevărurile împrospătătoare aduse la 
iveală de învăţătorii şi conducătorii drepţi şi tari 
dintre ei, din depozit. 

34:26. Voi face pe acestea şi împrejurimile colinei 
mele binecuvântare, şi voi face să cadă ploaia la 
timp; ploaia binecuvântării va fi.—Iehova va face 
ca poporul Adevărului, turma sa, şi to{i cari stau în 
oarecare legătură cu Regatul său, să fie o 
binecuvântare pentru ceilalţi (Mal. 3:10); aceştia vor 
fi Seminţia lui Avraam, care va binecuvânta toate 
neamurile pământului. (Gal. 3:8) Dumnezeu a lăsat 
să cadă la timpul hotărît ploi de adevăr asupra turmei 
sale, vărsările de binecuvântare spirituală ale „Stu-
diilor în Scripturi". In 1878, la timpul hotărît pentru 
începerea întoarcerii harului dumnezeesc asupra 
jidovilor, începură a cădea din nou ploile în Palestina, 
făcând din tara aceasta iarăş o locuinţă potrivită 
pentru neamul jidovesc. 
34:27. Arborele câmpului îşi va da fructul său, şi 
pa-mântui îşi va da venitul său şi vor fi siguri în 
pământul lor, şi vor cunoaşte că eu sunt Iehova 
când voi sfărîma legăturile jugului lor şi-i voi 
scăpa din manile celor ce s-au servit de dânşii.—
oameni gânditori şi bărbătoşi, adunaţi din lume în 
Adevărul de fată, îşi vor da roadele spiritului,  
fructele  caracterului;   şi  starea binecuvântată  în 
care se află ei dă venitul binecuvântării şi hranei 
spirituale;  ei sunt siguri în locul lor, „aşezaţi 
dimpreună cu Christos în cele cereşti" (Ef. l :3, 20), 
unde ei prin cunoştinţa inimei vor cunoaşte de bună 
seamă pe Dumnezeu. Dumnezeu a sfărâmat legăturile 
jugului greu al ecleziasti-cizmului, şi i-a mântuit din 
mâna unui cler ce trăia din turma sa, numind-o 
„poporul lor." Pentru Israelul trupesc şi pentru cei ce 
se vor face israeliti, sunt destinate binecuvântările 
raiului de pe pământ, cu o prisosinţă de roade, de 
pomi şi de pământ 
34:28. nu vor mai fi de pradă popoarelor, şi fiarele 
pământului nu-i vor mai mânca, ci vor locui în 
siguranţă, şi nu va fi cine să-i spăimânte.—Turma 
lui    Dumnezeu născută din spirit nu va mai fi jefuită 
de „creştini" păgâni, şi nici nu va fi prigonită, 
mâncată şi nimicită de marea „feară" a Creştinătăţii, 
de Papalitate, prin „Sfânta Inchizitiune"; ci ei vor 
locui în siguranţă sub adăpostul manei sale, puterii 
sale, şi nimeui nu va putea să înspăimânte pe cei 
pecetluiţi pe frunţile lor cu Adevăr. 
34:29. Şi le voi ridica o odraslă cu renume, şi nu 
vor mai fi răpiţi de foame în tară, si nu vor mai 
purta ruşinea popoarelor.-Dumnezeu înălţă în 
1878, la întâia înviere a morţilor, pe membri Corpului 
Fiului său, „tulpina lui David", şi mai înainte, în 
1874, trimise iarăş pe Fiul său ca să-i pască turma, ca 
să-i servească (Luca 12:37), şi să ospăteze cu ei 
(Apoc. 3:20) la o masă cu mâncări .grase spirituale—
Adevărul prezent. Cei ce sunt în Adevăr nu vor mai 
suferi niciodată de foame după Cuvântul lui Dumne-
zeu; şi, când vor fi ridicaţi să şadă cu Christos în 
putere şi mărire (Mat. 19:28), nu vor mai avea să 
rabde ruşine din partea unei apostazii „creştino"-
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păgâne. 
34:30. Şi vor cunoaşte, că eu Iehova, Dumnezeul 
lor, sunt cu dânşii, şi că ei, casa lui Israel, sunt 
poporul meu, zice Iehova, Domnul.—Aceasta este 
calea pe care turma spirituală a Domnului, atât jidovii 
cât şi creştinii nominali, vor ajunge să cunoască cu 
siguranţă, că Iehova este cu ei, şi că ei sunt poporul 
Său. 
34:31. Şi voi, oile mele, oile păşunei mele, voi 
oameni sunteţi şi eu sunt Dumnezeul vostru zice 
Iehova, Domnul. — Această profeţie, acest tip, acest 
simbol, se referă la poporul care constitue turma lui 
Dumnezeu, atât cea jidovească cât şi cea nominal 
creştină. 

PĂSTORUL ISUS 
Ca şi un păstor la turmă, Tu la noi jos ai venit, 

 Şi acum tu ne paşti pe noi, Cu mare dragostea ta. 
Că ce eşti tu la toţi ai tăi, Nici nu să poate spune; 

Ce lipsă are inima? Păstorul nost Isuse. 
 

Năcazul ne-ar înfricoşa? Nu, că-i tare mâna ta;  
Toiagul tău ne apără, Suspinul îl alungă. 

Oh scump Mântuitorule, Paşte dară turma ta! 
 Pe tot pământul lăţeşte Sfântă păstoria ta! 

 
 
 

EZEKIEL 35. 
 

EDOM UN TIP 
35:1, 2. Fost-a cătră mine cuvăntul Lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa ta cătră 
muntele Seir şi profeţeşte împotrivă-I—Muntele 
Seir este în practică sinonim cu Edom; pentrucă 
Edomiţii locuiau regiunea lanţului de munţi de-a 
lungul părţii de la răsărit a văii, ce se întinde de la 
Marea Moartă până la Golful Elamitic sau Persian. 
Pastorul Russell ne arată în volumul IV al „Studiilor 
în Scripturi", pag. 14 şi 20, ceeace tipifică Edom. 
Una din trăsăturile timpului de tulburare se va referi 
la creştinii cu firea senzuală, neghina, cari după 
căderea ecleziasticizmului se vor lepăda de 
Creştinătate şi îşi vor lua poziţia de lumeţi, de 
Edomiţi—„poporul Muntelui Seir", curată neghină. 
Cei ce vor fi asistat la căderea ecleziasticizmului, vor 
căuta să ocupe locul şi puterea Creştinătăţii trecute, 
dar într-o ordine de lucruri cu totul necreştinească. 
35:3. Şi-i zi: Aşa zice Iehova, Domnul: Iată munte 
al Seirului, eu sunt împotrivă-ţi şi voi întinde 
mâna mea asupră-ţi şi te voi face pustiu şi 
deşert.—Naţiunile nelegiuite ce vor urma 
Creştinătatea căzută vor afla că Dumnezeu este şi 
împotriva lor, şi că puterea sa este întinsă şi asupra 
lor, şi că-i va nimici şi pe ei în chipul cel mai 
straşnic. 
35:4. Cetăţile tale în ruine le voi preface, şi vei fi 
pustia şi vei cunoaşte că eu sunt Iehova.—

Dumnezeu prin anarhie va preface în ruine guvernele 
socialiste, social-democratice, ale uniunii 
muncitoreşti şi altele, cari vor eşi la suprafaţă ca 
rezultat al revoluţiunilor Creştinătăţii. 
35:5. Pentru că din vechiu ai purtat ură şi ai dat 
săbiei pe fiii Iui Israel în timpul nenorocirii lor, 
când fărădelegea lui a ajuns la culme.—Aceste 
mişcări economico-politice— Socializm, unionizm 
muncitoresc, sindicalizm, nihilizm ş.a. fără a 
cuprinde însă anarhia care le va înghiţi pe toate—au 
avut o ură ce a durat vreme îndelungata în contra 
ecleziasticizmului, au vorbit şi lucrat în contra lui, şi 
în contra ordinei sociale ce a caracterizat vârsta 
trecută. La răsturnarea ecleziasticizmului, neghina cu 
fire senzuală, „Edomitii" şi clasele amintite, se vor 
îndrepta în contra clerului şi mirenilor din biserici, 
precum şi în contra copiilor concepuţi de spirit ai 
Domnului—în contra rămăşiţei celor ce se ţin de 
creştini, fie prin aderenţa lor la sistemele bisericeşti, 
fie prin consacrarea lor lui Dumnezeu—şi îi vor 
omorî cu miile. 
3:8. Deaceea viu sunt zice Iehova, Domnul, te voi 
preface într-un lac de sânge şi sângele te va 
urmări; fiind că n-ai urît vărsarea de sânge de 
aceea sângele te va goni. 
—In adunările socialiştilor diferenţele de opiniune de 
ceea-ce este socializmul şi cum trebue pus în practică 
nu vor să ia sfârşit. Această desbinare de partid 
conţine seminţele nimicirii sistemului guvernameutal 
de scurtă durată al Socializmului, oricare i-ar fi 
numele, într-un sfârşit sângeros. Ei s-au bătut după 
revoluţiune şi, la rândul lor, vor recolta din aceasta. 
35:7. Şi voi preface muntele Seir in pustiu si 
desert; voi stârpi dintr-însul si pe cel ce se duce şi 
pe cel ce se întoarce.—Dumnezeu va face astfel ca 
scurta fază socialistă din timpul de strâmtorare să 
devie un „pustiu şi deşert". Nici un om care stă în 
legături cu dânsa nu va scăpa de anarhia universală, 
faza cea din urmă şi cea mai rea a mizeriei. 
35:8. Şi voi umplea munţii lui de ucişii lui; şi vor 
cădea cei ucişi de sabie în munţii tăi, în văile tale şi 
în toate râurile tale.—Naţiunile [munţii] socialiste, 
înhămate la carul muncitoresc, se vor umplea de 
ucişi; pintre clasele de mai sus ale socializmului şi 
pintre poporul [văi] mai neînsemnat, şi în legătură cu 
toate canalurile lor de adevăr [râuri] socialist, poporul 
acelei ordine de lucruri va fi ucis într-un sens îi va 
omorî Sabia Spiritului; aceasta prevesteşte nimicirea 
lor. 
35:9. Te voi preface într-un deşert etern, şi cetăţile 
tale nu se vor mai locui; şi veţi cunoaşte că eu sânt 
Iehova.—Statul socialist va fi nimicit cu desăvârşire, 
şi diferitele sale forme de guvernământ [cetăţi] vor 
cădea în uitare. 
35:10. Pentru că ai zis: Ale mele vor fi cele două 
popoare şi cele două ţări, şi noi le vom moşteni, 
deşi Iehova era acolo.—Socialiştii, laburiştii 
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[muncitorii] etc.; cari atunci vor fi fără religiune, vor 
zice: „Acesta două sisteme [naţiuni], catolic şi 
protestant, şi starea de lucruri caracteristică lor, vor 
ajunge sub domnia Socializmului, şi noi socialiştii 
etc. le vom guverna şi controla", trecând însă, dânşii 
cu vederea faptul de tot important că pintre poporul 
acesta a fost Dumnezeu, şi că acesta s-a numit 
poporul lui Dumnezeu.— „Domnul a fost acolo." 
35:11. De aceea viu sunt, zice Iehova, Domnul, mă 
voi purta ca tine după mânia ta şi după gelozia ta, 
cu care te-ai purtat din ură cătră ei; şi mă voia 
face lor cunoscut când te voi judeca.—Deaceea 
precum socialiştii etc. se vor îndrepta asupra 
ecleziasticizmului şi creştinătăţii cu mânie şi furie şi 
cu gelozie plină de ură, tot aşa şi Dumnezeu va 
purcede faţă de ordinea de lucruri socialistă şi mun-
citorească. Aşa precum ei vor ajuta să răstoarne 
Creştinătatea, tot-aşa îi vor răsturna şi pe ei anarhiştii. 
35:12. Şi vei cunoaşte că eu Iehova am auzit toate 
blestemele, ce le-ai spus asupra munţilor lui Israel 
zicând: „Ajuns-au pustii, datuni— s-au spre 
mâncare."—Muncitorii etc. vor cunoaşte că 
Dumnezeu cârmueşte treburile oamenilor şi că 
Atotputernicul va băga în seamă pronunţările lor. 
asupra naţiunilor [munţilor] Creştinătăţii [Israel], 
atunci când după căderea ecleziasticizmului 
muncitorii vor zice: „Naţiunile au fost pustiite şi au 
ajuns pe mânile noastre şi ale poporului muncitor, 
pentru ca să fie împărţite între noi". 
35:13. Şi cu gurile voastre v-aţi fălit asupră-mi, şi 
aţi înmulţit cuvintele voastre asupra mea; eu le-
am auzit.—Mişcarea socialistă şi mişcările înrudite, 
vorbind cu cruzime în contra capitalizmului şi pe 
ascuns în contra Creştinătăţii, au vorbit de fapt în 
contra unei ordini îngăduite de Dumnezeu, şi în care 
a fost Dumnezeu—prin sălăşluirea Spiritului Său 
Sfânt în astfel de Creştini credincioşi precum se aflau 
în aceste sisteme. Zicând că ei au de scop să scoată 
lumea din întunecimea stărilor rele economice, 
sociale şi politice, ei se mândresc faţă de Dumnezeu 
fără să ştie, crezând că vor putea aduce la îndeplinire 
ceeace Dumnezeu mai înainte a plănuit să 
săvârşească prin Biserica sa credincioasă, lucru care 
este cu neputinţă de a fi îndeplinit printr-o unealtă 
mai slabă. Dumnezeu nu. va trece cu vederea pe 
lângă, vorbele socialiştilor, sindicaliştilor, 
muncitorilor etc. El îi va asculta şi-şi va aduce aminte 
de ei în vederea unei recompense drepte. 
35:14. Aşa zice Iehova, Domnul: Când tot 
pământul se va bucura, atunci pe tine te voi 
preface în pustiu.—Când va sosi timpul de 
restituţiune a tuturor lucrurilor, unul din lucrurile ce 
nu va fi aşezat din nou va fi mişcarea socialistă sau 
muncitorească. Când întreaga omenire se va bucura 
de noua ordine de lucruri orânduită de Dumnezeu, 
statul socialist va fi fost pustiit cu desăvârşire şi 
pentru totdeauna. 

35:15. Cum te-ai bucurat de moştenirea casei lui 
Isiael, fiindcă ea se pustiise; aşa-ţi voi face ţie: Vei 
ajunge pustiu, munte al Seirulni şi tot Edomul, da, 
tot; şi voi cunoaşte că eu sunt Iehova.—Precum se 
vor bucura apostaţii Creştinătăţii, cari vor fi alături de 
radicali şi revoluţionari, de moştenirea pustiirii, în 
care va ajunge Creştinătatea după 1918, astfel va face 
Dumnezeu cu mişcarea reuşită a revoluţionarilor; ea 
va fi pustiită cu totul, „în totalitatea ei." Nici o urmă a 
ei nu va supravieţui pustiirea atotcuprinzătoare a 
anarhiei din lumea întreagă, la sfârşitul timpului de 
strâmtorare. 

 
 
 
 

EZEKIEL 36. 
 

RESTABILIREA CURÂNDĂ A CREŞTINĂTĂŢII 
36:1. Şi tu fiul omului profeţeşte munţilor lui 
Isiael; Munţi ai lui Isiael, ascultaţi cuvântul lui 
Iehova.—In Capitolul 6 se descrie fărădelegea 
naţiunilor Creştinătăţii şi soarta lor. Capitolul 36 
descrie bucuria elemeutelor necreştine despre căderea 
Creştinătăţii, şi mânia geloasă a iui Dumnezeu în 
contra lor. El proroceşte apropiata populare din nou a 
Creştinătăţii, întoarcerea lor la adevăratul Creştinizm, 
şi arată din care pricină a lucrat Dumnezeu în folosul 
naţiunilor după nimicirea ce a avut loc mai înainte. 
Luat verbal, el prevesteşte acelaş viitor bun pentru 
poporul său ales şi multă vreme pedepsit, adecă pen- 
 tru  jidovi.  Aceasta este vestea pentru naţiunile  
[munţii]  Creştinătăţii, ca şi Cuvântul lui Iehova care 
îi priveşte. 
 36:2. Aşa zice Iehova, Domnul: Pentrucă 
inamicul a zis de voi: Ha, Ha! până şi înălţimile 
cele veşnice au ajuns moştenire nouă.—Pentrucă 
revoluţionarii, cari vor răsturna popoarele 
Creştinătăţii, vor zice către acestea: „Ha, ha! chiar şi 
pooparele cele mai vechi şi mai mari ale Creştinătăţii 
se află sub controlul nostru, al revoluţionarilor, so-
cialiştilor şi muncitorilor. 
36:3. Deaceea profeţeşte şi zi: Aşa zice Iehova, 
Domnul: Fiind-că, da, fiind că v-au prefăcut în 
deşert şi v-au înghiţi  cei din jurul vostru, ca să 
ajungeţi moştenirea celorlalte popoare, şi v-ati 
făcut de batjocură limbei şi de ocară po-
poarelor.—Astfel zice Iehova către popoarele 
Creştinătăţii: Pentrucă revoluţionarii v-au nimicit pe 
voi, şi vă doboară în orice privinţă, aşa că veţi fi 
guvernaţi de stăpânitori păgâni, senzuali, 
necredincioşi şi revoluţionari, şi pentrucă veţi fi 
obiect de discuţie uşuratică pentru revoluţionari, şi 
veţi ajunge de ocară pentru toate popoarele păgâne 
din lume, în Europa, America, şi pretutindeni.—
Plângerile 2:15,16. 
36:4. Deaceea munţi ai lui Israel ascultaţi cuvântul 
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Lui Iehova, Domnul; Aşa zice Iehova, Domnul 
munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor, ruinelor 
pustiite şi cetăţilor părăsite cari au ajuns de pradă 
şi de batjocură celorlalte popoare de prin 
prejur.—Deaceea, neamuri ale Creştinătăţii, astfel 
zice Iehova către popoare, mari şi mici, către 
comunităţile religioase, către membri înjosiţi ai 
omenirii, către massele istovite şi pustiite de război şi 
revolutiune, către guvernele locale şi naţionale, ce 
vor fi părăsite, cari vor ajunge victimele socialiştilor, 
muncitorilor şi altor revoluţionari, cari îşi vor bate 
joc de voi din pricina căderii voastre de la locul de 
vază la pustiire. 
36:5. Da, de aceea aşa zice Iehova, Domnul; cu 
adevărat in focul geloziei mele am vorbit de 
celelalte popoare şi de tot Edomul, cari şi-au 
însuşit pământul meu, cu toată bucuria inimei lor 
şi cu dispreţul sufletului ca să-1 dea prăzii. —
Deaceea, zice Dumnezeu, cu adevărat eu sunt* 
mânios din pricina hulei ce au aruncat asupra mea, şi 
prin gura multor profeţi am prezis nmicirea prin 
anarhie a rămăşiţei acelora ce pe nedrept rostesc 
numele meu, şi apoi îşi dau ajutorul lor la nimicirea 
Creştinizmului—adică necredincioşii „creştini" şi toţi 
creştinii cu firea senzuală de mai nainte, cari cu 
bucurie răutăcioasă şi-au închipuit că vor putea să 
răstoarne ordinea de lucruri ce poartă numele meu—
Creştinătatea! 
36:6. De aceea profeţeşte de pământul lui Israel, şi 
spune munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor: 
Aşa zice Iehova, Domnul: Iată, în gelozia mea şi -n 
mânia mea am vorbit, pentru că aţi purtat ocara 
popoarelor.—O voi Naţiuni ale căzutei Creştinătăţi, 
poporul meu, din pricina că voi veţi fi suportat ruşine 
şi ocară din partea revoluţionarilor nelegiuiţi, Eu voi 
face ca mânia mea geloasă să cadă asupra acelor ce 
v-au nimicit. 
36:7. Deaceea aşa zice Iehova, Domnul: Eu am 
ridicat mâna mea jurându-mă că popoarele din 
jurul vostru vor purta ruşinea lor.—Iehova a jurat 
[a ridicat mâna] că so-caliştii, muncitorii etc. vor 
îndura aceeaş ruşine şi ocară, când ordinea lor de 
lucruri de scurtă durată va fi nimicită la rândul ei de 
anarhişti. 
36:8. Dar vei, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi 
veţi purta fructe pentru poporul meu Israel, căci 
vor veni curând.—O creangă înseamnă o persoană 
ce îşi trage origina din alta; cum de pildă l sus e o 
creangă a lui David. Crengile ce răsar aici din munţi 
sunt noroadele Creştinătăţii, cari omorîte în 
revolutiuni şi anarhie, răsar iarăş, se înaltă din morţi 
iarăş ca popor al Creştinătăţii. Insă voi, popoare ale 
Creştinătăţii, morţii voştri se vor scula din somnul lor 
din pulberea pământului la restitutiune    pămân-
tească—la înviere; voi veţi aduce roade curate ca 
adevăraţi creştini, ca popor al Creştinătăţii; pentfucă 
se apropie timpul, ca cei ce zac în pulberea 

pământului, în glodurile tranşeelor, în cetăţi şi pe 
câmpuri de bătălie, să se întoarcă iarăş înapoi. Ei 
dorm somnul de moarte, şi sunt gata să vie, pentrucă 
„toţi cari sunt în morminte vor auzi glasul Fiului lui 
Dumnezeu,... şi vor eşi spre înviere de viată." --Ioan 
5:28,29. 
36:9. Căci iată, eu sunt pentru voi, şi mă voi 
tntoarce spre voi, şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.—
Acum când Timpurile de Restitutiune bat la poartă, 
Dumnezeu va fi cu ei, şi-şi va întoarce harul către ei, 
şi ei vor fi învăţaţi de predicatori în adevăr creştini, 
cari vor fi puşi în Ierusalim din partea bărbaţilor aleşi 
şi înviaţi din vechime, şi apoi se va semăna sămânţa 
Evangheliei adevărate, a Regatului de restitutiune şi 
binecuvântare pentru întreg poporul. 
36:10. Şi voi înmulţi oamenii in voi, pe toată casa 
lui Israel, da, pe toată; şi cetăţile se vor locui şi 
ruinele se vor rezidi.—-Cei morţi, căzuţi de sabia 
războiului, de re-volutiune şi anarhie, se vor scula din 
morminte pentrucă să locuiască pe pământ. Astfel, 
precum se vor înmulţi cei morţi, Dumnezeu va 
înmulţi pe cei vii, cu numărul tuturor celor morţi din 
Creştinătate, înviându-1 pe fiecare din  ei;  nu morţi 
în greşeli şi păcate vor ajunge ei înaintea vederilor 
sale, ci ca oameni vii, adevăraţi, bărbătoşi prin 
iubirea dumnezeească a lui Christos. Guvernele 
[cetăţile] se vor aşeza din nou; iar comerţul, 
comunicaţia, industra şi arta, pustiite în timpul de 
strâmtorare, se vor reclădi iarăş, pe temelia 
principiilor absolut drepte ale lumei noui.  
36:11. voi înmulţi în voi oamenii si vitele şi se vor 
în-multi şi vor aduce fruct; vă voi face să fiţi 
locuiţi ca mai înainte,  şi vă  voi face bine mai mult 
decât la  începutul vostru, şi veţi cunoaşte că eu 
sunt Iehova.—Dumnezeu va înmulţi pe lucrătorii 
folositori din industrii, şi invenţunile de maşini 
crutătoare de muncă—vite de povara ale artei 
producătoare şi ale comerţului. Ele se vor spori ca 
număr şi ca folos pentru omeuire, rude bogate pentru 
nevoile omenirii. Dumnezeu le va regula şi le va 
aduce în-tr-o stare desăvârşită, şi va griji de ele mult 
mai bine decât în zilele cele dintâiu ale Creştinătăţii, 
când acţiunea Spiritului său dătător de energie pentru 
mintea şi spiritul de inventiune, pentru artă, industrie, 
comerţ şi religiune, a fost oprită de apostazia clerului 
şi conducătorilor. Prin experienţe fericite oamenii vor 
cunoaşte ce bun este leho-va, şi cât de adevărată este 
iubirea sa; că el nu este zeul focului, Molochul 
veşnicului chin, căruia ei s-au închinat în neştiinţa 
lor, crezând că îl slujau pe Iehova. 
36:12. Da, voia face ca să umble in voi oameni, 
anume poporul meu Israel; şi vă voi stăpâni,şi le 
veţi fi de moştenire, si de acum nu-i veţi mai lipsi 
de popor.—Dumnezeu va face ca oamenii, 
desăvârşiţi prin procesele de restitu-tiune şi înviere, 
să vieţuiască ca popoare ale înviatei Creştinătăţi. 
Astfel de oameni vor stăpâni Creştinătatea atunci 
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când Regatul lui Christos va trece în moştenirea 
oamenilor regali pentru cari a fost pregătit de la 
întemerarea pământului. Niciodată nu se vor mai răpi 
popoarele Creştinătăţii de oameni, după cum au făcut 
în veacurile de asuprire, de guvernare rea şi 
prigonire, şi îndeosebi în timpul de strâmtorare. 
36:13. Aşa zice Iehova, Domnul: Pentru că v-au 
zis: Tu eşti un pământ, care mănânci pe oameni, şi 
stârpeşti popoarele tale;—Pentrucă revoluţionarii 
necredincioşi îşi vor bate joc de Creştinătate: 
„Ordinea voastră socială, economică, politică şi 
religioasă mănâncă şi nimiceşte oamenii prin 
industrie, prigonire, război şi revolutiune, şi-i răpeşte 
naţiunii pe cei mai buni". 
36:14. Deaceea nu vei mai mânca oameni, nici nu 
vei mai stârpi popoarele, zice Iehova, Domnul: Şi 
nu voi mai face să se audă in tine defăima 
popoarelor.—Aceasta nu se va mai întâmpla 
niciodată, zice Dumnezeu. 
36:15. Şi nu vei mai purta ocara popoarelor, şi nu 
vei mai face sterpe pe popoarele tale, zice Iehova, 
Domnul.— Nici nu va mai permite Dumnezeu ca 
popoarele necredincioase să defăimeze Creştinătatea, 
sau să-şi bată joc de dânsa; căci Creştinătatea nu va 
mai fi de batjocură pintre păgâni, şi nici nu va mai 
face ia ca naţiunile ei să cadă iarăs. 
36:16, 17. Şi a fost cătră mine cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, când casa lui Israel a locuit în 
pământul lor, ei au pângărit-o prin urmările lor si 
prin faptele lor; urmarea lor era înaintea mea ca 
necurăţenie lunară a unei femei necurate.—
Ecleziasticizmul şi aderenţii săi prin domnia lor 
asupra Creştinătăţii o pângăresc pe aceasta prin 
tradipunile, doctrinele şi acţiunile lor. Starea lor 
spirituală înaintea lui Dumnezeu este ca cea a unei 
biserici pângărite, spiritualminte necurată, nevrednică 
de a fi atinsă, care merită să fie „amputată de 
privilegiile sociale, iar cetăţenia ei din mijlocul 
poporului lui Dumnezeu pusă în aşteptare" pe timpul 
cât durează necurăţenia ei spirituală, o necurăţenie 
care poate fi înlăturată numai prin aplicarea 
generoasă a „apelor de despărţire" (Lev. 15:19-31)—
adică prin reformatiunea curătitoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu, „apa Cuvântului", curat, nefalşificat, 
cuvântat fără frică şi adus la îndeplinire.—Ef. 5:26. 
36:18. Deaceea am vărsat asupră-le mânia mea, 
pentru sângele ce au vărsat pe pământ, pentru 
idolii lor, cu cari 1-au pângărit.—Pedeapsa pentru 
călcarea încăpăţânată a poruncilor jidoveşti privitoare 
la necurăţenie era scoaterea definitivă a vinovatului 
din poporul Domnului. Deaceea Dumnezeu îşi va 
vărsa asupra ecleziasticizmului mânia sa cu război, 
revolutiune şi anarhie, pentru vieţile —fizice şi 
religioase—smulse în lung şi lat din mijlocul 
omenirii, şi pentru adorarea păgânească a lui Moloch, 
dumnezeul veşnicului chin, şi a lui Baal, zeul 
legăturii adultere dintre biserică şi stat, prin care ei au 

pângărit Creştinătatea. 
 36:19. I-am risipit între popoare, şi au fost 
împrăştiaţi prin ţări: I-am judecat după urmările 
lor şi după faptele lor.—Dumnezeu îi va risipi pe 
aderenţii bisericii pintre revoluţionari, şi îi va 
împrăştia pe ei într-o amestecătură de necredincioşi, 
socialişti, tovărăşii muncitoreşti ş. a. m. d. judecându-
i pe ecleziastici după apostazia lor. 
36:20. Şi ajungând: la popoarele, în mijlocul 
cărora au venit, au pângărit numele meu cel sfânt; 
căci se zicea de dânşi. „Aceştia sunt poporul lui 
Iehova cari au ieşit din pământul său."—Oriunde 
ar fi împrăştiaţi aceşti creştini cu Sufletul la cele 
trupeşti, ei vor blestăma numele sfânt al lui 
Dumnezeu, cu ocara că Dumnezeu n-a fost în stare 
să-i păzească pe ei, cari s-au numit poporul lui 
Iehova, şi ei se vor lepăda de orice pretenţiune de a fi 
Creştini. 

 
DECE VA AŞEZA DUMNEZEU DIN NOU CREŞTI-

NĂTATEA 
38:21. Dar m-am îndurat de numele meu cel sfânt, 
pe care l-a pângărit casa lui Israel între popoarele 
in mijlocul cărora au venit.—Dumnezeu va avea 
însă în vedere prestigiul reputaţiunii lui pentru 
dreptate, putere, iubire şi ştiinţă, pe care o va 
combate Creştinătatea căzută în cursul ordinei de 
lucruri revoluţionare. 
36:22. Deaceea zi casei lui Israel: Aşa zice Iehova 
Domnul: nu pentru voi, casă a lui Israel, fac 
aceasta, ci pentru numele meu cel sfânt, pe care 1-
aţi pângărit între popoarele, în mijlocul cărora aţi 
venit.—Deaceea Iehova zice că ceeace El este pe 
cale să facă, El nu va face pentru ei, deoarece ei nu 
merită nimic altceva din mâna sa decât aceea ca să li 
se facă o judecată dreaptă; ci El va face aceasta, de 
dragul numelui său sfânt, pe care ei 1-au reprezentat 
falş şi 1-au blestămat. 
36:23. Căci voi sfinţi numele meu cel mare, care s-
a pângărit între popoare. Pe care 1-ati pângărit în 
mijlocul lor; Şi vor cunoaşte popoarele, că eu sunt 
Iehova, zice Iehova, Domnul, când mă voi sfinţi 
între vei înaintea ochilor lor.—Dumnezeu îşi va 
sfinţi numele său, şi va face ca el să fie pe veci 
preamărit între popoarele păgâne, acel nume pe care 
Creştinii apostaţi 1-au pângărit şi 1-au defăimat 
pintre ei; şi Dumnezeu va face ca popoarele 
necredincioase să cunoască cu siguranţă că El este 
atotînţeleptul, dreptul, iubitorul şi puternicul Iehova, 
atunci când El îi va converti pe toţi la adevăratul 
Creştinizm. 
36:24. Căci vă voi lua dintre popoare, şi vă voi 
aduna din toate ţările, şi vă voi aduce în pământul 
vostru.— Dumnezeu va mântui poporul său 
mărturisit din starea necredincioasă a revoluţionarilor 
şi a popoarelor păgâne, şi-i va scoate pe ei din toate 
împrejurările rele în cari vor fi căzut ei, aducându-i la 
credinţa adevărată şi la consacrare faţă de El însuşi. 



Taina  împlinită 

 

273 

 

Ce bun e Dumnezeu!—Ef. 5:1; Z.-92-63. 
 36:25. Şi voi stropi preste voi apa cutată, şi veţi fi 
curaţi; vă voi curăti de toate necurăţeniile voastre 
şi de toţi idolii voştri:—Atunci va curaţi Dumnezeu 
poporul său apostat cu apa curată şi nepătată a 
Cuvântului Adevărului; şi El îi va curaţi pe ei de 
toată necurăţenia trupului şi spiritului, a vieţii şi 
învăţăturii, şi de închinarea lor lui Mo-loch şi Baal; şi 
ei vor fi curaţi. 
36:26. Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi 
nu spirit nou; voi depărta din corpul vostru inima 
cea de piatră, şi vă voi da inimă de carne.—
Dumnezeu judecă gândurile şi întenţiunile inimii, şi 
El va da poporului ce crede în El o inimă curată 
pentru ca să-1 servească şi să-1 iubească pe El în 
deplinătatea consacrării lor. El va lua de la ei inima 
de piatră (Ier. 31:33), cu ajutorul cărera şi de dragul 
foloaselor lumeşti şi onoarei pintre oameni, ei s-au 
împotrivit lui şi şi-au împietrit conştiinţele lor în 
contra Adevărului său. El le va da un spirit nou pe 
care ei nu 1-au cunoscut—spiritul serviciului volnic 
şi închinării lui Iehova, spiritul adevărului, spiritul 
înţelepciunii şi curajului, al unei minţi sănătoase şi a 
iubirii de Dumnezeu.— 2 Tim. 1:7; Z.-99-187; A310; 
Z.-03-171. 
36:27. Voi pune in voi spiritul meu, şi voi face să 
umblaţi în aşezămintele mele; să păziţi judecăţile 
mele, şi să le faceţi.—Dumnezeu le va da lor spiritul 
său sfânt şi, va face ca ei să umble în „legea 
împărătească a iubirii" sale (Iac. 2:8), aşa că ei vor 
păzi legea aceasta şi o vor îndeplini. 
36:28. Şi veţi locui în pământul, pe care 1-am dat 
părinţilor voştri, şi-mi veţi fi popor, şi eu vă voi fi 
Dumnezeu. — Şi ei vor rămânea în graţia 
dumnezeească aşa cum fuseseră părinţii lor, şi vor fi 
în adevăr poporul lui Dumnezeu; şi Iehova, 
Dumnezeul iubirii—şi nicidecum Moloch sau Baal—
va fi Dumnezeul lor. 
36:29. Şi vă voi mântui de toate necurăţeniile 
voastre;voi chema grâul, şi-î voi înmulţi, şi nu voi 
mai aduceasupră-vă foamete.—Dumnezeu va face 
ca poporul acum aşezat să-1 recunoască şi va mântui 
biserica apostată de necurăţenia ei spirituală şi 
trupească. El îi va îngriji cu grâne, cu pânea vieţii, 
adecă Cuvântul lui Dumnezeu, şi le va da ca hrană 
acest bun Cuvânt, şi nu va mai lăsa ca pintre oameni 
să fie foamete după Cuvântul lui Dumnezeu. 
36:30. Şi voi înmulţi fructul arborilor şi venitul 
câmpului, ca să nu mai purtaţi între popoare 
ocara foametei.—Dumnezeu va înmulţi fructele 
dreptăţii, şi va face ca noua ordine socială să 
sporească roadele caracterului, aşa ca Creştinii nu vor 
mai primi de la păgâni ocara că între ei este o 
foamete după Cuvântul lui Dumnezeu, şi că faptele 
lor sunt deosebite de mărturisirea lor. 
36:31. Atuncia vă voi aduce aminte de urmările 
voastre cele rele şi de faptele voastre cele rele, si 

veţi fi dezgustaţi de voi înşi-vă pentru fărădelegile 
voastre si pentru urâciunile voastre.—Atuncea, în 
prisosul bunătăţii şi iubirii fără margini a lui 
Dumnezeu, poporul credincios al lui Dumnezeu îşi va 
aduce aminte de învăţăturile sale rele de mai înainte, 
ce puneau firea sa dumnezeească într-o lumină atât 
de rea, şi de faptele lor rele, şi mai ales de lăcomia lor 
după bunuri lumeşti şi de prigonirile lor faţă de fii lui 
Dumnezeu. Atunci se vor desgusta ei înşişi de 
învăţăturile lor nelegiuite şi de urâciunile lor 
sectariste. 
36:32. Nu pentru voi voi face aceasta, zice Iehova, 
Domnul, ştiut să vă fie; ruşinaţi-vă şi roşiţi pentru 
urmările voastre, casă a lui Israel!—Să se ştie de 
mai înainte că Iehova nu va face acestea nicidecum 
de dragul lor; pentru că ei merită un tratament cu 
totul deosebit din manile sale. Ei se vor ruşina şi se 
vor roşi din cale afară de bunătatea sa. Astfel, cu 
bunătate şi cu iubire din belşug, Dumnezeu va 
răsplăti răul ce ei 1-au făcut lui şi copiilor săi 
adevăraţi. 
 36:33. Aşa zice Iehova, Domnul: Iu ziua, în care 
vă voi curaţi de toate fărădelegile voastre, atuncia, 
voi face şi cetăjile să fie locuite, si ruinile să se 
rezidească.—In ziua de 1000 de ani, adică în 
Mileniu, „timpurile de aşezare din nou a tuturor 
lucrurilor" (Faptele 3:19-21), când Dumnezeu îi va fi 
curăţit de fărădelegile lor pe toţi acei ce astăzi se  
numesc  poporul  său  mărturisit,  El va face  ca  ei  
să locuiască în statele şi cetăţile noui ale Creştinătăţii 
(Luc. 19:17), a cărei arte, industrii, comunicaţii şi 
comerţ se vor clădi din nou. 
36:34. Şi pământul cel deşert se va lucra. De unde 
era pustiu în ochii a tot trecătorul.—Creştinătatea 
pustiită cu desăvârşire de război, revoluţiune şi 
anarhie, şi care zace prăpădită în faţa lumii întregi, se 
va ridica iarăş în ce priveşte artele, ştiinţele, negoţul 
şi meseriile, şi mai ales din pricina adevăratei 
Evanghelii a Regatului. 
36:35. Şi vor zice: Pământul acesta, care a fost 
pustiu, ajuns-a ca grădina Edenului, şi cetăţile 
cele ruinate, pustiite şi surpate s-au întărit, şi s-au 
locuit.—Şi popoarele necredincioase vor zice: 
„Creştinătatea, care a fost pustiită cu desăvârşire, a 
ajuns iarăş ca grădina Edenului!" Căci state, ţări, 
cetăţi şi sate, cari au fost ruinate, pustiite şi surpate, 
vor fi aşezate din nou pe alcătuiri mai bune şi ne-
trecătoare [întărite] produse de puterea neîntrecută a 
Iubirii lui Iehova. 
36:36. Şi popoarele care vor rămânea în juru-vă, 
vor cunoaşte, că eu Iehova am zidit cele surpate şi 
am sădit cele pustiite; Eu Iehova am vorbit, şi voi 
face.—Atunci popoarele necredincioase vor ajunge la 
convingerea că Unul Dumnezeu, care va zidi 
Creştinătatea surpată şi va sădi poporul pustiit cu 
sămânţa îmbucurătoarei evangelii a Regatului, este 
Iehova. Iehova a vorbit aceasta, şi el o va duce la 
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îndeplinire. 
36:37. Aşa zice Iehova Domnul: Şi încă va trebui 
să fiu căutat de casa lui Israel, spre a le face 
aceasta: Ii voi înmulţi pe oameni, ca pe turma:—
Dumnezeu va fi rugat ferbinte de Creştinătatea 
pustiită ca să facă aceasta pentru ei. Atunci, ca 
răspuns la rugăminţile lor, va face ca numărul lor să 
se sporească în mulţime prin cei înviaţi din morţi. 
36:38. Ca turma cea sfântă, ca turma 
Ierusalimului în sărbătorile Ini, aşa cetăţile cele 
pustiite vor ajunge pline de turme de oameni; şi 
vor cunoaşte că eu sunt Iehova.—Ca turme mari de 
oi şi vite adunate pentru jertfe la sărbă-rile din fiecare 
au din Ierusalim, aşa se vor umplea popoarele pustiite 
ale Creştinătăţii cu cete mari de oameni sfinţi şi 
consacraţi, fiecare voind să se jertfească de bună voe 
în umilinţă şi mulţumită ca să trăiască în etern pentru 
Dumnezeu. Şi ei vor cunoaşte, când Dumnezeu îi va 
aduce-înapoi din morţi, că El este Iehova, Dumnezeul 
nemărgenitei Dreptăţi, Puteri, Iubiri şi înţelepciuni. 

EPOCA DE AUR 
Fii binevenită auroră prea mândră a lui Sion! 
Ce-aduci bucurie în lume, că noaptea dispare! 
 Tăcea-va pe veci şi jelirea şi glasul durerii!... 
Că-n vesel triumf stăpânirea lui Sion apare. 

 
Că iată şi morţii învie, din târnă, din apă, 

Şi slava ce-aduc lui Iehova de Cer primită e iar; 
Nici urmă din ce uneltit-a război, răzvrătire!...  

Şi-n chiote vesele a Cerului boite tresar. 
 
 

EZEKIEL 37 
 

VALEA CU OASE USCATE 
37:1. Fost-a asupră-mi mâna lui Iehova, şi m-a 
scos Iehova în spirit şi m-a pas în mijlocul unei 
văi, plină de oase.—-Capitolul   37:1-14  are  o  
întrebuinţare împătrită: (1) cu privire la Valea 
Iosafatului, adică moartea adamică, în care a trecut 
poporul jidovesc; (2) cu privire la prinsoarea 
jidovilor din adevăratul Babilon; (3) cu privire la 
prinsoarea jidovilor din Babilonul mistic, 
Creştinătatea, şi (4) cu privire la starea de moarte a 
nădejdilor Creştinătăţii din şi după timpul de 
strâmtorare. Jidovii au fost un tip al Creştinilor, aşa 
că îndeplinirea binecuvântată a acestei profetii se 
poate referi cu deosebită putere la Creştinătatea din şi 
după timpul de strâmtorare. Puterea [mâna] lui 
Iehova a venit asupra lui Ezekiel şi i-a dat putinţa să 
vadă şi să explice viziunea,  în folosul jidovilor şi a 
nădejdilor lor moarte din prinsoare (2) din adevăratul 
Babilon, (3) din Babilonul mistic [Creştinătatea] şi 
(1) din păcatul lui Adam. (Z. 99-190; 01-358) Mâna 
lui Dumnezeu stă acuma asupra poporului său, pentru 
ca să-1 facă să priceapă că înţelesul viziunii cu oasele 

uscate priveşte nădejdile (4) norodului Creştinătăţii, 
care cu toate că crede în Dumnezeu nu are încă 
Spiritul Său Sfânt care să le lumineze viziunea lor 
spirituală, şi care se găseşte acuma în adâncimile [va-
lea] desnădejdii din şi după timpul de strâmtorare. 

Starea nădejdilor zădărnicite ale Creştinătăţii 
din timpul de strâmtorare şi a morţii este descrisă 
prin Valea Iosafatului (Ioel 3:2; 9-14): „voi aduna pe 
toate popoarele, şi le voi pogorî în valea lui losafat [a 
judecăţii şi morţii]; şi mă voi judeca [în război, 
revolutiune şi anarhie] cu dânsele acolo pentru 
poporul meu şi moştenirea mea, Israel, [Biserica 
adevărată] pe care 1-au împrăştiat între popoare, şi 
pentru că şi-au împărţit între ele pământul meu [în 
mai multe sute de denumiri]... Proclamaţi aceasta 
între popoare: pregătiţi războiul, deşteptaţi pe viteji! 
Să se apropie şi să se ridice toţi bărbaţii de război;  
ferele voastre de plug bateţile în săbii, şi coasele 
voastre în lănci; cel neputincios [Belgia, etc.] să zică: 
Sunt viteaz! Grăbiţi, şi veniţi voi, toate popoarele de 
jur împrejur. Şi vă adunaţi! Acolo va răpune Domnul 
puternicii săi [Mica Turmă, puternică în puterea 
Domnului]. Să se scoale popoarele [în Creştinătate şi 
în afară], şi să se suie în valea lui Iosafat; căci acolo 
voi şedea ca să judec toate popoarele. Puneţi la 
secere, căci secerişul [viei pământului, Apoc. 14:19;   
Creştinătatea] este copt; veniţi, pogorîţi-vă, căci linul 
este plin, şi căzile se varsă; căci răutatea lor este 
mare. Mulţimi, mulţimi în valea hotărîrii [pentru că 
stau contra lui Dumnezeu şi Cuvântului Său], căci 
aproape este ziua [de răzbunare] Domnului în valea 
hotărîrii." - Ioel 3:2;  9-15. 

Groaznic va fi măcelul, deplină pustiirea, 
sfăşiitoare ruina şi nemângâerea nădejdilor şi 
aspiraţiunilor Creştinătăţii din valea întunecoasă şi 
tristă a zilei de Răzbunare a lui Iehova. Aceasta va fi 
de fapt o vale - o stare abătută, umilită, joasnică - în 
care se va trezi dintrodată trufaşa Creştinătate, o stare 
plină de amintiri despre nădejdi [oase] sfărâmate. 
(Mal. 4:1)  Valea  este plină  de  nădejdi  [oase] 
uscate: (1) ale celor douăsprezece seminţii din  
moarte; (2, 3) ale jidovilor din Babilonul adevărat şi 
mistic; şi (4) ale nădejdilor Creştinătăţii. 
37:2. Şi m-a făcut să trec pe lângă dânsele de jur 
împrejur; şi iată, ele multe foarte erau pe faţa 
văii, şi iată, erau uscate foarte. - Nădejdile 
jidovilor, ce li s-au oferit prin Scriptură, au fost multe 
la număr, însă până la reculegerea lor din Babilonul 
literal şi mistic, şi din morţi ele au fost şi vor fi fără 
viaţă. Pastorul Russell în volumul IV al Studiilor in 
Scripturi a descris întregul curs de chinuri şi nădejdi 
spulberate ale omenirii prin război, revoluţiune şi 
anarhie din marele timp de strâmtorare. 
37:3. Şi zisu-mi-a: Fiul omului, au putea-vor învia 
oasele acestea? Şi am răspuns: Iehova, Doamne, 
tu ştii.— „Mai este vre-o nădejde ca poporul 
împrăştiat al lui Israel să fie aşezat iarăş cândva ca 
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naţiune? Mai pot fi aduse cândva la viată bunele 
nădejdi ale Creştinătăţii sfărâmate prin război, 
revoluţiune şi anarhie?" „Iehova, Dumnezeule, tu 
cunoşti şi tu ai prezis răspunsul prin gura Profeţilor şi 
Apostolilor, şi prin însuşi Fiul Tău!" 
37:4. Şi zisu-mi-a: Profeţeşte oaselor acestora, şi le 
zi: Oase uscate, ascultaţi cuvântul lui Iehova. - Şi 
Dumnezeu zice atât despre nădejdile scripturale ale 
jidovilor cât şi despre cele ale Creştinătăţii, a căror 
cădere, infamie şi prinsoare în Babilonul adevărat şi 
cel mistic, în moartea adamică şi în timpul de 
strâmtorare, a pricinuit şi va pricinui chinuri mari şi 
multe lacrimi: „Ascultaţi Cuvântul cel bun al lui 
Iehova privitor la nădejdile voastre sfărâmate." 
    37:5. Aşa zice Iehova, Domnnl, oaselor 
acestora: Iată, eu  voi face să intre în voi suflare, şi 
veţi învia. - Aşa zice Iehova. Dumnezeu, despre 
nădejdile Creştinătăţii: Iată, în timpurile 
binecuvântate ale aşezării din nou, timpul în care se 
va arăta marea sa iubire de oameni, El va face ca cei 
ce vor fi rămaşi dintre jidovi şi Creştini să cuvînteze 
şi să se roage pentru bunele lor nădejdii, ca atât ei 
înşişi cât şi întreaga lume să se ridice la mai bine şi 
mai sus. Şi nădejdile lor vor fi aduse iarăş la viaţă; 
pentru că Dumnezeu va face ca nădejdile lor să fie 
nutrite de spiritul de viaţă, de energie vitală, şi va 
învia morţii lor - pe cei ce se află în prinsoarea morţii 
lui Adam, şi sub dărâmăturile marelui necaz. – E341, 
316. 
37:6. Şi înşira-voi vinele pe voi, şi voi face să 
crească carne pe voi, şi vă voi acoperi cu piele, şi 
voi pune în voi suflare, şi veţi învia: şi veţi 
cunoaşte că eu sunt Iehova. - Dumnezeu va întări 
nădejdile lor; pentru că Cuvântul său încurajează 
îndeplinirea lor; şi El le dă putere, formă, materie şi 
ocrotire, şi le va da în sfârşit viaţă, şi ele vor fi vii, şi 
vor ajunge să fie o realitate luminoasă şi plină de 
viaţă. Atunci cu mulţumire vor cunoaşte că El este în 
adevăr Iehova.—E341, 316. 
37:7. Şi am profeţit, cum mi sa poruncit: şi când 
am profeţit, s-a făcut un vuet, şi iată un foşnet, şi 
oasele s-au împreunat la loc, os la os. - Şi pe când 
vorbea Ezekiel a început un foşnet [în englez.:  „o 
zguduire") - adică revolta care era legată de căderea 
Babilonului şi de trecerea împărăţiei în manile 
Mezilor şi Perşilor ceeace tipifică viitorul timp de 
strâmtorare. Şi pe când predica Pastorul Russell,  a 
început zguduirea Creştinătăţii - în 1914 - prin 
războaie revoluţiuni şi anarhie, pentru pregătirea 
trecerii stăpânirii de la Babilonul mistic, 
Creştinătatea, la Regatul spiritual şi natural al lui 
Dumnezeu; deasemenea şi nădejdile sionistice ale 
jidovilor începură să ia o formă hotărîtă şi potrivită 
cu Scripturile. La timpul cuvenit, după ce nădejdile 
Creştinătăţii se vor fi sfărâmat cu desăvârşire în 
strâmtorare, atunci va fi „un vuet", ca vâjîitul unui 
vânt la alte Rusalii, când Spiritul Sfânt se va revărsa 

„asupra întregii omeuiri." El va veni asupra întregii 
Creştinătăţi, unde fiecare îl va aştepta cu rugăciuni şi 
rugăminţi fierbinţi. Şi iată întreaga Creştinătate se va 
clătina cu cutremur şi va primi învierea nădejdilor ei; 
şi toate nădejdile bune ale Creştinătăţii a căror 
îndeplinire a fost până acuma nesigură, vor fi văzute 
în relaţiunea lor adevărată şi hotărîtă de Dumnezeu 
[os la os].—Z.-99-191. 
37:8. Şi am văzut, şi iată, vine şi carne au crescnt 
pe dânsele, şi pielea le-a acoperit deasupra; dar 
suflarea nu era intr-insele. - In urma profeţiei lui 
Ezekiel pintre jidovii din prisoarea Babilonului 
nădejdea se făcu mai puternică şi mai lămurită, şi se 
văzu că asupra lor stă ocrotirea lui Iehova [pielea], 
dar în aceste nădejdi încă nu era tărie de viaţă, încă 
nu sosise timpul în care ele aveau să aducă fructe 
coapte. Şi Pastorul Russell a predicat jidovilor despre 
nădejdile lor sionistice, şi i-a trimis la Biblia ebraică 
pentru ca să afle deslegerea adevărată a nădejdilor 
lor; şi pe când el predica, în Sionism se făcu o 
mişcare puternică. A sosit şi timpul cuvenit pentru ca 
şi nădejdile Creştinătăţii să se întărească prin cărţile 
Pastorului Russell, care au fost aduse cu milioanele 
prin casele Creştinilor. Creştinătatea supravieţuitoare 
va ceti Studiile în Scripturi în timpul surpării 
nădejdilor lor, şi mai târziu. Însă chiar şi atunci va fi 
o lipsă - Spiritul, puterea care va aduce îndeplinirea 
nădejdii. - E341, 316. 
37:9. Şi zisu-mi-a: Profeţeşte suflării, profeţeşte 
fiul omului, şi zi suflării: Aşa zice Iehova, 
Domnul: Suflare, vino din cele patru vânturi, şi 
suflă asupra acestor morţi, ea să învie. - Ezekiel a 
fost trimis să vorbească, ca Cuvânt al lui Dumnezeu 
însuşi, despre operaţiunea Spiritului Sfânt [vânt, 
ruach] sau despre puterea lui Dumnezeu; că întreaga 
putere [cele patru vânturi] a lui Dumnezeu era să fie 
pusă în mişcare pentru ca să reînvie nădejdile naţio-
nale şi mesianice ale poporului jidovesc, pecând se 
afla în prinsoarea adevărată a Babilonului. „Cuvintele 
pe care eu vi li-am vorbit sunt Spirit." Cuvântul 
întreg al lui Dumnezeu [cele patru vânturi, Spiritul 
întreg] prezise adunarea la un loc a jidovilor de bună 
voe şi ascultători din Babilon la Ierusalim, după 
şaptezeci de ani  de  prinsoare. Pastorul Russell, ca 
antitip al lui Ezekiel, a fost însărcinat să aducă la 
cunoştinţa jidovilor, împrăştiaţi în lumea întreagă şi 
aflându-se în prinsoarea Misticului Babilon, Creş-
tinizmul, că Cuvântul întreg al lui Dumnezeu s-a 
referit la două binecuvântări: (1) Renaşterea 
nădejdiilor sioniste şi împlinirea ei prin strângerea 
multor jidovi la Ierusalim, şi întemeierea unei domnii 
a jidovilor asupra lumii întregi, în care se vor strânge  
jidovii din Babilonul mistic din lume, oriunde s-ar 
afla  ei; şi (2) strângerea jidovilor de toate vârstele 
din prinsoarea morţii - din morminte pentru a fi aduşi 
iarăşi la viaţă în partea pământească a Regatului lui 
Dumnezeu, sub domnia spirituală şi nevăzută a lui 
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Christos, Cap şi corp, şi sub cârmuirea vizibilă şi pă-
mântească a bărbaţilor vrednici din vechime înviaţi 
din morţi, începând cu Octombrie 1910, Pastorul 
Russell atrase atenţiunea miilor de jidovi din toată 
lumea asupra faptului că întreg Testameutul Vechiu a 
prezis aceasta ca fiind o aspiraţiune după lege a 
jidovilor. Pentru norodul creştinesc din lume Pastorul 
Russell are o solie asemănătoare: (1) El a reînviat 
nădejdile creştinilor credincioşi cari au Spiritul Sfânt, 
şi el li-a arătat limpede că ei vor fi strânşi din 
prinsoarea lor din Babilonul mistic şi mântuiţi de la 
moarte şi aduşi în faza slăvită şi spirituală a 
Regatului lui Dumnezeu. (2) Pentru masele 
Creştinilor mărturisiţi, cari din pricina unei măsuri 
oarecare de necredinţă n-au primit Spiritul Sfânt aşa 
ca să poată fi trecuţi din natură omenească în natură 
spirituală, el are o solie dumnezească care la timpul 
cuvenit le va aduce nădejde tare şi mângâere. In 
cursul înaintării timpului de strâmtorare creştinii 
mărturisiţi vor pierde cu milioanele credinţa precum 
se întâmplase cu apostolii când la prinderea lui Chris-
tos se lepădară de el şi fugiră, şi se vor lepăda de 
Creştinism şi de orice mărturisire de a fi Creştini. Ei 
vor pierde toate nădejdile pe cari ei le avură ca 
Creştini. Atunci solia Pastorului  Russell va predica  
Creştinătăţii  că trebue  să primească Spiritul Sfânt în 
întregimea lui, în scopul de aşi îndeplini nădejdile. 
Solia sa va îndrepta omenirea către Adevărul întreg al 
Cuvântului lui Dumnezeu [cele patru vânturi, tot 
adevărul], şi Spiritul le va face mărturie că. 
„mântuirea vine de la jidovi" (Ioan 4:22), şi că ei 
trebue să se pună în legătură cu bărbaţii vrednici din 
vechime, cari vor fi înviaţi şi vor domni în Ierusalim; 
pentrucâ fără aceşti vrednici nădejdile lor vor rămâne 
fără viată. Atunci Creştinătatea se va ruga lui 
Dumnezeu: „Noi ne supunem Ţie, Doamne, în 
consacrare din toată inima. Vino, Spirit Sfânt, în 
întregime, pe calea făgăduită, şi dă viată nădejdilor 
noastre, ca ele însfârşit să aibă viată!" 
37:10. Deci am profeţit cum mi s-a poruncit, şi 
suflarea a intrat într-înşii; şi au înviat, şi au stătut 
pe picioarele lor, o oaste mare foarte, foarte.—
Băgând în seamă solia lui Ezekiel, jidovii prinşi în 
Babilon şi-au văzut îndeplinite nădejdile lor după 
şaptezeci de ani de prinsoare. Astfel prin învăţătura 
Pastorului Russell nădejdile sionistice câştigă nouă 
putere de viaţă; şi la timpul cuvenit jidovii morţi vor 
ieşi în mulţimi din moartea adamică. Prin învăţăturile 
sale către Biserica adevărată, prinsă în Babilonul 
mistic, Creştinătatea, nădejdile scripturale ale 
Bisericii s-au putut vedea limpede, şi au primit viaţă 
pentru cei din Adevărul prezent. Cauzată de 
învăţăturile sale nădejdea va creşte din nou în inimile 
supravieţuitorilor Creştinătăţii pustiite; şi în urma 
rugăciunilor lor cei morţi ai Creştinătăţii vor veni 
iarăş, o oaste nespus de mare. - E341,316. 
37:11. Şi zisu-mia: Fiul omului, aceste oase sunt 

toată casa lui Israel; iată ei zic: Oasele noastre s-
au uscat, şi speranţa noastră s-a nimicit; noi 
suntem pierduţi- - Oasele uscate reprezintă pe toţi 
jidovii, pe Israelul trupesc, iar toţi Creştinii 
mărturisiţi pe Israelul spiritual. Şi, după cum s-a 
expus mai sus, ei zic că nădejdile lor sunt pierdute, şi 
că ei sunt tăiaţi de la harurile dumnezeeşti din pricina 
căii lor păcătoase din viaţă. - Isa. 49:14; Z/99-191. 
37:12. Deaceea profeţeşte, şi le zi: Aşa zice Iehova, 
Domnul: Iată, poporule al meu, eu voi deschide 
mormintele voastre, şi vă voi scoate din 
mormintele voastre, şi vă voi aduce in pământul 
lui Israel. - Diferitele clase amintite mai sus vor fi 
scoase din starea lor - moarte în ce priveşte nădejdile 
lor - şi jidovii vor fi duşi în Palestina; Creştinii 
adevăraţi în faza spirituală a Regatului; iar Creştinii 
nominali într-un loc de favoare din faza pământească 
a Regatului.—Isa. 60:21; Z.-99-190. 
37:13,14. Şi veţi cunoaşte, că eu sânt Iebova, când 
poporule al meu, voi deschide mormintele voastre; 
şi vă voi scoate din mormintele voastre; când voi 
pune suflarea mea în voi, ca să înviaţi, şi vă voi 
aşeza în pământul vostru;  atuncea veţi cunoaşte, 
că Eu Iehova am vorbit şi am făcut, zice Iehova.—
Ei vor cunoaşte cu toţii că Dumnezeu este Iehova cel 
cu nemărgenita sa Dreptate, înţelepciune, Iubire şi 
Putere, când puterea minunată a  lui Dumnezeu va fi 
lucrat astfel în ei pentru binecuvântarea lor.—E341, 
316; Z.-99-190. 

 
DOUĂ TOEGE PREFĂCUTE ÎN UNUL 

 37:15. Şi a mai fost către mine Cuvântul lui 
Iehova, zicând.—Versurile 15-28 povestesc despre 
despărţirea jidovilor în două Regate deosebite: Israel, 
cele zece triburi (seminţii] corupte, şi Iuda, cele două 
triburi mai puţin corupte. Aceasta înfăţişează în 
antitip Catolicizmul, ramura mai mare a 
Gteştinizmului, şi Protestantizmul, ramura mai mică 
şi mai puţin coruptă. 
37:16,17. Şi tn, fiul omului, ia-ţi un toeag, şi scrie 
pe dânsul:  „Pentru Iuda şi pentru fii lui Israel, 
soţii săi", apoi ia-ţi un alt toeag şi scrie pe dânsul: 
„Pentru losif (toeagul lui Efraim] şi pentrn toată 
casa lui Israel, soţii săi".  Şi  împreunează-le  unul  
cu  altul într-un toeag,  ca să fie numai unul în 
mâna ta.—Prin puterea lui Dumnezeu cele două 
popoare  fură  închegate  într-unul  singur la în-
toarcerea jidovilor din Babilonia,   şi   iarăş   vor   fi   
unite într-unul   la   reîntoarcerea   lor   din   
Babilonul   mistic,   din Creştinătate,   la  Palestina.   
Deasemeuea  se  vor  şterge   şi diferitele   împărţiri   
după   nume   ale  popoarelor    creştine pintre cei ce 
se vor alege  afară din Babilonul mistic  în Adevărul   
prezent,   precum   vor   fi   aduşi   şi   dintre  morţii 
Creştinătăţii  prin  înviere,   sub  înrâurirea  
unificatoare  ce va lucra pintre cei ce vor supravieţui 
strâmtorarea Creştinătăţii. Toţi aceştia vor avea ca 
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Domn al lor pentru tot-deuna  pe   cel  Iubit   [David,   
iubit]   al   lui   Dumnezeu,   pe Christos în mărire. 
37:18. Şi când fiii poporului tău te vor întreba, 
zicând: au nu ne vei spune ce înseamnă acestea?—
Atât jidovii cât şi Creştinii s-au întrebat multă vreme 
ce a voit să zică Dumnezeu prin profeţia aceasta. 
37:19. Răspunde-le: Aţa zice Iehova, Domnul: 
Iată, eu voi lua toeagul lui Ioif, ce se află în mâna 
lui Efraim, şi a semintiilor lui Israel, soţii săi, şi-1 
voi pune preste dansai, adecă, peste toeagnl lui 
Iuda, şi voia face din-tr-înşii un toeag, şi vor fi 
unul in mâna mea.—Reunirea jidovilor şi a 
diferitelor ramuri de creştini se va face prin puterea 
lui Dumnezeu şi ei vor fi pentru totdeuna una. 
37:20. Şi toegele, pe care tu ai scris, voi fi înaintea 
ochi-lor lor în mâna ta.-—Unirea jidovilor a fost 
datorită în aparentă profeţiei lui Ezekiel. Cea ce va să 
vie—a Jidovilor şi Creştinilor—va sta în armonie cu 
învăţăturile Pastorului Russel. 
37:21,22. Şi le zi: Aşa zice Iehova Domnul: Iată Eu 
voi lua pe fiii lui Israel dintre popoarele, unde s-a 
dus; îi voi aduna din toate părţile, şi-i voia aduce 
în pământul lor; si voia face din ei un singur 
popor în ţară, în munţii lui Israel; şi un singur 
rege va domni peste dânşii toţi: nu vor mai fi două 
popoare, nici nu vor mai fi despărţiţi în doaă 
regate.—In anul 536 î. d. Ch. Dumnezeu a lună pe 
israelitii naturali în Palestina făcând din ei un singur 
popor, şi în curând El îi va strânge de pe la diferitele 
popoare din lume. El va aduna pe adevăratul Israel 
spiritual în faza cerească a Piegatului, unde va fi 
pentru totdeauna numai un singur popor în spiritul lui 
Christos, care" nu va mai fi despărţit ca Turmă Mică, 
care iubeşte cele cereşti, şi ca Mare Mulţime, care să 
iubească cele pământeşti. El va aduna din nou pe 
Israelul nominal spiritual din morţi şi-1 va ridica din 
starea pământească fără nădejde în faza pământească 
a Regatului, nemai fiind împărţit în două, în Catolici 
şi Protestanţi.—Ier. 50:4-6. 

 
O  MARE  REFORMAŢIUNE  RELIGIOASĂ 

37:23. Şi nu se vor mai spurca cu idolii lor, nici cu 
urî-ciunile lor, nici cu toate fărădelegile lor; ci-i 
voi scoate din toate locuinţele lor, în care au 
păcătuit, şi-i voi curăţi; ei îmi vor fi popor, şi eu le 
voi fi Dumnezeu.—Dumnezeu îi va curaţi de tot ce 
priveşte vârsta rea desfată, şi va scoate din locuinţele 
şi din corpurile lor corupte pe copii spirituali, pe 
Marea Mulţime din lanţurile ei spirituale; pe Creştinii 
nominali din sectele lor; pe jidovi de la sălăşluirea lor 
pe la alte popoare; şi toate clasele din somnul de 
moarte. Ei vor fi cu toţii în adevăr poporul lui 
Dumnezeu, şi Iehova cel Drept, înţelept, Iubitor şi 
Puternic, Dumnezeul lor. 
37:24. Şi David, servul mea, va fi rege peste dănşi; 
şi va fi pentru dânşi toţi un păstor; vor umbla în 
judecăţile mele, vor păzi aşezămiutele mele, şi le 

vor face.—-Deasupra 
lor va sta ca Rege Christos Isus, Iubitul Cap al 
Corpului Său, Biserica, şi întregul Christos Iubit, Cap 
şi Corp, pentru toate celelalte clase. Christos Isus 
Capul va fi Păstorul claselor spirituale; şi Christos 
Capul şi Corpul va fi Păstorul şi Conducătorul 
celorlalte. Toate clasele din cer şi depe pământ se vor 
tine de legea regală a Iubirii. 
37:25. Şi vor locui în pământul, pe care 1-am dat 
servului mea Iacob, unde au locuit părinţii voştri; 
vor locui în-tr-însnl, ei, fiii lor şi fiii fiilor lor, în 
etern; şi David, servul meu le va fi domn in 
etern.—Făgăduinţa ceÎ s-a dat lui lacob este a se 
înţelege ca privind atât cele spirituale cât şi cele 
pământeşti, un loc ce tipifică spiritualminte o stare. 
Jidovii, cei în viată şi cei sculaţi din morţi, vor locui 
pentru totdeauna în Palestina, dată de Dumnezeu lui 
lacob, unde au locuit părinţii lor Avraam, Isaac, şi 
lacob. Mica Turmă şi Marea Mulţime va locui pentru 
totdeauna în sta- rea cerească, unde locueşte marele 
lor Tată. Creştinii nominali vor locui pe pământul 
întreg, unde locuise atunci Tatăl lor, Christos Capul 
şi Corpul, în trupuri de umilinţă şi sacrificiu. Christos 
va fi în etern Regele lor. 
37:26. Şi voi încheia cu dânşi legământ de pace, 
legământ etern va fi cu ei; şi-1 voi aşeza, şi-i voi 
înmulţi; şi voi pune templul meu în mijlocul lor în 
etern.—Dumnezeu va închera cu jidovii Noul 
Legământ etern, care va asigura celor voitori şi 
ascultători eterne fericiri pământeşti; şi Creştinii 
nominali mărturisiţi vor avea parte de binefacerile 
Legământului. El va face ca să intre în vigoare 
îndeplinirea desăvârşită a Legământului îndurării 
pentru Biserica din faza spirituală a Regatului. El va 
pune amândouă clasele în putere—pe Biserică .ca 
Regi şi Preoţi ai lui Dumnezeu; pe jidovi ca 
stăpânitori ai pământului. El va înmulţi numărul lor 
prin înviere. El va Iocui în clasa spirituala, făcând-o 
pe aceasta Sanctuar al său pentru clasa pământească. 
37:27. Şi locaşul meu va fi în mijlocul lor; şi eu le 
voi fi Dumnezeu, şi ei îmi vor fi popor.—Locaşul 
lui Dumnezeu va fi în clasa spirituală; şi ei vor fi 
Templul sau Reşedinţa lui Dumezeu, de unde va 
purcede Legea Iubirii pentru clasa pământească. 
37:28. Şi vor cunoaşte popoarele, că Eu Iehova 
sunt cel ce sfinţesc pe Israel, când templul meu va 
fi în mijlocul loi în etern.—Atunci se va face 
convertirea popoarelor păgâne de pe pământ—
„pentruca cei rămaşi ai oamenilor să caute pe 
Domnul, şi anume toate nemurite."—Faptele 15:17. 
 

 
DORINŢA DREPŢILOR 

 
Veniţi fii lui Dumnezeu, 

Legământul întăriţi! 
Promiteti regelui mare: 
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Că din inimă -l iubiţi! 
Iar lanţul iubirei voastre, 

Cumva, dacă ar slăbi 
Stăruiţi în rugăciune, 
Că Isus îl va -ntări! 
Părinte, oh fă unire 

Intr-al Tău popor sfinţit 
Să fie una -n părere, 

După cum Tu ai voit!, 
Fă-i una -ntru adevărul, 

Care Doamne singur eşti, 
Pe toţi cari au primit darul, 
Să-i luminezi, să-i sfinţeşti! 

Las- s-avem aşa unire, 
Cum Tu ai cu Tatăl sfânt, 

Nimeuea în despărţire, 
Să nu fie pe pământ. 

De-al Tău foc lumina noastră, 
Să-şi aibe lucirea ei, 

Lumea astfel să cunoască, 
Că-ţi suntem învăţăcei! 

 
 
 
 

EZEKIEL 38. 
 

ÎNFRÂNGEREA DEFINITIVĂ A MÂNDRIEI 
38:1,2. Fost-a către mine Cuvântul lui Iehova, 
zicând: Fiul omului, îudreaptă-ţi faţa către Gog, 
din pământul lui Magog, şi domn peste Roş, 
Meşec şi Tubal; profeţeşte îm-potrivă-i.—Poporul 
Adevărului, reformatorii, se vor pune după război şi 
după căderea Creştinătăţii în contra cârmuitorilor 
mândri şi trufaşi (Gog—înalt, munte, D554) ai 
republicelor revoluţionare, şi în contra 
revoluţionarilor ignoranţi şi decăzuţii [Magog era 
{ara Schitilor în Asia de vest, un popor crud, ignorant 
şi decăzut, sălbatecii din Europa (D556), sălbateci 
din natură, şi însălbătăciti şi mai mult în războaele 
cele mai barbare din istorie. Meşec, Armeuia de, 
miazănoapte, şi Tubal, la miazăzi de Marea-Neagră, 
şi totaşa Spania, înfăţişează popoarele cele mai în-
depărtate şi cele mai crude din lume]. Profeţia 
urmează să fie îndeplinită îndoit, pentruca ea se 
referă şi la adunarea lui Satan, la încheierea celor 
1000 de ani, şi a celor amăgiţi din mijlocul omenirii 
aşezate din nou, în contra taberii sfinţilor.—Apoc. 
20:7-10. 
38:3. Şi zi: Aşa zice Iehova, Domnul: Iată, eu sunt 
împotriva ta, o Goge, Domnul Roşului, al 
Meşecului şi al Tu-balului!—Dumnezeu va fi în 
contra cârmuitorilor celor mai  rele popoare de pe 
pământ. 

 38:4. Te voi ademeni, şi voi pune cârlige în fălcile  
tale, şi te voi scoate pe tine şi pe toată oastea ta, cai 
şi că-lăreti, toţi frumos îmbrăcaţi, adunătură 
mare, înarmată cu scuturi şi cu paveze, care toţi 
mănuesc sabia.—Dumnezeu îi va conduce pe ei 
[Versiunea revizuită] şi-i va face să facă această 
faptă, ei şi marea lor adunătură, înzestraţi cu tot felul 
de arme de nimicire. 
38:5. Cu dânşi pe Peisia, Etiopia şi Libia, toţi 
înaimati cu scuturi si cu coifuri.—Popoarele negre 
din Africa [descendenţi ai lui Ham, tipificând 
popoare păcătoase şi decăzute], instruite şi înarmate 
în războiul european. 
38:6. Gomerul şi toate cetele lui, pe casa Togarmei 
din fundul mează-nopţii, ţi toate cetele sale, şi pe 
alte popoare cu tine.—Cele mai îndepărtate popoare 
din Europa (D 556) [Gomer a fost strămoşul Celtilor, 
Scoţienilor etc.; Togarma era Armeuia de la miază-
noapte], armatele lor şi o mulţime de popor cu ei; şi, 
o mie de ani mai târziu, toţi acera a căror inimă 
corespunde cu descrierea aceasta. 
38:7. Fii gata şi pregăteşte-te, tu şi toată 
mulţimea-adunată la tine, şi le fii conducător!—
Multimele de mai înainte şi mulţimile sălbatice ale 
revoluţionarilor vor fi avantgarda cetelor rele. 
Poporul acesta mai simbolizează pe acei ce după 
1000 de ani se vor afla într-o stare de inimă asemă-
nătoare cu cea de astăzi a acestor sălbateci. 
38:8. După multe zile vei fi aşezat conducător; în 
anii cei de pe urmă vei năvăli în pământul celor 
scăpaţi de sabie, şi adunaţi dintre multe popoare, 
în muntii lui Israel, care au fost deşerţi îndelung; 
dar care acum sunt scoşi dintre popoare, şi 
locuesc toţi în siguranţă.—După sfârşirea cursului 
clasei lui Ezekiel în trup, popoarele Europei [şi după 
trecerea celor o mie de ani, cetele deslega-tilor lui 
Satan] vor fi chemate să facă groaznica lor lucrare. 
La sfârşitul periodului tulbure şi revoluţionar Europa 
se va ridica în contra Palestinei, care va trăi apoi într-
o pace care va sta în contrazicere cu răzvrătirea lor; 
iar la sfârşitul Mileniului Satan se va ridica în contra 
ordinei de lucruri creată în timpul de o mie de ani, ce 
va avea sfinţenie şi pace din belşug. 
38:9. Te vei sui şi vei năvăli, ca o furtună; vei 
sămăna cu un nor ce acopere pământul, tu, toate 
cetele tale, şi alte popoare multe cu tine.—Ei vor 
năvăli în număr foarte mare. 
38:10. Aşa zice Iehova, Domnul: în ziua aceea 
multe lucruri îţi vor veni în minte, şi planuri rele 
vei unelti. — La sfârşitul epocei revoluţionare 
Europa şi Africa răzvrătită va fi cuprinsă de o idee 
plină de răutate pentru ei şi pentru jidovi; iar la 
sfârşitul Mileniului Satan şi cetele ce vor simpatiza 
cu amăgirile sale se vor purta cu gândul să pună 
mâna pe Regatul aşezat a lui Dumnezeu.  
38:11. Şi vei zice: Sui-mă-voi in pământul cetăţilor 
deschise; năvăli-voi asupra celor liniştiţi, asupra 
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celor ce locuesc in siguranţă, asupra tuturor celor 
ce locuesc în ce-tăti deschise, şi care n-au nici 
zăvoare, nici porti.—Ei vor zice că ei voesc să 
meargă în contra Palestinei, în contra jidovilor ce vor 
trăi în pace neobicinuită într-o lume răzvrătită.—
D553. 
38:12. Ca să iei jafuri şi să faci prădăciuni, ca să 
pui mâna ta pe deserturile astăzi locuite, şi pe 
poporul acum adunat dintre popoare, câştigândn-
şi vite şi bunuri, locuind pe locurile înalte din 
ţară.—Ei vor căuta să prade averea lor, să întoarcă 
armele lor asupra Palestinei pustiite pe vremuri, 
asupra jidovilor adunaţi iarăş la un loc, şi cari se vor 
bucura întru-câtva de o stare înfloritoare. In acelaş 
fel, la încheierea celor 1000 de ani, cetele lui Satan 
vor căuta să pună mâna pe Regatul lui Dumnezeu 
aşezat din nou. 
38:13. Şeba, Dedanul şi neguţătorii Tarşişului, şi 
toţi leii lor cei tineri îţi vor zige: au doară venit-ai 
să faci jafuri? Adunat-ai mulţimea ta ca să 
jăfueşti? Ca să răpeşti argint şi aur, ca să iei vite şi 
bunuri, ca să faci pradă mare?— Popoarele din 
jurul Palestinei (D556) vor lua parte la jaf cu soldaţii 
lor. După Mileniu toate clasele cari nu vor sta în 
armonie cu „tabăra sfinţilor" vor căuta să pună mâna 
pe Regat, şi să frângă puterea Micei Turme şi a Marei 
Mulţimi [argint şi aur], şi a masselor omenirii 
desăvârşite [vite etc.] 
38:14. Deaceea, fiul omului, profeţeşte, şi zi lui 
Gog: Aşa zice Iehova, Domnul: In ziua aceea, când 
poporul meu Israel va locui în siguranţă, tu vei 
afla aceasta.—Când poporul lui Dumnezeu evreii, 
vor locui în pace în Palestina, faptul acesta va fi bine 
cunoscut de revoluţionarii din Europa şi Africa. La 
sfârşitul Mileniului, Satan şi tovarăşii săi de mai 
înainte, clerul apostat al Creştinătăţii şi farizeii jidovi, 
cari au fost legaţi o mie de ani, şi apoi deslegati fiind 
pe scurt timp, vor privi la prosperitatea omenirii ri-
dicate. 
38:15. Şi vei veni din locul tău din fundul 
meazănopţii, tu si popoare multe cu tine, toţi 
călărind pe cai, adunătură mare şi oaste 
puternică.—Ostile Europei vor veni din ţările 
aşezate la miazănoapte de Palestina, vor veni în 
mulţime mare, călărind pe cai, cu automobile şi 
trenuri, o armată straşnică şi puternică. Şi o mie de 
ani mai târziu, se va ivi Satan căruia i se va da voe să 
vină din partea fazei spirituale a Regatului 
[meazănoaptea], cu multe învăţături [cai] nouă şi 
mincinoase, pentru ca să înşele poporul. 
38:16. Te vei sui asupra poporului meu Israel, ca 
un nor, acoperind pământul: in zilele cele din 
urmă se va întâmpla aceasta; că te voi aduce 
asupra pământului meu, ca să mă cunoască 
popoarele, când mă voi sfinţi prin tine, o Goge, 
înaintea lor.—Revoluţionarii vor purcede asupra ji-
dovilor în anii din urmă ai timpului de strâmtorare, 

tocmai la izbucnirea anarhiei (D555). Năvala aceasta 
se va lăsa de Dumnezeu, pentruca noroadele să 
cunoască că Ie-hova este Dumnezeu, când puterea sa 
fără margini va îndeplini asupra acestor popoare 
nelegiuite o lucrare groaznică, produsă şi aşezată la o 
parte [sfinţită] pentru mărirea prestigiului 
dumnezeesc. Aceasta va mai dovedi şi însuşirile 
dumnezeeşti, când ostile satanice vor fi lăsate, mai 
târziu să se îndrepte asupra „taberii sfinţilor". 
38:17. Aşa zice Iehova, Domnul: au nu eşti tu 
acela, de care am vorbit în zilele de mai nainte, 
prin servii mei, profetii lui Israel, cari au profeţit 
în zilele acelea ani mulţi, că te voi aduce asupră-
le?—Iehova declară că aceste mulţimi cumplite, cari 
în scurt timp vor pune la cale o cruciadă în contra 
jidovilor, vor fi chiar acera despre cari, cu mii de ani 
mai înainte, au scris profeţii jidovilor. 
38:18. Şi în ziua aceea, în ziua, în care Gog va 
năvăli asupra pământului lui Israel, zice Iehova, 
Domnnl, mânia mea se va sui în nările mele.—
Mania dumnezeească va aduce o răsplată groaznică 
în contra acestor clase. 
38:19. Căci în gelozia mea, în mânia mea cea 
înfocată, am vorbit: Cu adevărat în ziua aceea va 
fi un cutremur mare în pământul lui Israel.—In 
iubirea-i geloasă pentru poporul său iubit şi în mânia-
i geloasă [foci şi nimicitoare în contra năvălitorilor 
lor (D527) Dumnezeu a prezis un măcel, a oştilor rele 
din tara Palestinei, care să zgudue întreaga lume iar o 
mie de ani mai târziu a servilor Diavolului. 
38:20. Peştii mării şi paserile cerului, şi fiarele 
câmpului, şi toate târâtoarele, ce se tărasc pe 
pământ, şi toţi oamenii de pe faţa pământului, se 
voi cutremura înaintea mea; şi munţii se voi 
prăbuşi, stâncile se vor surpa, şi tot zidul va cădea 
la pământ.—Rezultatul va fi că oamenii 
(peştii, C214) ce nu stau sub îngrăditura religioasă 
(Z.-86:l), cei mai blăstămati oameni depe pământ 
(paseri, G162), guvernele revoluţionare (fiare, A261), 
şi cei mai decăzuţi indivizi ai omenirii, vor fi aruncaţi 
în răzvrătirea revoluţionară; iar naţiunile (munţii, 
A318) se vor prăbuşi în anarhie, dimpreună cu toate 
întocmirile de stat cetăţeneşti (ziduri, D40) din lume. 
38:21. Şi voi chema asupră-i sabie în toţi munţii 
mei, zice Iehova, Domnul, sabia a tot omul va fi 
îndreptată asupra fratelui sâu.—Dumnezeu va face 
lucrarea sa groaznică pentru ca să pună capăt acestei 
lumi rele-, el va chema puterea armată a omenirii din 
toată lumea, cu armele ei nimicitoare, aşa încât 
armele fiecăruia se vor îndrepta asupra semenului 
său. 
38:22. Şi mă voi judeca cu dânsul prin ciumă şi 
sânge; şi voi ploua asupră-i, asupra cetelor sale, şi 
asupra popoarelor celor multe ce sunt cu dânsul, o 
ploaie inundătoare cu grindină de piatră, cu foc şi 
cu pucioasă.—Dumnezeu va lovi straşnic în contra 
oştilor păcătoase cu ciumă şi moarte, şi le va cutropi 
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cu un potop de Adevăr—va zdrobi inimele lor cu 
fapte puternice—cu anarhie şi cu nimicire complectă 
şi desăvârşită. Totaşa va proceda Atotputernicul şi 
fată de rebelii de la sfârşitul celor o mie de ani. 
38:23. Aşa mă voi mări, şi mă voi sfinţi, şi mă voi 
face cunoscut de popoare multe: şi voi cunoaşte, 
că eu sunt Iehova.—Astfel va preamări Dumnezeu 
reputatiunea sa, ca - să fie recunoscut ca Unicul, şi 
faima puterii sale se va împrăştia asupra întregii lumi. 

 
 
 

EZEKIEL 39. 
 

MOARTEA TRUFAŞEI MULŢIMI 
39:1. Şi tu fiul omului, profeţeşte, împotriva lui 
Gog, şi zi: Aşa zice Iehova, Domnul: Iată, eu sunt 
împotrivă-ţi, Goge, Domn al Roşului, al Meşecului 
şi al Tubalului— 
Aceasta are o triplă îndeplinire: [a] nimicirea literală 
a armatelor ce vor ataca pe jidovi la începutul 
Mileniului; (b) nimicirea trufiei şi sofizmelor lor prin 
Adevăr; şi (c) nimicirea literală la sfârşitul Mileniului 
a oştirilor ce vor fi duse în amăgire de Satan, şi 
nimicirea rătăcirilor lor de către membri credincioşi 
ai Regatului. Iehova este în contra acestor 
conducători răi şi în contra mulţimii lor. Gel mai 
mare blestem, al poporului lui Dumnezeu în toate 
timpurile a fost trufia.—Mat. 5:3; l Ioan 3:12, Ioan 
8:44; Isa. 14:14; Psa. 119:113; Prov. 6:17; Psa. 
101:5; Prov. 8:13; Isa. 2:12; Prov. 16:18; 2 Ţes. 2:4; 
Mal. 3:15; Marc 10:43.   
38:2. Te voi ademeni, şi te voi trage, te voi sui din 
fundul miază-noptii, şi te voi aduce in muntii lui 
Israel.— Iehova îi va conduce pe ei (vers. reviz.), 
pentru ca sub controlul şi direcţiunea fazei spirituale 
a Regatului [miazănoapte] (a, b) să aducă o armată 
asupra Israelului aşezat din nou; şi (c) ca una mie de 
ani mai târziu să aducă o altă mulţime diavolească 
asupra întregului Regat aşezat din nou. 
39:3. Voi lovi, arcul tău din stânga ta, si voia face 
să cadă săgeţile tale din dreapta ta.—Dumnezeu va 
(a, b) nimici armele şi puterea cruciadei antijidoveşti; 
şi (b, c) El va pune un sfârşit, în aceste oştiri, urii 
arcului şi cuvintelor [săgeţilor] lor. 
39:4. Vei cădea în munţii lui Israel, tu, toate cetele 
tale, şi popoarele care vor fi cu tine; te voi da 
paserilor răpitoare de tot felul, şi fiarelor 
câmpului, spre mâncare.-Acestea oştiri rele (a, b, c) 
vor peri; Dumnezeu va face ca cea dintâi să fie 
dezorganizată, sfâşiată şi nimicită de cei mai 
blăstămaţi dintre oameni [paseri şi fiare]; si el o va 
lăsa, atât pe cea dintâi cât şi pe cea de a doua, pe 
mâna fazei spirituale a Regatului său, pentru ca să fie 
stârpite.   
39:5. Cădea-vei ia câmp; căci ea am vorbit, zice 

Iehova, Domnul.—Ei vor cădea fără a se putea apăra 
de mâna nimicitorilor lor. 
39:6. Şi voi trimite foc asupra Magogului, şi 
asupra celor ce locuesc în siguranţă lângă 
ţărmuri; şi vor cunoaşte că Eu sânt Iehova.—
Dumnezeu va trimite (a, b) anarhie [foc] pintre 
popoarele republicelor revoluţionare [ţărmuri]; şi 
nimicire literală şi miraculoasă asupra ridicării a doua 
â lui Satan şi a tovarăşilor săi amăgiţi. 
39:7. Şi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în 
mijlocul poporului meu Israel; şi nn-i voia mai 
lăsa să pângărească numele meu cel sfânt; şi vor 
cunoaşte popoarele, că eu sunt Domnul, Sfântul 
lui Israel—Prin această scăpare minunată (a) jidovii 
vor fi convertiţi la Adevăr, aşa că poporul acesta nu 
va mai fi nicicând o necinstire a numelui lui 
Dumnezeu; şi (b, c) deasemenea şi întreaga omenire 
va învăţa să cunoască prin aceasta pe deplin pe 
Dumnezeu. 
39:8. Iată, aceasta va fi, şi se va face, zice Iehova, 
Domnul; fi-va aceasta în ziua de care am vorbit.—
Aceasta va veni de bună seamă; aceasta se va 
întâmpla; aşa va fi ziua când se va sfârşi răul, şi când 
se va aşeza în mod definitiv dreptatea, despre care a 
vorbit Dumnezeu în Cuvântul său. 
39:9. Şi cei ce locuesc cetăţile lui Israel vor ieşi, 
vor pune în foc şi vor arde armele, pavezele şi 
scuturile, arcurile şi săgeţile, dardele şi lăncile; 
şapte ani vor hrăni focul cu dînsele.—(a) Jidovii 
adunaţi în Palestina vor arde şi vor nimici şapte ani 
armele războiului acestei mitocănimi rele. Iar oştirile 
cerului şi ale pământului (b, c) vor răspândi într-una 
[şapte ani] învăţătura despre sfârşitul total al 
învăţăturilor amăgitoare ale lui Satan, al credulităţii 
[paveze], al urii [arcuri], al clevetirii [săgeţi] şi a altor 
însuşiri rele ale caracterului. 
39:10. Nu vor lua. lemne din câmp, şi nici nu Ie 
vor tăia din păduri; căci vor hrăni focul cu armele 
acestea, şi vor prăda pe cei ce i-au prădat, şi vor 
despoia pe cei ce i-au despoiat, zice Iehova 
Domnul.—Atât de numeroase vor fi armele de 
război ale (a) acestor oştiri biruite de Dumnezeu, 
încât jidovii nu vor mai avea nevoe de alt lemn de 
ars, ci vor arde armele acestea. Ei vor prăda pe cei ce 
i-au prădat pe ei. Nenumăratele învăţături amăgitoare 
(b, c) prin cari legiunile lui Satan vor căuta să smulgă 
puterea Regatului, şi minunata lor zdrobire din partea 
lui Iehova, va fi pentru totdeauna o învăţătură bună 
pentru moştenitorii Regatului. 
39:11. Şi in ziua aceea voi da lui Gog loc de înmor-
mântate acolo in Israel, in valea prin care se trece 
spre răsăritul mării, şi va împiedeca pe trecători; 
şi acolo voi înmormânta pe Gog şi pe toată 
mulţimea Iui, şi o voi numi: Valea lui Amon-Gog 
[mulţimea lui Gog].—Dumnezeu va pregăti (a) 
pentru îngâmfaţii năvălitori antisemiţi cimitire în 
Palestina. In valea întrebuinţată ca drum mare la ră-
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sărit de Marea Moartă, hoiturile celor morţi vor da o 
duhoare rea trecătorilor; acolo îşi vor afla sfârşitul 
trufaşele [Gog, înalt, cei mândri, trufaşi] oştiri, şi ei o 
vor numi-o Valea trufaşei Mulţimi (Amon, mulţime). 
Căci şi după o mie de ani va fi (b, c) aducere aminte 
despre morţii trufaşi şi va fi o scârbă pentru cei ce se 
vor gândi la ei. 
39:12. Şi casa lii Israel şapte luni îi va 
înmormânta, ca să cureţe pământul.—Timp de 
şapte luni (a) îi vor îngropa jidovii pe agresorii lor, 
pentru ca să curate pământul pan- -gărit de cei morţi. 
Şi apoi, şi după o mie de ani (b, c), timp de mai mulţi 
ani, membri spirituali ai -Regatului vor distruge 
învăţăturile amăgitoare ale lui Satan, pentru ,ca 
Regatul să fie curăţit pe deplin de murdăria spirituală. 
Aceasta va fi o zi memorabilă pentru totdeauna.—
Mal. 4-1. 39:14. Şi voi rândui oameni, cari să nu 
facă altceva decât să cutriere ţăra, şi cari, 
împreună cu trecătorii, să înmormânteze pe cei 
rămaşi în ţară, ca să o cureţe: după sfârşitul celoi 
şapte luni voi începe aceştia să caute.—După şapte 
luni (a) se vor angaja oameni în regulă "cari să caute 
prin ţară, pentru ca cu ajutorul unor lucrători să cu-
rate pe deplin ţara de morţii ce vor mai fi rămas pe 
pământ. Şi apoi, după o mie de ani (b, c) se vor pune 
învăţători spirituali cari să înlăture rămăşiţa murdăriei 
spiri- tuale prin propovăduirea Adevărului. 
39:15. Şi trecătorii ce trec prin tară, văzând un os 
de om, vor pune un semn lângă dânsul, până ce 
cioclii îl vor înmormânta în Valea Amon-
Gognlni.—Călătorii, în trecerea lor, când vor vedea 
un os de om, îl vor însenina pentru ca cioclii să-i 
înmormânteze în Valea trufaşei mulţimi. Şi după o 
mie de ani (b, c), când cineva va da de urma unei 
greşeli de moarte, o va însemna pentru învăţătorul 
anumit, ca acesta s-o curate cu adevăr. 
39:16. Şi chiar numele cetăţii celei de aproape va 
fi Amona [mulţimea]. Aşa vor curaţi ţara.—Acolo 
(a) va fi o cetate cu numele Mulţime [Amona, 
mulţime]. Aşa vor curaţi ţara; şi apoi (b, c), după o 
mie de ani, aceasta va fi un guvern [cetate] 
desăvârşit—nu un guvern precum ar voi să-1 aşeze 
din nou Satan, nu luat în stăpânire de puţini, de Satan 
şi de agenţii săi, ci un guvern sub direcţiunea lui 
Dumnezeu—alcătuit din oameni aşezaţi din nou şi 
desăvârşiţi—o republică dumnezeească, numită 
„Mulţime". 
39:17. Şi tu, fiul omului, aşa zice Iehova, Domnul: 
Zi paserilor de tot felul şi tuturor fiareloi 
câmpului: Adunati-vă şi veniţi, strângeti-vă din 
toate părţile la ospăţul meu, pe care l-am pregătit 
pentrn voi, la ospăţul mare din munţii lui Israel, 
ca să mâncaţi cârne şi să beţi sânge.—Dumnezeu 
zice: (a) când revoluţionarii mândri se vor pune în 
ordine de bătaie în contra poporului său, făcând ape.l 
la oamenii cei mai blestămaţi [paseri] şi la 
cârmuitorii revoluţionari [fiare]; veniţi la marea 

nimicire a oştilor omenirii răzvrătite,  unde voi, în 
anarhie,  veţi distruge  norodul  acesta; simbolic (b, c) 
un apel către cei credincioşi de pe pământ [fiare—
membri ai Leului din seminţia lui Iuda], pentru ca să 
se strângă şi să se sature, să nimiciască cu armele 
Adevărului dumnezeesc învăţăturile rele [carne, 
precum carnea lui Isus simbolizează învăţături 
adevărate] şi amăgirile seducătoare [sânge] ale lui 
Satan. 
39:18. Mâncaţi carnea celor viteji, şi beţi sângele 
domnilor pământului, carnea şi sângele 
berbecilor, a mieilor, a ţapilor şi a taurilor, care 
toate sunt vite îngrăşate de ale Basanulni.—Ei vor 
(h, c) consuma învăţăturile amăgitoare ale lui Satan 
[celui viteaz] şi vor stârpi amăgirile marilor învăţători 
şi domnitori depe pământ.—învăţături de- Gânduri 
noui ale diavolului cu privire la ajungerea 
desăvârşirii, orice fel sau grad s-ar dori—pentru a fi 
conducători maturi [berbeci], pintre oi, pintre mieii 
cu fire blândă, pintre cei cu voiţă tare stăpâni de sine 
prin puterea gândirii [ţapi], sau pintre fiinţe omeneşti 
desăvârşite [tauri]; sub amăgirile minţii rodnice 
[Basan, rodnic] a lui Satan toţi îşi închipue că sunt în 
adevăr desvoltaţi pe deplin [îngrăşaţi]. 
39:19. Şi mâncaţi grăsime până ce vă veţi sătura, 
şi beţi sânge până ce vă veţi îmbăta, din ospăţul 
meu, pe care 1-am pregătit pentrn voi.—Ei vor 
consuma şi nimici aceste filozofii amăgitoare cu 
Adevăr, până când se vor sătura de mărturia glorioasă 
a Adevărului lui Dumnezeu. 
39:20. Şi săturaţi-vă la masa mea de cai şi călăreţi, 
de viteji şi de oameni de resbel, zice Iehova, 
Domnul.—La masa lui Dumnezeu, cu hrană 
spirituală, poporul său se va sătura cu prisosinţă de 
adevărurile ce vor distruge rătăcirile din timpul de 
strâmtorare, învăţăturile şi organiza-ţiunile ce au 
urmat din aceste învăţături, şi totaşa şi pe 
conducătorii, filozofii, învăţătorii şi lucrătorii din 
slujba răului. 
39:21. Şi voi pune mărirea mea între popoare, şi 
toate popoarele vor vedea judecata, pe care voi 
face-o, şi mâna mea, pe care o voi pune peste 
ele.—însuşi Dumnezeu (a, b, c) îşi va ridica mărirea 
sa pintre popoare; şi ei îşi vor da seama că El va îi 
făcut judecată asupra lor, şi.că mâna sa de dreptate a 
fost pusă peste ei pentru greşelile lor. 
39:22. Şi va cunoaşte casa lui Israel, că eu sunt 
Iehova,. Dumnezeul lor, din ziua aceea şi de 
atuncia înainte.—Aşa . vor cunoaşte (a) Jidovii şi 
(b, c) toţi Creştinii mărturisiţi că Iehova este 
Dumnezeul lor, de atunci în vecii vecilor. 
39:23. Şi popoarele vor cunoaşte, că casa lui Israel 
fost-a  dusă prinsă pentru fărădelegea sa: 
pentrucă au nelegiuit, deaceea am ascuns faţa mea 
de la dânşii, şi i-am dat în mâna inamicilor lor; şi 
au căzut cu toţii de sabie,—întreaga  lume va 
cunoaşte că jidovii [a] au ajuns în prinsoarea Ba- . 
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bilonului adevărat şi ai Babilonului mistic, şi că 
necredincioşii creştini mărturisiţi au ajuns în 
prinsoarea (b1! . Babilonului mistic şi sub (c) 
amăgirile lui Satan, pentru că au păcătuit în contra lui 
Dumnezeu. Din pricina aceasta şi-a întors El faţa de 
la dânşii, dându-i pe manile duşmanilor lor. Astfel 
vor cădea ei de armele nimicirii si vor fi (b, c) licişi 
de Sabia Spiritului. 
39:24, Că Eu le-am făcut după necurăţeniile lor şi 
după fărădelegile lor, ascunzând de la dânşii faţa 
mea.—Dumnezeu îi va răsplăti şi-i va privi cu 
defavoare în conformitate cu murdăria lor fizică, 
meutală, morală şi spirituală. 
39:25. Deaceea aşa zice Iehova, Domnul: Acum 
voi întoarce pe cei prinşi ai lui lacob, si mă voi 
îndura de toată casa lui Israel, şi voi râvni pentrn 
numele meu cel sfânt.—Apoi, după ce va fi trecut 
osânda (055,7), Dumnezeu îi va scăpa (a) pe jidovi 
(A300) de prinsoarea lor din Ba-bilonul mistic şi din 
mormânt, şi, în antitip, şi pe Creştini. El va arăta 
îndurarea şi iubirea sa faţă de toţi jidovii, în viaţă şi 
morţi (D 557), şi (b, c) faţă de toată Creştinătatea, cea 
care trăeşte şi care este moartă, şi el va apăra reputa-
ţiunea sa cu dreptate. 
39:26. Şi vor purta ruşinea lor, şi toate 
fărădelegile, cu care au nelegiuit asupră-mi, când 
locuiau în siguranţă în pământul lor şi nu era cine 
să-i înspăimânte.—După ce vor fi (a) purtat ei astfel 
(D558) ruşinea şi asânda pentru păcatele lor, prin cari 
au greşit faţă de Domnul, în timpul când jidovii 
locuiau în pace în Palestina (b, c) şi Creştinii 
mărturisiţi în Creştinătate, şi nimeui nu-i mai 
înspăimânta, urmările adevărate se vor arăta. 
39:27. Când îi voi întoarce dintre popoare, şi-i voi 
aduna din ţările inamicilor lor, şi mă voi sfinţi 
printr-înşii înaintea ochilor multor popoare.—In 
Sionizm, (a) Dumnezeu îi va aduna iarăş pe jidovi şi-
i (b, c) va scoate înapoi, pe jidovi şi pe Creştini, din 
manile marelui duşman, moartea, şi prin vieţile lor 
sfinte şi consacrate, el va fi sfinţit înaintea lumii 
întregi 
39:28. Atuncia vor cunoaşte că eu sunt Iehova, 
Dumnezeul lor; după ce îi voi fi dus prinşi între 
popoare şi-i voi fi adunat în pământul lor, şi nu 
voi mai lăsa acolo pe niciunul dintr-înşii.—Atunci, 
cu mulţumire adâncă, ei vor recunoaşte că Dumnezeu 
este iubitul Iehova, Unicul Drept, .care i-a pedepsit 
pe ei cu prinsoarea pintre popoare, şi care apoi, în 
nemărginita sa înţelepciune, Putere şi Iubire, i-a 
adunat iarăş pe toji, vii şi morţi, (a) în patria lor de 
mai înainte, Palestina şi (b, c) în Creştinătate, şi 
nimeui nu va mai fi lăsat în prinsoare. 
39:29. Şi nu voi mai ascunde faţa mea de dinaintea 
lor; căci am revărsat spiritul meu asupra casei lui 
Israel, zice Iehova, Domnul.—Dumnezeu, nu-şi va 
mai întoarce faţa niciodată de la ei; pentrucă el îşi va 
revărsa asupra lor, (a) jidovi şi (b, c) Creştini la un 

loc, Spiritul Său Sfânt, Mân-găitorul, care va locui în 
ei în vecii vecilor. 
 

 
 

CUM SĂ-NVĂŢĂM 
Mari adevăruri scumpe ni-s.  

Iar cel de rând Ce se primeşte şi se dă din ceas în 
ceas, 

In drumul vieţii noastre-n orice loc se află,  
De vânturi fără griji în cale ni-este tras. 

 
Dar adevărul greu câştigi, nu se găseşte  
Plutind în vântişorul unui vis-de vară; 

Căci strânsu-i în a sufletului zbucium greu 
 Cu vijelii şi ape mari ce-1 înfruntară ... 

 
Nu-n lupta de credinfa omeniri-1 vezi, 
Nici în bisericeasca marfă-n lume nu-i  

Odorul scump de adevăr, nici în neghina;  
 Pe-acolo nu-şi desvoltă el frumuseţea lui 

 
Ci el ca holda creşte-n glie prea muncită, 
 Şi munca răsplăteşte, şi-al credinţei zel 

Celor ce umblă după el, şi-ntotdeuna 
 Comoară-aleasă: fericirea, aduce el. 

 
EZEKIEL 40—48. 

 
TEMPLUL LUI DUMNEZEU ŞI RÎUL 

ADEVĂRULUI 
Viziunea lui Ezekiel ne zugrăveşte aşezarea 
Regatului lui Dumnezeu pe pământ în starea lui 
embrionică cu cele două faze ale lui: civil şi religios, 
spiritual şi pământesc. Deşi din punct de vedere 
arhitectonic, Templul poate să fie clădit, după cum se 
arată în ilustratiunile alăturate [şi poate că va fi şi 
clădit la Ierusalim], totuş, în ce priveşte dife ritele 
sale alcătuiri, locul, ritul şi închinătorii, el este un tip, 
un simbol al „lucrurilor mai bune viitoare", care vor 
avea loc după ce vor fi trecut războaiele, revolutiunea 
şi anarhia timpului de strâmtorare. 
Timpul aşezării Regatului în putere se arată ca fiind 
în „anul al patrusprezecelea după luarea cetăţii 
[creştinătatea]"—sau treisprezece ani după 1918, 
adică în 1931.— Ezekiel 40:1. Locnl.—Templul a 
fost văzut în „pământul lui Israel"— în Palestina. 
Precum un loc arală o stare, totaşa pământul lui Israel 
în acest caz, tipifica starea omeuirei întregi din viitor; 
iar cetatea, dinspre partea de miazăzi a unui munte 
foarte înalt este simbolul aşezării fazei pământeşti 
[miazăzi] a guvernameutului dumnezeesc, umbrit de 
faza spirituală şi autocrată [foarte înaltă] a Regatului 
[muntelui].— Ezekiel 40:2. 
De cine e arătat.—Cel care a arătat Templul 



Taina  împlinită 

 

283 

 

Bisericii, adică clasei Ilie, a fost „omul îmbrăcat în 
in"—Pastorul Russell. Arama [cuprul] din versetul 3 
înfăţişează îndreptarea sa. In mâna [puterea] sa se 
aflau măsurile dumne-zeeşti—o măsură de trestie 
[Cuvântul lui Dumnezeu] şi o „sfoară de in" [in, 
dreptate]. El se afla în poarta de la răsărit a 
Sanctuarului—în Christos [poarta]. El măsură Tem-
plul [Biserica şi clasele conlucrătoare] cu Cuvântul, 
şi cu măsura dreptăţii desăvârşite a lui Dumnezeu el 
măsură progresarea râului adevărului dătător de 
viată.—Ezekiel 40:3; 43:6; 44:4; 47:1-3. 
Scopul.—Viziunea este de multă însemnătate. Cei ce 
au ochi să vadă şi urechi să audă, trebue să-şi 
îndrepte inimile lor asupra a tot ce le arată servul 
Laodicean,—„căci ca să-ţi arăt acestea, fost-ai adus 
aicea." (40:4) Auzitorii trebue să spună tot ceea ce 
văd Creştinilor mărturisiţi [antitipul casa lui Israel], 
pentru ca ei să se ruşineze de credinţele, obiceiurile şi 
de faptele lor de mai înainte, şi să caute a se 
conforma tuturor măsurilor dumnezeeşti.— Ezekiel 
43:10-12; 44:4-6; 47-6. 
Măsurile.—Măsurile Regatului vor fi deplinătatea 
Cuvântului lui Dumnezeu [măsura de trestie de 9 
picioare sau de şase „coti mari", fiecare de câte 18 
toii sau coti de câte 14.4 toii şi o palmă de 3.6 toii] 
(Ezekiel 40:3, 5) şi măsura dreptăţii dumnezeeşti.—
Ezekiel 40:3, 47:3. 
Se dă un sistem decimal variabil de măsuri pentru 
corpuri solide [uscate] şi lichide, simbolul unui 
tratameut corect şi drept. O efă [măsură pentru 
corpuri solide] este egală cu un bat [măsură pentru 
corpuri fluide], şi zece din una sau din alta fac un 
omer sau un cor. Omerul cuprinde aproape 340 litri 
725 ml., iar efa sau bătui a zecea parte dintr-un omer, 
sau 34 litri 072 ml. fiecare. (Ezek. 45:10-11) Tabloul 
greutăţilor (Ezek. 45:12, etc.) este după cum ur-
mează: 

Gran   Greutatea  
(Greutatea) comercială 

Talente .... 960,000 1371/7  lb.*) l 
Maneh  ....   16,000 21/4 lb. 60..      l 
Şekel .....         320 3/4 oz. 8,000..    50      l 
Beka  .....        160 2/5 oz. 6,000..  100     .2      l     , 
Gerah .....          161/27 oz. 60,000.. 1000 .. 20 .. 10 ..1 
Măsurile de volum au fost întrebuinţate mai ales în 
legătură cu sacrificiile—atâtea efe de grâu sau atâtea 
baturi de ulei câte jertfe de mâncare sau băutură cu 
un vitei ş. a. m. d. 
Simbolurile numerilor.—Numerele sunt 
întrebuinţate ca simboluri de deplinătate sau în senzul 
contrar, înţelegerea comună a simbolizmului 
numerilor este următorul: 
Unul—Unitate, îndestulare de sine. 
Doi—Dualitate, păreche. 
Trei—Un număr dumnezeesc. 
*) lb. l Pfund american egal cu 453 gr. 
Efrairn [îndoit roditor, Fac. 48:15-20]; Manasse 

[cauzând uitare, Fac. 48:15-20]; Neftali [luptă, Fac. 
49:21]; Aşer [fericit, Fac. 49:20]; şi în partea cea mai 
spre miazănoapte, Dan [judecător, Fac. 49:16-18].—-
Ezekiel 48:1-7. 
La miazăzi de partea sfântă centrală: Beniamin [fiul 
manei drepţi, Fac. 49:27]; Simeon [auzire, Fac. 49:5-
7]; Isachar [aducând răsplată, Fac. 49:14-15]; 
Zebulon [lo-Fac. 49:13]; şi în partea cea mai de la 
miazăzi, 
Fig. 1. împărţirea pământului. 
Gad [văzător, loz, soartă, Fac. 49:19]. (Ezek. 48:23-
29) însemnătatea acestor nume şi binecuvântările 
profetice ale lui Iacob sunt semnificative pentru 
stările Regatului viitor. Figura e) arată împărţirea 
Palestinei în fâşiile de pământ date seminţiilor cu 
partea sfântă la centru. 
Patru—Aceea prin care Dumnezeu se descopere pe 
sine însuşi complect, cum e de pildă: patru 
cherubimi, altarul cu patru părţi şi forma pătrată a 
prea Sfintei. 
Cinci—întrebuinţat în legătură cu zece, înseamnă sta-
giul sau treapta, gradul sau puterea ajunsă sau 
prescrisă; un simbol al dumnezeirii. 
Şase—Deplinătate pământească, sau deplinătate 
relativă în ce priveşte pe om; nedesăvârşire; totodată 
şi deplina măsură a Cuvântului.—Ezekiel 40:5. 
Şapte—E suma a trei şi patru; deplinătatea sau desă-
vârşirea religioasă sau dumnezeească; numărul 
legământului. Jumătate din şapte [3 1/2], numărul 
frânt sau despicat, apare în legătură cu suferinţa. 
Zece—Simbolul natural al desăvârşirii şi deplinătăţii, 
al desvoltării depline, un întreg complet şi desăvârşit. 
Doisprezece—De trei ori patru; numărul poporului în 
legământ; deplinătatea organizatiunii; deplinătate 
naţională. Multiplicaţiunea sau puterile acestor 
numeri combină sau întăresc simbolizmul lor. 
Simbolizmul direcţiunilor.—Miazănoaptea arată 
lucruri spirituale, miazăziua lucruri pământeşti; iar 
răsăritul pe Christos şi sacrificiul său de 
răscumpărare. Dreapta este partea de favoare, stânga 
de mai putină favoare, sau de defavoare. Ridicări 
[elevaţii] mai înalte reprezintă trepte mai înalte a 
unor fiinţe sau a unor puteri; treptele sau gradele mai 
joase reprezintă contrarul. 
Pământul şi împărţirea sa.—Deoarece prin locuri 
se tipi-fică stări, pământul Canaanului, pământul 
fiilor lui Israel, tipifică pe întreaga omenire, 
împărţirea lui între cele douăsprezece seminţii, în 
părţi egale, care se deosebesc în ce priveşte 
apropierea lor de partea sfântă de la centru, sau locul 
Sanctuarului, se referă la cele douăsprezece stări sau 
trepte de cinste din Regatul întemerat a lui Christos, 
dân-du-i-se fiecăruia un loc potrivit cu credinţa, 
iubirea şi lealitatea ce o va manifesta în timpul său de 
încercare sau judecată. 
înţelesul numelor seminţiilor este asemenea sugestiv, 
când sunt luate în ordinea în care sunt aranjante faţă 
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de partea sfântă de la centru. (Vezi Figura 1)—Vezi 
Apoc. 7. La miazănoapte de partea sfântă: Iuda care 
înseamnă [laudă, Fac. 49:8-12]; Ruben [iacă un fiu] 
Fac. 49:34; 
Graniţele ţării (Ezek. 47-13-21) se arată prin locuri 
a căror nume arată stările Regatului. La partea de 
miazănoapte: Hetlon [întăritură], Hamat [apărat, 
încunjurat cu ziduri], Berota [hrană], Sibraim [două 
dealuri], Hazar-Haticon [curtea de mijloc], Hauron 
[ţinut de vizuini], Ha-hzar-enan [curte de izvoare] şi 
Damasc similtudine sau asemănare de ardere. In 
partea dinspre răsărit: Gilead [tare, stâncos], Israel 
[Domnind cu Dumnezeu], şi Iordanul [cel care se 
coboară]. In partea dinspre miazăzi: Tamar [palmier], 
şi Cadeş [sfânt]. In pârlea dinspre apus: Marea cea 
mare [popoare şi naţiuni]. 
Pământul trebuia împărţit în părţi, simbolizându-se 
prin aceasta că pozitiunea locului de onoare din 
Regatul lui Dumnezeu a fiecărui om nu este 
predestinat, ci rezultatul gradului de sforţare şi 
consacrare al fiecăruia. (Ezek. 41:1) La orice cinste 
sau onoare va ajunge careva, aceasta .nu se va lua 
înapoi de la dânsul. (Ezek. 46:18) Toţi vor avea şanse 
egale. (Ezek. 47:14) Păgânii de mai înainte (străinii) 
vor avea aceleaşi şanse ca şi poporul ales al lui 
Dumnezeu, jidovii, totaşa ca şi cum s-ar fi născut sub 
aceeaş favoare deosebită.—Ezekiel 47:22-23, 
Partea cea sfântă a Pământului.—(Fig. 2) Poporul 
nu va ocupa întreg pământul, ci o parte trebue să o 
închine ca loc sfânt sau „ofrandă", o fâşie centrală 
deacurmezişul Palestinei, de 25.000 măsuri de trestie, 
sau 42.6 mile, sau 68.5 km. de lată, pentru trebuinţe 
sfinte şi guvernamentale. Fig. 2 arată partea sfântă de 
pământ, şi împărţirea ei. Cele două capete ale fâşiei 
vor fi pentru domnitor [principe], tipifi-când starea 
Principelui, sau clasa Vrednicilor din vechime, 
întinderea de 25.000 măsuri de trestie pătrate a sec-
ţiunii centrale—ca puteri şi înmulţiri de zece şi 
cinci— îmbinate cu măsura deplină [măsura de 
trestie] a Cuvântului lui Dumnezeu, pusă în aplicare 
fată de clasele aici reprezentate, înseamnă gradul 
înalt de perfecţiune al acestor clase. Stările 
reprezentate aici sunt: La miazănoapte [spiritual] 
natura dumnezeească a Micii Turme [preoţii]; la 
mijloc, natura intermediară şi mai joasă a Marei Mul-
ţimi [Levitii]; la miazăzi, la mijlocul lărgimii, şi cu 
un grad mai jos de onoare [seculară], natura 
desăvârşită omenească a celor ce vor fi ocupaţi cu 
guvernarea de fapt a pământului. Ca în multe alte 
tipuri aceleaşi antitipuri se arată de repetite ori în 
diferitele lor faze.—Ezekiel 45:1, 4, 7; 48:20. 
Pământul preoţilor.—Partea de la miazăzi a părţii 
centrale de pământ sfânt, 10.000 de măsuri de trestie 
de larg, tipifică starea Turmei Mici, cea mai înaltă 
stare sau grad de natură spirituală, natura 
dumnezeească [extremul miază-noapte]. Aceasta e 
starea „prea sfântă" sau starea „sfintei sfintelor." 

(Ezek. 48:9-12) In aceasta, dat fiind că ea aparţine 
moştenitorilor naturii lui Dumnezeu, va fi Sanctua-
rul—întreg Templul şi curţile sale—tipificând 
domeniul spiritual al lui Christos, domnind asupra 
tuturor treburilor viitorului-Regat din Cer şi de pe 
pământ.—Ezekiel 44:28; 16:3-4; 48:8-12. 
Pământul Leviţilor.—Spre miazăzi—privind înspre 
lucrurile pământeşti şi mai inferioare în ce priveşte 
ordinea, va fi starea spirituală [pământul] Marei 
Mulţimi, Turma cea Mare [Levitii], după cum a fost 
şi vieţuirea lor religioasă, în cursul Vârstei 
evanghelice a prilejului dat de Dumnezeu, îndreptată 
de la cele cereşti spre cele pământeşti. Aceasta va fi 
starea lor în etern şi nu se va putea schimba nici 
înstrăina—ci „sfântă va fi lui lehova." Intre ei vor fi 
douăzeci de grade de cinste—„douăzeci de ca-
mere."—Ezekiel 45:5; 48:13-14." 
Pământ Secular pentru Cetate.—In partea cea mai 
dinspre miazăzi [starea pământească] a pământului va 
fi o făşie de 5000 măsuri de trestie de larg, care va fi 
loc secular pentru Cetate." Aceasta înfăţişează în 
miniatură starea omenească desăvârşită a dregătorilor 
văzuţi [cetatea] a fazei pământeşti a Regatului, şi a 
tuturor celor ce vor sta sub guvernarea 
dumnezeească—întreaga omenire. Cetatea va fi în 
mijlocul acestei părticele şi va cuprinde 4500 măsuri 
de trestie pătrate, cu o împrejurime sau margine de 
250 măsuri lărgime jur împrejur, cuprinzând sau 
acoperind astfel curmeziş pământul secular şi 
simbolizând domnia viitorului guvern mondial asupra 
neamului omenesc. (Ezek. 45:6, 7; 48:15-20, 35) Atât 
de desăvârşite şi de mulţumitoare vor fi metodele 
guvernului lui Dumnezeu [cetatea] şi binecuvântările 
sale, încât ele se vor numi cu drept cuvânt „Minunea 
lui Iehova."—Ezek. 46, 43. 
Pământul pentru Sanctuar.—La mijlocul 
pământului preoţilor va fi pământul pentru Sanctuar, 
cu o suprafaţă de 500 coti sau 750 picioare pătrate, şi 
înconjurat de o margine sau de o împrejmuire de 50 
coti sau 75 picioare de largă. In acest pătrat vor fi 
zidurite, curţile şi clădirile Sanctuarului. Aceste 
tipifică iarăş în miniatură, în amănunte, stările tuturor 
claselor din Regatul spiritual începând de la Christos 
[preoţi] şi în jos, după gradul şi relaţia lor religioasă 
între ei şi faţă de Dumnezeu. Ezek. 45:2-3. 
Pământul pentru Domnitor.—Amândouă capetele 
parţe-lei sfinte a pământului, care are o lărgime de 
25.000 mă- -suri la răsărit şi la apus de locul sfânt 
central, va fi dată „domnitorului", arătându-se prin 
aceasta starea omenească desăvârşită a Vrednicilor 
din Vechime, adică a învingătorilor dinainte de 
Vârsta Evanghelică, şi cari vor fi puşi „domnitori 
peste toată tara." Fiindcă pământul domnito-rilor nu 
va fi neînstrăinabil, ci va putea fi dat altora de către 
domnitori, tot astfel unor anumite clase li se va da 
împărtăşire în starea desăvârşită a Vrednicilor din 
Vechime.—Ezek. 45:7-8; 46:16-18; 48:21-22. 
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Clasele.—In împărăţie vor fi mai multe clase 
deosebite, în conformitate şi cu gradul lor de credinţă 
din vârstele dinaintea aşezării împărăţiei. 
Preoţii vor fi preamărita Mică Turmă, credincioasă 
până la moarte, fii ai lui Dumnezeu, Cel Drept 
[Zadok, drept], cari, în decursul vârstei evanghelice 
prin credincioşie cu orice preţ faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu, „au păzit cele de păzit ale casei"—
Sanctuarul lui Dumnezeu. Ei vor fi şi vor  poseda  
„natura   dumnezeească."—Ezekiel   40:44-46; 
43:18-37; 44:15-31; 46:4; 48:10-12. 
Levitii antitipici [Turma cea Mare] vor avea o natură 
spirituală asemenea îngerilor, pentrucă cu toate că ei 
în decursul Vârstei evanghelice au fost concepuţi de 
spirit, fiind fii ai lui Dumnezeu [Zadok, drept], ei „au 
rătăcit de la Dumnezeu în urma idolilor lor"—slujind 
poporului înaintea idolilor lor, şi au făcut ca casa lui 
Israel [Creştinătatea] să cadă în fărădelege. „Ei vor 
purta fărădelegea lor."— Ezek. 44:10-14; 45:5; 
48:13-14.Vrednicii din vechime [domnitorii], cari în 
periodul vârstei jidoveşti au fost credincioşi până la 
moarte în mijlocul înfocatelor   încercări şi probe de 
credinţă (Evr. 11), în cursul celor 1000 de ani. vor 
avea o natură omenească desăvârşită, şi vor fi 
conducătorii şi cârmuitorii vizibili ai omenirii pe 
pământ.—Ezek. 44:1-3; 45:7-17; 21-25; 46:16-18; 
48:21-22. 
Servitorii cetăţii vor avea natură desăvârşită 
omenească, şi vor fi însărcinaţi cu multe şi felurite 
obligaţiuni ale guvernării spirituale de peste întreg 
pământul. Ei vor fi luaţi din mijlocul oamenilor. 
Despre unii să vorbeşte ca servitori, iar alţii ca fii ai 
Vrednicilor din Vechime.—Ezekiel 48:18-19; 46:16-
18.Poporul Regatului se va compune mai întâiu din 
Evreii înviaţi, cari în cursul celor 1000 de ani vor 
face progres înspre desăvârşire omenească, şi cari nu 
s-au consacrat lui Dumnezeu în vârstele de mai 
înainte ci s-au rătăcit de la el.—Romani 1; Ezek. 
43:7-9; 44:6-12 ,15, 19, 23-30; 45:6-21; 1-3, 9-10; 
47:13-14; 48:11; 18-9; 23-29. 
„Străinii" vor fi bilioanele de oameni sculaţi din 
morţi,— nu jidovi—cari ajungând la o circumcisiune 
de inimă şi a unei conştiinţi curăţite prin sângele lui 
Isus, vor fi priviţi ca şi cei născuţi sub aceleaşi 
împrejurări ca şi Evreii. Nici unul dintre ei însă nu va 
avea parte la serviciul direct al lui Dumnezeu.—
Ezek. 44:9; 47:22-23; Zech. 14:20-21; Nu-merii 
31:47; Ioel 3:17; Iosua 9:22-27; Apoc. 21:57. 
Sanctuarul si Curtea dinafară.—Sanctuarul va fi 
întregul loc îngrădit şi închinat serviciului 
dumnezeesc. După Ezekiel 45:2 zidul dinafară este 
de jur împrejur un pătrat de 500 de coti, iar după 
42:16-20 de 500 de trestii, sau 3000 coti pătraţi; însă 
locul din urmă este tradus în Septuaginta [adică 
Biblia tradusă de cei 70 de învăţaţi] cu „coţi", şi 
aceasta corespunde întocmai cu măsurările din 
lăuntru. (Ezek. 42:20") Curtea din afară tipifică starea 

Vrednicilor din Vechime, a evreilor şi a întregii 
omeniri, cei dintâi posedând de fapt desăvârşirea 
omenească, iar cei din urmă numai o stare desăvârşită 
a inimii, şi năzuind spre desăvârşirea omenească. 
Curtea va fi mai înaltă decât pământul împrejmuitor, 
şi va avea şapte trepte care vor duce la ea 
simbolizând desăvârşirea omenească, reală sau de 
inimă, a celor ce intră în curte. Ea va fi înconjurată de 
un zid de o măsură de înalt şi de o măsură de gros. 
Zidul tipifică pe Christos în Vrednicii din Vechime, 
care vor fi întruparea zidului de credinţă aranjat de 
Dumnezeu din jurul Sanctuarului. Măsura de trestie 
arată măsura plină a Cuvântului lui Dumnezeu în ce 
priveşte natura omenească.— Ezekiel 40:6, 17-19, 
22-23, 27, 34; 42:1, 7-9; 14-20; 43:1-5; 44:1-3, 19; 
45:1-2; 46:19-24. 
Curtea dinăuntru.—Curtea dinăuntru va fi o în 
grăditură către partea din fund sau înspre apus în 
curtea dinafară, de 200 coţi de largă şi 300 coti de 
adâncă. Ea tipifică starea născută din spirit a Turmei 
celei Mari [Le-viţi], şi se află pe o ridicătură de 8 
trepte, a 8-a simbolizând schimbarea la natura 
spirituală, iar cele şapte d,desă-vârşirea acestei 
naturi—perfectă, deşi aceasta nu reprezintă natura 
cea mai înaltă. Zidul ei reprezintă pe Christos, în 
Turma cea Mare, iar lipsa de măsuri pentru zid arată 
„că încă nu s"a arătat" ceea cu ce se poate asemăna 
natura spirituală. Atât curtea dinăuntru cât şi cea 
dinafară va fi împodobită cu colonade şi stâlpi, 
probabil că dealun-gul caldarâmului marginei 
dinăuntru, tipificând pe cei cari, pe orişice treaptă de 
viată, vor îi „stâlpi în casa lui Iehova."—Ezekiel 
0:27, 28, 34, 37, 39-47; 42:2-4; 43:4-5; 44:17-18, 21, 
25-27; 46:19-24. 
Templul.—Edificiul templului (Figura 4) se află 
înspre partea din fund, la o depărtare de 50 de coţi de 
la fundul curţii de dinăuntru, şi stă pe o platformă de 
60 coti de largă şi 100 de lungă. Aceasta tipifică 
starea Micei Turme, născută din morţi la natură 
dumnezeească. Ea stă cu o măsură de trestie mai sus 
de cât curtea de dinăuntru, arătându-se prin aceasta 
că natura dumnezeească este măsura de plină a 
Cuvântului  lui Dumnezeu deasupra oricărei alte 
naturi spirituale „sus peste orice domnie şi stăpânire 
şi putere." înălţimea nemărgenită a naturii 
dumnezeeşti fată de alte naturi se arată prin faptul că 
numărul treptelor ce duc la ea este de 10 [după 
Septuaginta], o îmbinare a numărului 7 [desăvârşire] 
şi 3 [dumnezeesc]. In Templu se intră prin vestibul. 
El cuprinde „Sfânta", care e 20 X 40 coti de mare, şi 
„Prea sfânta" Sau „oracolul" care are 20 de coti 
pătraţi. Aceste locuri tipifică starea lui Christos, Cap 
şi Corp, produsă sau născută în natura dumnezeească. 
Că persoana cărui i s-a arătat viziunea n-a putut intra 
în Sfânta Sfintelor (Ezek. 41:3, 4) dă de înţeles că 
încă nu s-a arătat încă „ce vom fi", în starea în care 
vom fi când „casa se va umplea de mărirea lui 
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Dumnezeu."—Ezek. 41:1-2; 43:5. 
  Caldarâmuri şi căile deschise.—Curtea dinafară şi 
cea dinăuntru nu vor fi numai simple îngrădiri, 
precum era curtea Tabernacolului, ci fiecare din ele 
va avea un spaţiu împrejmuitor, sau un caldarâm, 50 
de cop de mare, unde se află porţi, clădiri şi 
coridoare, tipificând stările şi activităţile din starea 
tipificată prin îngrădire. Locul înconjurat de curtea 
dinafară va fi „caldărâmul de jos." (40:17-18) Aici 
vor fi porţile de la răsărit, de la miazănoapte şi 
miazăzi a curţii de dinafară, şi cele patru unghiuri ale 
curţii unde Levitii vor ferbe diferitele jertfe ale 
poporului. Curtea dinafară cuprinde deasemeuea 30 
camere, tipificând numărul stărilor şi activităţilor 
pintre cei sculaţi din  morţi şi desăvârşiţi sau cari 
păşesc spre desăvârşirea omenească. Fiecare din cele 
patru unghiuri ale curţii de pe caldarâmul de jos la fi 
de câte patruzeci de coti de lung şi treizeci de coti de 
larg, şi va fi înconjurat de un rând de clădiri de 
desubtul cărora vor fi locuri de fiert pentru pregătirea 
jertfelor ce vor fi mâncate de popor. (Ezek. 46:21-24) 
La mijlocul caldarâmului de jos, şi anume dinspre 
răsărit, miazănoapte şi miazăzi, se vor afla porţile de 
dinafară, ca nişte coridoare acoperite sau săli de 
intrare, şi cari cuprind întreaga lărgime a 
caldarâmului de 50 de coti, până la curtea dinafară, 
după cum se arată în Figura 3. 
Caldarâmul corespunzător de 50 de coti al curţii din-
lăuntru nu este numit în mod hotărît caldarâm, ci 
numele este dedus din denumirea „caldarâmul de jos" 
al curţii de dinafară. Pe el se va afla poarta curţii 
dinăuntru şi clădiri pentru anumite activităţi ale 
preoţilor şi Levitilor. 
Caldarâmul curţii dinăuntru de 50 de coti de larg dă 
un spaţiu de 100 coti pătraţi în lăuntrul său—
adevărata curte din lăuntru—care stă în fata 
Templului, şi la mijlocul căruia se află marele altar. 
Suprafaţa aceasta de 100 coţi de largă se întinde spre 
apus către platforma Templului, înconjurându-l 
dinspre miazănoapte, apus şi miazăzi, cu un spaţiu de 
20 coti de larg, numit „loc deosebit." Pe caldarâmul 
de sus, flancând Templul de la miazănoapte şi 
miazăzi, şi având aceeaş lungime—100 coti—ca şi 
Templul, se vor afla două clădiri pe fiecare parte, 
pentru preoţi, numite „camerile preoţilor." Aceste 
clădiri vor fi separate una de alta printr-un coridor de 
10 coti de larg, care duce dealungul liniei de la mijloc 
a caldarâmului de sus. Came-rile dinafară a fiecărei 
perechi de „cameri pentru preoţi" vor avea o lungime 
de 50 de coti, adică jumătate din lungimea dinlăuntru. 
Aceste sunt aşezate pe caldarâmul de sus. În partea 
dindărăpt s-au dinspre apus a caldarâmului de sus se 
vor afla mici curţi pătrate, asemenea curţilor de la 
unghiurile caldarâmului de jos, cari vor fi 
întrebuinţate de preoţi pentru fierberea şi coacerea 
sacrificiilor mâncate de preoţi.—Ezekiel 40:17-18; 
41:10-15; 42:1-14; 45:2; 46:19-24. 

Ridicarea mai mică a suprafeţei acestor caldarâmuri, 
curţi şi coridoare tipifică treapta mai joasă a stării 
persoanelor sau ocupatiunilor tipificate prin lucrurile 
făcute pe treapta aceea. 
Camere şi Galerii pentru Preoţi-—În curtea 
dinăuntru, aproape de poarta de la miazănoapte, va fi 
o cameră cu uşa privind spre miazăzi, şi o altă 
aproape de poarta dinspre răsărit cu uşa spre 
miazănoapte. Aceste sunt pentru preoţii cântăreţi, 
plăcuţii cântăreţi ai lui Israel, Mica Turmă, care va 
cânta lui Dumnezeu şi poporului despre binecuvântă-
rile Regatului. Aceşti nemuritori vor cânta laudele lui 
Dumnezeu pentru bunătatea sa fată de cei din faza 
spirituală [miazănoapte] a Regatului, şi 
binecuvântările ce vor decurge din altarul le 
răscumpărare al lui Christos [poarta de la răsărit] 
pentru restaurarea celor ce se află în faza pă-
mântească [miazăzi] a Regatului.—Ezekiel 40:44-46. 
Pe caldarâmurile de la miazănoapte şi miazăzi din 
curtea dinlăuntru ce înconjură Templul pe de lături, 
se vor afla două perechi de camere paralele pentru 
preoţi (Figurele3 şi 5), fiind în fiecare pereche 
clădirea dinlăuntru de 100 coti şi cea dinafară de 50 
de coti de lungă. Ele au înălţimea de trei etaje, fiind 
etajul cel mai sus mai îngust decât celelalte, prin 
faptul că între coridorul cel de 10 coti dintre camerile 
preoţilor etajele de sus formează nişte galerii înspre 
partea dinlăuntru, şi în partea aceasta se vor deschide 
şi porţile lor de fiecare parte a coridorului. In ca-
merile acestea, luminate prin fereşti înguste, preoţii 
vor pune lucrurile lor cele mai sfinte, şi vor mânca 
mâncările cele mai sfinte, dimpreună cu jertfele de 
carne pentru păcate şi vină ale domnitorului şi ale 
poporului din Vârsta milenială. Omenirea fiind 
răscumpărată de Christos, se va consacra pe dânsa 
dimpreună cu toate cele ce sunt ale ei lui Christos, 
Cap şi Corp. Christos [preotul] va primi consacrările 
lor [le va aşeza în camerile preoţilor], cari vor fi drept 
mâncarea lor. In situaţiunile sfinte reprezentate de 
camerile preoţilor, preoţii îşi vor serba sărbările lor 
de iubire, bucurându-se de străduinţele consacrării a 
bilioane-lor de oameni în progresul lor spre 
desăvârşire omenească. Când preoţii ies afară la 
popor, în curtea dinafară, ei schimbă hainele lor 
sfinte pe care le poartă în camerile preoţilor, 
îmbrăcând alte haine. Veşmintele sfinte tipifică 
făgăduinţele şi Cuvântul lui Dumnezeu ca privind 
lucrarea sfântă de jertfă, iar celelalte haine vor fi 
Cuvântul şi legământul lui Dumnezeu, referindu-se la 
lucruri ce privesc poporul şi nădejdile şi 
binecuvântările restauratiunei.—Ezek. 42:1-14; 
44:19, 29-30; 46:19, 20. 
Templul va fi clădit jur împrejur cu ziduri duble, 
afară de, vestibulul din fată (Figurile 3, 4, 5), care 
lasă între ziduri un spaţiu liber numit „camere 
lăturalnice", cari au trei etaje, la cari duc trepte 
învârtite şi cari nu ajung chiar  până  la  culmea    
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zidului   dinlăuntru   a  Templului. 
 Fiecare etaj va fi împărţit în 30 de odăi. Odăile din 
etajul al doilea vor fi mai largi decât cele din etajul 
întâi, şi cele din etajul trei mai largi decât cele din 
etajul doi. La aceasta se ajunge prin faptul că cu cât 
este etajul mai sus cu atât şi zidurile sunt mai subţiri. 
Grinzile nu sunt băgate în zidur ci sunt puse pe 
podişurile grosimii fiecărui etaj. Ezekiel nu arată 
funcţiunea acestor camere, însă camerile lăturalnice 
asemănătoare din Templul lui Solomon erau 
întrebuintate pentru păstrarea comorilor şi vaselor 
Templului. In antitip Templul este Biserica, Christos, 
Cap şi Corp, şi în camerile amintirii lui Christos cel 
divin se vor aduna nu numai tezaurele de caracter ale 
uleiului şi tămâei, ale aurului, argintului şi pietrelor 
preţioase aşezate în Cer în decursul vârstei 
evanghelice, ci şi tezaurele asemănătoare oferite de 
omenire în tot timpul Vârstei mileniale. Numai 
preoţii vor avea intrare la aceste tezaure, şi Mica 
Turmă va fi paznica pe veci a acestor jertfe preţioase. 
Cele trei etaje, unul mai larg decât celalalt, înseamnă 
tezaurele de caracter adunate de cei ce se află pe cele 
trei trepte, pe cea omenească, spirituală şi dvină. 
(Ezek. 41:5-9; l Regi 6:5-10; 2 Cron. 3:9) Vasele sunt 
învăţăturile din acele trei trepte sau plane. Templul 
tipifică lucrarea progresândă şi sfârşită a lui 
Dumnezeu. Sfânta tipifică mai întâiu conceperea de 
spirit, şi apoi amintirea acesteia, ca o lucrare 
îndeplinită a lui Dumnezeu—fiindcă experienţele 
celor concepuţi de spirit nu se vor pierde niciodată. 
Prea Sfânta tipifică natura dum-nezească împlinită, in 
nici una din aceste camere sfinte nu vedem mobile, 
afară de Sfânta, unde se află un altar dintr-un lemn 
nenumit—un altar arătat ca fiind „masa ce stă 
înaintea lui Iehova." Dacă presupunem că lemnul 
acesta este acelaş ca în Templul lui Solomon, atunci 
trebue să fie cedru—lemn ce tipifică nemurirea, 
natura dumne-zeească. Despre jertfele ce se aduc pe 
acest altar deaseme-nea nu se face nici o amintire, 
însă ele se fac de preotul ce serveşte acolo. Interiorul 
ambelor camere se va acoperi cu lemn—probabil de 
cedru, tip al nemuririi—până la ferestrele mai strâmte 
de sus din zidul dinăuntru al Templului, împodobirile 
dinăuntru cu palmieri şi cherubimi cu două fete,—tot 
un palmier şi un cherubim cu două feţe—cu fata unui 
leu şi a unui om, tipifică că scopul gloriosului 
Templu al lui Dumnezeu este de a avea grijă şi de a 
administra treburile oamenilor cu desăvârşire drepţi 
[palmieri] sub înrâurirea îmbinată a Dreptăţii şi 
Iubirii lui Dumnezeu. Dacă porţile cu două aripi ce 
duc la Sfânta şi Sfânta Sfintelor vor fi din acelaş 
lemn ca şi cele ale Templului lui Solomon, atunci ele 
vor fi din lemn de măslin, tipul păcii lui Dumnezeu 
care întrece orice minte, pentruca cei norociţi să intre 
prin poarta lui Christos.—Ezek. 41:13-25. 
La apus sau în partea dindărăpt a Templului, şi 
despărtit de el prin locul despărţit de 20 coti, se va 

afla clă-direa de la apus; o clădire care în partea 
dinăuntru e de 70 de coţi largă şi 90 coti de lungă, ale 
cărei ziduri sunt de 5 coti grosime, ceea ce face ca 
mărimea dinafară să fie 80 şi 100 coti, sau dacă 
cuprindem şi locul despărţit, 100 de coti pătraţi, ceea 
ce arată desăvârşirea dumnezeească a clasei 
reprezentate prin clădirea aceasta. Ea nu se află nici 
într-un fel de legătură cu altarul, cu Sfânta, sau cu 
Sfântă Sfintelor, şi nici nu se spune pentru ce se 
întrebuinţează. Ea corespunde descrierii unor clase 
asemenea Turmei celei mari sau a îngerilor.—Ezek. 
41:12-13. 
Camere pentru Leviţi.—Anumite camere sunt 
aşezate la o parte pentru serviciile Levitilor. Aproape 
de uşa din afară a porţii de la miazănoapte din curtea 
dinăuntru [o lucrare săvârşită în faza spirituală a 
Regatului], pe caldarâmul de sus, se va afla camera 
unde Levitul va spăla jertfele de ardere ale poporului. 
În vestibul sau sala de intrare a aceleeaş porţi vor fi 
patru mese de piatră cioplită, fiecare de câte l1/2 coti 
pătraţi şi un cot de înaltă, pe care se vor aşeza 
instrumeutele menite pentru uciderea animalelor de 
jertfe, şi pe care vor fi ucise aceste animale şi se va 
pune carnea lor. In curtea dinafară, pe partea dinafară 
a porţii din curtea dinăuntru şi lângă treptele ce duc 
în sus la poarta aceasta, se vor afla alte patru mese 
pentru uciderea animalelor de jertfă, câte două pe 
fiecare parte a treptelor. In antitip cei cari vor jertfi 
vor face sau îşi vor reînoi consacrările deja făcute, 
sub diferitele condiţii cerute, şi vor fi primite de 
Turma cea Mare [Leviţi] care va face slujba de 
intermediari între popor şi Mica Turmă [preoţi]. 
Consacrarea desăvârşită a indivizilor, tipificată prin 
moartea animalelor, va fi supraveghiată şi condusă de 
Tur mă cea Mare, iar jertfitorii se vor strădui să se 
potrivească pe ei modelului de caracter, ceea ce se 
înfăţişează prin piatra cioplită a meselor şi prin 
aşezarea cărnii şi uneltelor de ucidere pe mese. Cei ce 
se vor oferi pe ei înşişi în consacrarea deplină a 
inimei, manifestându-si astfel mulţumirea fată de 
Dumnezeu [jertfa arderii de tot], se vor curaţi în 
caracter prin învăţăurile Cuvântului lui Dumnezeu 
[spălaţi cu apă], împărtăşit de Turma cea Mare 
[Leviti].—Ezek. 40:39-43. Anumite jertfe din jertfele 
lor va trebui să le mănânce poporul însuşi, zugrăvind 
cum consacrarea va trebui să fie deplina—pătrunzând 
şi cuprinzâd întreaga lor fiinţă. Această procedură nu 
se va întâmpla fără grele încercări, îndulcite de 
Cuvântul lui Dumnezeu [apă fierbinte]—cari vor fi 
sbi-ciuirile din partea Turmei celei Mari [Leviţi]—
ceea ce este tipificat prin fierberea sacrificiilor de 
către Leviţi, pentru ca să fie bune de mâncat de către 
popor. Această îndeletnicire a Turmei Mari este 
tipificată prin locurile de fierbere din curţi de la 
unghiurile caldarâmului de jos.— Ezekiel 46:21-24. 
Alte activităţi ale Preoţilor şi Levitilor de treizeci de 
feluri în folosul poporului, sunt tipificate prin cele 
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treizeci de camere de-alungul caldarâmului de jos din 
curtea de dinafară.—Ezekiel 40:17-18. 
Porţi, uşi, vestibule, etc.—Porţile, uşile şi vălul din 
Tabernacol, toate privind spre răsărit, tipificau pe 
Christos, şi într-un anumit sens pe cei ce sunt într-
însul. Nimeni nu putea să intre în încăperile sfinte 
dinăuntru, decât acei ce erau ocupaţi în ele, fie de 
fapt fie numai de probă, ca participanţi la jertfa 
pentru păcat. Astfel în Templul lui Ezekiel, în 
legătură cu poarta dinspre răsărit a curţii dinafară se 
zugrăveşte intrarea celor ce vor avea de a face cu 
curăţirea poporului de păcat—Mica Turmă şi 
Vrednicii din Vechime. Mica Turmă este descrisă ca 
mărirea lui Dumnezeu ce intră prin poarta de la 
răsărit din curtea de dinafară, şi prin poarta de la 
răsărit a curţii dinăuntru, şi însfârşit în Templu (Ezek. 
43:1-5), tipificând propăşirea Corpului lui Christos 
prin Christos Isus, ca fiind calea [poarta] la socotita 
desăvârşire omenească (curtea dinafară] prin 
„schimbarea" la treapta spirituală [curtea din lăuntru], 
ce duce mai departe în sus la înălţarea nemăsurată a 
naturii lui Dumnezeu [Templul]. După deplina intrare 
a Corpului lui Christos poarta dinafară se va închide 
(Z -05-267) şi nimeni nu va mai fi în ea afară de 
Vrednicii din Vechime, cari au intrat în starea lor 
onorabilă prin uşa jertfirei de sine până la moarte. 
(Ezek. 44:1-3) In starea fiinţei în Christos, în gândul 
lui Christos, Vrednicii din vechime vor „sta" în 
poarta aceasta comunicând cu Christos şi cu 
Dumnezeu, însuşindu-şi Cuvântul lui Dumnezeu 
[mâncând] care îi va întări şi împuternici pentru lu-
crarea minunată a cârmuirii şi regenerării întregii 
omeniri.Poarta de la răsărit din curtea de dinăuntru, 
calea ce duce la natura dumnezeească prin jertfă, va 
fi închisă după intrarea gloriei lui D-zeu, corpul lui 
Christos, în care locueşte D-zeu, şi nimeni nu va mai 
intra cândva prin-tr-ânsa. Aceasta este poarta 
concepere! de spirit a tuturor claselor concepute de 
spirit. In poarta aceasta, în Christos, chiar lângă uşa 
din lăuntru a vestibulului, vrednicii din vechime îşi 
vor avea locul lor, după ce vor fi întrunit toate 
conditiunile pentru a trece la natura spirituală, la 
sfârşitul Mileniului, care e ziua a şaptea [Sabatul] lui 
D-zeu, şi ziua  Noului Legămînt [luna nouă].Acolo, 
în intimă comuniune cu Christos cel mărit, îşi vor 
face mulţumitoarele consacrări de sine şi vor 
îndeplini voturile lor [jertfe de ardere şi de pace], 
având şederea lor în El, cel pe care ei 1-au întrecut 
[precedat] în suferinţă, şi pe care ei îl urmează în 
timp şi în loc.—Ezek. 46:1-8, 12. Intrarea de la 
porţile de la miazănoapte şi miazăzi din curtea 
dinăuntru nu înseamnă participare la jertfa pentru 
păcat, ci foloasele acesteia. Poarta dinăuntru ce 
priveşte  spre miazănoapte [faza spirituală] tipifică 
privirea către răs- cumpărarea prevăzut de 
Dumnezeu. Aici îşi va aduce  poporul jertfele sale, va 
socoti consacrările sale şi recunoştinţele altarului, 

sângele lui Isus Christos. Poarta dinafară, care stă cu 
fata spre miazăzi, priveşte în chip figurativ în spre 
restitutiune. Toţi cei ce intră prin ea vor cunoaşte 
deasemenea sângele, pentrucă intrând printr-însa ei 
se vor vedea drept înaintea altarului. In zilele 
solemne de sărbătoare, poporul şi domnitorul ce vor 
intra pe poarta dinăuntru de la miazănoapte nu vor 
trebui să iasă pe aceeaş poartă, ci pe poarta de la 
miazăzi, şi întors. Aceasta tipifică că fiecare, care 
intră pe treapta adevăratei desăvârşiri sau a 
desăvârşirii de inimă, trebue să recunoască că 
restituţiunea [miazăzi] cu binecuvântările ei au fost 
resultatul sângelui vărsat al Mântuitorului, de pe 
treapta spirituală [miazănoapte].—Ezek. 40:20-31; 
44:4-6; 46:9-10. însemnătatea tipică a porţilor, uşelor 
şi vestibulelor este arătată cu multă grijă în Ezekiel 
44:5: „Ia seamă, şi uită-te cu ochii [priceperii], şi 
ascultă cu urechile toate câte îţi voi vorbi de [scrie] 
toate aşezămintele casei Domnului şi de toate legile 
ei: şi ia seamă la intrarea casei şi la toate ieşirele 
Sanctuarului".Porţile curţii (Figura 6) sunt nişte porţi 
de coridoare ce trec peste caldarâmul de 50 de coti. 
Mărimea lor va fi de 50 pe 25 coti. In curtea dinafară 
se intră prin o poartă la al cărei prag din afară duce 
un acces de şapte trepte. Îngusta poartă de coridor va 
fi flancată de şase camere mici, cu un spaţiu de un cot 
înspre coridor, trei în lături, şi se va sfârşi peste un 
prag dinăuntru într-un vestibul sau sală de intrare, de 
unde se deschide o uşă lăuntrică în curte. Poarta cu 
coridoarele şi camerele ei mici ale curţii dinăuntru va 
fi de o constructiune identică cu cea a curţii dinafară 
însă invers, venind mai întâiu vestibulul sau sala de 
intrare şi apoi camerele mici. Lăuntrul va fi slab lu-
minat de fereşti înguste. Zidurile dealungul acestui 
coridor al porţii—stâlpii—vor fi împodobiţi cu 
palmieri, reamintind în antitip că scopul întregului 
sanctuar este descoperirea măririi lui Dumnezeu prin 
aducerea din nou a omenirii la desăvârşire [palmieri]. 
Cele şase camere mici tipifică condiţiunile ce sunt a 
se îndeplini de cei ce se află pe deplin sau cu inima 
pe treapta desăvârşirii umane; mărimea camerilor—o 
măsură pătrată—înseamnă că fiecare din aceste 
condiţiuni cuprinde măsura deplină a Cuvântului lui 
Dumnezeu [măsura]—o cerinţă desăvârşită în acea 
privinţă.—Ezek. 40:6-43; 43:1-4; 44:1-5; 46;1-12. 
Sălile de intrare de la porţi reprezintă viata la care s-a 
ajuns. Vestibulul Templului înfăţişează însufleţirea 
vieţei concepute. Cel ce va intra prin porţile din 
curtea dinafară va trece mai întâi prin camerile cele 
mici şi apoi prin vestibul, tipificându-se prin aceasta 
că în cursul Timpurilor de Restituţiune omenirea va 
întâlni conditiunile înainte de ce va învia la deplină 
desăvârşire. La porţile din curtea dinăuntru va veni 
mai întâi vestibulul, arătând că acei ce intră primesc 
mai întâi vărsarea sau conceperea de spirit şi apoi se 
desvoltă. In legătură cu vestibulul Templului nu vor 
mai fi camere mici, ca la vestibulele celor două curţi, 
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ci conditiunile sunt arătate prin zugrăvirile 
cherubimilor şi a palmierilor.—Ezek. 40:8-9, 16, 20-
22, 24-26, 33:36, 39-43, 48-49; 41:23-26.Intrarea în 
Templu se va face printr-un vestibul măreţ, flancat de 
doi stâlpi mari, ca şi în Templul lui Solomon. 
Numele celor doi stâlpi sunt sugestive, stâlpul din 
dreapta numindu-se Iachin [el va stabili], şi cel din 
stânga Boaz [în el este putere]. In aceşti doi 
reamintitori inspiratori se vede marea putere a lui 
Christos, stăpânitorul întregii puteri cereşti şi 
pământeşti, prin care Dumnezeu va aşeza Regatul 
Său.—l Regi 7:13-22. In camerile preoţilor de pe 
caldarâmul de sus al curţii dinăuntru se intră prin o 
poartă separată şi prin scări separate din curtea de 
dinafară, ceeace înseamnă că serbările de iubire ale 
Micii Turme vor fi exclusiv pentru ea, la care alte 
clase nu vor avea intrare. (Ezek. 46:19) Porţile cetăţii 
sunt douăsprezece la număr, câte trei de fiecare parte, 
şi fiecare numită după numele unuia din cele două-
sprezece seminţii.—Ezek. 48:31-34. 
Altarele.—După cum întregul plan de mântuire se 
concentrează în sacrificiul de răscumpărare al lui Isus 
Christos, tot aşa în centrul matematic al Templului 
lui Ezekiel să află marele altar din mijloc, cu riturile 
şi cu jertfele sale, şi cu sângele său, tipificând jertfa 
de răscumpărare şi jertfa antitipică pentru păcat. El se 
află la centrul curţii dinafară şi a curţii dinăuntru, a 
pământului pentru preoţi şi a pământului împărţit 
între seminţii, cari sunt tipice pentru lume. Toate 
porţile curţii ţintesc spre el, şi în faţa lui stau treptele, 
vestibulul şi uşile dinăuntru şi dinafară ale 
Templului. Constructiunea şi mărimea altarului sunt 
arătate în Fig. 7. Altarul de aramă va fi de 4X12X12 
coţi de mare; dinspre răsărit se ajunge la el pe scări, 
şi el stă pe două margini sau „pervazuri", cari măsură 
4X14X14 coţi respectiv 2X16X16 coti, şi din care cel 
mai de jos ,stă pe o temelie sau fundament de 
1X18X18 coti. Altarul Tabernacolului era de 3X5X5 
coti, aci mărimele sugerează o stare incomplectă, 
compărându-le cu mărimile simbolice şi simbolizmul 
numeric al altarului lui Ezekiel. Altarul acesta tipifică 
umanitatea lui Christos, care a luat parte la jerfa 
pentru păcat, o înălţare cu mult deasupra celor ce trag 
foloase din sângele jertfei săvârşită pe el—Marea 
Mulţime şi omenirea desăvârşită. La baza adevărată a 
altaru-lui se ajunge pe scări sau anume trepte, 
tipificând că dovada sacrificiilor va fi prezentată 
tocmai în cer de către jertfitori.—Ezek. 40:44-47; 
43:13-27; 45:18-20; 47:1. 
Jertfele.—Diferitele jertfe tipifică următoarele: 
Jertfa pentru ardere va fi rugăciunea de mulţămire lui 
Dumnezeu, recunoscând mila, înţelepciunea şi 
iubirea lui, după cum se arată în Corpul frânt al 
marelui Răscumpărător al jertfitorilor. Jertfa pentru 
pace va fi îndeplinirea unui vot sau a unei jertfe de 
mulţumită de bună voe; că jertfitorul îşi mănâncă în-
suşi jertfa, va însemna că el îşi întrebuinţează 

consacrarea pentru folosul şi fericirea proprie; 
deodată cu jertfa el va mânca anumite lucruri, 
precum turtă nedospită, oleiu şi plăcintă unsă cu 
oleiu, arătând credinţa sa în caracterul lui Christos, pe 
care el îl ia de model, copiindu-l.Jertfa pentru vină 
înseamnă reconsacrarea în legătură cu îndreptarea 
unui rău, cu recunoaşterea nedesăvârşirii celui ce 
jertfeşte şi a valoarei preţului de răscumpărare a lui 
Isus Christos.Jertfa de mâncare din floarea fainei, 
turtă nedospită, olei, etc., înseamnă consacrarea 
întregului jertfitor, fiind a se înţelege sub arderea de 
pe altar aprobarea şi primirea consacrării din partea 
lui Iehova.Jertfa pentru păcat va fi o recunoaştere a 
păcatelor din trecut şi întrebuinţarea meritului 
preţului de răscumpărare prin căinţa şi consacrarea 
din nou a celui ce aduce jertfa. 
Pângărire şi curăţire.—Va fi o deosebire între 
pângărirea individuală, de singurateci, şi pângărirea 
din trecut a întregii lumi. Pângărirea generală care-i 
cuprinde pe toţi— referindu-se în parte la aşezarea 
tipică a palatului lui So-lomon şi al regilor aproape 
de Templu—este pângărirea numelui sfânt al lui 
Dumnezeu din partea Creştinătăţii prin învăţăturile 
lor greşite despre El şi prin vieţile acelor preoţi şi 
mireni răi cari se încumetă a purta numele Său; 
„curviile" lor, sau uniunea necinstită dintre biserică şi 
stat; consimţământul lor ca persoane cu situaţie înaltă 
lumească—atât dintre cler cât şi dintre mireni—cari 
sunt morţi în greşeli şi păcate, să ocupe locuri înalte 
în serviciul lui Dumnezeu; unirea intrării în clasa 
Templului [biserică] cu intrarea în locurile de 
înrîurire; alcătuirea aceluiaş zid de membri vii ai 
bisericilor ca şi zidul de afaceri cu statul; încurajarea 
de persoane neconsăcrate, neconcepute de spirit, să 
servească la cele sfinte în biserici, ca învăţători şi ca 
cler; ruperea legământului, privitor la consacrările 
lor, făcut în mod solemn cu Dumnezeu; neţinerea în 
seamă a adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, 
angajând preoţi cu plată cari să caute de el în numele 
lor. Massele mari ale celor concepuţi de Spiritul sfânt 
[Leviţi] s-au îndepărtat de la Dumnezeu, urmând pe 
idolii făcuţi de oameni, idolii cinstei pământeşti, 
puterii şi măririi, şi ei au slujit năzuinţele rele ale 
membrilor bisericii în închinarea lor de idoli. Intre 
popor şi cler s-a practicat în faţa lui Dumnezeu toata 
urâciunea ce să poate închipui, şi e nevoe de o cură-
ţire şi de o bună aducere aminte de aceasta, pentru ca 
să poată rezista viitoarelor isbucniri de aceeaş natură 
şi să manifeste o continuă apreciere a sfinţeniei 
oricărui serviciu în legătură cu Dumnezeu. — Ezek. 
43:7-9; 44:6-14. 
Timpurile pentru jertfă. — Timpurile unor anumite 
jertfe, precum sunt cele din zilele de sabat şi de luni 
nouă, tipifică că jidovii şi lumea nu se pot consacra în 
adevăr până în Vârsta Milenială — a şaptea zi a lui 
Dumnezeu, în timpul Noului Legământ. (Ezek. 
44:24; 45:17) Sacrificiile făcute de domnitor în ziua 
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întâia a lunii dintâiu pentru tot poporul, tipifică 
consacrările universale din cursul celei dintâiu zile de 
1000 ani de fericire pentru omenire, când toate 
conştiinţele se vor curaţi prin aplicarea meritului lui 
Christos. Cele din ziua a şaptea tipifică aceeaş 
consacrare din cursul Mileniului, care este privit ca a 
şaptea şi marea zi de o mie de ani a lui Dumnezeu, 
când păcătoşii şi umilii vor fi curăţiţi de păcate şi se 
vor îndrepta. (Ezek. 45:20) Serbarea paştelul în ziua a 
patrusprezecea, precum şi cele şapte zile de 
sărbătoare ce urmează, zugrăvesc aducerea aminte a 
Mielului lui Dumnezeu şi a sărbării de mulţumire şi 
de consacrare pentru deplinătatea Noului Legământ 
în etern. (Ezek. 45:21-24) Serbarea zilei a 
cincisprezecea din luna a şaptea şi a celor şapte zile 
următoare, tipifică aplicarea meritului lui Christos 
prin jertfa pentru păcat şi mulţumirea şi consacrarea 
veşnică de mai târziu în Spirit. (Ezek. 45:25) 
Sacrificiile şi închinarea poporului de la poarta de 
către răsărit, în zile de sabaturi şi la luni noua, 
înfăţişează consacrările şi reconsacrările vrednicilor 
din vechime şi ale poporului în cursul marei zi a 
restituţiunei de 1000 de ani.—Ezek. 46:1-11.  
  Vrednicii din vechime, reprezentând poporul, îşi pot 
exprima la orice timp, din propria lor voinţă, 
mulţumirea lor, şi pot sărbători împlinirea voturilor 
lor de consacrare, dând să se înţeleagă că aceasta le 
este starea neîntreruptă a inimei. (Ezek. 46:17) Jertfa 
zilnică de ardere şi de pâine pentru popor, dimineaţa 
şi seara, înseamnă nesfârşita consacrare mulţumitoare 
a tuturor claselor de toate gradele spre aducere 
aminte şi prin „Mielul lui Dumnezeu care a ridicat 
păcatul lumii." (Ezek. 46:13-15) In decursul vârstei 
evangelice, această mică turmă poate ca ocazional să 
devie în contact direct cu rătăcirile pângăritoare şi 
aducătoare de moarte ale unora, cu cari ei stau în 
strânsă legătură, dându-şi seama parcă de bănuelile 
rele sau de unele abateri de la adevăr; astfel de preoţi 
ajung pângăriţi, ca şi la atingerea unei persoane 
moarte, şi sunt suspendaţi de la serviciul preoţesc, 
trebuind să urmeze metoda prescrisă pentru curăţirea 
de spurcare pe timpul cât se cere. (Ezek. 44:25-27) 
Jertfele ce se cer pentru curăţirea altarului cu sânge, 
tipifică faptul că clasa altarului—Corpul lui Chri-
stos—este curăţită prin sânge, şi că toate jertfele sunt 
sfinţite prin sânge. (Ezek. 43:18-27) Sarea presărată 
pe jertfe tipifică puterea susţinătoare a Cuvântului.—
Ezek. 43:23-24. 
Datoriile Poporului.—In decursul Mileniului, 
omenirea trebue să socotească desăvârşirea naturii 
omeneşti, spre care a progresa tot mai mult, ca fiind o 
stăpânire a ei ce nu se poate înstrăina—„cumpărată 
cu sânge." Nici un stă-pănitor, nici o putere, nu se 
poate amesteca în aceasta, şi nici n-o poate învăţa 
altfel, (Ezek. 46:18; 48:29) Evreii, beneficiarii dintâi 
ai binecuvântărilor, vor trebui să recunoască că nu 
mai sunt numai ei poporul lui Dumnezeu, ci toţi 

oamenii cari vor deveni supuşii credincioşi ai Rega-
tului. Acolo nu va mai fi căutare în fată.—Ezek. 
47:22-23. Ei vor trebui să se supună cu credinţă    
stăpânirii    lui Christos, Cap şi corp, şi fazei 
pământeşti a Regatului dum-nezeesc.  (Ezek.  44:24;  
45:6)   Ei vor trebui  să primească învăţăturile lui 
Christos.—Ezek. 44:23. Prin vrednicii din vechime, 
cârmuitorii fazei pământeşti, poporul îşi va consacra 
totul din inimă, ceeace se tipifică prin jertfele de 
zecimi sau înmulţirea acestora. (Ezek. 47:13-25) Lui 
Christos trebue să-i consacreze străduinţele cele mai 
bune ale inimei lor, fructele lor cele dintâi şi tot ce au 
închinat prin vot sau consacrare. (Ezek. 44:29-30) 
Turma cea mare trebue să fie iubită de ei, şi ei trebue 
să-i fie credincioşi.—Dent. 14:27-29. Poporul trebue 
curăţit pe deantregul în conştiinţă. (Ezek. 44:9) El 
trebue să se lapede de toate spurcăciunile şi 
urâciunile sale de mai înainte, şi trebue să-1 venereze 
şi să-l servească pe Dumnezeu dealungul Timpurilor 
de Restitu-tiune şi după aceea, sărbătorind periodul 
acesta ca o serbare solemnă pentru Domnul. (Ezek. 
43:6-7; 46:1-3, 9-10; 45:17) Ei vor trebui să se 
consacreze zilnic, cu mulţumire, căinţă şi cu 
îndreptare de la păcat, să vină înainte cu voturi 
împlinite.—Ezek. 44:29-30; 45:1, 13-25; 46:19-24; 
Zach. 14:20-21. 
Datoriile domnitorului.—Datoriile vrednicilor 
cârmuitori din vechime vor fi: să înlăture 
samovolnicia şi jăfuirea, să facă judecată şi dreptate 
şi să înlăture orice stoarcere pusă , în spatele 
poporului. (Ezek. 45:8-9) Ei trebue să vadă ca 
legăturile comerciale ale poporului să stea pe o 
temelie dreaptă şi egală pentru toţi. (Ezek. 45:10-12) 
Ei vor primi biruri sau jertfe din partea poporului, 
punând deosebită atenţiune pe cele spirituale 
simbolizate prin cele aduse înainte. (Ezek. 45:13-16) 
Pământul trebue să-l ţină sfânt, după cum vor face şi 
cu starea lor de desăvârşire favorizată, simbolizată 
prin pământul lor. (Ezekiel 48:21-22) Vrednicii din 
vechime vor putea face ca unii care în cursul Vârstei 
evangelice au trăit până la consacrarea lor numai ca 
credincioşi, şi cari n-au fost învăţaţi despre cele 
spirituale, sau cum sunt cei ce în cursul Mileniului 
vor fi făcut progrese speciale prin o loialitate 
devotată—să aibă parte de acelaş loc şi de aceeaş 
nădejde ca şi ei; şi aceste drepturi vor fi permanente, 
dacă primitorul va manifesta spiritul înfierii; dar 
pentru cei ce nu vor arăta spiritul acesta ele vor 
continua numai până la sfârşitul celor 1000 de ani. 
(Ezek. 46:16-17) Ca participanţi favorizaţi la 
aplicarea meritului jertfei pentru păcat, domnitorii 
vor avea privilegiul să intre şi să iase pe poarta din 
vestibulul dinafară de la răsărit—ca în locul lui 
Christos şi acolo să se hrănească din bunătăţile lui 
Christos. (Ezek. 44:1-3) Ei vor fi conducătorii 
poporului în toate cele sfinte. (Ezek. 46:9-10) În 
decursul întregei Vârste mileniale—Sabatul lui 
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Dumnezeu— ei vor face jertfe (Ezek. 45:17-25) de 
mulţumire, de laudă şi recunoaştere a preţului de 
răscumpărare, deadreptul prin Christos cu care ei vor 
sta în relatiuni intime.—Ezekiel 46:1-12. 
Datoriile şi privilegiile Leviţilor.—Din pricina 
necredinţei din Vârsta evangelică, Turma cea Mare, 
cu toate că se va bucura de natura spirituală (Num. 
18:23-24), totuş nu va ocupa decât o pozitiune mai 
joasă, şi anume ca servitori—nu ca preoţi—în 
serviciul lui Dumnezeu. Ezek. 44:10-14) Natura lor 
joasă de pe treapta spirituală nu se va putea înstrăina 
şi va fi neschimbabilă. (Ezek 48:13-14) In loc de a 
servi înlăuntrul Templului ei nu vor face decât 
servicii pe la diferite porţi, ori care ar fi funcţiunile 
tipi-ficate sau reprezentate prin aceste porţi sau în 
legătură cu ele. Ezek. 44:11) In loc de a face servicii 
direct lui Iehova ei vor continua—aşa precum în 
Vârsta evangelică au căutat să împlinească voia şi au 
servit dorinţele şi poftele poporului—să servească 
direct şi într-una poporul mai mult decât direct 
interesele lui Dumnezeu. (Ezek. 44:11-12) Ei vor 
vedea pe Dumnezeu dar nu vor putea aprecia 
lucrurile naturii dumnezeeşti, ci vor trebui să 
îndeplinească orice servicii desemnate de Turma cea 
mică. (Ezek. 44:13-14) Partea lor va fi ca să 
primească şi să facă efective consacrările poporului, 
să-1 curăţească cu apa Cuvântului, să dea lovituri şi 
pedepse, multe sau puţine, cari vor fi temperate prin 
apa Cuvântului, prin care poporul îşi va însuşi [mân-
ca] pe deplin însemnătatea consacrărilor sale. Se 
poate ca ei să orânduiască din nou jertfele literale de 
animale ca pilde de învăţătură (Z. 205-269).—Ezek. 
40:35-43; 46:21-24. 
Datoriile şi privilegiile Preoţilor.—Mica Turmă, 
Biserica, se va bucura de natura lui Dumnezeu, care, 
în însuşi natura . Sa, [celor din Mica Turmă] va fi 
veşnica lor moştenire. (Ezek. 44:27-28; Numerii 
18:20) Ei vor servi scopurile divine în legătură 
directă şi intimă cu Tatăl lor cel divin, şi vor avea şi 
mai departe în seama lor învăţăturile şi adevărurile 
sfinte ale lui Dumnezeu, după cum le-au păzit şi în 
cursul Vârstei evangelice. (Ezek. 40:46; 44:15-16; 
45:4; 48:10-12) Ei vor păzi şi mai departe casa lui 
Dumnezeu, Biserica sa, poporul său. (40:44-45; 44:8) 
Ei vor fi în diferite grade de cinste [case], precum „o 
stea se deosebeşte de alta în mărire". (Ezek. 45:4) 
Numai ei vor putea să intre în Templul divin, sau în 
clasa lui Christos. (Ezek. 44:15-16) Ei vor privi 
starea lor întotdeauna ca ceva prea sfânt, şi 
consacrată cu totul Dumnezeului veşnic. (Ezek. 
48:12) Ei vor ţinea legea Iubirii lui Dumnezeu în 
toate înfăţişerile ei şi vor judeca poporul după această 
înaltă măsură. (Ezek. 44:24,Deut. 17:8-13) Ei vor 
învăţa pe popor să recunoască modelul de adevărată 
evlavie în toate amănuntele ei, şi să deosebiască între 
sfânt şi lumesc, între bine şi rău. (Ezek. 43:10-12; 
44:23) Ei vor avea dreptul să sfinţească şi să 

binecuvânteze omenirea conform Legământului 
avraamic făcut cu jurământ, cu conditiunea ascultării 
de bunăvoe. (Ezek. 44:19-30;. 46:19-20) Preoţii se 
vor putea asocia cu legămintele şi făgăduinţele mai 
mici [femei] ale lui Dumnezeu, fructificându-le şi 
ferindu-se de cele neaprobate de Dumnezeu.(Ezek. 
44:22; Lev. 21:7, 13-14) Ei vor primi dijme de la 
Leviti. (Numerii 18:25-32) Toate lucrurile închinate  
le vor aparţine lor, tipificând că toate legămintele, 
toate voturile şi consacrările poporului vor fi făcute 
direct lui Christos. (Ezek. 44:29-30; Ios. 6:19; Lev. 
27:20-34; Numerii 18:8-24) Ei vor fi paznicii 
altarului—prin curăţirea poporului de păcat (Ezek. 
40:44-46), şi numai ei vor aduce jertfe lui Dumnezeu, 
şi vor putea aproba sau desaproba, în numele lui 
Dumnezeu, căinţele şi consacrarea poporului.—Ezek. 
43:18-27; 44:15-16, 25-27; 45:18-25; 46:1-7, 11-26. 
Râul dătător de viaţă.—Binefacerile Iubirii lui 
Dumnezeu, care se revarsă spre mântuirea şi 
binecuvântarea ome-nirei ascultătoare de bunăvoe, 
sunt zugrăvite în Râul cu apa vieţii. De desubtul pra-
gului, de desubtul domniei lui Christos, va isbucni 
Cuvântul dătător de viată al Iubirii lui Dumnezeu prin 
Isus Christos şi Biserica sa. Sub favoarea Bisericii 
[dreapta Templului] adevărul despre îndurarea iubi-
toare prin mijlocirea sângelui lui Christos [altarul] va 
isbucni ca un râu pentru restauratiunea tuturor celor 
din faza pământească [miazăzi] a Regatului. (D650, 
655; Z. -05-269; Z. -99-196; Ezek. 47:1) Prin Chris-
tos, Poarta, în deplinătatea favoarei [dreapta] sale 
iubitoare, el curge către răsăritul Soarelui. (Ezek. 
47:2) Acelaş om—Pastorul Russell— care a zugrăvit 
şi măsurat semnul de biruitor cu măsura dreptăţii di-
vine, [iubirea, „împlinirea legii"] a măsurat şi cerin-
ţele pentru seninul de biruinţă al caracterului aprobat 
din Vârsta milenială. Unul care va poseda acest grad 
de iubire, care este iubire datorită fată de Dumnezeu 
şi om, chiar şi cu preţul celei mai stricte măsuri a 
dreptăţii dumnezeeşti [1000 coţi], va ajunge să stea în 
râu numai până la glezne. Cel care va atinge de-
plinătatea măsurii lui Dumnezeu în ce priveşte 
iubirea fată de El, din pricina prea măritului său ca-
racter, va sta în râu până la genunchi. Cel ce va 
ajunge la deplinătatea iubirii pentru „cel mai mic" 
dintre fraţii acelei Vârste va fi în apă până la coapse, 
dar cel ce-şi va câştiga spiritul Iubirii lui Dumnezeu, 
aşa ca să-i iubească pe toţi, chiar pe duşmanii săi, va 
ajunge cea mai mare  
deplinătate a iubirii. (Ezek. 47:2-5) Cine apreciază 
aceasta va putea vedea scopul deplinei Iubiri 
dumnezeeşti. El este însemnat—„Fiul omului, văzut-
ai aceasta?" (Ezek.. 47:6) Aceasta este iubirea care va 
asigura lumei vindecarea, boala păcatului şi a an-
arhiei în care zace moartă asemenea Mării Moarte. 
(A318, D653, Z. -99-196, Ezekiel 47:7-8) Oricine 
ajunge să se cufunde în deplinătatea Iubirii lui 
Dumnezeu va câştiga prin aceasta viată; şi pretutin-
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deni şi pentru oricine, unde va ajunge apa, ea va 
însemna viată. (E357, 335; C214; Ezek. 47:9) In 
legătură cu evan-gelia deplinei Iubiri a lui Dumnezeu 
mulţime de pescari de oameni vor întinde mrejele 
evangeliei veştilor îmbucurătoare şi de binecuvântare 
pentru toată lumea. (C215; Ezek. 47:10) Dar cei care 
încă şi atunci vor fi tot murdari, trăind în mocirla  
păcatului (locurile mlăştinoase) şi cei îmbuibaţi cu 
miasmele fărădelegii [locurile bortoase], aşa că nu-
mai pot fi mântuiţi, nu vor putea fi vindecaţi nici 
când vor fi „aduşi la o cunoştinţă deplină a 
adevărului." (Ezek. 47:11) Şi râul adevărului despre 
Iubirea dumnezeească va face ca toţi drepţii să se  
 
 

 
ivească, (Dan. 12:3 )a căror învăţături pline de iubire 
nu vor fi uitate niciodată şi nici roadele caracterului 
lor nu vor trece; pentrucă ei vor aduce într-una roade, 
pentrucă din Sion, Biserica preamărită, va isvorî. 
Adevărul dumnezeesc despre iubirea desăvârşită. Şi 
roadele caracterului lor vor servi întotdeauna ca 
hrană spirituală (Ioan 4:34), iar învăţăturile [frunzele] 
vor servi pentru vindecarea tuturor celor bolnavi de 
păcate, şi care să vor face ascultători de bună voe.—
Z. -05-269; Mat. 10:8; Mal. 4:2; Ezekiel 47:12. 
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