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ÎN ISTORIA unei organizaţii religioase pot exista momente defi ni-
torii, anumite timpuri şi împrejurări care ne permit să vedem din-
colo de aspectul ei exterior şi să recunoaştem adevăratul caracter al 
organizaţiei şi spiritul ei esenţial. Se pot vedea mai clar propria ima-
gine despre sine a organizaţiei, principala sa preocupare mentală şi 
gândire, forţa sa motivatoare şi modelul după care răspunde la deza-
corduri sau provocări. Factorii care ies la iveală pot să fi  existat aco-
lo de-a lungul timpului, în miezul interior al organizaţiei, însă erau 
dincolo de suprafaţă, chiar în contradicţie cu aparenţele exterioare 
şi principiile practicate. Momentul defi nitoriu poate produce un 
portret ce prezintă o diferenţă deranjantă faţă de imaginea pe care 
organizaţia o păstrează în minţile membrilor săi, iar acea perioadă 
defi nitorie poate chiar să treacă neobservată dacă cei care se afl ă în 
centrul organizaţiei sunt efi cienţi în a nu-i face pe membri conştienţi 
de existenţa ei.

Mulţi cititori ai acestei cărţi sunt câtuşi de puţin familiarizaţi cu 
religia Martorilor lui Iehova. Urmăriţi, aşadar, următoarele declara-
ţii şi întrebaţi-vă în legătură cu sursa posibilă de provenienţă a aces-
tor exprimări, precum şi cu validitatea lor:

Omul natural poate vedea că un corp vizibil şi organizat, cu un 
scop precis, este o chestiune de putere mai mare sau mai mică; aşa-
dar el poartă stimă faţă de diversele organizaţii, din care am ieşit, 
întru supunerea la chemarea Stăpânului. Dar omul natural nu poate 
înţelege cum de o companie de oameni poate vreodată să ducă ceva 
la îndeplinire, fără vreo organizare pe care să o poată vedea el. În 
timp ce ne privesc, ne consideră pur şi simplu ca fi ind câţiva puşcaşi 
împrăştiaţi — un „popor ciudat“ — cu idei şi speranţe ciudate, dar ne-
vrednici de vreo atenţie specială.

���������

Sub Căpitanul nostru, toţi cei care sunt cu adevărat sfi nţiţi, cu toa-
te că sunt puţini la număr sau departe unul din altul, ei sunt strâns 
uniţi prin Spiritul lui Cristos, în credinţă, nădejde şi dragoste; iar, ur-
mând porunca Stăpânului, se mişcă în batalioane solide pentru a-i 
duce scopurile la îndeplinire. Fiţi însă atenţi: Dumnezeu nu depinde 
de numere (vezi Judecătorii 7 ca o ilustrare).

. . . Refuzăm mereu să fi m numiţi sub orice alt nume decât cel al 
Capului nostru — creştini — susţinând încontinuu că nu poate exista 
dezbinare între cei care sunt încontinuu conduşi de Spiritul său şi de 
exemplul său precum ni l-a lăsat prin Cuvântul său.

���������

Feriţi-vă de „organizaţie“. Este complet inutilă. Regulile Bibliei 
sunt singurele reguli de care veţi avea nevoie. Nu căutaţi să legaţi 
conştiinţele altora şi nu le permiteţi altora să vi-o lege pe a voastră. 



Credeţi şi supuneţi-vă în măsura în care puteţi înţelege astăzi Cuvân-
tul lui Dumnezeu, continuând astfel să creşteţi, pe zi ce trece, în har, 
cunoştinţă şi iubire.

. . . indiferent cu ce nume ne cheamă oamenii, nu are însemnăta-
te pentru noi; noi nu recunoaştem niciun alt nume decât „singurul 
nume dat sub cer oamenilor“ — Isus Cristos. Ne numim pur şi simplu 
CREŞTINI şi nu ridicăm vreun gard care să ne dezbine de oricine care 
crede în piatra de temelie a clădirii noastre, menţionată de Pavel: „Că 
Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi“. Iar cei pen-
tru care acest lucru nu e sufi cient de larg nu au dreptul să se numeas-
că creştini.

Dacă i-am ruga pe Martorii lui Iehova să evalueze aceste declaraţii 
şi să caracterizeze principiile care se pot desprinde din ele, majori-
tatea le-ar categorisi cu siguranţă ca fi ind de provenienţă „apostată“. 
Sursa este însă revista Turnul de veghe — o ediţie mai veche.a Respin-
gerea principiilor expuse în aceste declaraţii publicate au fost facto-
rii unei transformări majorate, petrecute în cadrul unui grup de oa-
meni, alăturaţi iniţial în afi liere liberă, fără structură organizatorică 
liberă şi transpunerea lor într-o organizaţie puternic centralizată, cu 
un nume distinctiv şi cu revendicarea dreptului exclusiv de a fi  consi-
deraţi creştini autentici.

Deşi acea transformare a avut loc cu multe decenii în urmă, mo-
delul pe care l-a stabilit stă încă în picioare până astăzi şi exercită o 
forţă care controlează.

Lucrurile sunt asemănătoare cu evenimentele şi împrejurările pre-
zentate în Confl ictul conştiin�ei: ele indică spre un moment defi nito-
riu din timpuri mai recente, unul care pentru mulţi ar putea fi  la fel 
de necunoscut precum citatele precedente din revista Turnul de ve-
ghe. Dovezile prezentate în această a patra ediţie demonstrează im-
pactul continuu al dezvoltării acelei perioade de-a lungul anilor care 
au urmat şi până în acest secol al XXI-lea. În loc să le reducă rele-
vanţa, anii care au trecut au avut menirea să îmbogăţească semnifi ca-
ţia acelei perioade şi a evenimentelor aferente, să certifi ce imaginea 
care ni se dezvăluie şi să furnizeze exemple vii ale efectelor însoţi-
toare, avute asupra vieţilor oamenilor. Doar pe fondul acelei perioa-
de defi nitorii poate cineva să discearnă o realitate care este la fel de 
semnifi cativă şi de crucială, precum a fost pe timpul scrierii primei 
ediţii a acestei cărţi.

a Vezi Turnul de veghe din martie 1883, februarie 1884 şi 15 septembrie 1885 (engl.). 
Pentru fotocopii ale materialului efectiv vezi cartea În căutarea libertă�ii creştine (engl.), 
paginile 72–76 (Commentary Press, Atlanta, 2007).



— Revista Turnul de veghe,
15 ianuarie 1974, engl.

Viaţa este nesigură, iar atunci când un 
om moare, tot ceea ce ştie moare împre-
ună cu el — dacă nu cumva şi le dă mai 
departe în timpul vieţii.

Lucrurile pe care le conţine această 
carte sunt scrise dintr-un simţ al obligaţiei 
faţă de nişte persoane pe care le iubesc 
sincer. Pot să spun cu conştiinţa complet 
curată că ţelul meu este să ajut şi nu să 
rănesc. Dacă vreo parte a ceea ce prezint 
aici doare la citire, la fel de dureroasă a 
fost şi scrierea ei. Nutresc speranţa că ci-
titorul va recunoaşte că faptul de a căuta 
adevărul nu trebuie să distrugă credinţa, 
ci că orice efort de a şti şi de a susţine 
adevărul va întări temelia credinţei ade-
vărate. Este, desigur, decizia personală a 
fi ecărui cititor al acestor informaţii ce va 
face cu ele. Cel puţin vor fi  fost spuse şi va 
fi  fost achitată responsabilitatea morală.

Când oamenii se află într-un mare peri-
col de provenienţă neaşteptată sau dacă
cei pe care îi consideră prieteni îi înşală, do-
vedim lipsă de bunătate dacă îi avertizăm?
Poate preferă să nu creadă avertismentul.
Ar putea chiar să se irite. Dar ne eliberează
oare acest lucru de responsabilitatea mora-
lă de a da acel avertisment?
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PREŢUL CONŞTIINŢEI

1

FIE că ne place, fi e că nu, provocarea morală ne afectează pe fi -
ecare dintre noi. Ea constituie unul dintre ingredientele picante 

ale vieţii pe care nu le putem evita. Provocarea morală are puterea să 
ne îmbogăţească sau să ne sărăcească, să determine adevărata cali-
tate a relaţiilor pe care le avem cu cei care ne cunosc. Totul depinde 
de reacţia noastră la acea provocare. Alegerea ne aparţine — şi este 
rareori una uşoară.

Avem, desigur, opţiunea învelirii conştiinţei noastre cu un fel de 
cochilie a complezenţei, continuând să „ne lăsăm duşi de val“, pro-
tejând sentimentele noastre intime de tot ceea ce le-ar putea deranja. 
Când apar probleme, în loc să le facem faţă, putem, de fapt, să spu-
nem: „În asta nu mă implic; alţii pot fi  afectaţi — chiar răniţi — dar 
eu nu“. Unii trăiesc întreaga lor viaţă într-o stare de pasivitate mora-
lă totală. Dar când se trage linia şi se face socoteala, când viaţa se 
apropie de sfârşit, se pare că cel care poate spune „Cel puţin m-am 
luptat pentru ceva“ simte o satisfacţie mult mai mare decât cel care 
rareori s-a luptat pentru vreun lucru.

Uneori poate ne întrebăm dacă nu cumva oamenii cu convingeri 
solide au devenit o specie pe cale de dispariţie, ceva despre care ci-
tim în istorie, dar nu vedem prea des în prezent. Celor mai mulţi din-
tre noi ne este uşor să păstrăm conştiinţa curată, cât timp este vorba 
despre lucruri minore. Cu cât sunt mai multe lucruri implicate, cu 
cât costurile sunt mai mari, cu atât mai grea devine rezolvarea pro-
blemelor de conştiinţă, adică luarea unei decizii morale şi acceptarea 
consecinţelor implicate. Când costurile sunt foarte mari, ne găsim la 
o răscruce morală, în faţa unui adevărat confl ict din viaţa noastră.

Această carte se referă la un astfel de confl ict, modul prin care 
oamenii îi fac faţă şi efectul pe care îl are în vieţile lor.

Putem admite că relatarea despre oamenii implicaţi nu dispune 
de caracterul dramatic de amploare, precum procesul de erezie al lui 
John Wycliff e, intriga urmăririi la nivel internaţional a unui William 
Tyndale neînţeles sau oroarea arderii pe rug a lui Miguel Servet. To-
tuşi, lupta acestor oameni şi suferinţa lor nu sunt mai puţin intense, 
în felul lor. Deşi nu mulţi dintre ei s-au putut exprima în cuvinte la 
fel de elocvente, ei au luat aceeaşi poziţie ca şi Luther, care, în faţa 
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celor şaptezeci de bărbaţi care îl judecau, a spus următoarele:
Până nu sunt convins de mărturia Scripturilor sau prin raţiona-

mente evidente (căci nu cred nici în Papă, nici în concilii, de vreme 
ce se ştie cât de des au greşit şi s-au contrazis), sunt legat de versete-
le pe care le-am citat, iar conştiinţa mea este captivă Cuvântului lui 
Dumnezeu; şi, întrucât nu este nici prudent şi nici drept să acţionez 
împotriva conştiinţei, nu pot şi nu voi retracta nimic. Asta e poziţia 
mea; nu pot face altceva. Aşa să mă ajute Dumnezeu. Amin!a
Cu mult timp înaintea oricăruia dintre aceşti oameni, apostolii 

Petru şi Ioan, de acum o mie nouă sute de ani, s-au confruntat, în 
esenţă, cu aceeaşi problemă, când se afl au în faţa unui consiliu judi-
ciar format din cei mai respectaţi membri ai religiei lor de-o viaţă şi 
le-au declarat deschis:

Judecaţi voi înşivă dacă este drept în ochii lui Dumnezeu să as-
cultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Fiindcă noi nu putem 
înceta să vorbim despre lucrurile pe care le-am văzut şi le-am auzit.b
Cei despre care scriu sunt persoane pe care le-am cunoscut la mo-

dul cel mai intim, care au fost membri ai grupului religios cunoscut 
ca Martorii lui Iehova. Sunt convins că experienţele lor nu sunt nici-
decum unice — există şi dovezi care atestă acest lucru — şi că există 
tulburări de conştiinţă similare şi printre oamenii din diferite alte 
credinţe. Aceştia se confruntă cu aceeaşi problemă cu care s-au con-
fruntat Petru, Ioan şi mulţi bărbaţi şi femei din secolele care au ur-
mat: lupta de a rămâne fi del conştiin�ei personale în fa�a presiunii din 
partea unei autorită�i religioase.

Pentru mulţi este o luptă decisivă cu sentimentele. Pe de o parte, 
se simt obligaţi să refuze interpunerea unei autorităţi umane între 
ei şi Creatorul lor; să respingă dogmatismul religios, legalismul şi 
autoritarismul; să susţină învăţătura că Isus Cristos, şi nu un corp 
religios uman, este „capul oricărui bărbat“.c Pe de altă parte, ei ris-
că pierderea prietenilor de o viaţă, traumatizarea relaţiilor familiale, 
sacrifi carea unei moşteniri religioase care poate ţine de generaţii. La 
astfel de răscruci, deciziile nu sunt uşor de luat.

Astfel, ceea ce este descris în această carte nu este doar „o fur-
tună într-un pahar cu apă“, adică un confl ict major într-o religie mi-
noră. Eu cred că orice persoană poate trage multe foloase vitale în 
urma analizării acestei relatări. Pentru că, deşi cifrele implicate în 
prezent sunt relativ reduse, chestiunile însă nu sunt nicidecum lip-

a Acestea au fost cuvintele de încheiere ale lui Luther rostite în apărarea sa la Dieta din 
Worms în aprilie 1521 în Germania.
b Faptele 4:19, 20.
c 1 Corinteni 11:3.
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STANDARDE DUBLE

Exper�ii legii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise; 
aşadar face�i ce vă spun ei; fi �i aten�i la cuvintele 
lor. Dar nu le urma�i practicile, căci ei una zic şi 
alta fac. — Matei 23:2, 3 (New English Bible)

PUBLICAŢIILE Societăţii Watch Tower dezbat multe subiecte 
benefi ce şi utile. Deseori, articolele sprijină credinţa într-un Cre-

ator, încurajează viaţa de familie sănătoasă, îndeamnă la sinceritate, 
accentuează importanţa umilinţei şi a altor virtuţi şi fac toate aces-
tea pe baza Scripturii. Alte articole demască vehement amăgirea re-
ligioasă şi ipocrizia. Să analizăm, de pildă, porţiunea unui articol 
publicat în revista Turnul de veghe, reprodusă pe pagina alăturată.

Pe tot parcursul istoriei sale, Societatea Watch Tower nu s-a făcut 
niciodată vinovată de ceea ce descrie ca fi ind ‘scuzarea şi «spălarea» 
nelegiuirii şi a încălcării standardelor lui Dumnezeu şi a căii sale 
drepte’ din partea diverselor organizaţii religioase şi a conducători-
lor lor.

Publicaţiile Watch Tower au fost mereu în fruntea prezentării pu-
blice pline de curaj a oricărei conduite greşite sau dovezi de ipocri-
zie din aceste organizaţii. Au arătat paralelismul dintre aceşti con-
ducători religioşi amăgitori şi fariseii din zilele lui Isus. De repetate 
ori şi-au reafi rmat poziţia lor declarată de aderenţă strictă la stan-
darde religioase, integritate morală şi conduită dreaptă şi cinstită în 
toate.

Exact acest aspect a făcut ca anumite informaţii, care au ieşit la 
iveală concomitent cu dezbaterile din cadrul Corpului de Guvernare 
pe marginea serviciului alternativ, să fi e atât de deranjante.

Această informaţie a venit din Mexic. Pe cât de surprinzătoare 
era informaţia în sine, pe atât mi s-a părut şi mai strigător contras-
tul puternic pe care l-a dezvăluit cu privire la poziţia organizaţiei 
adoptată privitor la acea ţară în comparaţie cu poziţia adoptată 
într-o altă ţară — cea din estul Africii, Malawi (anterior, Nyasaland).

Pentru a ne forma o imagine corectă, trebuie să cunoaştem anu-
mite aspecte istorice. Începând din 1964, Martorii lui Iehova din 
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DAR SĂ ASCUNZI
REALITATEA?

Poţi să-i fii fidel
lui Dumnezeu,

CE SE întâmplă când o minciună ră-
mâne fără răspuns? Oare tăcerea nu 

cumva lasă minciuna să se propage drept
adevăr, să aibă libertatea de a-i influenţa 
pe mulţi, provocând poate daune serioase?

Ce consecinţe are o conduită imorală 
care nu e demascată şi condamnată? Nu se 
aseamănă cu infecţie care se acoperă fără 
vreun efort de a o vindeca şi de a-i opri răs-
pândirea?

Când oamenii se află într-un mare peri-
col de provenienţă neaşteptată sau dacă 
cei pe care îi consideră prieteni îi înşală, do-
vedim lipsă de bunătate dacă îi avertizăm? 
Poate preferă să nu creadă avertismentul. 
Ar putea chiar să se irite. Dar ne eliberează 
oare acest lucru de responsabilitatea mora-
lă de a da acel avertisment?

Dacă sunteţi printre cei care căuta să-i
fie fideli lui Dum-

e 
ă 
ă 
e 
a 
, 

slujitorii lui Dumnezeu au avut de înfrun-
tat aceste probleme. A trebuit să demaşte 
falsitatea şi nelegiuirea şi să-i avertizeze 
pe oameni de pericole şi amăgiri — nu doar 
în general, ci într-un anume mod, cel legat 
de închinarea curată. Ar fi fost mai uşor 
să tacă sau să spună doar ceea ce oamenii 
voiau să audă. Însă fidelitatea faţă de Dum-
nezeu şi iubirea de aproape i-a îndemnat
să vorbească. Au realizat că e „mai bine o 
mustrare pe faţă decât o iubire tăinuită“. 
— Prov. 27:5.

MODELUL CONTINUĂ

Priviţi situaţia din Israelul antic şi exem-
plul dat atunci de profeţii lui Dumnezeu. 
Nelegiuirea naţiunii atinsese cote alarman-
te. Lipsa de sinceritate, violenţa, imorali-
tatea şi ipocrizia murdăreau numele Dum-
nezeului căruia israeliţii susţineau că se
închină. Au apreciat oamenii disciplina di-
vină? Dimpotrivă, Biblia arată ce le-au zis
profeţilor lui Dumnezeu:

„«Să nu vedeţi!», iar celor ce au viziuni [in-
spirate]: «Să nu aveţi viziuni care ne spun adevă-
rul! Spuneţi-ne cuvinte lingușitoare, vedeţi lucruri 
amăgitoare! Abateţi-vă de la drum, deviaţi de la
cărare!»“ — Is. 30:9–11.

Majoritatea conducătorilor religioşi au 
căutat să obţină popularitate făcând exact
acest lucru, scuzând şi „spălând“ nelegiu-
irea şi încălcarea
standardelor lui 
Dumnezeu şi a 
căii sale drepte.
Dar instrucţiuni-
le lui Dumnezeu 
adresate profeţi-
lor săi adevăraţi 
sunt exemplifica-
te prin cuvintele
Sale către Ezechi-
el:

„Dar casa lui
Israel nu va vrea să
te asculte, căci ei nu 
vor să mă asculte; fi-

ŢI-AR PLĂCEA MAI MULT
SĂ ACOPERI ADEVĂRUL . . . ?

. . . SAU AI VREA
SĂ CUNOȘTI
REALITATEA?

fie fideli lui Dum-
nezeu, problemele
pe care le ridică

aceste întrebări vă
sunt vitale astăzi. De

ce? Pentru că, de-a
lungul istoriei

TURNUL DE VEGHE — 15 IANUARIE 1974 35
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Malawi au început să sufere persecuţii şi acte de violenţă pe o scară 
rareori egalată în timpurile moderne. Valuri succesive de atacuri 
vicioase pe plan naţional şi acte de brutalitate din partea unor mul-
ţimi sălbatice i-au măturat pe fraţi în 1964, 1967, 1972 şi, din nou, în 
1974. În timpul primului atac, 1 081 de familii malawiene şi-au văzut 
micile lor cămine arse sau demolate, iar 588 de terenuri de recolte 
au fost distruse. În 1967, Martorii au raportat violarea a peste o mie 
de femei, una din mame fi ind abuzată sexual de şase bărbaţi diferiţi, 
iar fi ica ei, în vârstă de 13 ani, de trei bărbaţi. Rapoartele indică cel 
puţin patruzeci de femei care au suferit avorturi din această cau-
ză. În timpul fiecărui val, bătăile, tortura şi chiar crima au trecut 
practic neanchetate de 
autorităţi şi au atins o 
asemenea intensitate, 
încât mii de familie şi-au 
părăsit casele şi terenuri-
le pentru a fugi în ţările 
învecinate. Estimări le 
din 1972 ale autorităţilor 
arată că 8 975 s-au refugi-
at în Zambia, iar 11 600, 
în Mozambic. Când vio-
lenţa a încetat, cu timpul, familiile s-au întors în patria lor. Dar un 
nou val i-a forţat să plece din nou. La toate aceste tragedii se adaugă 
rapoartele venind din taberele de refugiaţi, care relatează moartea 
copiilor de vârstă fragedă din cauza lipsei de medicamente şi de tra-
tamente medicale.a

Care a fost cauza acestei furtuni recurente de violenţă? A fost re-
fuzul Martorilor de a cumpăra un carnet de partid de la partidul po-
litic afl at la conducere. Malawi era un stat condus de un singur par-
tid, Partidul Congresului Malawian, prin şeful său, dr. H. Kamuzu 
Banda, „preşedintele pe viaţă“ al ţării. Martorii lui Iehova care s-au 
interesat la Filiala Societăţii au fost informaţi că achiziţionarea unui 
asemenea carnet de partid constituie încălcarea neutralităţii creşti-
ne, un compromis, deci infi delitate faţă de Dumnezeu. Poziţia Fili-
alei a fost susţinută de sediul mondial şi a fost prezentată în detaliu 
în publicaţiile Societăţii Watch Tower. Marea majoritate a Martori-

a Detalii privind atacurile şi condiţiile din taberele de refugiaţi se găsesc în ediţiile en-
gleze ale următoarelor publicaţii: Anuarul Martorilor lui Iehova pe 1965, pagina 171; Tre-
zi�i-vă! din 8 februarie 1968, paginile 16–22; Turnul de veghe din 1 februarie 1968, pa-
ginile 71–79; Trezi�i-vă! din 8 decembrie 1972, paginile 9–28, şi din 8 decembrie 1975, 
paginile 3–13.

ATROCIT I
anticre tine

ÎN MALAWI
— Africa se face de ruşine

8 FEBRUARIE 1968

VEZI RAPORTUL DE LA PAGINA 16

8 DECEMBRIE 1972

Creştinii fug de
CRUNTELEPERSECUTII¸dinMALAWI

Creştinii fug de
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JUSTIFICARE ŞI INTIMIDARE

Când oamenii vorbesc prea mult, păcatul nu e 
niciodată departe; bunul sim� îşi înfrânează limba.

— Proverbele 10:19 (New English Bible)

204

CHARLES TAZE RUSSELL, cel care s-a recomandat ca fi ind
 „purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu“, a murit în 1916. A lăsat 

în urma sa ca moştenire o suită de profeţii privitoare la timp şi niciu-
nul din ele nu a adus rezultatele aşteptate. A mai lăsat în urmă şi mii 
de continuatori derutaţi.

La pagina 194 a cărţii Lumină, volumul I, publicată de Societatea 
Watch Tower în 1930, se descrie în felul următor situaţia:

Întregul popor al Domnului a privit înainte spre 1914 
cu aşteptări pline de bucurie. După ce anul a sosit şi a 
trecut a fost multă dezamăgire, amărăciune şi durere, 
iar poporul Domnului s-a ruşinat foarte tare. Ei au fost 
ridiculizaţi îndeosebi de clerici şi de aliaţii lor, s-a ară-
tat cu degetul spre ei cu dispreţ, din cauza că ziseseră 
atât de multe despre 1914 şi ceea ce urma să aibă loc, 
însă ‘profeţiile’ lor nu s-au împlinit.

După trecerea anilor 1914 şi 1915 fără răsturnarea completă a tutu-
ror regatelor şi instituţiilor umane, fără preluarea de către regatul lui 
Cristos a conducerii întregului pământ, fără transferul celor unşi la 
viaţă cerească, fără distrugerea ‘Babilonului cel Mare’, fără convertirea 
Israelului la creştinism — toate acestea fi ind prezise că vor avea loc 
până în 1914 — printre adepţii Watch Tower au răsărit îndoieli serioase. 
Într-adevăr, avusese loc izbucnirea Primului Război Mondial, dar aces-
ta nu s-a sfârşit cu anarhia mondială care a fost prezisă.

În octombrie 1916, cu puţin timp înaintea morţii sale, Russell a scris 
prefaţa unei noi ediţii a cărţii Timpul este aproape, încercând să reducă 
semnifi caţia erorilor privind prezicerile pentru anul 1914. Ceea ce ur-
mează ilustrează modul în care a abordat problema:

Autorul recunoaşte că în această carte el prezintă ideea că 
sfi nţii Domnului s-ar putea aştepta să fi e cu El în glorie la sfâr-
şitul Timpurilor Neamurilor. Căderea în această greşeală a fost 
naturală, dar Domnul a folosit-o pentru binecuvântarea popo-
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rului Său. Ideea că toată Biserica va fi  adunată în glorie înainte 
de luna octombrie 1914 a avut desigur un efect stimulator şi 
sfi nţitor pentru mii, care pot cu toţii să preamărească în conse-
cinţă pe Domnul — chiar pentru această greşeală. Într-adevăr, 
mulţi pot să spună că ei sunt recunoscători Domnului că punc-
tul culminant al speranţelor Bisericii n-a fost atins la timpul 
când ne-am aşteptat; şi că noi, ca popor al Domnului, avem 
noi ocazii de a ne desăvârşi sfi nţenia şi de a participa cu Învă-
ţătorul nostru la prezentarea în continuare a Mesajului Său la 
poporul Său.

Faptul de a-i implica pe Dumnezeu şi pe Cristos în greşelile făcute, 
de a considera că Dumnezeu ‘abrogă’ anumite preziceri, furnizează 
o cale foarte convenabilă de ieşire din obligaţia de a purta adevărata 
responsabilitate pentru a prezenta în mod fals lucruri care erau pur şi 
simplu rezultatul speculaţiilor omeneşti neautorizate ca fi ind „datele 
lui Dumnezeu“. Se conferă merite chiar şi prezicerilor false pentru 
‘efectul stimulator şi sfi nţitor’ pe care îl produc, pentru ca cineva „să 
preamărească . . . pe Domnul — chiar pentru această greşeală“. Aceas-
tă abordare a permis ulterior apariţia mai multor preziceri false, cu 
efectul lor „stimulator“. Ne aducem aminte de modul în care profetul 
adevărat prezintă cuvintele lui Dumnezeu:

Vai de cei ce spun că binele este rău şi că răul este bine, care pun 
întunericul în locul luminii şi lumina în locul întunericului, care pun 
amarul în locul dulcelui şi dulcele în locul amarului!a

Cât timp a fost in viaţă şi încă câţiva ani după moartea lui, conti-
nuatorii lui Russell au păstrat vie speranţa. Când s-a încheiat războiul 
şi lucrurile au început să revină la normal, trecerea fi ecărui an a scos 
la suprafaţă din ce în ce mai multe întrebări legate de cronologia 
avansată.

Aceasta este situaţia moştenită de judecătorul Rutherford. (El fu-
sese ales în funcţia de preşedinte al Societăţii în ianuarie 1917, la 
întrunirea anuală a corporaţiei.) A avut în faţa lui două opţiuni: să 
rectifi ce lucrurile recunoscând erorile cu sinceritate sau să încerce 
să justifi ce prezicerile predecesorului său. El a ales calea justifi cării.

Rutherford a acţionat rapid pentru a revitaliza orice încredere stag-
nantă din partea cititorilor Turnului de veghe şi a luat măsuri pentru 
apariţia unei cărţi intitulate Taina împlinită în 1917, anul următor 
morţii lui Russell.

Această carte a încercat să schimbe în 1918 termenul unora din 
lucrurile aşteptate în 1914, făcând o paralelă cu încetarea revoltei 
iudeilor prin intervenţia romanilor. Romanii au distrus Ierusalimul 

a Isaia 5:20.
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în anul 70 e.n., dar lupta nu s-a sfârşit decât trei ani şi jumătate mai 
târziu, în 73 e.n. Deci s-a adăugat aceeaşi cantitate de timp la toamna 
anului 1914, iar Taina împlinită atrăgea acum atenţia asupra primăve-
rii anului 1918 ca fi ind o nouă dată cu semnifi caţii dramatice.

Porţiunile subliniate ale cărţii arată ce s-a prezis acum că va avea 
loc. Citindu-le, observaţi limbajul folosit şi întrebaţi-vă dacă faptul de 
a spune că textul conţine preziceri clare şi că trezeşte în mod delibe-
rat speranţe care nu s-au împlinit niciodată ar constitui ‘citirea unor 
lucruri care nu sunt acolo’a:

a Citatele prezentate în facsimil din cartea Taina împlinită sunt preluate dintr-o ediţie în 
limba română tipărită, după cât se pare, în anii ’20, în două volume (unul pentru cartea Re-
velaţia, celălalt pentru cartea Ezechiel). Deşi pe niciunul din volumele acestei ediţii nu fi gu-
rează anul apariţiei, conţinutul, care nu întotdeauna coincide cu textul englez al originalului 
apărut în 1917, creează mai degrabă impresia unei traduceri după o ediţie revizuită. În cazul 
în care diferenţele sunt critice pentru dezbaterea prezentată în acest capitol, menţionăm 
acest lucru şi prezentăm textul potrivit ediţiei din 1917.
b În original mai apare: „şi dacă ne afl ăm la «o zi» (un an) de evenimentul pe care îl men-

ţionează Profetul“.

b
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Aşadar, în 1918, naţiunile urmau să sufere o „groază“ mai mare de-
cât cea trăită în 1914, odată cu izbucnirea Primului Război Mondial. 
În realitate, 1918 a marcat sfârşitul războiului printr-un armistiţiu.

Cartea a prezis de asemenea că rămăşiţa „celor unşi“, „ultimul din 
clasa Ilie“, va trece prin transferarea ei la cer în acel an, după cum se 
spune la pagina 64a:

La patruzeci de zile după învierea lui Cristos a avut loc urcarea 
Sa la cer. Acest eveniment confi rmă speranţa glorifi cării Bisericii
la patruzeci de ani (un an pentru o zi) după scularea sfi nţilor care
adormiseră, în primăvara anului 1878. Cele şapte zile de dinainte
de Potop ar putea reprezenta şapte ani, din 1914 până în 1921, iar,
la mijlocul acestei ”săptămâni de ani“, ultimii membri ai lui Mesia
vor trece dincolo de văl. Clasa marii mulţimi va fi  tăiată la sfârşit 
— faptul că vedem prima jumătate a acestei săptămâni atât de 
bine ieşind în evidenţă ne face să ne aşteptăm la încă trei ani şi ju-
mătate de depunere a mărturiei din partea clasei marii mulţimi; se 
pare că este calea Tatălui ceresc de a-Şi înfăptui lucrarea în decurs 
de săptămâni şi jumătăţi de săptămâni, de la începutul creaţiei 
până acum. Legământul cu Avraam, încheiat în 2045 î.Cr., a fost la 
jumătatea perioadei (de câte 2 081 de ani în ambele sensuri) dintre 
căderea lui Adam (4127 î.Cr.) şi convertirea lui Corneliu (36 d.Cr.). 
Ultima celebrare în poporul Israel a unui jubileu tipic (626 î.Cr.) a 
avut loc la jumătatea perioadei (de câte 2 500 de ani în ambele sen-
suri) dintre sfârşitul zilei lui Adam (3127 î.Cr.) şi începutul timpu-
rilor de restabilire (1874 d.Cr.). Captivitatea (606 î.Cr.) marchează 
începutul timpurilor neamurilor şi se afl ă la jumătatea perioadei 
(de câte 2 520 de ani în ambele sensuri) dintre sfârşitul zilei de 1 000 
de ani a lui Adam (3127 î.Cr.) şi sfârşitul timpurilor neamurilor 
(1914 d.Cr.). Captivitatea (606 î.Cr.) marchează un moment de mij-
loc (sunt câte 3 520 de ani în ambele sensuri) dintre căderea omu-
lui (4127 î.Cr.) şi restabilirea sa deplină la favoarea divină (2914 d.
Cr.). Moartea lui Cristos (33 d.Cr.) marchează un moment de mijloc 
(sunt câte 1 845 de ani în ambele sensuri) dintre moartea lui Iacob 
(1813 î.Cr.) şi restituirea favorii Israelului (1878 d.Cr.). Moartea lui 
Cristos (33 d.Cr.) a avut loc la jumătatea perioadei (de câte trei 
ani şi jumătate în ambele sensuri) dintre botezul Său (29 d.Cr.) şi 
convertirea lui Corneliu (36 d.Cr.).

Scularea în 1878 a sfi nţilor care adormiseră a fost doar la ju-
mătatea timpului (de câte trei ani şi jumătate în ambele sensuri)
dintre începutul timpului de restabilire (1874) şi încheierea che-
mării de sus (1881). Propunerea noastră este că glorifi carea turmei
mici în primăvara anului 1918 va fi  la jumătatea timpului (de câte
trei ani şi jumătate în ambele sensuri) dintre încheierea timpurilor
neamurilor şi închiderea căii cerului (1921).

Asemenea prezicerii similare cu privire la anul 1881, nici aceasta 
nu s-a împlinit. Probabil că limbajul cu cea mai multă forţă a fost 
folosit în prezicerile despre o distrugere teribilă care avea să se abată 
asupra bisericilor creştinătăţii şi membrilor acestora în 1918, în urma 
cărora cadavrele lor urmau să fi e împrăştiate fără să fi e îngropate. 

a Cele două paragrafe citate mai jos nu apar deloc în ediţia noastră sursă în limba română. 
Versiunea redată aici refl ectă textul din ediţia din 1917, iar traducerea ne aparţine. Referinţe-
le de pagină sunt conform ediţiei în limba engleză.
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La paginile 484 şi 485 găsim două dintre numeroasele exemple ale 
acestei profeţii:

���������

a În original mai apare: „punctul culminant urmând să aibă loc în 1918“.
b În original: „vor pieri de sabia războiului, a revoluţiei şi a anarhiei“.
c În original: „va distruge“.

a

b

c
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1914 ŞI „ACEASTĂ GENERAŢIE“

Căci patul este prea scurt ca să se întindă cineva pe 
el şi cearşaful �esut este prea îngust ca să se înfă-
şoare cineva cu el. — Isaia 28:20

254

TIMP de peste trei decenii înainte de anul 1914 s-a arătat spre 
acesta ca fi ind punctul terminal al profeţiilor privitoare la timp 

ale organizaţiei Watch Tower. Acum, de mai bine de opt decenii, se 
indică înapoi spre aceeaşi dată ca fi ind punctul de început al profe-
ţiilor privitoare la timp care constituie factorul stimulator major al 
‘urgenţei’ în activitatea Martorilor lui Iehova.

Probabil nicio altă religie din timpurile moderne nu a investit atât 
de mult într-o singură dată calendaristică şi nici nu a depins atâta. 
Pretenţia organizaţiei Martorilor de a fi  unicul canal şi instrument 
pământesc al lui Dumnezeu şi al lui Cristos este legat în mod nese-
parabil de ea, întrucât se pretinde că în acel an şi-a început Cristos 
„prezenţa invizibilă“ ca un conducător proaspăt întronat şi că, imedi-
at după aceea, a examinat mulţimea de corpuri religioase pe pământ 
şi l-a ales pe acela care era afi liat Societăţii Watch Tower pentru a-l 
reprezenta înaintea întregii omeniri. Pe marginea acestui fapt, el şi-a 
oferit recunoaşterea aceluiaşi corp de oameni ca fi ind clasa unui ‘rob 
credincios şi înţelept’, pe care l-a numit peste toate averile sale pămân-
teşti. Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova îşi derivă de aici 
pretenţia de a deţine autoritate, recomandându-se drept partea admi-
nistrativă a acelei clase a ‘robului credincios şi înţelept’. Puneţi deo-
parte anul 1914 şi semnifi caţia pe care se pretinde că o are, precum şi 
toată baza autorităţii Corpului se evaporă în mare parte.

Dovezile arată că membrii Corpului de Guvernare au simţit un ni-
vel considerabil de disconfort în legătură cu această profeţie majoră 
privitoare la timp. Cadrul temporal repartizat pentru împlinirea ei s-a 
dovedit ruşinos de scurtă şi prea îngustă pentru a acoperi lucrurile 
prezise. Trecerea fi ecărui an în plus nu a oferit alteceva, decât accen-
tuarea acestui disconfort.

Începând din anii ’40, publicaţiile Watch Tower au înfăţişat cuvin-
tele lui Isus Cristos — „Adevărat vă spun că această generaţie nu va 
trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri“ — ca 
începând să aibă loc începând din 1914. S-a vorbit despre „generaţia 
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anului 1914“ şi s-a arătat că 
se referă la perioada în care 
urma să aibă loc împlinirea 
fi nală a ‘profeţiilor zilelor din 
urmă’ şi urma să fi e instaura-
tă noua ordine.

Punctul de vedere susţinut 
în anii ’40 a fost că „genera-
ţia“ acoperă o perioadă de 
circa 30 la 40 de ani. De aici 
a reieşit insistenţa constantă 
referitor la scurtimea extremă 
a timpului rămas. Mai puteau 
fi coroborate cel puţin câte-
va exemple biblice (vezi, de 
exemplu, Numerele 32:13).

Însă, începând cu anii ’50, 
perioada de timp oferită de 
această def iniţie a expirat, 
în consecinţă. Era nevoie de aplicarea unei „întinderi“, astfel că în 
Turnul de veghe din 1 septembrie 1952 (engl.), paginile 542 şi 543, 
definiţia a fost schimbată şi, pentru prima oară, perioada de timp 
pe care o acoperă o „generaţie“ a fost defi nită ca reprezentând o în-
treagă via�ă de om, deci nu ţine doar 30 sau 40 de ani, ci 70, 80 sau 
chiar mai mulţi ani.

O vreme s-a părut că această defi niţie oferă o durată confortabilă 
în care prezicerile publicate ar putea să aibă loc. Totuşi, odată cu 
trecerea anilor, aplicarea termenului „generaţia anului 1914“ a sufe-
rit ajustări şi redefi niri suplimentare. Observaţi declaraţiile sublinia-
te mai jos în extrasul unui articol publicat în revista Trezi�i-vă! din 8 
octombrie 1968 (engl., paginile 13, 14):

Isus a vorbit fără îndoială despre cei care 
erau sufi cient de maturi încât să observe cu 
discernământ ceea ce s-a întâmplat atunci 
când au început „zilele din urmă“. Isus spu-
nea că unele din acele persoane care erau în 
viaţă la apariţia ‘semnului zilelor din urmă’ 
vor fi  încă în viaţă atunci când Dumnezeu 
va pune capăt acestui sistem.

Chiar dacă presupunem că tinerii de 15
ani sunt sufi cient de receptivi încât să con-
ştientizeze importanţa celor întâmplate în
1914, acest lucru ar duce la concluzia că cel
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mai tânăr din „această generaţie“ ar avea 
azi aproape 70 de ani. Deci marea majoritate 
a generaţiei la care s-a referit Isus a adormit 
deja în moarte. Restul înaintează în vârsta 
bătrâneţii. Şi să nu uităm că Isus a spus că 
sfârşitul acestei lumi nelegiuite va veni îna-
inte ca acea generaţie să adoarmă în moar-
te. Acest lucru în sine ne spune că anii care 
au rămas până la venirea sfârşitului prezis 
nu pot fi  mulţi.

Când revista Trezi�i-vă! a dezbătut acest aspect în urmă cu peste 
patruzeci de ani, în zilele de dinainte de 1975, se accentua cât de 
curând trece generaţia anului 1914, cât de pu�in timp a mai rămas 
din durata de viaţă a acelei generaţii. Dacă vreunul din Martorii lui 
Iehova din 1968 ar fi  sugerat că lucrurile ar putea continua pentru 
încă cel puţin 30 sau 40 de ani, s-a fi  considerat că manifestă o atitu-
dine indiferentă, care nu vădeşte o credinţă puternică.

Însă, după trecerea anului 1975, s-au pus în evidenţă alte lucruri. 
Acum se depuneau eforturi pentru a arăta că durata generaţiei anu-
lui 1914 nu era chiar aşa de îngustă precum s-ar putea gândi unii şi 
că se mai poate întinde destul de mult.

Astfel, Turnul de veghe din 1 octombrie 1978 (engl.) nu vorbeşte 
despre cei care sunt martori „cu discernământ [la] ceea ce s-a întâm-
plat“ în 1914, ci despre cei care „erau capabili să observe“ evenimen-
tele care au început în acel an. Simpla observare diferă de înţelege-
rea cu discernământ. Logic, se scade limita minimă de vârstă pentru 
cei care formează „această generaţie“.

Continuând această tendinţă, doi ani mai târziu, Turnul de veghe 
din 15 octombrie 1980 (engl.) a citat un articol din revista U. S. News 
& World Report care a sugerat că vârsta de zece ani poate fi  momentul 
în care evenimentele încep să creeze „o impresie de durată asupra me-
moriei unei persoane“. Articolul de ştiri spunea că, dacă acest lucru 
e adevărat, „atunci azi există peste 13 milioane de americani care îşi 
aduc aminte de Primul Război Mondial“.

‘Aducerea aminte’ permite de asemenea o vârstă mai fragedă decât 
discernământul, pe care — sugerează Trezi�i-vă! din anul 1968 — îl au 
„tinerii de 15 de ani“. (De fapt, Primul Război Mondial a continu-
at până în 1918, iar implicarea Statelor Unite a început abia în 1917. 
Deci vârsta sugerată în revista de ştiri, de 10 ani, nu se aplică neapărat 
anului 1914.)

Deşi diferitele sisteme de măsurare înregistrau diferenţe de în jur 
de un an aici sau dincolo, faptul că generaţia perioadei 1914 scădea 
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vertiginos era un lucru cert, întrucât mortalitatea este mereu cea mai 
ridicată în cazul persoanelor în vârstă. Corpul de Guvernare era con-
ştient de asta, căci problema a intrat de mai multe ori în discuţie.

Problema a apărut în timpul şedinţei din 7 iunie 1978 a Corpului. 
Au existat factori anteriori care au dus aici. Albert Schroeder, mem-
bru al Corpului de Guvernare, distribuise membrilor o copie a rapor-
tului demografi c al Statelor Unite. Datele indicau că din populaţia 
care trecuse de adolescenţă în 1914 era în viaţă doar sub un procent 
în 1978. Dar un factor mai bătător la ochi a avut de a face cu declara-
ţii făcute de Schroeder în timpul vizitei sale în anumite ţări europene.

S-au întors spre Brooklyn rapoarte despre faptul că el le sugerase 
altora că expresia „această generaţie“, folosită de Isus în Matei 24:34, 
se aplică generaţiei ‘celor unşi’ şi că o astfel de „generaţie“ nu trece 
cât timp vreunul dintre aceştia este încă în viaţă. Desigur, aceasta era 
contrară învăţăturii organizaţiei şi nu era autorizată de Corpul de Gu-
vernare. 

Când s-a adus în discuţie problema, în urma revenirii lui Schroe-
der, interpretarea sugerată de el a fost respinsă şi s-a votat ca articolul 
„Întrebări de la cititori“ dintr-un număr viitor al revistei Turnul de ve-
ghe să reafi rme învăţătura standard privitoare la „această generaţie“.a
Demn de remarcat că nu s-a aplicat absolut nicio mustrare împotriva 
lui Albert Schroeder pentru faptul că, pe timpul şederii sale în Euro-
pa, avansase părerea sa neautorizată şi contradictorie.

S-a pus din nou problema în şedinţele din 6 martie şi 14 noiem-
brie 1979. Întrucât atenţia era îndreptată asupra acestui subiect, am 
făcut copii xerox ale primelor douăzeci de pagini ale materialului 
trimis de către bătrânul suedez care a detaliat istoria speculaţiilor 
cronologice şi a dezvăluit adevărata sursă a calculului celor 2 520 de 
ani şi a anului 1914. Fiecare membru al Corpului a primit o copie. 
Dincolo de un comentariu ocazional, ei nu au considerat potrivită 
analizarea materialului.

În calitate de cap al Departamentului de Redactare, Lyman Swin-
gle era deja familiarizat cu materialul. El a îndreptat atenţia Corpu-
lui la unele dintre declaraţiile dogmatice şi insistente care fuseseră 
publicate în mai multe numere ale Turnului de veghe din 1922 şi le-a 
citit cu voce tare în faţa tuturor membrilor. A spus că era prea mic 

a Vezi Turnul de veghe din 1 octombrie 1978 (engl.). Totuşi, ea a devenit o învăţătură 
ofi cială odată cu publicarea Turnului de veghe din 15 februarie 2008 şi a rămas în vigoare 
până când o nouă înţelegere, cea curentă, a apărut în Turnul de veghe din 15 aprilie 2010 
(vezi Apendicele). Ambele rectifi cări ale înţelegerii au apărut după publicarea celei mai 
recente ediţii engleze a cărţii Confl ictul conştiin�ei.
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