Ghidul Martorilor lui Iehova pentru înţelegerea învăţăturii despre generaţie
„Adevărat vă spun că această generaţie nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.“ — Matei 24:34.
„Dar cărarea celor drepţi este ca lumina zorilor a cărei strălucire creşte până la miezul zilei.“ — Proverbele 4:18.
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„Alte utilizări ale acestui cuvânt grecesc (genea) dovedesc faptul
că nu este folosit cu semnificaţia de neam, ci cu referire la oameni
care trăiesc în acelaşi timp, contemporani. . . . Cu alte cuvinte,
semnele menţionate se vor întâmpla în perioada unei generaţii
la încheierea veacului.“ — Studii în Scripturi, vol. 4, pag. 602, 603
(engl).

„Ajungem aşadar la concluzia
incontestabilă că Isus s-a referit
la noua creaţiune [cei unşi]
când a spus că «nu va trece
neamul acesta până nu se vor
întâmpla toate aceste lucruri».
Aceasta ne arată foarte convingător că unii dintre membrii
noi creaţiuni vor fi pe pământ
pe timpul Armaghedonului.“
— Turnul de veghe, 15 februarie
1927, pag. 62 (engl.).

„Sensul efectiv al acestor cuvinte este, fără îndoială, acela care
aplică semnificaţia obişnuită a cuvântului «generaţie», ca cea din
Marcu 8:12 şi Faptele 13:36, ori cea referitoare la persoane care
trăiesc în perioada dată. Deci judecăţile acumulate aveau să cadă
asupra «acestei generaţii» (Mat. 23:36). Aceasta înseamnă, prin urmare, că începând din 1914 nu va trece o generaţie până nu se
împlinesc toate şi asta în mijlocul unei mari perioade de necaz.“
— Turnul de veghe, 1 iulie 1951, pag. 404 (engl.).

Generaţia nr. 1: Contemporani care văd sfârşitul lumii
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„Unele persoane care trăiau
în 1914 e.n., când a început şirul evenimentelor prezise, vor
trăi şi atunci când şirul se va
sfârşi cu Armaghedonul. Toate evenimentele vor avea loc
pe durata unei generaţii.“ —
Turnul de veghe, 1 septembrie
1952, pag. 543 (engl.).

„Mulţi dintre oamenii care
trăiesc de la 1914 încoace vor
mai fi în viaţă când va sosi timpul izbucnirii Armaghedonului.“ — De la Paradisul pierdut
la Paradisul recâştigat (engl.),
pag. 205.

„Folosea oare Isus cuvântul
«generaţie» într-un sens simbolic? Nu, nu ar trebui să spunem
că aici cuvântul «generaţie» ar
avea un sens simbolic. . . . «Generaţia» din Matei 24:34 include persoane care erau în viaţă
la timpul izbucnirii războiului
din cer, în 1914 . . . Membrii
acelei generaţii vor vedea
sfârşitul acestei lumi.“ — Tre‑
ziţi‑vă!, 22 septembrie 1962,
pag. 27 (engl.).

„Pare evident că Isus vorbea
despre cei care erau suficient de
maturi încât să înţeleagă evenimentele ce aveau loc când au
început zilele din urmă. . . .
Chiar dacă presupunem că
tinerii în vârstă de 15 ani au
o percepţie suficient de bună
pentru a înţelege importanţa
evenimentelor petrecute în
1914 . . .“ — Treziţi-vă!, 8 octombrie 1968, pag. 13 (engl.).

„Generaţia noastră va vedea
sfârşitul ordinii din prezent,
încărcată de presiuni. De fapt,
avem motive bune să sperăm
că o nouă ordine făcută de
Dumnezeu ar putea începe în
decursul acestui deceniu . . . Generaţia care trăia în 1914, când
au început să aibă loc «aceste
lucruri», a îmbătrânit deja. . . .
Asta înseamnă că timpul fixat
pentru desfăşurarea completă
a lor trebuie să fie foarte aproape.“ — Treziţi-vă!, 8 octombrie
1971, pag. 26 (engl.).
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„Deci, în ce priveşte aplicarea
la timpul nostru, este logic
că termenul «generaţie» nu
se aplică bebeluşilor născuţi
în timpul Primului Război
Mondial.“ — Turnul de veghe,
1 octombrie 1978, pag. 31
(engl.).

Este generaţia de oameni
care au văzut evenimentele
catastrofice care au avut loc
în contextul Primului Război
Mondial, de la 1914 încoace.
. . . Dacă presupunem că
vârsta de 10 ani este cea la
care un eveniment creează
o impresie durabilă . . .“ —
Turnul de veghe, 15 octombrie
1980, pag. 31 (engl.).

„Dacă Isus a folosit cuvântul
«generaţie» în acest sens şi
îl aplicăm la 1914, atunci
bebeluşii acelei generaţii sunt
în vârstă de cel puţin 70 de
ani. . . . Unii dintre ei nu vor
«trece nicidecum până nu se
vor întâmpla toate lucrurile».“
— Turnul de veghe, 15 mai
1984, pag. 5 (engl.).

„Cea mai mare parte a a
generaţiei anului 1914 a trecut.
Totuşi, mai există milioane de
oameni pe pământ care au
fost născuţi în acel an sau
mai devreme. . . . Cuvintele
lui Isus se vor adeveri, «această
generaţie nu va trece nicidecum
până nu se vor întâmpla toate
aceste lucruri».“ — Treziţi-vă!, 8
aprilie 1988, pag. 14 (engl.).

„Să ne amintim ce a zis Isus
despre cei contemporani cu
ultimele zile, care au început
în 1914: «Adevărat vă spun,
nu va trece generaţia aceasta
până nu se vor întâmpla toate
acestea» (Matei 24:34). Da,
pacea va veni cu adevărat în
timpul acestei generaţii, însă
nu prin eforturile naţiunilor.“
— Turnul de veghe, 15 aprilie
1991, pag. 7.

Generaţia nr. 3: Cei născuţi înainte de sau în anul 1914

1995

2008

2010

„De aceea, în împlinirea finală actuală a profeţiei lui Isus, „generaţia aceasta“ pare să se refere la oamenii de pe pământ care văd
semnul prezenţei lui Cristos, dar nu îşi îndreaptă căile.“ — Tur‑
nul de veghe, 1 noiembrie 1995, pag. 19.

„Ca grup, aceşti creştini
unşi alcătuiesc «generaţia»
actuală care nu va trece «până
nu se vor întâmpla toate aceste lucruri». De aici deducem
că unii fraţi unşi ai lui Cristos
vor fi încă în viaţă pe pământ
când va începe prezisul mare
necaz.“ — Turnul de veghe, 15
februarie 2008, pag. 24.

Generaţia nr. 2: Cei unşi

„La ce generaţie s-a referit Isus? Articolul «Ce înseamnă pentru
tine prezenţa lui Cristos? » a explicat că Isus nu se referea la oamenii răi, ci la discipolii săi, care, în scurt timp, aveau să fie unşi cu
spirit sfânt. Continuatorii unşi ai lui Isus, atât cei din secolul I, cât
şi cei din timpurile noastre, urmau să fie aceia care vedeau semnul
şi îi înţelegeau semnificaţia, şi anume, că Isus «este aproape, la
uşi». Ce însemnătate are această explicaţie pentru noi? Deşi nu
putem stabili cu exactitate durata «acestei generaţii», este esenţial
să păstrăm în minte câteva aspecte referitoare la termenul «generaţie». De obicei, acest termen se referă la oameni de diferite vârste,
care sunt contemporani o anumită perioadă din viaţa lor. În
plus, o generaţie nu durează foarte mult şi are un sfârşit (Ex. 1:6).
Aşadar, cum ar trebui să înţelegem expresia «această generaţie»?
După cât se pare, Isus a vrut să spună că cei unşi care aveau să fie
de faţă când semnul începea să se împlinească (în 1914) urmau
să fie contemporani o anumită perioadă din viaţa lor cu cei unşi
care aveau să vadă începutul marelui necaz.“ — Turnul de veghe,
15 aprilie 2010, pag. 10.

Generaţia nr. 5: Cei unşi

Generaţia nr. 6: Unşii din 1914, ale căror vieţi se suprapun

Caseta redacţională a revistei Treziţi-vă!“
”
Octombrie 1995
Scopul revistei Treziţi-vă!: . . .
Dar ceea ce este şi mai important, această revistă întăreşte
încrederea în promisiunea Creatorului referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi
sigure înainte ca generaţia care
a văzut evenimentele anului
1914 să dispară.

Noiembrie 1995
Scopul revistei Treziţi-vă!: . . .
Dar ceea ce este şi mai important, această revistă întăreşte
încrederea în promisiunea
Creatorului referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice
şi sigure, lume care va înlocui
actualul sistem de lucruri rău şi
nelegiuit.

Generaţia nr. 4: Oamenii răi de pe pământ
1890

1900

1910

Generaţia nr. 1

1920

1930

Revenire la o învăţătură anterioară

1940

1950

1960

Generaţia nr. 2

Jehovah’s Witnesses’ Guide to Understanding the Generation Teaching - Romanian (ggu-M)

1970
Generaţia nr. 3

1980

1990

2000
Generaţia nr. 4

2010
G. 5, 6

Tipărit în România

