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DESCOPERIT 

ÎNŞELĂCIUNEA ESTE DATĂ PE FATĂ: . / 

PERSOANELE ONESTE doresc să, cunoască ade-
văruLfi indca minciunile le aduc pagubă." A* caş 
tip^încrcderGa cuiva şi apoi al face să âîbă o pă 

rere greşită care primejduieşte libertatea, proprieta-
tea ?i viaţa sa, inseămn& a-I înşela. 

Mincinosul original şi autorul înşelăciunii şi al a-
măgirii este Saţan Diavolul. El a făcut pe oameni să 
învejn minciuni în mod public, R.pea CP primejduieşte 
libertatea,, proprietatea şi viata oamenilor. .Milioam 

,de oameni sinceri şi creduli au fost înşelaţi, amăgiţi 
şrpftetîT>vU peste măsură de mult. Spre a putea înşela 
pe oameni minciuna este ascunsă. 

Adevărul descoperă înşelăciunea, punând în stare 
pe persoanele oneste să se ocrotească pe ele înşile 
Isus Christos marele tâlcuitor al adevărului' a zis 
despre Cuvântul" lui Dumnezeu caro este cuprins îr 
Biblie : ..Cuvîntul Tău este adevărul" (Tnan 17:17) 
Mai departe a z is : ..C&ci nu (iste nimic ascuns cârc 
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nu va fi descoperit, şi nimic tăinut care nu va fi cu-
noscut" (Matei 10:26). 

De suti~de ani oamenii au fost înşelaţi şi amăgiţi 
prin aceea c'au fost făcuţi să creadă minciuni. Dar 
trebue sa vie timpul când adevărul va fi făcut cunos-
cut, aşa încât oamenii să se ponte feri de ceea ce le 
aduce paguba. Acest timp a venit acum deoarece a 
sosit vremea hotarîtă a lui Dumnezeu. Citiţi prin ur-
mare cu luare-aminle şi fără prejudecată paginile 
uirmătoare. şi pentru fiecare întrebare câştigaţi-vă 
lămurire din Cuvântul lui Dumnezeu care este ade-
vărul. 

PETITIUNE PENTRU O DESBATERE 

. Oamenii cari înşeală publicul nu doresc ca decla-
raţiunile sau învăţăturile lor să fie examinate în mod 
public deoarece se tem că adevărul i-ar putea expune 
ridicolului şi dispreţului. Ierarhia romano-catolică se 
compune dintr'un corp rle oameni cari sunt supuşi 
unei puteri ce rezidă în Italia. Această Ierarhie stă-
pâneşte milioanele do oameni sinceri cnri sunt nu-
miţi de Ierarhic ..poporul catolic". Ierarhia se împo-
triveşte în mod energic întrebuinţării .staţiunilor de 
radio spre n radiodifuza adevărurile biblice cari o ex-
pun po ea şi învăţăturile oi mincinoase. SF)re a îm-
piedica pe oameni de a auzi adevărul, pa nu se dă 
înapoi dpjn n i r m n mjjlru^j-irjr/i! Ho rău a r fi. Terar-
h ia j^ ros l i t în mod nublic următoarea acuză : "Jude-
căTorul Butherford atacă Biserica catolică, suceşte 
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învăţăturile ci şi dă ocazife*fa\ură religioasă şi bigo-
lerie". • 

Această acuza este falsă. Ca răspuns la această în-
vinWăţrnr_2:G80.000 dirpersoane din „populatiunea 
catolică" şi altf oameni sinceri au iscălit O petiţiuno 
cerând o dcsbatere publică a învăţăturilor romano-
cătolice, şi ca un înalt funcţionar-al Ierarhiei catolice 
să~~dovedească aceste acuzări şi sa apere învăţăturile 
caTolice. Petiţia "iTToSF publicată pretutindeni în Sta-
tele Unite ale Americei, şi tuturo^ funcţionarilor mai 
înalţi ai Ierarhiei li s'a trimes o copie de pe ea. Deoa-
rece Ierarhiei i-a fost imposibil s^-şi sustie, acuzaţia 
fajsă^jLa primit discuţia publică, prii?. urmare ea re-
fuză să apere învăţăturile catolice. Ea a refuzat peti-
ţia cu dispreţ. A 

Spre folosul milioanelor de oameni cari au iscălit 
petiţia şi a altora care au dorinţa să cunoască adevă-
rul citez aici învăţăturile principale ale bisericii ca-
tolice şi le voi cerceta mai deaproapc. Eu susţin că 
învăţăturile citate în paginile următoare, care sunt 
reprezentate de ofganizaţiunea catolică, nu SunLşpri-
jinite do Piblie, ci sunt bazatd pe t eor in^en^ş t iTEle 
sunt tradiţii omeneşti şi de aceea sunl^Tă]ş£^j»le pri-
II'p'(hi!OR Iii crfntcft R.i P"KU1>CSC proprietatea S-J VI.IŢ.T 
oămenilor. " v 
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PURGATORIU i 
învăţătura despre „purgatoriu" care este învăţată 

de Ierarhia romano-catolică şi pe care au fost îndem-
naţi să o creadă milioane de oameni sinceri, este 
pe sculrt aceasta: ..Când un catolic moare. în realitate 
nu este mort, ci sufletul lui este în stare conştientă în-
tr'un loc 3e pedeapsă trecătoare, în aşa zisul „purga-
toriu". Durata acestei pedepse în „purgatoriu" poate 
fi jprescurtată prin rugăciunile şi jertfele celor vii, ş'c 
in felul acesta i se ajuta, sufletului prins în el". 
~ E u refuz categoric acuzarea că sucesc învăţăturile 
catolice. Eu n'am dorinţa să prezint ceva în mod fals-
^Adevărul este de o importantă, cu mult mai mare de-
caT învăţăturile vreunui om sau ale unni organizatiu-
ni. In ceea ce priveşte „purgatoriul", voiu cita o auto-
ritate catolică recunoscută. „The Catholic Encyclopc-
dia", publicată cu permisiunea de a tipări a arhiepis-
copului din New-York. zice în volumul XTT sub sub-
titlul „purgatoriu" următoarele : 

„I. ÎNVĂŢĂTURA CATOLICĂ. — Purgatoriu (La-
tineşte, purgare, a face curat, a purifica) în armonie 
ni învăţătura rntoliră o?tr> un ]0c smi o stare de pe-
deapsă tempnrară pentru aceia care. trncând din a-
ceastă viaţă în mila lui Dumnezeu, şi.nefiind cu totul 
liberi de păcate re pot fi iertate, n'au expiat îndea-
juns greşelile lor.. Sufletele care se_află acolo pot fi 
ajutate prin rucrăciunilo credincioşilor. şi mni cu sea-
mă prin prinosul col prea sfânt". 

James Cardinal (iibbons o mitoritate catolică hine 
cunoscută, spune următoarele în cartea sa ..Credinţa 
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Părinţilor Noştri", capitolul XVI, Pagina 205, ediţia 
a 78-a : „Biserica catolică învaţă că a f a r ă de un loc 
de chin veşnic pentru cei răi şi un loc de pace veşnică 
pentru drepţi în ceealaltă viată mai există o star* 
mijlocie de pedeapsă temporară sau trecătoare pentru" 
aceia cari în timpul morţii lor mai au mea păcate ce 
pot fi iertate sau mai au de ispăşit pedepse vremel-
nice pentru păcate. Ea mai învaţă că sufletele caro 
sunt în această stare intermediară numită „purgato-
r iu" nu se pot ajuta singure, dar că prin rugăciunile 
credincioşilor de pe pămânTlî~se poate ajuta. Exis-
tenta purgatoriului, fireşte,, implică o dogmă corela-
tivă — folosul rugăciunilor pehtru cei morţi — fiind-
că sufletele cari se află în această stare, mijlocie n ' au ' 
atins încă ţinta călătoriei lor. Ele sunt încă tot exi-
late din cer şi au lipsă de harul divin". 
. Pentru a arăta că Învăţătura despre-„purgatoriu" 
este adevărată, trebue aă se poată dovedi clar că (1) 
/fiecare om ajg_jin suflet_dgpseBTTşi separat de crea-
UirfL_mibilă; (2) că pentru suflet sau creatură, nu 

.există moarte, că numai trupul moare şi suf letuî l ră-
I ieste mai donarte : (3) că cei morţi sunt în stare con-
Şt'ejlliLL(i)__că cejorjlin~^purgatoriu'T~irsţMJoateT a-
j'uta prin sumele d e c a n i ale, prietenilor lo r j ^ jmân-
\teşti pe care le dau pentru rugăciuni şi slujbe. 
^ Bacă învăţătura despre „purgatoriu" esFe falsă, a -
tunci milioane de oameni au fost înşelaţi şi au, fost 
tinuti încătuşaţi prin frică şi au fost îndemnaţi să-şi 
deie banii şi proprietatea în zadar ; şi a fa ră de acea-
sta au fost induşi în eroare î n^eea ce priveşte viaţa 
vecinică. Fie că sunteţi catolic sau nu. ca om sincer 
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ve(i clori,mull să învăţaţi a cunoaşte adevărul. Isus a 
zis: „Adevărul vă va faco. slobozi" (loan 8:32). Dum-
neavoastră întrebaţi: cum not constata eu ce este a-
devărul ? Pot să mă încred în părerile oamenilor ? 
(Nu^jiindcă tojj_ oamenii sunt imperfecţi, si părerea 

y u n u i o m imperfect este fă ră valoare dacă nu este 
snrîjinîtă de fante adevărate ; si de aceeaTstaTscrîs în 
SFatflaT Scriptură : ..Nn vă încrcde'.i în ce i~mai i 

i în fiii oamenilor, în cari nu este a ju tor" (Psalm 
\l46:3). 
' T!HFlia este Cuvântul exprimat al lui Dumnezeu. Cu-

vântul lui Dumnezeu este adevărul. Biblia a fost scri-
să în scopul ca să fie citită şi să fie înţeleasă de toti 
oamenii sinceri de pe pământ la sfârşitul lumii ( l 
Corinteni 10:11). Noi trăim acum la sfârşitul lumii 
(Homani~l5:4). Biblia nVi fost scrisă spre folosul u-
nora puţini care se numesc „preoţime", ci pentru toti 
care iubesc pe Dumnezeu şi care doresc să-l servească, 
după cum a zis apostolul: ...lo&ţă Scriptura este insu-
flată de Dumnezeu şi do folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune, în neprihănire, pen-
truca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit si cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună" Timotei 3:16. 
17). Nimeni n'are de lipsă să roase pe cineva să-i 
interpreteze Biblia deoarece Sfânta Scriptură nu este 
bntărîtă pentru in terpretarea privniă (2 Petru 1:20). 
IN oi c o m p a r ă m faptele m a l e (rnnnsentp adevărate) 
cutexţele Bibliei, şi în felul acesta putem vedea dac.1 
concoardă sau nu : dacă concoardă~sunt adevărate 
Să lăsăm aşa dar ca *Cu vânt ui lui Dumnezeu sa răs-
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pundă la fiecare din tezele pe care le vom considera 
aci. 

Pos_edă_fiecare om un suflet deosebit şi separat de 
corp? NuTTTindcă fiecare creatură vie care se mişcă 
şi respiră este un suflet. Omul este un suflet, însă,el" 
nu are un sunet. „uomnul Dumnezeu a făcut pe om 
din tărma pămintului, i-a suflat în nări suflalre de via-
tă, şi omul s 'a făcut astfel un suflet viu" (Genesa 2:1). 
Trupul şi suflarea de viată, care însufleţeşte orga-
nismul, formează împreună sufletul sau creatura vie. 
Gând omul moare, moare ca suflet, căci aşa a hotă-
rît Dumnezeu (Genesa 2:17). „Căci t&rînă eşti, şi în 
tărînă te vei întoarce" (Genesa 3:19). „înaintea Lui 
se vor pleca toti ceice se "pogoară în tărînă, ceice 
nu pot să-şi^ păstreze viaţa" (Psalm 22:29). 

Este adevărat că trupul moare dar sufletul trăieşte 
mai denarte? Njţ. Prima m i n c i u n ă ^ Diavolului pe 
care a spus-o EveTşî care a fost~scrisă, a fost: „Ho-
tărît, că nu veti muri" (Genesa 3:4) ;' cu alte cuvinte, 
nu există moarte. întrucât Eva a fost amăgită prin a -
cciistă minciună şi Adam s'a unit cu ea în călcare, 
împotriva ambilor a fost rostită sentinţa de moarte 
şi a fost executată asupra lor. Isus a zis din acest 
motiv despre Diavolul că este un mincinos şi un uci-
gaş ( |oan 8:44). Sufletul, adică omul sau creatura 
este aceea care moare, după cum stă scris: „Sufletul 
care păcătuieşte, acela va muri ' ' (Ezechiel 18:4). 

Când cineva a murit, ^sta sufletul dună ac.p.en. îh 
vreun_Joc oarocare în stare conştientă ? Nu. Sufletul 
sau creatura este aceea care este conştieritSTCând un 
om sau xin suflet moare, atunci această creatură nu 
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mai are conştiinţă. Aceasta este dovada biblică incon-
testabilă. „Cei vii. îg^adavăr, măcar -ŞtiîLcajyor mu!ri; 
dar cei morţi nu ştin r imit \ şi nu mai au nicio răs-
plată, fiindcă pînfr pompnirpa li sp nită. Tot ce gă-
seşte mina ta să facă, fă cu toată puterea ta '. Căci, în 
locuinţa, morţilor,~m care~mergi, nu mai este nici 
lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciu-
rieŢ' (Eclesiastul 9:5, 10). Omul mort n i f m a i are 
cugete: "„Suflarea" lor trece, se întorc în pămînt, şi 
în aceea* /.] '"_XLL"r yi l'1 i "" ' i |n lor" (Psalm 146:4). 
,jNu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei 
ce se pogoară în locul tăcerii" (.Psalm 115J.7). 

Ajuta-vor sau folosi-vor prietenului meui din ..pur-
gatoriu" banii, prinoasele şi slujbele pe cari le dau eu 
şi rugăciunile mele sau rugăciunile altuia, şi scurta-
vor ele durata pedepsei lui acolo ? Nu, fiindcă nimeni 
nu se află în „purgatoriu". Prietenii morţi ai Dum-
neavoastră nu s u n t j n „purgatoriu", Ei sunt morţi şi 
in "mormânt, după cum a zis lsus şi aşteaptă învierea 
(IWil5:?8). ~ 

'^Tntre vt,poporul catolic" este lucru ştiut, că se 
strâng, se dau şi se primesc bani pe baza descrierii 
şi susţinerii, că astfel de sume de bani sunt întrebuin-
ţate în legătură cu slujbe şi rugăciuni spre folosul ce-
lor din „purgatoriu". Ca pildă pentru aceasta cităm 
următoarele dintr'o scrisoare publicată de „Părinţii 
Franciscani", datată în Louisvillc, Kentucky, în 21 
Septembrie 1930, şi iscălită de Fr . Anthony. O. M. C. 
Provincial: ..Lista aci alăturată vă dă ocazie de a vă 
îndeplini datoria într'un fhip iubitor şi frumos faţii 
de morţii Dumm-avoasti ă iubiţi, care în închisoarea 
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lor din purgatoriu sunt fără. ajutor şi aşteaptă uşu-
rare, ceea ce nu li se poate aduce decât prin slujbe 
şi rugăciuni... Vă rugăm să luaţi o parte deplină la 
aceasta ca să complectaţi suma pentru purgatoriu pe 
luna Noembrie". 

Acestei scrisori îi este anexat un formular care tre-
bue complectat de dătător, şi pe el stă' scris următoa-
rele : „Sfinţia Voastră şi Stimate Părinte Provincial: 
In aducere de aminte de iubiţii mei, cei vii şi cei 
morţi, şi în mulţumire pentru participarea Dumnea-
voastră zilnică la rugăciunile, slujbele şi faptele bune 
ale Părinţilor Franciscani, vă trimit (sau vă promit) 
prin aceasta, darul meu de S... pentru...- numele în-
şirate mai sus". 

Milioane de oameni sinceri au răspuns la apeluri 
de felul acesta şi au dat mulţi bani spre a ajuta iu-
biţilor lor din purgatoriu, ceea ce înjă^n'a ajutat ni-
mănui nimic. 

CÂND DESCOPERIT ' 
Biblia care este întrebuinţată în general ca Biblia 

catolică este în limba engleză traducere Douay._iâr""~n 
limba germană traducerea Allioli. In aceste Biblii 
purgatoriul nu este amintit deloc. Nicio scriptură nu 
vorbeşte de un suflet în j uirgajorin. Din anuj. 595 până 
în anul 604 după Christos în oficiul de papa al Ierar-
hiei romano-catolice a fost Gregorie, cunoscut ca Gre-
gorie cel Mare. El a fost primul care „a descoperit un 
purgatoriu" şi a lansat ideia că sufletele sunt chinui-
te acolo în purgatoriu. Enciclopedia lui McClintock 
şi Strong. volumul VIII, ediţia 1879, scrie sub titlul 
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„Purgatoriu": „Oricare a r fi părerile unor părinţi 
ai Bisericii despre această chestie, purgatoriul a^fost 
necunoscut în Biserica creştină ca învăţătură in de-
cursul primelor şase sute de ani, şi după cât se pare 
înainte de_secolul al zecelea n'a fost făcut un articol 
de credinfă... Cu ocazia congresului din Bonn al Ve-
chilor Catolici în anul 187") Doellinircr a zis : ..l urga-
toriul ca locul de ardere al pâcaU'lnr y, fost o noţiune 
necunoscută atât în est cât şi în vest până când 1-a 
introdus OreKOrio cel A]are (pa lă din &)•">—OHM-)••• 
Gregorie cel Mare a adăogat ideea unui chiu în foc". 

învăţătura despre ..purgatoriu" este sprijiuUă nu-
mai dejpărgrea şi interpretarea oamenilorTatfică de 
cuvânjul sau părerea oamenilor care au trăit înainte 
d^Taceaita cu sute de ani şi care sunt numiţi; ,păr in-
ţi 'T Autoritatea catolică proeminenţii »'aines "Cardinal 
Gibbons zice despre „purgatoriu" pe pagina 208 a 
cărţii sale citate mai sus : „Aceasta nu este interpre-
tarea mea, ci declaraţia unanimă a părinţilor creşti-
nătăţii". După aceea citează numele unor bărbaţi de 
mai demult din Biserica catolică cari au răspândit a-
ceastă teorie. Cardinal Gibbons citează mai departe 
spre sprijinul teoriei purgatoriului cărţile de rugăciuni 
ale Bisericii şi datinile rabinilor iudei de a se ruga pen-
tru roi morţi. înseamnă însă astfel de autorităţi un 
sprijin adevărat pentru teoria purgatoriului şi impun 
ele respectul acestei teorii ? Kste faptul că unii oa-
meni au învăţat înainte do aceasta cu sute de ani a-
numite lucruri despre „purgatoriu", o dovadă pen-
tru existenţa lui ? I.as' să răspundă Isus cu privire 
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In tradiţiunea astorfel de oameni, f a r i se i i care în 
zilele lui Isus au_format nreotimea şi^au sprijinit în-
vâţăturile~~pe tradiţiune. Ei au zis lui Isus A „Pentru 
CP calcŞjir.cnicii Tăi datina (traditiunea) bătrînilor ? 
Drept răspuns, El (Isus) le-a zis : .."Par voi de ce 
călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei.voa.' • 
strn ?..._§ i a_ti desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu 
în folosul datmei voastre. Făţarnicilor, bine a_prooro-
cit Isnia despre voi, cînd a zis: ..Norodul acesta se 
apropie de Mine cu gura si mă cinsteşte cu buzele, dar 
inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc 
ei, rnvffţnnrl ea învăţături nişte porunci omeneşti" 
CMnlnj 15:1—9). 

Tsus arată aici că învăţăturile oamenilor desfiinţea-
ză Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă 
arcenş concluzie. Atâta timp cât Pavel a .practicat re-
ligia evreiască ş 'a lăsat condus de traditiunea bătrâ-
nilor sau a părinţilor; dar dupăce s'a făcut un urmaş 
nl lui Hhristos Isus, si lepădat religia si tradiţia pă-
rinţilor şi a urmat numai poruncile lui Dumnezeu,-
n<?a cum lo-a învăţat Isus Christns (GalatenLJblO— 
16)^ După aceea Pavel a îndemnat mai cu seamă pe 
toţi creştinii să se ferească de învăţăturile oamenilor 
şi să ţină strict de învăţătura lui Ghristos Isus. „Lua-
ţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o 
amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învă-
ţăturile începătoare ale ^urn i i / ş i nu după Hristos" 
(Coloseni 2:8). 

Teoria despre „arderea în purgatoriu", unde se 
presupune că multe creaturi sufăr în chin. a băgat 
frieă maro în milioane de oameni sinceri şi a îndem-
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nat pe mulţi să-şi procure sume mari din banii lor 
câştigaţi cu greu şi să le dcie pentru facerea de sluj-
be. Ei au făcut aceasta în credinţa de a aduce prin 
aceasta ajutor celor din purgatoriu şi mai târziu să 
aibă chia'r ei înşişi un iolos din aceasta. Astfel de ori 
meni sinceri au fost jefuiţi astfel de averea lor şi au 
fost induşi cu totul în eroare în ceea ce priveşte calea 
snre viafa vegnică. Cine este d» vină si răsnunzător 
pentru învăţătura „purgatoriului ' ' prin care au fost 
înşelaţi atâţia oameni şi sunt înşeJaţi încă ? Sunt 
membrii Ierarhiei romano-catolice şi preoţii cu totul 
vinovaţi pentru aceasta ? .Nu. Ar fi nedrept a af i rma 
că ei poartă toată răspunderea. Cade oare toată răs-
punderea pe părinţii organizaţiunii catolice? Nu, nu 
toată. Taţăl^ şi sprijinitorul minciunii „purgatoriu-
lui" nu este altcineva decât Diavolul însuşi. Diavolul 
a înşelat pe oameni şi i-a făcut să creadă şi să înveţe 
învăţătura purgatoriului. Scopul lui cu aceasta este 
să întoarcă atenţiunea oamenilor dela Iehova Dum-
nezeu în aşteptare, că în cele din u rmă va putea duce 
pe întreaga omenire în peire. Acea creatură nele-
giuită care este numită în Sfânta Scriptură Şarpele 
cel vechiu. Sălân~şi Diavolul este tatăl minciunijor şi 
duşmanul do moarto al lui Dumnezeu şi nTomului. 
Atât Salan cât şi servii lui susţin a fi luminile popo-
rului şi de multe ori se prezintă ca reprezentanţii lui 
Christos, in vreme" Tfe TN~acejaş timp amăgesc şi în-
şeala pe onmeni lesne crezători. In Biblie este scri^ 
cu j n j v i r c la aceasta: ..Oamenii accştia^_sînt nişto 
apostol^jnincinoşi. nişte lucrători înşelători cari sr 
prefac înlipostoli ai lui Hristos. Si nu r.^te de mirare 



17 DEBCOPERIT, 

căci chiar Satan se preface într 'un înger de lumină 
Nn pstp maia_lncrii dar , dară qj slujitorii lui j e p r e -
fa^Jn_DIIJIIQRIALneprihănirii. SfîrşituLioiLjălfLduPă 

| faptele lor" (2 Corinteni 11:13—15). 
"Tn zilele de mai demult bătrânii care s'au numii 

„părinţi" au fost înşelaţi de Diavolul, şi aceşti bă-
trâni sau prpnţj nrhjt^aii trflnsmiş_aHora concluziile 
sau cugetele lor. Aşa, au fost amăgiţi oamenii încon-
tinuu de Diavolul, şi atât preoţimea cât şi milioane de 
oameni au fost induşi în felul acesta în eroare. Marea 
massă a poporului a fost ţinută în neştiinţă în ceea ce 
priveşte Biblia ; dar acum a sosit timpul când dir 
mila lui Dumnezeu lumina luminează mai clar de-
cât oricând înainte.' Pr in îngrijirea lui Iehova Dum-
nezeu toţi oamenii sinceri pot învăţa acum să cunoa-
scă adevărul, şi aşa le va fi posibil să deie devotamen-
tul lor lui Dumnezeu şi împărăţiei sale, şi nu unei 
organizaţiuni omeneşti sau diavoleşti» 

Sprijineşte Biblia catolică teoria că „gp Aptele şufăr 
în purgatoriu în stare conştientă" ? (Nu, nicidecum, 
Un text care este citat spre a sprijini 'teoria purgato-
riului se află în 2 Macabei 12:43—46: (Macabeiijiu 
aparţin Bibliei inspirate, ci apocrifurilor) .,Dupa~a-
ceea el ŢTudal ]e_a poruncit să strângă o dare, două 
mii de drahame de argint, pe care le-a trimes'la Ie-
rusalim pentru jertfă ca să fie oferită pentru păca-
tele celor morţi. Şi el a făcut bine cu aceasta căci 
s'a gândit la înviere. Căci 'dacă n'ar fi speJrat că ce: 
ce-au fost ucişi în felul acesta vor învia, atunci ar fi 
fost în zadar şi o nebunie să se roage pentru cei morţi. 
Dar fiindcă el a cugetat că cei ce mor în bună credin-
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va au ue sperai uucurie şi fericire, a fost o părere 
bună şi sfântă. De aceea s'a rugat el pentru cei morţi 
ca să li se ierte păcatele". Nici textul acesta nu amin-
teşte vreun purgatoriu sau suferinje, ci sprijineşte a-
devărul Sfintei Scripturi că la timpul hotărît al lui 
Dumnezeu „va fi o înviere a color drepţi şi a celor 
nodrop(i" (F;i])tflp Aimstolitar-24:!")). Iată o altă scrip-
tură care dovedeşte definitiv că niciun suflet viu nu 
suferă în vreun loc oarecare numit „purgatoriu". 
„Iată că toate sufletele sînt ale Mele. După cum su-
fletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este 
ni Meu Sufletul care păcătuieşte, acela va muri" (E-
zechiel 18:4, 20). Cuvântul , :suflet" este întrebuinţat 
ca însemnând acelaş lucru ca şi cuvântul creatulră. 
Aş a dovedesc aceasta şi alte scripturi, că creatura, su-
fletul sau omul care moare este mort şi cu totul făra 
conştiinţă. Insă există o sp&Vantă pentru oameni în 
ziua învierii, când Domnul va învia pe cei morţi din 
moarte. 

ÎNVIERE 

Cei morţi se află in mormint, adică ei n'au existen-
tă, şi făgăduinţa lui Dumnezeu pentru ei este că vor 
fi înviaţi din moarte. Moartea de jertfă şi învierea 
lui Isus Christo.s sunt o garanţie pentru faptul că_gei 
morţi vor fi înviaţi. Isus a zis cu privire la aceasta 
„Nu vă miraţi de lucrul acesta ;_pentrucă vine cea 
sul cîînrToti cei din morminte vor mi zi glasul Lui, 9 
vor ieşi a fa ră din ele. Ceice au făcut binele, vor în 
via pentru viaţă ; iar ceice an făcut răul, vor înwl 
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itnntru judecată" (Ioan 5:28, 29). Dacă unii morţi ar 
fi fost în „purgatorîuTTsus ar fi spus lucrul aceSta. 
.,1 nviere" înseamnă a învia iarăşi lă viaţă. Dacă 
creatura sau sufletul sufere în mod conştient în „pur-
gatoriu", atunci"ar trebui să fie viu ; msă în acşst, 
caz n 'ar putea să fie înviere fiindcăJb 
nn poate fi înviată. învăţătura despre „purgatoriu" 
desfiinţează Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sta-
rea morţilor. întrucât acea învăţătură se sprijineşte 
pe tradiţiile oamenilor, chiar şi numai faptul acesta 
dovedeşte că teoria purgatoriului este o invenţiune a 
Diavolului întrebuinţată în scopul de a înşela pe oa-
meni şi de ai ţine în neştiinţă despre scopul lui Dum-
nezeu de a învia pe cei morţi. 

IERTAREA PĂCATELOR 

IHipă iimkiătura catolică biserica este formată din 
aleasa organizată, numită „Ierarhie.", şi toţi catolicii 
în afară de Ierarhie sunt copiii bisericii'si sunt "nu-
miţi de obiceiu „poporul catolic" ; de aceea biserica, 
sau preoţii bisericii pot să ierte păcate. Cardinal Gib-
bons zice cu privire la aceasta : „Şi biserica, având 
puterea să deie laoparte piedeca mai jna re , şi anume 
păcatul, are puterea să deie laoparte şi piedeca mai 
mică, care este pedeapsa vremelnică datorită păcatu-
lui" {„Credinţa Părinţilor iNaştri", pagina 305). 

Această connlnzie sau doctrină este absolut contra -
ra învăţăturii Bibliei- Numai Dumnezeu poate ierta 
piicate prin meritul jertfei lui Christos Isus. Cu pri-
vire la sângele său propriu îsus a zis : „CăcTăcesta 
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este stngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care 
se varsă pentru mulli, spre iertarea păcatelor'' (Ma-
tei 2J3:28). Sângele vieţii Iui Christos Isus care a fost 
vărsat pe Golgota a procurat baza pentru iertarea pă-
catelor. Niciun preot şi niciun grup de preoţi n'arc 
putere să jprtp păcatele. Şi nicio organizaţiune de pe 
pământ n'are puterea aceasta. „Sîngele lui Isus Hris-
tos, Fiul lui [Dumnezeul, nej^nrăleştejle orice păcat'" 
(1 Ioan 1:7). „Dacă cineva a păcătuit, avemTaTTatăl 
un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. F.1 este 
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre" (1 Ioan 
2:1, 2). ApostofunVtru a zis cu autoritate: .Isu^ 
ne-n. poruncit să propovăduim norodului, şi să măr-
turisim ră a fost rînrluît dn Dumnezeu. Judecăto-
rul celor vii şi al cclor morţi. Toţi proorocii mărturi-
sesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin 
NumoTe Lui, iertarea păcatelor" (Faptele Apostolilor 
10:42, 43). 
I „Jer t fa" (aşa zţsă a) slujbei este o jertfă fără sân-
ge şi prin urmare fără efect. Dumneavoastră vă daţi 
banii despre care se susţine că sunt un „dar de jertfă' ' 
pentru iubiţii Dumneavoastră din „purgatoriu"', şi. pe 
baza acestei susţineri şi a darului, se far rugăciuni 
pentru suflotnlo din "purgatoriu". Inşă_aw--ţ(L_riigă-
ciiiiii nu sunt de niciun folos pentrucă nu există ni-
ciun suflet în ..pureatoriu", şi a fară de aceasta nici 
slujba n'ar -folosi la nimic, fiindcă estp o jerifiLJără 
său^n : despre aceasta stă scris în Biblie : „Căci viaţa 
trupiijui este în sânjp. Vi l-am dat ca să-1 puneţi pe 
a 1 Ini- 7n sj^sln jp.-i.gră fin igpăqirf» pnntrn suflotplo von -
stro. căci prin viaţa din ol face şînyelo ispăşire" (Le-
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viticul 17:11). „Şi fără vărsare 'de strige,.nu este ier-
tare!l (Evrei 9:22). 

Obiceiul de a rosti rugăciuni pentru sufletele des-
pre care se presupune că sunt în „purga toriuvLggteJ3 
datină religioasă care a fost transmisă de generaţiu*-
nile din trecut, bg.zându-şp pp frarliţinnq . ^ j r i j ppCi i -
vântul lui Dumnezeu. Această învăţătură estoZIalsă 
nentrucă desfiinţează Cuvântul lui Dumnezeu. Indi-
ferent de timpul când şi prin cine_a fost introdusă 
această-învăţătură, ea es temincinoasa. înşelătoare, 
induce în eroare si lucrează'spre paguba omenirii. Ea 
face ca oameni sinceri să fie încătuşaţi de o organi-
zatiune pământească şi să fie jefuiţi de libertatea lor. 
Prin nceasta i se iau poporului într 'un chin snejusti-
fica t şi nepotrivit banii câştigaţi cu amar, deşi nu pri-
meşte nimic în schimb şi pr in aceasta i se aduce pa-
eubă lui şi proprietăţii sale. l)ar înainte de toate a-
censtă învăţătură acopere dinaintea oamenilor ade-
vărul important despre îngrijirea lui Dumnezeu pen-
tru omenire prin care poate dobândi viată veşnică. 
Pin acest motiv învăţă!ura desplre purgatoriu" pri-
mejduieşte viaţa vecinică a oamenilor. 

îngrijirea tui Dumnezeu este următoarea: Prin pă-
catul lui Adam toti oamenii an moşte in ţ jnoar tea ; 
Chrisţos Isus. prin vărsarea sângelui vieţii sale, a ga-
rantat răscumpărarea omului de pacat şi moarte ; fie-
care care crede în Cuvântul lui Dumnezeu şi în Chris. 
tosj.sns, si sn fipvotează. Ini l>nrrmprnţ^i hii Chrisţos 
şi rămâne credincios în aceasta, are făgăduinţa lui 
l]tnnnP7,eu a învieri 1a .viaţă^Q alta^câHTpe care să 
poată primi omul viată nu există (Faptele Apostoli-
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for 4:12). Diavolul ştie bine că dacă oamenii ar merse 
pe o altă cale decât cea arătată de Domnul, aceasta 
a r însemna pentru ei moartea veşnica. De aceea in-
ventează Diavolul invăjături înşelătoare şi face pe oa-
nieiaj_sa_le pne în practicjMJontruca să ascundă în fe-
lul acesta adevărul dinaintea semenilor lor. Dc aceea 
trebue să vă hotărîti dacă_voiti să urmaţi tradiliiinile 
omeneşti care vin dela Diavolul şi să trageţi consecin-
ţele. sau dacă voiţi să credeţi în Dumnezeu si Chris-
tos Isus şi să găsiţi viaţa vecinică în fericire. 

Pentruce refuză, oare Ierarhia romano-catolică să 
discute in mod public o chestie atât de importantă cum 
este cea a „purgatoriului^ ? Dacă teoria purgatoriu-
lui este adevărată, atunci Ierarhia ar trebui,să aibă 
dorinţa ca liecare să o cunoască, şî  ar trebui să se ia 
toate măsurile posibile ca toţi oamenii să cunoască a-
ceastă învăţătură. Dar dacă teoria ei despre purgato-
riu este falsă, atunci Ierarhia a r trebui să aibă do-
rinţa ca oamenii să înveţe să cunoască adevărul aşa 
cum este scris în Biblie. Christos Isus este lumina lu-
mii şi el luminează omenirea. El a învăţat numai po-
runcile lui lehova Dumnezeu. Christos a venit acum 
la judecată, şi de aceea luminează acum spre folosul 
poporului mai multă lumină asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Dogma falsă despre ..purgatoriu" este des-
coperită şi dată pe faţă de adevăr, pentrucă în mod 
vădit a sosit timpul lui Dumnezeu când toate lucruri-
le ascunse trobuesc scoase la iveală. Lumina mustră 
pe această învăţătură diavolească, şi oamenilor li se 
dă posibilitatea să afle adevărul despre ca. „Dar toate 
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aceste lucruri, când sînt osândite de lumină., sînt date 
la iyeaIă~Ţpentruc& ceea ce scoatejotul la iveală^ este 
luiulpa77 (Efeseni 5:ţ3V 

SUPREMAŢIE 

Ierarhia romano-catolică învaţă că Domnul nostru 
Christos Isus a încredinţat lui Petru locul suprema-
ţiei spirituale în biserca lui, şi că această supremaţie 
a aparţinut de atunci încoace totdeauna papilor din 
Roma. Aceasta este o altă concluzie hulitoare şi gre-
ş i t ă , c a r e nu este sprij inită deloc de Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi prin care toţi oamenii sinceri sunt in-
duşi în eroare spre paguba lor. , 

Ca dovadă că eu nu prezint în chip fals învăţătura 
catolică, citez următoarele dela Cardinal Gibbons: 
..Biserica catolică învaţă a fară de aceasta că Domnul 
nostru a dat Sfântului P e t r u primul loc de onoare şi 
jurisdicţiune în guvernul Bisericii sale întregi, şi că 
aceeaş supremaţie spirituală a rezidat totdeauna în 
papii sau episcopii din Roma, ca fiind urmaşii Sfân-
tului Petru. P r in urmare pentru a fi urmaşi adevă-
raţi ai lui Christos, toţi creştinii, atât între preoţi cât 
şi între laici, trebue să fie în comunitate cu sfântul 
scaun al Romei, unde Petru guvernează în persoana 
urmaşului său" („Credinţa Părinţilor Noştri", pagi-
na 92). 

Ţineţi totdeauna în minte provocarea insultătoare 
a Diavolului faţă. de Iehova şi atunci veţi recunoaşte 
cu atât mai clar motivul pentru răspândirea anumi-
tor învăţături false. Diavolul a declaraLJn mod lău-
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du ros că el poate face pe toii oamenii să se întoarcă 
dela Dumnezeu şi să-I blasteme în faţă ( I o v J I ^ ^ P i n 
acel timpLpănă astăzi, Diavol::! a întrebuinţat diferi-
temijloaoii ca să-şi realizeze provocarea lăudăroasă. 
Diavolul este un duşman viclean care se serveşte de 
înşelăciune şi amaglre spre aşi a d u c e j a îndeplinire 
planurile rele. Mijlocul principal întrebuinţat^de Dia-
volul pentru aşi realiza scopul este religia şi învăţă-
tura doctrinelor religioase, care a i i o aparenţă de a-
devăr însă de fapt sunt înşelătoare. Doctrina supre-
maţiei, după cum s'a amintit mai sus, nu este numai 
falsă,~ci ea a înşelat pe mulţi oameni şi i-a făcut să 
devma in mod. inconştient instrumentele Diavolului 
Las' să examinajn acum fără prejudecată învăţătura 
Iespre supremaţia lui Petru şi a papilor" în lumina 
Bibliei. 

Nil__există îD Sfânta Scriptură nici-o dovadă bi-
blică că Domnul i-a încredinţat lui Petru oficiul su-
premaţiei în biserică, si nici că Petru a avut vreodată 
vreun urmaş. Textele doveditoare citate în sprijinul 
acestei învăţături sunt Matei 16:17—19, cu deosebire 
partea aceasta: „Pe această piatră [după alte tradu-
cer i : stânca] voi zidi BisericaJMea". Mai întâiu este 
de importanţă de a afla ce se înţelege sub această 
„stâncă", şi după aceea se poate constata ce înseam-
nă clădirea zidită pe ea. A'şa se vede că Isus a între-
buinţat cuvântul „piatră" sau „stâncă" TrTmod sim-
bolic. 

Iehova Dumnezeu este numit în Biblie în mod sim-
bolic Stâncă cea mare fiindcă el este Fiinţă eternă şi 
neschimbătoare din vecinicie în vecinicie. (Psalm 
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00:2). Biblia zice despre Iehova „El este Stânca ; lu-
rrarile Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sint 
drepte; el este un Dumnezeu credincios şi fără ne-
dreptate, el este drept şi curat" (Deţiternnnmii l 32:4): 
Iehova Dumnezeu este „Stînca mintuirii" (Deutoro-
noinul 32:15). jNimeni nu este sfint ca Domnul; nu 
este altul a fa ră de Tine; nu este stîncă aşa ca Dum-
nezeul nostru" (1 Samuel 2:2). „Da, numai în Dum-
nezeu mi se încrecTe sufletul; dela El îmi vine ajuto-
rul. Da. El este Stânca şi Ajutorul meu" (Psalm 
02:1, 2). 

Când Dumnezeu a alungat pe om din Eden pentru-
că a cedat amăgirii Diavolului, Dumnezeu şi-a dat 
cuvântul pă va rţ&gtft o sămânţă pe care o va între-
buinţa spre a nimici pe Satan ş^ pe organizatiunea 
lui. Mai târziu Dumnezeu a făcut lui Ayraam făgă-
duinţa că va face să vină prin această sămânţă bine-
c.nvântn rea tuturor oamenilor ascultători (Geneza 
••Mm • -I9-3 ; 92-17, Acea sămânţă făgăduită este 
Christos Messia (Galateni 3:lfi—-29). Christos, să-
mânţa, este funcţionarul principal al lui Iehova si 
acela pe care Iehova îl întrebuinţează ca să răscum-
pere pe neamul omenesc şi să justifice numele lui. 
Acea sămânţă este'numită în Sfânta Scriptură de a -
semenea „stâncă" sau ..piatră". El este Regele uns 
al lui Iehova. In profeţia lui Daniel Dumnezeu anun-
ţa dinainte că va lua din organizaţiunea sa univer-
snIu < pe care o asoamânX~cîTun munte marc) o ..pia-
tră' ' sau „stâncă" şi cu ajutorul acestei pietre va ni-
mici statuia sau clnpuFdiavoIesc, care reprezintă or-
pnnTznţjunpn Dinvnlnlni ; nţâTţTpparflP că „piatra" 
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va face un „munte mare", un simbol al împărăţiei, 
şi va umplea tot pământul. Acea „piatră" sau ;,stân-
că" este Christos Messia, acela pe care Iehova Dum-
nezeu îl face Rege peste toate naţiunile pământului şi 
despre care este scris : „Dar în vremea acestor împă-
raţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, cave 
nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece supt 
stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărîma ş j x a nimici 
toate acele împărăţii, şi ea însăş va dăinui vecinic" 
(Daniel 2:29—45). 

Organizatiuneâ principală a lui Iehova este împă-
răţia sa sub Christos Isus şi este numită „Sion" ; şi 
Christos Isus este capul şi piatra fundamentală a Sio-
nului despre care stă scris : „De aceea, aşa vorbeşte 
Domnul. Dumnezeu : , Jată . nun ca temelie în Si^n o 
piatră, o pia t ră încercata, o piatră de preţ, piatră din 
capu^unghiului. temelie puternică: cel ce crede, nu 
se va grăbi" (Tsaja 98-lfiV Această „stâncă" sau 
,.piatră/'. Cir ist os Messia. este acela pe care repre-
zentanţii religiei lumeşti l-au lepădat, şi au emis în-
văţături contrare lui ; şi de aceea este scris : ..Piatra 
r>e care ^.u lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în 
\tpul unghiului clădirii" (Psalm 118:22). Tehova men-
ţionează din nou prin profetul său r<e Messia ca o ..pia-
tră" pe care-şi zideşte clădirea : ..Ascultă da-r, Iosua. 
mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, cari stau îna-
intea ta — căcj_aceştia_jiUiii nişte oameni cari vor 
sluji ca semne. — Tată, voi aduce pe Robuf Meu, 0 -
DRASLA. Căci iată piatra aceasta pe care am pus-o 
înaintea lui Iosua. numai spre piatra aceasta Sunt 
îndreptati şaptn~ochi: iată. Eu însumi voi sfipa ^ trp-
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luiie săpat pe ea. zice jjomnui oştirilor ; şi într 'o sin-
gur îL 
har ia 3:8. 9). In profeţia Iui Isaia puternicul Messia 
este numit atât „stâncă" cât Si „piatră" : „O piatră 
de poticnire" şi „o stâncă de păcătnirp." fTsaia S:147. 
A t e s t a dovede^re ca cuvintele „piatră" şi „stâncă" au 
acelaş înţeles şi sunt întrebuinţate în mod simbolic. 
Apostolul aplică în mod hotărît numirile „p ia t ră" . ş i 
„stâncă" asupra lui Christos Isus : „După cum este 
scris : ' Ia tă că pun în Sion o Piat ră de poticniire, şi o 
stâncă de cădere: si cine crede în Elf nu va fi dat de 
ruşine'" (Romani 9:33). • 

Ga iudeu Petru a cunoscut cuprinsul profeţiilor 
despre viitorul Messia, Stânca. In împlinirea făgă-
duinţei lui Iehova întreg Izraelul a aşteptat atunci 
venirea lui Messia. Numele Messia şi Christos înseam-
nă acelaş lucru, şi anume unsul şi reprezentantul 
principal al lui Iehova. AjadreL^fost_miuLdintre iu-
deii cu Jhrica lui Dumnezeu, şi când a văzut pe Isus 
s'a exprimat în felul uîrmător: „Noi am găsit pe 
Messia (care, tălmăcit însemnează Christos)" (Ioan 
1 :TD. Când Isus a văzut pe Petru, i-a zis : „Tu eşti 
Si inon. fiul lui lona ;- tu j . e vei chema Chifa', (care, 
tălmăcit. însemnează Petrn to p ia t ră^ după alte tra-
ducerii)" TToan 1:42). Petru s'a făcut apoi un ucenic 
al lui Tsus. 
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STÂNGA IDENTIFICATA 

Fariseii, preoţimea acelui timp. au practicat reli-
gia evreiască .şi au încercat neîncetat să pr indă pe 
isus. Ei au fost făţarnici şi au susţinut a «reprezenta 
pe Dumnezeu, însă, după cum Ie-a zis Isus, au repre-
zentat pe Diavolul (Ioan 8:44). Isus a îndemnat pe 
ucenicii lui să se ferească de învăţăturile acestor preoţi 
religioşi. După aceea Isus. adresându-se ucenicilor 
lui, a zis : 'Cine zic oamenii că sunt Eu '?' Ei au răs-
puns : 'linul din prooroci'. Apoi Isus le-a zis : „Dar 
voi, cine ziceţi că sunt?" Isus nu spusese Iudeilor că 
este Messia. Petru a răspuns : Tu eşti Ciuri.stosul î<e-
vreesle) Messia ; unsul luî~Dumnezeu], Fiul D u m n e -
zeului celui viu" f Matei 1 C>: 13-10). Aşa a fost identi-
ficat Isus ca Stânca sau Piatra despre care au scris 
profeţii. 

Isus numise mai înainte pe Petru. după cum s a a-
mintit mai sus, C|u[a. ceeace de asemenea înseamnă 
o piatră. Când l^ t ru a dat răspunsul citat mai sus. 
Isus s'a adresat lui Petru şi a zis : ..Ferice de tine, 
Simone. fini lnj luna : fimdcă nn carnen^sj^sângele 
ti-a descoperit lucrul ncesl.i. ci Tatăl Meu rare este în 
cernri. Si Eu îţi spun : tu eşti Petru, şi pe această 
piatră (stâncă: du[)ă alte traducerii voi zidi Biserica 
MeTTTsjjioi'ţile Locuinţei morţilor nu o vor birui" (Ma-
ti'iTiTiTr. 18). Cuvintele pe care le-a inlroliuTnţat Isus 
nici a ra tă ca prin cuvântul ..piatră" nu s'a referit In 
Petru, pe rare va fi zidită biserica lui. Pentruce să în-
trebuinţeze Isus cuvintele ..şi eu" ducă piatra se r»-
| I m P e t r u •-' (Jjiyiht f*le in^e;imn;1 f j j r â ^ j ^ j d ^ i ^ 
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măto.urcle : 'Petru, Tatăl meu din cor ţi-a descoperit 
că cu sunt Pia t ra sau Stânca, Gliristos Messia, pe 
care 1-a anunţat Tatăl meu prin profeţii lui ; şi nu-
rfiele tău înseamnă o piatră ; pe această stâncă (pe el, 
pe unsul lui Dumnezeu şi pe însărcinatul lui Iehova), 
vreau să-mi clădesc biserica'. 

Având în vedere profeţiile repetate ale lui Iehova că 
Messia, Chrisţos, este Piat ra Fundamentală sau Stân-
ca. împărăţiei sale, cum poate socoti cineva în mod se-
rios că Isus a încercat să schimbe scopul anunţat al 
lui Iehova şi să întrebuinţeze pe Petru ca temelia bi-
sericii sale. contrar scopului exprimat al lui Dumne-
zeu ? 0 astfel de concluzie după care un altul trebue 
să înlocuiască pe Regele uns al lui Iehova. nu este 
numai cu totul iraţională, ci şi hulitoare de Dumne-
zeu. Este_o cursă vicleană a .Diavolului de a întoarce 
atenţiunea oamenilor dela marele Creator asupra 
creaturii, şi dp a. întuneca astfel sconul_Cn3a.oru.ui. 

Apostolul a identificat în mod definitiv pe "CHrîstos 
Isus ca Stânca, a cărui tip a fost Moise. când a scris : 
..Şi toti au băut aceeaş băutură duhovniceasca -pen-
trucă beau dinţi;'o stâncă duho\mcească ce venea du-
pă e i ; şi stânca ata Chrisţos" (1 Corinteni 10:4). isus 
Chrisţos este marele Executor şi Constructor al lui 
Tehova. El şi-a clădit biserica a cărei Cap şi l 'iatră 
Fundamentală este Chrisţos Isus (Isaia_2âilt5). Lip-
seşte orice dovadă că biserica este zfdită pe Petru, dar 
tonte dovezile arată că bişerica este zidită pe. .Cliristos 
Tsus. Piberica este templul lui Dumnezeu şi casa spi-
rituală. dimă cum stă scris în Diblie : ,TVoi sunteţi 
Tem pilii Ini f)nmnp*eu" M Corintpni 3 :16: 2 Cor in -
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Icni 6;16). „Pia t ra din capul unghiului fiind Isus 
Christos. in El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi 
voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fi|i un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul" (Efeseni 2:20-22). 

Fiecare care devine un membru al organ izaţiun ii 
templului lui fehova. a cărei cap şi temelie este Isus, 
este arătat în mod simbolic ca o „piatră", aşa cum a 
numit Isus si DO Petru. Mărturia lui Petru însuşi, 
scrisă nrin insniraţiune. arată în mod cu totul hotă-
rit că Isus cu cuvântul „piatră" nu s'a referit la Petru 
ca primul, p ia t ra pe care este clădită biserica. Apos-
tolul zice : ..Şi voit ca niste nietre viiT sunteţi zidiţi ea 
să fiţi o casă duhovniceaşi-î. o preoţie sfântă, şi să 
aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
fsus fîhristos. f îăe | este scris în Scriptură : ' la tă că 
pnn în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, 
scumpă; si cine se încrede în El, nu va fi dat de ru-
ş ine" (I l'eiru 2;fj 0). Petru arată aici pe fsus Chri-
stos ca Pia t ra Fundamentală a clădirii. Acei creştini 
I>retinşi cari an omis o leone contrar ă. a s e i n ă nu to a re 
celei a Ierarhiei romano-cafnlică, sunt. după cuvin-
tele Sfintei Scripturi, neascultători Şi s'au lovit de 
niiristos Piatra, după nun zice Petru (I Poţrn 2:7. 8). 

IJHMAŞl 

\|uvj)(ilnl P..| rn n 'n r"st nu-i(u1fii:i n n pn[>n Petru 
n'.i avut nieiudală im urmaş. Din aceste două_jnotive 
' i i ''iun oiu nu poatu-primi ofi c i y j d e papii .fiu fl.|U'ft))n -
rea Iui Dumne/.eii. după 'Mini susţin" Ierarhia roma-
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no-catolică. învăţătura Bisericii roraano-catolice cu 
privire la papa este explicată în literatura ei proprie 
ca următoarea: „Papă — Titlul de papă, întrebuinţat 
mai do mult într'o măsură cu mult mai mare 'ca a-
stăzi. arată acum numai pe episcopul din Roma ; şi 
în virtutea pozitiunii sale de urmaş al Sfântului Pe-
tru osie preotul principal al întregii biserici, repre-
zentantul lui Christos pc pământ" („The Catholic En-
cyclopedia", volumul XII). 

„Succesiune apostolică. — PRETENŢIUNEA RO-
MEI. — Principiul care este la baza pretentiunii Ro-
mei ppfe cuprins în ideia de succesiune. 'A succede' 
înseamnă a fi urmaşul, cu deosebire moştenitorul al-
tuia. sau a ocupa o pozitiune oficială imediat după 
neom. aşa după cum Victoria a urmat după William 
ÎII TV-loa. Aşa urmează acum papii romano-catolici în 
pozitiunea lor imediat după Sfântul Petru şi admini-
strează oficiul s ă u ; ei sunt prin urmare succesorii 
săi. Noi trobim să dovedim (a) că Petru a venit la 
Roma şi acolo şi-a sfârşit pontificăfuIŢ (b) că episco-
prpfîTTTUotna care au venit după ol au 'ocupat pozi-
lîTTnpă lui oficială in biserică" („The (Jatholic Ency-
clo|>dia". volumul I). 

Nj^rxistă absolut nici-o dovadă istorică că Petru a 
venit vreodată la Roma. Dar chiar Şi dacă ar fi mers 
In Roma, acosta n 'ar fi o dovadă pentru primatul său 
sau pentru aceea că papii sunt urmaşii lui. Scriptu-
rile caro sunt citate de Ierarhia romano-catolică în 
sprijinul susţinerii oi se găsesc în Matei 16:10 şj Toan 
2I:I.">:17. In^q aiciuna din aceste sorinturMiu spri-
iinosc di'loc conc.luzia Ierarhiei. 
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C H E I 
Işus a zis lui Petru : „Iti voi da. cheile împărăţiei 

cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în 
cerur i şi orice vei deslega pe pământ, va fi deslegat 
în ceruri" (Matei 10:19). Această scriptură nu în-
seamnă de loc că Petru a fost pus mai presus de cei-
lalţi apostoli. Pavel adresâadu-se Corintenilor zice 
despre sine însuşi : „Ci^jipcQiesc căJuajnimic nu sunt 
în_urma e e l n r mai de frunte apostoli" (2 Corinteni 
11:5: Noul Testament, traducere nouă după textul 
original). Dar dacă a existat într 'adevăr o deosebire. 
Pavel a avut o răspund ore mai ma're decât ceilalţi fi-
indcă a fost făcut apostol deosebit al neamurilor, ales 
şi însărcinat do Domnul în acest scop (Rjjmnni 11:13). 
EI a scris sub conducerea Domnului cea mai mare 
parte a învăţăturii pe seama bisericii sau adunării. 
Prin cuvintele lui fsus adresate lui Petru cu privire 
Ia „cheile împărăţiei cerurilor" i s'a împărţit lui Pe-
tru îndeplinirea unei datorii deosebite, şi dupăce Pe-
tru a făcut acel lucru, n'a putut fi făcut din nou nici 
de el şi nici do un altul. 

Cuvântul ..ehei". a;;a. cum este întrebuinţat în Sfân-
ta Scriptură, arată privilegiul deschiderii, descope-
ririi şi facerii de cunoscut a anumitor adevăruri des-
pre împărăţia cerurilor. Istis declară că aceasta este 
însemnarea adevărată a cuvântului întrebuinţat, aici. 
A fost datoria preoţilor iudei să facă cunoscut popo-
rului cuprinsul Sfintei Scripturi. Tn locul poruncilor 
Iui Dumnezeu acea preoţime a pus învăţăturile oame-
nilor. si de aceeq le-a zis Isns : ..Aţi luăVTIioia cu-
nuştinţii" (Lura 11:52: trad. Nitzukscu). 
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I-a plăcut lui Dnmnezeu^şă reţie cunoştinţa despre 
împărăţia cerurilor şj_şăj>ţie[ ascunsă pâuă la veni-
rea lui Christos Isus, după cum este scris : „Taina 
[împărăţiei cerurilor! ţ inută ascunsă din vecinicii şi 
în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui'* 
(Coloseni 1:26, 27). Sfinţii, apostolii, au fost aceia că-
rora le-a descoperit Domnul faptul că împărăţ ia ce-
rurilor se compune din Christos Isus, Capul şi Stân-
ca fundamentală principală, împreună cu cei 144.000 
de membrii ai corpului său (Efesni 1:20-23 -t Apo-
calips 7:4). Domnul nostru a descoperit aceasta uce-
nicilor lui numai după înălţarea sa la cer. Dupăce au 
primit la Rusalii spiritul sfânt, ej^au început să înţe-
leagă aceasta. înainte de acel timp chiar şi apostolii au 
aşteptat că Domnul va întemeia o împărăţie numai 
cu poporul Izrael. înainte de înălţarea sa la cer 
Christos a fost cu ucenicii s ă i : ,.Deci apostolii, pe 
când f»rau strânşi laolaltă, L-au în t reba t : 'Doamne, 
in vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou împă-
răţia lui Izrael ?' ElTe^a răspuns ; 'Nu es te t reaba 
voastră sa ştiţi vremurile sau soroacele ; pe acestea 
Tatal le-a păstrat supt stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi 
0 putere. când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim. în toată ludea. în 
Sa măria, şi până la marginile pământului"! (Faptele 
Apostolilor 1:6-8). 

Isus a întrebuinţat cuvântul ..chei" la plural, prin 
coence arată că a înţeles mai mult decât o cheie. Du-
păce Petru a primit la Rusalii darul spiritului sfânt, 
1 s'a permis din mila Domnului să întrebuinţeze una 
din aceste clici, prin faptul că a dgschis şi a făcut QU" 
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noscut scopul lui Dumnezeu do a alege din Iudei pe 
unii care vor fi făcuţi membrii._aL împărăţiei cerului. 
Evanghelia lui Christos Isus a fost propovăduită timp 
de trei ani dfl 7.|)P n imini Evre i lor , şi Domnul a ales 
din Iudei o rămăşiţă (Romani 11:1-5). La sfârşitul 
acelui timp Domnul a dat Ini Petru cecalaltă ^.heie" 
prin care a deschis şi a făcut cunoscut celor ce n'au 
fost Evrei că Dumnezeu va alege pe unii dintre ei ca re 
vor fi făcuţi membri aFimparăţ ie i ccrurilor.~~ftcoasta 
este explicat amănunţit în capitolul al zecelea al Fap-
telor Apostolilor. 

Corneliu. un păgân, s'a rugat şi a căutat să cu-
noască pe Domnul, şi Domnul 1-a trimis la Petru. Cor-
neliu a povestit după aceea lui Petru despre o vede-
nie şi un mesaj pe care le-a primit dela Domnul. Pâ-
nă la acel timp Petru n'a cunoscut însemnarea cheii 
a doua pe care i-a dat-o Domnul; acum însă Domnul 
i-a limpezit lucrul acesta şi i-r. arătat că evanghelia 
trebue să meargă tot aşa la păgâni ca şi la Evrei : 
„Atunci Petru a început să vorbească, şi a zis: Tn 
adevăr, văd că Dumnezeu nu 5te părtinitor, ci că în 
orice neam. cine se lotno de El. şi trăieşte în neprihă-
nire este primit de EI" (Faptele Apostolilor l£k33. 3">). 

Aşa. a fost deschis atunci privilegiul împărăţiei co-
rului păgânilor tot aşa ca şi Iudeilor. P"tru a co-
municat mai târziu lucrul acesta celorlalţi .ucenici 
când le-a povestit în Ierusalim că Dumnezeu ţi-a 
aruncat privirile şi peste neamuri ca să alea că 'lin 
mijlocul lor un popor pentru numele lui 'Faptele 
Apostolilor JjLLl). Amândouă cheile nu fost între-
buinţate atunci de Petru ca să. deschidă şi să fără 



35 DEBCOPERIT, 

cunoscut altora taina împărăţiei cerurilor, şi anume 
că Dumnezeu va lua o „rămăşiţă" din Evtrei şi pe unii 
clin păgâni care vor forma împreună împărăţ ia ce-
rească_sau biserica. Intirebuintarea_„cheilor" prin Pe-
tru, aşa după cum a fost însărcinat, a fost prin acea-
sta îndeplinită. Şi este imposibil ~ca un altul să poată 
urma Iui Petru într 'un luaru care este deja terminat. 
Aceasta dovedeşte definitiv că Petru n'a avut uirmaşi. 

Ce se înţelege însă sub cuvintele lui Isus adresate 
lui Petru : „Orice vei lega pe pământ, va fi Jegat în 
coruri, si orice vei deslega pe pământ, va fi deslegat 
în ceruri" ? InţelegereaTclară şi neîndoelnică a ace-
stor cuvinte este că Isus a făgăduit că va confirma 
faptele lui Petru în întrebuinţarea cheilor, şi că le-a 
confirmat şi le-a aprobat pe deplin. Q astfel de j :on-
firmare a fost absolut necesară deoarece Petru n 'a 
piitut sa lucreze numai pe baza «autorităţii dela Dom-
nîTT. Aceste cuvinte fiind rostite in legătură cu cheile 
a ra tă că Domnul a fost dispus să aprobe'ce va face 
Petru cu clioile, dar nu ce va face în legătură cu alte 
lucruri. 

Este cu totul iraţional de a conchide că însărcina-
rea dată lui Petiru a însemnat că el trebue să aibă 
un n'rma.s nenwtuu. şi că orice leagă sau desleagă 
acest urmaş ne pământ, fie bine, rău saii fără impor-
tantă, va fi confiirmat de Domnul. In aceasta se des-
cojjgre din nmi unul dintre acele sconuri înşelătoare 
alt» lui Sat au de a face pe oameniLjinccri să creadă 
r-iî IVlrn a primit o însărcinare şi împuternicire ne-
mărginită, şi a re urmaşi care în acelaş chip au o în-
: :ârr imr" şi puteri» nemărginită. Prin această intrigă 
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înşelătoare a lui Saln a oamenii au fost îndemnaţi să 
deie omagiu şi devotament şi onoare unor oameni im-
perfecţi, ceeace este contrar Cuvântului Atotputerni-
cului Dumnezeu. Necesitatea unui urmaş al luj Petru 
tui s'a arătat niciodată, Şi nici nit există nici-o dova-
dă că Petru a avut vreodată un urmaş. 

Celălalt text biblic citat în sprijinul ,.suprema-
ţiei" lui Fetru şi ;i pretinşilor lui urmaşi se află în 
loaji 21 :lf)—il^. In timpul crucificării Petru s'a le-
pădat do Domnul si el a aluncat~aşa dar prin in-
fluen[ă~luî""Sa(nn (Ionii 18:15-17 ; Luca 22.:', 1, 32). 
Isus avertizase pe Petru Şi îi zisese : ,.Dupace te vei 
intp.-i.rcp [])«> cnIon cea dreaptă! la Dumnezeu, să întă-
reşti pe fraţii tăi" (Luca 22:3LV"ln_Ioaii :UTnŢl7 
fsus a adresat aproape aceleaşi cuvinte lui Petru. 

Când Isus după mvierea sa a apărut înaintea lui 
Petru, i-a pus întrebarea : „Mă iubeşti ?" A iubLIn-
seamnăji_fi_dc votat pe deplin şi (lezinP'resnt'Domnu-
lui în ascultare de poruncile sale, despre ceeace a 
vorbit Isus în_a_H loc ( loan 14:10 : 15:10). Faptul că 
1 siis^a pus de trei ori a c c n ş întrebare dovedeşte ce 
miiIt ăT^o i r ş a jiocomaiid.' lui Petru importanta iu-

1 hirii sau a ascultării dc/inlorcsate. Petru 'fi-a decla-
' rat iubirea pentru Domnul, şi Isus a răspuns apoi : 
..Paşte oile Mele" !" adică dovedeşte iubirea ta prin 
faptul că mergi si vesteşti altora adevărul descoperit 
tie. Fiecare urmaş ăl lui Cliristos Isus a primit această 
însărcinare (fsaia <>1:1. 2 : 43:10-12). In loc cn prin 
această, rcriptură. să se dovedească autoritatea supre-
mă o lui Petru şi a urmaşilor lui. este dovedit e.\act 
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contrarul. Biserica este organizaţiunea lui Dumnezeu, 
şi în ea Dumnezeu este suprem. Christos Isus este Ca-
pul bisericii ; şi Dumnezeu şi Christos sunt învăţătorii 
şi stâpânitorii, şi fii singuri constituo ,.i naltele stăpâ-
niri" (Homani 13:t-3,;. l_Corinteni 12:18). 

BISERICA 

Doctrina catolică af irmă că biserica catolică este 
biserica cea adevărată, şi a fost întemeiată pe Petru, 
şi că papa este capul bisericii, este urmaşul lui Petru, 
p.ste infailibil, şi este singurul care este autorizat să 
interpreteze Sfânta Scriptură. Despre aceasta zice 
Cardinal Gibbons : „Biserica adevărată trebue să fie 
apostolică. De aceea găsim în crezul format în primul 
conciliu economic din Nicea în j ţnu l 32.r^ următoarele 
cuvinte ; 'Eu cred intr'o singură biserică, sfântă, ca-
tolică şi apostolică'". „Biserica catolică... îşi poate ju-
stifica uşor titlul apostolic fiindcă îşi trage origina 
dola apostoli" („Credinţa Părinţilor Noştri", paginile 
U8. 'iH). Astfel de învăţături ale Bisericii romano-ca-
tolicf nu sTîTiT in armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

IJiserica este organizaţiunea lui lehova Dumnezeu, 
după cum <jste scris : „Biserica Dumnezeului celui 
vin" (1 Timotoi lf>) Christos Isus este capul, piatra 
principală din capul unghiului, temelia şi stăpânito-
rul bisericii. Dumnezeu a înviat pe Christos faus din 
morţi şi 1-a lanul c.:tp neste biserică' (Efesenj 1:20— 
•22). ..Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi 
Clni,Ins c>lf> capul Bisericii, El, Mântuitorul trupu-
lui" ' Kfcseni 5:2:1). „El este Capul trupului, al Bise-
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ricii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei mor-
ţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci 
Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în 
El" (C'ploseni 1-1R, !<)) ,.Acum dar Dumnezeu a pus 
mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El" (1 
Corinteni 12:18). 

Numele acelora care sunt membrii bisericii stau 
scrise în cer si nu într'o carte lumească (Evrei 12:23)L 
Iehova Dumnezeu si Ch'ristoa.Isus-^mt învăţătorii bi-
sericu_(Isaia 30:20 ; 54:13). Profeţii din timpul vechiu 
au scris profeţiile aşa cum au fost inspiraţi de spiri-
tul lui Iehova (2 Petru 1:21). Apostolii au scris in-
strucţiunile pentru biserică cum le-au fost dictate şi 
inspirate de Dumnezeu prin Chrisţos Isus. Profeţiile 
şi învăţăturile apostolilor sunt întrebuinţate de Dom-
nul .SRnTărînvăţa pe membrii bisericii ; de aceea a 
scris apostolul Pavel că Chiristos Isus este piatra prin-
cipală din capul unghiului a bisericii, a templului lui 
Dumnezeu, clădit pe Chrisţos ; în acest scop au ser-
vit învăţăturile pe către Dumnezeu le-a dat prin pro-
feţi lui sfinţi şi prin apostoli (Efcseni 2:18-22). 

Lipseşte orice dovadă că apostolul Petru a fost sin-
gurul apostol care să deie învăţături pentru biserică. 
5>i întrucât nu există nici cea mai mică dovadă că 
Petru sau un alt apostol a avut urmaşi, susţinerea 
Ierarhiei romano-catolice că papa este reprezentantul 
lui Chrisţos, capul sau căpetenia bisericii, urmaşul 
apostolului Petru, şi aceea că el este învăţătorul in-
failibil al bisericii, cade ca fiind cu totul neîntemeiată. 
() astfel de doctrină este iarăşi una din acele inţrjgi 
viclene ale lui Ratau de a atrage atenţiunea person-
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nelor sincere asupra unui om sau asupra unei crea-
luri şi de a întoarce pe oameni dela Dumnezeu şi 
Christos. ' • 

După învăţătura romano-catolică Ierarhia este BI-
SERICA, compusă din putini oameni, în timp ce toţi 
ceilalţi catolici sunt .nuniai sprij initori sau copii ai 
bisericii şi sunt numiţi „Populaţiunea catolică". (Vezi 
„The Official Catholic Directory", 1935). Dimpotrivă, 
Sfânta Scriptură arată căi nu există numai o cale po-
sibilă de a deveni un membru al bisericii, dacă cineva 
crede în Dumnezeu şi în Chtristos Isus, se consacrează 
să facă voinţa lui Dumnezeu, apoi calcă în mod cre-
dincios pe urmele lui Isus şi este ascultător de porun-
cile lui Dumnezeu până la moarte. Mai departe Sfân-
ta Scriptură ne arată că acest privilegiu nu poate fi 
dobândit prin aceea că oamenii no aleg în acest oficiu, 
ci prin faptul că Domnul îl dăruieşte fiecăruia care-1 
ascultă pe deplin (EvreLl l :6 ; 1 Petiru 2:21; Romani 
8:29; Apocalips 2:10). Biserica este organizatiunea 
cereasca a impârătiei lui Dumnezeu.. Faptul că cineva 
afirmă a fi un membru al bisericii lui, nu este nici-
decum o dovadă că şi este într'adevăir. „Nu orişicine-
Mî  zice : 'Doamne, Doamne !' va intra în împărăţ ia 
cerurilor, ci COICR faco voţ^ Tatălui Meu care eato_în 
ceruri" (Matei 7:21). 
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L U M E A 

Satan este domnitorul invizibil al acestei lumi rele, 
după cum stă scris în Sfânta Scriptură (Ioan 12:31 ; 
14:30"; 16:11). Satan orbeşte minţile acelora care cred 
învăţăturile oamenilor şi le urmează şi în felul acosta 
neagă Cuvântul lui Dumnezeu : „A căror minte ne-
credincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, 
ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei 
lui Dumnezeu" (2 Corinteni 4:4). Conducătorii orga-
nizatiunii bisericii catolice învaţă traditiuni ome-
neşti şi desfiinţează prin aceasta Cuvântul lui Dum-
nezeu. Ei sunt orbi fală de adevăr şi conduc şi pe alţii 
pe calea cea rea, şi aşa merg toţi spre r răpastia ni-
micirii (Matei 15:0, 14). Isus zice: „Tmpărăţin^Mea 
nu__oglg„djn lumea aceasta", pentrueă este o împără-
ţie dreaptă Qonn 18:30 ; foaia 32:1; H.O. 7J.~Exact 
contra'r cuvintelor lui Isus, Ierarhia sau Biserica ro-
mano-catolică este o parte a acestei lumi rele, are le-
gaturi 'cu lumea şi se amestecă în~7>oTifica fiecărei na-
ţiuni a pământului. Din arest motiv Ierarhia r o m a -
no-catolică este un duşman al lui Dumnezeu şi al îm-
părăţiei sale , după cum este scris : .,Suflete prea 
eurvare ! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie 
cu Dumnezeu ? Aşa că rine vrea să fie prieten cu lu-
mea se face vrăjmaş cu Dumnezeu" (lacob 4:4). 

Este un fapt bine cunoscut că ordinul7ezui(ilor estn 
un instrument şi o parte a ryrganizaţiuîiii romnno-
catolicc, şi că această organizatiunc influenţează şi 
stăpâneşte dictatorial Germania, Austria, Italia şi aH< 
ţări. şi în timpul prezent poartă cu toate mijloacele 
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un războiu sângeros în Spania spre a aduce sub con-
trolul ei şi pe această tară. Numărul mare de scrieri 
sau de material de propagandă, care este publicat de 
lerairhia romano-catolică în legătură cu >} Acţiunea 
Catolică", dovedeşte. .în'deajuns că Ie rarh ia romano-
catolică caută din toate puterile să câştige stăpânirea 
peste toate naţiunile pământului. Chiar şi numai fap-
tul acesta este o dovadă conchizătoare că biserica ca-
tolică nu este biserica lui Dumnezeu, şi nu lucrează 
cu autoritate dela Dumnezeu şi dela Ghristos, ci că 
este instrumentul Diavolului ca să orbească pe oa-
menii siuceri şi să-i întoarcă dela Dumnezeu şi dela 
Christos. 

Lumea este astăzi plină de răutate, şi conducătorii 
intre cei nelegiuiţi sunt reprezentanţii religiei, cajre 
sunt sprijinitorii şi instigatorii principali ai războiu-
lui şi ai vărsării de sânge. Biserica lui Dumnezeu a 
cărei cap este Ghristos Isus va domni în dreptate şi în 
pace. după cum reiese aceasta în mod clar din Isaia 
'J.O, 7. 

Creştinului i s'a poruncit în mod deosebit să se Ună 
departe de lumea aceasta şi să aştepte cu răbdare în 
temeierea împărăţiei lui Dumnezeu sub Ghristos Isus, 
sub a cărui domnie dreaptă se va face voinţa lui 

, Dumnezeu pe pământ aşa cum se face şi în cer. Dom-
nul Isus* a învăţat pe uirinaşii lui să se roage pentru 
aceasta, Ierarhia romano-Jcatolică zice omenilor în 
chip fals că martorii lui Iehova spri j inescîutemeie-
rea unei împărăţii printr 'un om. Nimic nu este mai 

* îndepărtat de adevăr decât această afirmaţiune. Mar-
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torii lui Iehova nu fac altceva decât aceea că atrag 
atenţiunea asupra faptului că Dumnezeu a făgăduit 
uă întemeieze o împărăţie a dreptăţii a cărei Cap va 
fi Christos ; această împărăţie este acum aproape şl 
oamenii trebue să fie informaţi despre ea. 

I C O A N E 

In organizatiunea bisericii romano-catolice sunt 
întrebuinţate icoane şi chipuri. Ele aparţin cultului 
religios, care datină omenească, după cum a zis Isus, 
vine dela Diavolul (Matpj_15: l -9 - , fnnn 8 : 4 4 ) Dpspn» 
icoane zice autoritatea catolică: ,,RELIG1UNE. — In 
fiecare formă de religie este cuprinsă convingerea cu 
Fiinţa (sau fiinţele) misterioasă, supranaturală stă-
pâneşte viata şi soarta oamenilor... Deaceea, în înţele-
sul cel mai strict, religiunea în sens subiectiv este dispo-
ziţiunea de^ a recunoaşte a târnarea noastră de Dum-
nezeu, şi în sens obiectiv este recunoaşterea voluntară 
a acestei atârnări prin fapte de omagiu... Religiunea 
oreştină a permis întrebuinţarea de statui şi icoane, 
care reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu ce s'a făcut om, 
pe sfinţi şi pe îngeri. Aceste chipuri sunt uiTajutor 
admisibil spre a edifica, deoarece cinstea ce li se dă 
este numai relativă, pfon faptul că ea se dă prin icoa-
ne acelor fiinţe pe care le. reprezintă ele. Aceasta se 
pdăte~ăsemăna cu onoarea relativă ce se dă steagului 
naţiunii" („The Catholic Encyclopedia".. voi. XII). 

Această daţină__este o rălnarp directă a legii lui 
Dumnezeu si arată prin nrenstn r» vinp dpln Hi&volul 
sure a înşela pe popor. 
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leliova a dat tuturor care voiesc sa-i placă porunca 
neschimbătoare : „Să nu ai alţi dumnezei a f a r a de 
Mine. Să nu-ji faci chip cioplit, nicijvreo înfăţişaJre a 
lucrurilor cari sunt susjn^erurl ,_şa .u jgs j>e pământ, 
sau m apele mai deToş-drycât pământul. Să nu te în-
chini înaintea lor, şi să nu le slujeşti ; căci Eu, Dom-
nul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care 
pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al 
Iroilea şi al patrulea neam al celor ce Mă urăsc" (E-
xodul 20:3-5). ' • 

Tehova Dumnezeu a dat această lege spre a ocroti 
pe poporul său de închinarea la Diavol. P l a n u L p i a -
volului este de a întoarce pe "neamul omenesc dela 
Dumnezeu ; gi tot ce tinde la aceea de a întoarce min-

llea dela Tehova si dela Christos este in mod clar o 
\uneltire a Diavolului. învăţăturii catolică despre în-
trebuinţarea icoanelor în cult nu este spri j ini tă deloo 
ile Sfânta Scriptură. Dimpotrivă, fiecare toxt biblic 

Jnare se referă la chipuri dovedeşte că cultul chipuri-
I lor este o urîciune în ochiMui Dumnezeu (Exodul 
32:7-11 ; Habacuc 2:18). ,.Atunci se a r a t ă omul cât 
este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar frămâne 
de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sunt 
decât minciună, şi nu este nicio suflare în ei ; sunt 
un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, 
când va veni pedeapsa" (Ieiremia 10:14, 15). >•>••" 

Pentruce să voiască cineva s& se închine la jin^chip 
al lui Christos Isus, când el trăeşte şi jn^_numelc lui 
se poate ruga la Iehova ? Isus a dat urmaşilor lui o 
rugăciune model. după~cum este aminti tă în Matei 
0:9-15. Este privilegiul fiec&rui dreştin să se adreseze 
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lui Iehova Dumnezeu in numele lui Christos Isus fără 
ajutorul preotului sau a unei alte persoane si fă ră să 
întrebuinţeze ceva icoane sau chipuri. ..Şi nrj ce veti 
cerc in Numele Meu, voi face, pentritca Tajjjl-.să fi'1 

proslăvit in Fiul" (loan 14:13). Pentru ca orice veli 
cerc dcla Tatăl, in Numele Al cu. să vă dea" (loan 
15 : ICl). 

„The Catholic Encyclopedia" citată mai sus asea-
mănă întrebuinţarea unolr astfel de chipuri cu onoarea 
ce se dă steagului unei naţiuni. Aceasta dovedeşte că 
salutarea icoanci este o ceremonie religioasă, fiindcă 
un astfel de salut, atrihue mântuirea lucrului al cărui 
simbol este icoana. Mântuirea omenirej înxa~mi poate 
veni numai dcla tehova Dumnezeu prin nVristos Isus 
(Faptele Apostolilor ,4:J2). Contrar Biblioî. dela Ie-
rarhia catolică pleacă o mişcare de a sili pe copiii dr 
şcoală să salute steagul. Prin aceasta se intenţionează 
a-i sili să prac'tice o formă de rcligie_gare înseamnă 
o călcare directă a lftî ii Ini Dumnezeii. Chiar şi numru 
faptul acesta arată că aceasta este o uneltire vicleana 
a Diavolului de a întoarce pe creaturi dela Iehova 
spre a realiza provocarea lăudăroasă a lui Salan a-
drestă lui Dumnezeu că poate să întoarcă pe oameni 
dela el (Iov 2:4-6). 

Chipurile n'au fo.st_înjrebuinţate nici de apostoli 
şi nici de primii creştini, ci ele au~fost introduse pen-
tru prima oară de organizaţiunea romano-catolică. 
O autoritatebimTcunoscută zice : „CULTUL ICOANE-
LOR... IT. In biserica creştină. — [coanele au fost ne-
cunoscute în inchinarca_priinilor creştini ; şi acesl 
fapt a devenit o bază a unei învinuiri a păgânilor a -
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dusa în contra creştinilor că sunt ateişti... I I I . Vene-
rarea icoanelor în biserica romano-catolică.. .Bellar-
inine zice că 'icoanele lui Chrisţos şi ale sfinţilor nu 
trebuesc venerate numai în mod simbolic, ci cu totul' 
pozitiv. Rugăciunile să' fie adresate aşa dar direct la 
icoane şi nu numai aşa ca şi cum ar fi adresate la 
aceia pe care-i reprezintă icoanele... Icoana însuşi este 
sfântă într'o măsură anumită, şi anume pr in asemă-
narea sa cu sfântul, prin sfinţiirea ei şi p r in între-
buinţarea ei la închinare ; din aceasta urmează că 
icoanele însuşi nu sunt îndreptăţite la aceeaş onoare 
ca Dumnezeu, CI LA ONOARE MAI PUTINĂ' (De 
imaginibus, I. ii, c. x.),.. Bonaventura a t ras din acea-
sta o concluzie jus tă : 'Intirucât venerarea ce i se dă 
icoanei lui Chrisţos, i 6e dă lui Chrisţos însuşi, este 
potrivit de a te închina la icoana lui Chrisţos' (Cultus 
latriae, I. iii, dist. 9, art. 1, qu. 2)... Aceleaşi argu-
mente care sunt întrebuinţate astăzi de Biserica ro-
mană spre a apăra cultul chipurilor; au fost lepădate, 
de creştinii primelor t/rei secole când au fost între-
buinţate la apărarea cultului idolilor. Păgânii au zis 
noi nu ne închinăm la chipuri _cLia_acoia pe ca.re îi 
reprezintă aceste chipuri" (Mc Clintock and Strong's 
Cyclopedia. volumul IV, ediţiunea 1876). 

PĂRINŢI 
In organizatiunea romano-catolică toii preoţii sunt 

numiţi ^.părinte", şi papa este numit ..sfântul părin-* 
te". Cu privilre la aceasta a zis „The Catholic Ency-
clopetlia", volumul I V : ,,Pălrinti ai bisericii... Sf. I -
renaeus zice că un învăţător este un părinte, şi un 
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ucenic, un fiu (iv, 41, 2). ţ i aşa a zig şi Clement (lin 
Alexandria CSI rom., I, i, 1). Un episcop este cu sigu-
ranţă un 'părinte în Christos', deoarece el este acela 
3aire a hotezat în timpurile de mai demult întreagă 
turma sa şi el este învăţătorul principal al bisericii 
sale... Numele 'părinte' care a aparţ inut la început 
apiscopilor, a fost transmis aşa zicând p'reotilor caro 
au oficiat în deosebi ca servii sacramentului pocăin-
ţei. Acum acest nume este dat tuturor preoţilor in 
Spania. în Trlanda şi în anii din utrmă şi in Anglia 
îi în Statele Unite ale Americei". 

Această^ învăţătură este cu totul contrară Cuvântu-
luj_hii Dumnezeu : ea onorează pe oameni şi mai cu 
seamă este contrară poruncii lui Ch'ristos Isus. 

Apostolii lui Tsus Christos au vorbit fraţilor lor în-
Ir'un mod iubitor şi i-au numit fii sau copii , însă 
nimeni dintre ci n 'a întrebuinţat, cuvântul părinte 
pentru sine însuşi sau pentru o altă persoană. Pro-
cedând în felul acesta, apostolii s 'au ţinut strict de 
porunca dată lor do Tsus, şi anume : „Şi 'Tată' să nu 
numiţi ne nimeni pe pământ ; | entrucă Unul singur 
este Tatăl vostru • /Vroia cnrc este în ceruri" (Matei 
23 : 9). ' : 

Fariseii, preoţimea evreiască, au inventat aceste 
titluri „părinte" sau - ta tă" şi -maestru", şi au făcut 
pe oajnem_sa-i numească «aşa sure a primi dela ponor 
omâgTT şi onoare. Ştiind Tsus că un astfel de obiceiu 
este metoda Diavolului spre a întoarce pe popor Tela 
Dumnezeu, a avertizat pe ucenicii săi de această pri-
mejdie şi le-a zis mai departe : 'Voi nu puteţi sluji 

Ja doi stăpâni. Voi nu puteti servi S)f. Dumnezeu şi 
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pe Mamona' (Lnca 16:13). Din pricina acestor lucruri 
au insultat fariseii pe Isus, şi el le-a zis : „Voi sunteţi 
rceice vă îndreptăţiţi pe voi înşivă înaintea oamenilor, 
da rDumnezeu vă.,cunoaşte inimile i_pentrucă ce este 
înălţat între^ oameni este o urîciune înaintea lui Dum-
n e ^ u ^ n X a g ^ ^ ^ ; Noul Testament, t radTnouă) . 

Pentruce este pur tarea de haine lungi, dantele de 
aur, acoperemânturi de cap deosebite şi lucruri ase-
mănătoare, o urîciune în ochii Iu» Iehova ? Pentrucă 
toate acestea au de scop să îndepărteze pe oameni de 
la Dumnezeu şi să sprijinească uneltirea Diavolului. 
Aceste lucruri primejduiesc libeirtatea oamenilor şi le 
aduc pagubă în ceeace priveşte trupul Si viaţa ; şi de 
aceea sunt o urîciune în ochii luilDumnezeu. Fiecare 
trebue să fie plin de respect faţă de semenii sifi, însă 
a face o deosebire între urmaşii lui CFristos şi a da 
unora o onoare mare este cu totul greşit. Toti sunt 
una în Christos, şi a fost porunca lui Uftristos ca toti 
s O i e u n a (Ioan iy:21). Dumnezeu a luat mâauri de 
sigurăhtăTpentlru poporul său pentruca să nu fie or-
bit şi amăgit de Diavolul, ci ca să cinstească şi să slă-
vească pe Dumnzeu şi nu pe oameni (Psalm 66:2). 
Christos Isus n'a cerut onoare pentru sine (Evrei 5:4, 
5). El a dat toată onoarea şi mărirea Tatălui său Ie-
hova Dumnezeu. Isus s'a smelrit pe sine însuşi. „S'a 
doshrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, fă-
cându-Se asemenea oamenilor" (Filipeni 2:7). 

Contrar cu aceasta, papa, care susţine a fi repre-
zentantul lui Christos, pretindejnalre onoare, şi lui îi 
sunt date următoarele titluri : „Sfântul Părinte^ Sfin-
ţia Sa, Apostolul principal, Reprezentantul adevărat 
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al lui Christos, Capul infcregii Biserici. Tatăl şi Doc-
torul tuturor creştinilor". Pentru toate titlurile ace-
stea nu există o autoritate biblică, şi primirea lor este 
în contrazicere directă cu poruncile lui Isus Christos 
şi înseamnă o călcare a lor. La mai mult de trei sute 
de ani după mo'airtea lui Petru s'a introdus pentru 
prima oară oficiul şi numeTe pompos papa. Şi nu-
mai în anul 1870 a^Jost declarat papa ca infailibil. 
Dumnezeul lumii acesteia a fost acela care a concc-
put planul să pună pe un om în fruntea unei organi-
zaţi uni şi să-1 numească papă.'Aceasta este o metodă 
vicleană a potrivnicului spre a întoarce mintea oame-
nilo'r sinceri dela Dumnezeu şi a-i face să deie de-
votamntul lor unei creaturi de pe pământ. 

TREIME 

învăţătura treimii este o învăţătură falsă care este 
răspândită de Satan spre a defăima numele lui Iehova. 
învăţătura romarifrjgţţolică despre treime este expli-
cată în „The Catholic Enciclopedia" după cum ur-
mează : „TREIME, binecuvântata... I. DOGMA TREI-
MII. — Treimea este cuvântul întrebuinţat spre a a-
răta învăţătura centrală a religiunii creştine — ade-
vărul că în unitatea dumnezeirii sunt trei persoane, 
Tatăl, Fiul, şi Spiritul Sfânt, şi aceste trei persoane 
sunt într 'adevăr deosebite una de alta. Aşa este spus 
în cuvintele crezului Atanasian : 'Tatăl este Dumne-
zeu, Fiul este Dumnezeu, şi Spiritul Sfânt este Dum-
nezeu, însă nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dum-
nezeu'" 
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Nu_ există niciunjLext bihlic-calre să sprijinească în-
văţătura treimii. Această învăţătură este cu to tWlra-
ţio~nală~deoarece este imposibil ca să existe trei_per-
soane într'o singură persoană. Din citatul următor 
reiese clar că invăţatura/ se ' bazează pe traditiune : 
„Persoanele sunt eg^lede vecinice şi pe aceeaş treaptă 
una cu alta ; toate trei sunt egale, neclreate şi atotpu-
ternice. Nu există în Sfânta Scriptură niciun cuvânt 
prin care cele trei Persoane divine să fie indicate îm-
preună. Cuvântul grecesc trias (cuvântul latin triniins 
este o traducere a lui) se găseşte pentru prima oară In 
Teofil din Antiohia în anul 180 după Christos" — 
..The Catholic Encyclopedia", volumul XV. sub titlul 
..TREIME, binecuvântata". ' 

Observaţi acum ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. 
Biblia, în care este dovedit că este un Dumnezeu, Ie-
hova, şi un Domn şi Mântuitolr, Christos Isus. Există 
un Dumnezeu, supremul, Cel Prea înalt , care numai 
or~singur are numele Iehova. „Eu sunt Iehova, Dum-
nezeurTauT 'TExodul20:2- 4 ; traflTTTitzulcscu). Eu sunt 
Iehova^ acesta oste ' numele rr.eu (Isaia 42:8 : trad. 
Nitzulescu). „liiu sunt I e h o v a ^ i alt Dumnezeu nu 
este" (Isaia 45:5 ; trad. Nitzulescu). „Tu, al cărui nu 
mo este Iehova, tu numai eşti Cel Plrea înal t" (Psalm 
83:10 ; trad. Nitzulescu). „Este un singur Dumnezeu 
?i Tată al tuturor, mai pre sus de toti" (E-
fosonj 4:4-0). El este împăratul vecinic fără jnceput 
ş fTără sfârşit (Ieremia 10:10). Cele spuse mai sus se 
referesc în mod deosebit .?i^_cxclusiv la Iehova Dum-
nezeu. Cel Prea înalt. 

CIi r ist os Isus care la început s'a numit LogosjToan 
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1:1). a fost primul şi prin urmare începutul crea-
liunii lui Dumnezeu. Isus zice cu privire la aceasta. 
„Iehova m'a zidit la începutul căilor sale" (Proverbe 
& 2 2 j trad. Nitzulescu). Isus a fost începutul drea-
tiunii. care a cireat^upă aceea toate lucrurile după vo-
inţa lui Iehova (Toan 1:2, 3). Observaţi mărturia lui 
Isus care dovedeşte peste drice îndoeală că Iehova 
Dumnezeu este 'Creatorul .şi Tatăl, şi că Logosul, adică 
Isus, este creatura, începutul creaţiunii. 

Isus a zis : „Eu am venit în Numele Tatălui Meu" 
(Ioan 5:43). „Căci M'am pogorît din cer ca să fac nu 
voia Mea, ci voia Celui ce M'a trimes" (Toan 0:38). 
„Tatăl este mai mare decât Mine" (ToanHî2îV). ..Căci 
Eu n'am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M'a 
trimes, El însuşi Mi-a poruncit ce trebue să spun şi 
cum trebuie să vorbesc" (Toan 12:40). Tehova Dum-
nezeu, Tatăl, este Dătătorul de vintă şi prin urmare 
nemuritor, aşa a zis Isus : „Căci, dună cum Tatăl are 
viata în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viată îri 
Sine" (Ioan 5:26). Acest citat din Biblia catolică nu 
poate fi negat de Ierarhia catolică. Apostolul Pavel 
a confirmat aceasta când a zis : ..."până Ia arăta'rea 
DomnuluLnostru^Jsiis_Chrisţos, pe care o va descoperi 
la vreme împăratul împăraţilor şi DomnunTomnilor. 
Cel ferlcit^si singur jUojjmternic. singur nemuritor, 
Care locueşte în lumina de care nu te poti apropia 
şi pe Care nimenia din oameni nu L-a văzut şi nici 
nu poate să-L vadă: Aceluia este~~cinstea ci stăpâni-
reaTveşnică. A m i n u l Timotei 0:14-10 • Noul Testa-
ment tradus de Episcopul Nirodem77 Cu puţin timp 
înainte ca Isus să fie crucificat, el s'a ruîţat la Tehovn 
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Dumnezeu, Tatăl l u i : „Tată, a sosit ceasul 1 Proslă-
veşte ne_Fiul Tău ca ai F i u l j j l u să Te proslăvească pe 
Tine7 d u p ă c u m I-ai dat putere peste orice fâptufră, ca 
să dea vîâta vecinică tuturor ăceTora^Pe^cari I i-ai 
dat T u ^ d o a n 17:1, 2). Dacă Iehova şi Isus sunt într 'o 
singura persoană, atunci penlţfuccr Să se roage Isus 
la sine însuşi ? 

Lsus aTziîTîn această rugăciuile : „...ci şi pentru cei 
ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă^rog ca toti 
să f ie j ina , cum Tu, Tată, eşti în M j n e j ^ E u în Tine ; 
ca, şi ei săUe^una în noi, pentru ca lumea şă creadă 
ca Tu M'ai trimes" (Ioan 17:20, 21). AceastaTdovedeşte 
ca Tinitatea nu înseamnă u n a ' m persoană sau în sub-
stanţă, ci că Iehova Dumnezeu şi Chrisţos Isus lu-
creâza totdeauna împreuna m armonie deplină şi în 
unîtate, ?i câ toţi cei ce apar ţ in bisericii trebue să fie 
de asemenea în unitate. 

Cuvintele „spiiritul sfânt" nii se referesc la o per-
soană. Aceste cuvinte a ra tă puterea liii iehova care 
este invizibilă ochilor omeneşti şi este consacrată cu 
totul dreptăţii sau sfinţeniei. învă ţă tura treimii nu 
numai că este o înşelăciune, ci~a!aJră de aceasta des-
fiinţează învăţătură despre preţul de răscumpărare, 
care este singurul mijloc spre mântuirea neamului o-
luenesc. DumnezeiL s 'a Îngr i j i t de răscumpărare prin 
prea iubitul său Piu, după cum este spus limpede. îu 
lQaiL 3:l(). Dumnezeu a făcut pe Chlrîstos Isus Domn 
vi l'.ege ca să domnească în dreptate peste lume (Fap-
tele Apostolilor 2:36). 

Isaia a declarat: 'Pe umărul lui Chrisţos Isus, al 
lui Messia. se va odihni guvernul drept' (Isaia 9:6, 7). 
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Ieralrliia catolică af i rmă in mod fals că martorii 
lui Iehova vestesc oamenilor că un om va intemeia o 
împărăţie pe pământ caro va nimici pe toate celelalte 
naţiuni. Ierarhia ştie foarte bine că o astfel de învi-
novăţire este o minciună răutăcioasă şi serveşte nu-
mai spre a înşela pe oameni. Martorii lui Iehova nu 
fac altceva decât că a t ras atenţiunea asupra Sfintei 
Scripturi ca're învaţă clar că Dumnezeu va intemeia 

.o împărăţie cu Chrisţos Isus ca căpetenie şi domnitor, 
şi că ea va fi o domnie de dreptate sub care oamenii 
de pe pământ vor învăţa dreptatea (Daniel 2:24 ; Isaia 
26:9 ; 32:1). Domnul Isus a învăţat peToţi urmaşii lui 
să se roage pentru această împărăţie (MaleLJiilQ)-
Ea este singura speranţă pentru omenire (Matei 
12:18-21), 

•MINCINOŞI 

Cel mai mare dintre toţi mincinoşii este Diavolul 
( loan 8:44). Dumnezeu urăşte pe mîncînoşî fiindcă 
aduc ocară asupra numelui său şi duc pe popOr la 
peire. ..Martorul cel înşelător spune minciuni" (Pro-
verbe 14:25)7 „Martorul mincinos nu rămâne nepe-
depsit, şi celce spune minciuni va pieri" (Proverbe 
19:9 ; Apocalips 21:8). Dumnezeu a profetizat despre 
cT organizaţiune întemeiată pe înşelăciune, amăgire 
şi o mulţime do minciuni, şi zice despre acea organi-
zaţiune : („Păţrânnl si drogăLoxiilJiliavolull sunt ca-
pul, ş i j roo rocu l [predicatorii!, care î n v a ^ pe oameni 
minciuni, este coada). Cei ce povăţuiesc"jpe poporul 
acesta îl duc in rătăcire, şi cin ce se lasă povăţuiţi de ei 
sunt pierduţi" (isaia 9:15. 10). 
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Astfel de învăţători de minciuni susţin a fi copii ai 
lui Dumnezeu, şi Dumnezeu zice despre ei : „Vai — 
zice Domnul — copiii răzvrătiţi, cari iauJhotătrîri 
fără MinP1 far. 1f»gă.mintp rari nu vin dinJDuhul Meu, 
şi îngrămădesc astfel pUcat peste păcaLL"_ (Isaia 30 :_1) • 
Ei au făcut o organizaţiune religioasă întemeiată pe 
tradiţiune care este contrară Cuvântului lui Dumne-
zeu. 

Care organizaţiune religioasă susţine a fi de origină 
divină şi reprezentanta pământească a lui Dumnezeu 
şi a lui Christos, în timp ce ea învaţă învăţături cart-e 
se sprijinesc pe tradiţiune omenească ? Ierarhia ro-
mano-catolică. Cine a zis : „Iadul nu ne va birui" ? 
Terairhia romano-catolică care a f i rmă că ea va ră -
mâne vecinic. Conducătorii Ierarhiei romano icatolice 
sunt bărbaţi aroganţi şi semeţi şi stăpânesc cu mân* 
drie „populaţiunea catolică". Lor le zice Iehova Dum-
nezeu : „Pgntrucă zicoti: 'Noi am făcut un legământ 
cu moalrtea, am făcut q învoială cu locuinţa morţilor: 
când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atin-
ge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adă-
post minciuna 1" „Ajşa că legământul vostru cu moar-
tea va fi nimicit, şi învoiala voastră cu locuinţa mor 
ţilojuOiLJa_jlămui_ C â n d v a treca_urgia apelor năvă-
li toare! j ţ^ i i JLs t t iYi ţ i_de-J^ (Isaia 28:15, 18) ; 

învăţăturile sau dogmele menţionate mai înainte 
care sunt învăţate de Ieirarhia romano-catolică sunt 
cu totul false, după cum arată Sfânta Scriptură. A-
cesto învăţături vestite de Ierarhie, Prin care aţi fost 
amăgiţi şi înşelaţi spre paguba Dumneavoastră, sunt 
următoarele: „Nu există moar te ; fiecara om. are un 
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suflet nemuritor ; milioane de suflete sufăr acum în 
'purgatoriu' în mod conştient pedeapsa lor, şi li se 
poate a ju ta pr in bani şi slujbe ; Petru este piatra fun-
damentală şi capul bisericii; Bis0rica catolică este bi-
serica adevăra tă ; papii sunt urmaşii lui Petru Şi 
sunt învestiţi cu putere şi autoritate supremă in bi-
serică ; papa este reprezentantul lui Christos ; icoa-
nele sunt obiecte potrivite pentru închinare şi un a ju-
tor în acest scop ; papii trebuesc numiţi 'Sfântul Pă-
rinte' sau 'Sfinţia Sa', şi toti preoţii sunt numiţi pe 
drept 'părinte' ; şi învăţătura despre treime este o 
dogmă adevărată". 

învăţăturile de mai sus ale Ierarhiei romano-ca-
tolice nu sunt sprijinjte_delon Cuvântul luj Dumne-
zeu. ci,"cirmpotrivă, Cuvântul limpede al lui Dumnezeu 
al adevărului airată că astfel de învăţături sunt false, 
eronate şi înşelătoare, că ele aduc pagubă poporului 
şi că Satan este autorul lor. Aceasta este dovadă con-
chizătoare că Ierarhia Tomano-catolică nu este orga-
nizaţiunea lui Dumnezeu, şi că ea nu reprezintă pe 
Dumnezeu şi pe Christos, ci este o organizaţiune adu-
să în existentă de duşmanul lui Dumnezeu, de Diavo-
lul, spre a întoarce pe oameni dela Iehova Dumnezeu. 

Iehova vă atlrage acum atenţiunea asupra adevăru-
rilor sale care nu pot fi coinbătutc şi care ca o grindi-
nă vârtoasă descopăr şi aduc la iveală mulţimea de 
minciuni înapoia căreia şi-a ţinut ascunsă Satan or-
ganizaţiunea. Potopul lui Dumnezeu de lumină şi de 
adevăr mătură adăpostul minciunilor, şi Dumnezeu 
va nimici foarte curând organ izait iu nea înşelutoare 
(Isaia 28:17). 
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Ce se spune aici nu este o prezentare falsă a învă-
ţăturilor catolice. Şi nimic nu se spune spre a expune 
ridicolului pe vreo persoană oarecare. Atenţiunea 
Dumneavoastră este atrasă asupra acestor adevăruri 
pentruca să fiti în stare să recunoaşteţi ce învaţă Bi-
blia şi pentlrucă să găsiţi un adăpost înainte de a iz-
bucni mânia lui Dumnezeu peste toţi ceice dezonorea-
ză numele lui (Ţefania 2:1-3). Ghristos Isus este Justi-
ficatorul mare al lui Iehova şi el va justifica numele 
Celui Prea înalt prin faptul că va nimici pr in împără-
ţia sa dreaptă pe toti mincinoşii şi toată înşelăciunea 
si amăgirea: toate acestea vor f i spre onoarea lui 
Dumnezeu^ gj spre binecuvântarea omenirii ascultă-
toare." 

PRIGONIRE 

Intre Evrei au fost reprezentanţii religiei aceia ca-
re au prigonit pe Isus până la moarte fiindcă a spus 
adevărul. Dela început au fost reprezentanţii religiei, 
conduşi de Ierarhia romano-catolică, care au prigo-
nit în mod clrud pe acei oameni ce-au oferit devota-
mentul lor nu oamenilor, ci în m o d sincer~luj Dum-
nezeu şi l-au servit pe el şi împUrăţia lui. Isus a fost 
prigonit de Diavolul şi de instrumentele sale pentrucă 
a fost credincios faţă de Iehova în vestiirea adevăru-
hiTTTerarhia romano-catolică este o parte a lumii lui 
Satan. şi aceasta orgnizaţiune prigoneşte pe urmaşii 
lui Christos Isus din acelaş motiv, după cum a anun-
ţat .şi Isus dinainte că va fi. „Dacă aţi fi din lume," lu-
mea a'r iubi ce este al ei : dar. pentrucă nu sunteţi din : 
lume. si pentrucă Eu v'am ales din mijlocul lumii, de 
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aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-va aminte de vorba, 
pe care v'am spus-o : 'Robul nu este mai maro decât 
stăpânul său'. Dacă M'au prigonit pe Mine, şi pe voi 
vă vor pr igoni ; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al 
vosbru îl vor păzi" (Ioan 15:19, 20). 

Este Ierarhia romano-catob'că aceea caro ro^r tă de 
mai mulţi ani o luptă crudă împotriva martorilor lui 
Iehova şi care a încercat să-i împiedice do a între-
buinţa staţiunile de radio spre a transmite adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu publicului. Pentruce a a-
meninţat ea cu boicotai şi a întrebuinţat altejnetode 
politice spre a intimida pe proprietari i staţiunilor de 
radîo si ai face să oprească transmisiunile explicări-
lor Sfintei Scripturi ? Pentruce au insultat conducă-
torii romano-catolici din amvon şi în ziare pe mar-
torii lui Iehova şi au îndemnat pe oameni să nu ci-
tească cărţile care sunt publicate de Societate şi în 
care este explicată Biblia! ? Pentruce au adunat şi au 
a r s aceste cărţi ? Singurul răspuns la aceste între-
bări este că aceşti 'oameni nu doresc ca poporul să 
audă şi să înţeleagă adevărul Cuvântului l.ii Dum-
nezeu, deoarece adevărul rupe masca şi descoperă 
adăpostul minciunilor, ceea ce îndeamnă pe oamenii 
sinceri să se întoarcă dela organiza tiu nea lui Satan 
şi să se supue lui Dumnezeu si lui Chrisţos Isus. 

In 11 Februarie 1936 un înalt funcţionar al Ierar-
hiei romano-catolice a adresat o scrisoare la o sta-
ţiune de radio din Filadelfia cu un protest. După cum 
este spus în acea scrisoare, el n protestat împotriva 
permisiunii acordate Judecătorului Rutherford de a 
întrebuinţa staţiunea de radio Dumineca viitoare sai, 
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într 'un alt timp, deoarece Judecătorul Rutherford a-
tacă Biserica catolică, prezintă în chip fals învături-
rile ei şi stârneşte ură religioasă şi bigoterie. Cardi • 
naiul Doughertv a aprobat acea scrisoare şi a adău-
gat cuvintele următoare : „Eu voi lua alte măsuri mai 
aspre dacă transmisiunile Judecătorului Rutherford 
se vor permite mai departe". (Nimeni nu poate dovedi 
că am prezentat undeva în chip fals învăţăturile ca-
tolice. Dacă s'a stârnit sau s'a ară ta t ură , atunci ?. 
fost din partea membrilor Ierarhiei catolice din pri-
cina vestirii adevărului. Dacă acuzarea din partea Ie-
rarhiei romano-catolice este adevărată, pentruce nu 
este gata un înalt funcţionar al ei să discute în mod 
public despre învăţăturile ei şi să arate poporului 
unde am prezentat în chip, fals învăţături le? Milioane 
de oameni, catolici şi de alte confesiuni, nu cred că 
eu am^prezentat fals învăţăturile catolice. Peste 
2.GOO.OOO de oameni sinceri, catolici şi pu-catolici, au 
iscălit o petiţie cu rugămintea ca să aibă loc o astfel 
de discuţie publică; Ierarhia ştie foarte bine că acu-
zarea ei faţă de mine este cu totul falsă. Ea ştie că 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu ara tă că învăţă-
turile Torarhiei catolice, si cu deosebire cele menţio-
nate aici, sunt false şi nu sunt sprijinite de Biblie ; 
mai departe că publicarea adevărului prin radio sau 
prin alte mijloace descopere învăţăturile false şi dă 
la iveală duplicitatea Ierarhiei înaintea ochilor Tutu-
ror oamenilor cinstiţi ?i sinceri. Mulţi din cei ce-au 
iscălit petitiunea menţionată mai sus sunt catolici sin-
rpri care a r fi avut un drept la. aceea ca funcţionarii 
Bisericii catolice s& le arate dacă învăţăturile acelei 



DESCOPERIT 5 8 

organizaţiuni sunt sprijinite (le Cuvântul lui Dumne-
zeu. Faptul că petitiunea acestor catolici sinceri nu 
este luată în seamă de Ierarhie, ci este dispreţuită, 
este o dovadă conchizătoare că_Ieiarhia ştie că învă-
ţăturile ei sunt greşite, false şi păgubitoare şi ele in-
duc în eroare, şi ea ştie că dacă adevărul va fi făcui 
cunoscut, oamenii vor părăsi acca organizatiune şi 
se vor întoarce la Domnul. Ea nu cunoaşte numai o 
cale spre a. ţinea pe popor în neşti inţă; a susţine c:i 
a fară de ea nu cunoaşte nimeni adevărul şi că popo-
rul trebue să primească cuvântul ei şi nu Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

1/ăsând laoparte orice prejudecată, dacă cumva a-
ve.ţi vreuna. întrebaţi-vă în linişte următoarele: Cc este 
pentru mine mai important : a sprij ini o organizaţiu 
ne care susţine a fi conducătorul meu spiritual şi re-
fuză să explice învăţăturile ei şi care nu ia în s e a m ă 
petitiunea mea, SAU a cunoaşte adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu, aşa cuin este scris în Biblie, şi urmân-
du-1. a găsi calea spre viată veşnică în pace şi ferici-
re ? Dumneavoastră înşivă trebue să răspundeţi la a-
ceastă întrebare înaintea lui Iehova Dumnezeu deoa-
rece sunteţi răspunzător fată de el. A sosit ziua când 
fiecare cure aude adevărul trelnie să fie cu lua re-a -
minte la el. şi să se aşeze de partea lui Dumnezeu şi 
a împărăţiei sale sub Christos ca să găsească viata 
vecinjcă, SAT' să rămână de partea Diavolului şi să 
fie nimicit. 

Examina rea acestor chestiuni importante nu s'a 
publicat în scopul de a vă îndemna să intraţi într'o 
organizatiune pământească, ci numai pentru a vă da 
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posibilitatea de a lua Biblia dvs. în.şivă în mână. şi de 
a examina aceste chestiuni în lumina celor spuse aci 
pentruca să vă câştigaţi dvs. înşivă dovada că ce este 
adevărul. Pe baza învăţăturilor false examinate vi 
s'au hiat într 'un chip necinstit banii pe care i-ati câş-
tigat cu greu : dvs. v'ati aflat în prinsoare, şi liberta-
tea dvs. a conştiinţei, a cugetării şi a faptelor a fost 
nimicită. Ochii dvs. au fost orbiţi aşa încât n'ati văzut 
îngrijirea plină de har a lui Dumnezeu de a vă dărui 
viată vecinică prin domnia împărăţiei sale sub Chris-
tos Tsus. Proprietatea Dumneavoastră, libertatea dvs. 
şi viata dvs. sunt de o importantă cu mult mai mare 
pentru dvs. decât vreun om oarecare sau o organiza-
tiune omenească, şi niciun om sau organizatiune n'are 
vreun drept să vă retină astfel de lucruri importante. 
Tehova Dumnezeu a poruncit în Cuvântul său servi-
lor lui, urmaşilor adevăraţi ai lui Christos Isus. să 
avertizeze pe cei ce declară a fi creştini în ceea ce pri 
ve.şte scopul lui Dumnezeu d f a nimici pe Diavolul, pe 
organizaţiunea lui, şi pe toţi făcătorii do rele. Această 
explicare scurta a adevărurilor vă serveşte ca avertis-
mont sau înştiinţare, şi răspunderea cade acuro_aşu-
pra Dumneavoastră (Ezechiel 33:8, 9). 

După ce ati cetit această scriere veţi avea dorinţa să 
citiţi şi alte scrieri despre scopul lui Dumnezeu, aşa 
după cum este explicat' în Biblie. Cetiţi cartea „Bo-
pltie" care explică lucrul mai amănunţit. Dumnea-
voastră vă puteţi procura această carte şi alte scrieri 
preţioase adresându-vă la „Societatea de Biblie şi 
Tractate". 

N"u uitaţi cuvintele apostolului Pavel care a fost la 
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început un reprezentant al religiei si a prigonit pe 
creştini, djir care când s'a făcut creştin a vorbit_j.de-
vărul pe fată spre onoarea lui Dumnezeu. El a zis: 
„Nimeni sa nu vă înşele cu vorbe deşerte: căci din 
pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste 
oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi dar de 
loc cu ei? (Efgseni 5:f>. 7). ..Nimeni să nu vă amăgea-
scă în vreun chip" (Efeseni 5:6, 7). ..Dumnezeu ră-
mâne adevărat chiar şHIăcărToti^oamenii devin min-
cinoşi" ("Romani 3:4). "Fiţi oneşti cu dvs. înşivă şi sin-
ceri în cercetarea dvs. după adevărTXum aTcerul pro-
fetul în rugăciunea către Dumnezeii mai multă lu-
mină. aşa să fie şi rugăciunea dvs. : „Povătuieşl£=jnă 
în adevărul Tău, şi î nva tă -mă j căci ju~eşti Dumne-
zeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea 
mea !" (Psalm 25T5)TTNumai „adevărul vă va slobozi'* 
(Ioan B:32)~ „Cuvântul Tău este adevărul" (Tonn 
17:17). „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioare-
le mele, şi o lumină pe cărarea mea" (Psalm 110:105). 
Dumnezeu va conduce pe toti căutătorii smeriţi şi 
sinceri ai adevărului. „El face pe cei smeriţi să um-
ble în tot ce este drept. El învaţă Pe cei smeriţi calea 
Sa" (Psalm 25:9). Această scriere vă aparţine. Ceti-
ţi-o cu atenţiune. Doriţi ca şi alţi oameni să primea-
scă această scriere V Dacă da, atunci puteţi dărui o 
mică sumă pentruca această broşură să fie răspândită 
mai departe spre binecuvântarea semenilor Dumnea-
voastră. 
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EI N'AU ISCĂLIT IN ZADAR, acei 2.630.000 
dc oneşti catolici, protestanţi iudei şl oameni 
fără confesiune cari au subscris III anul 1936 
petiţiunea Iui „U S. Federal Comunications 
Commision" şi staţiunilor d e radio ale Ame-
ricii- Ei au cerut o discuţiuno publică la radio. 
Se hotărâse discutarea unor astfel de lucruri 
cari sunt de cea mai marc Importanţă pentru 
mântuirea omenirii, şi anumo piintr'un func-
ţionar tnalt al Ierarhief romano-catolice şi 
Judecătorul Rutherford, pr care Ierarhia II 
acuză. întrucât nici până acuma n'a sosit 
răspuns la petiţiunea trimisă In 2 Noembrie 
1936 Ia Comisiunea din Washington, D., C., 
Judecătorul Rutherford publică In această 
broşură partea sa din alscuţium-a propusă, 
recurgând lâ aceeaş Sfămă Scriptură şi la 
aceleaşi autorităţi catolici- ca şi Ierarhia. • 
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DESCOPERIT { 

B O G Ă Ţ I E 
găsesc toţi oamenii de bine îndată 
ce pă răsesc tradiţiunile inventate 
de oameni ale religiunii. Bogăţii 
nespus de mari ale adevărului, cu-
noştinţei şi înţelegerii Cuvântului-
lui Dumnezeu sunt îngrămădite 
pen t ru Dumneavoas t ră in cartea 
cea mai nouă a J U D E C Ă T O -
R U L U I R U T H E R F O R D . E a dă 

. .lămurire care pune în stare pe fie 
,, care s ă vadă realizată dorinţa cca 

mai în foca tă a neamului ome-
nesc şi speranţele lui cele mai în-
drăzneţe . 

' BOGĂŢIE este o carte cu o copertă frumoasă . 
mză, şl ore 368 de nngini, costă Lei 40. 
Ea se pdute comanda deluy • ' 
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