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C U P R I N S :C U P R I N S :

„[Mielul] a deschis al șaptelea sigiliu.” „V-a@i apropiat de Muntele
Sion și de Cetatea Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc… Vede@i să
nu refuza@i pe Cel ce vorbește … spunând: Eu clatin încă o dată, nu
doar pământul ci și cerul… De aceea, primind o Împără@ie care nu
poate fi clătinată, să avem har prin care să servim plăcut lui
Dumnezeu, cu reveren@ă și teamă evlavioasă.” „Cristos venind ca
Mare Preot … printr-un Tabernacol mai mare și desăvârșit … ob@inând
o răscumpărare eternă.” — Apoc.8:1; Evr.12:22,25,26,28; 9:11,12.



„de care lumea nu era vrednică” (Evrei 11:38). De
asemenea, și termenul „Vrednicii Tineri” nu se găse-
ște în Scriptură; cu toate că, după cum se va arăta în
acest capitol, ideea intenZionată de a fi transmisă prin
aceste cuvinte este biblică. Cea mai mare asemănare
a acestei exprimări pe care o găsim în Scriptură este
termenul „tineri” (Ioel 2:28) în armonie cu folosirea
cuvântului „bătrâni” (Isaia 24:23); și pentru a se
deosebi de clasa astfel denumită. Nu ni se pare cea
mai bună exprimare pentru studenZii Bibliei de a
deosebi aceste două clase prin termenii opuși, Vred-
nicii din Vechime și Moderni; deoarece termenul
Vrednicii Moderni nu este atât de aproape de o
expresie scripturală ca și termenul Vrednicii
Tineri. Mai mult decât atât gândul biblic (Ioel 2:28)
se scoate mai bine în evidenZă prin numele opuse,
Vrednicii Bătrâni și Tineri. De aceea această carte îi
numește Vrednicii Tineri.

(2) Înainte ca să înceteze chemarea generală la
natura divină și la moștenire împreună cu Cristos în
1881, persoanele pe care le numim „Vrednicii
Tineri” nu existau ca și indivizi ai unei clase; dar de
atunci și acum ei vin ca atare în existenZă, și arată
dovezi de existenZă ca atare. Da, nu ne vom uimi
dacă în curând ei vor deveni foarte marcaZi ca și
clasă, separată și distinctă de Turma Mică și Marea
MulZime. Motivul apariZiei lor ca și clasă, deși
nedeslușit până acum ca atare, este acela că, de
când a încetat chemarea generală în 1881, mai
mulZi oameni s-au consacrat Domnului decât
puteau fi asiguraZi cu coroanele așteptate de candi-
daZi; și, prin urmare, surplusul de consacraZi nu a fost
conceput de Spirit. Se pare că Domnul îi Zinea în
rezervă; și deoarece din când în când acei necredin-
cioși într-o anumită măsură își pierdeau coroanele,
El îi alegea pe cei mai credincioși și eligibili dintre
aceștia prin concepere de Spirit, pentru a avea coroa-
nele pierdute. Odată cu trecerea timpului numărul
acestora în rezervă pare să fi continuat să crească
mai repede decât numărul acelora care își pierdeau
coroanele; în consecinZă un mare număr dintre ei
era în rezervă când toZi cei aleși au fost în cele din
urmă biruitori. De atunci mulZi s-au consacrat, și în
mod sigur încă mai mulZi se vor consacra, pentru
care niciunul dintre aceștia nu vor fi coroane dis-
ponibile. „Servitorul acela”, printre alte locuri,
tratează despre această clasă în F. 1 5 6 , 1 5 7 ;
Z ʼ11, 181, par. 5-10; 1Z ʼ15, 269, par. 11, 12;
Cartea de Întrebări, 151, 152.

(3) Epifania pare să reverse lumină considerabi-
lă asupra acestei clase, lumină care nu era potrivită
pe parcursul vieZii „Servitorului acela”. În mod sigur
mai multă va deveni cuvenită asupra acestei clase pe
măsură ce crește „strălucirea vie”. Prin urmare este
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CONSIDERAIII GENERALE

ÎN DENUMIREA ideilor biblice este bine, pe cât
.este posibil, să le numim prin termeni scriptu-

rali. În mod obișnuit așa și facem, de exemplu:
învăZătură, îndreptăZire, sfinZire, răscumpărare etc.
Uneori suntem obligaZi să denumim o idee biblică
printr-un termen ce nu se găsește în Biblie; de exem-
plu: îndreptăZire de probă, îndreptăZire la via@ă etc.
Este evident că acestea sunt idei scripturale.
(Romani 4:1-25; Ioan 3:36; Romani 4:11; 1 Corin-
teni 6:11; Evrei 9:24; 10:14; Iacov 2:14-26; 1 Ioan
2:2.) În mod asemănător noi nu găsim în Biblie
expresia „Vrednicii Bătrâni” [sau Vrednicii din
Vechime, n.e.], cu toate că credincioșii din Vechiul
Testament sunt numiZi bătrâni (zekenim, Isaia 24:23;
Psalmul 107:32; Ioel 2:28) și cei din vechime (pres-
biteroy, Evrei 11:2), și sunt amintiZi ca niște persoane

«««« VVVV RRRR EEEE DDDD NNNN IIII CCCC IIII IIII TTTT IIII NNNN EEEE RRRR IIII »»»»
Ioel 2:28, 29

1 V.D.M. Vol.7, Nr.1, pag. 447, n.e.
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potrivit să prezentăm o parte din adevărul Epifaniei
referitor la Vrednicii Tineri. Domnul să ne binecu-
vânteze pe toZi cu acesta, în mod deosebit pe clasa
la care tocmai ne-am referit – Vrednicii Tineri!

(4) Pentru noi ca și studenZi ai Bibliei, sursa și
regula de credinZă și practică este doar Biblia; așa-
dar credinZa și practica noastră cu privire la toate
subiectele religioase trebuie să provină din Scripturi.
Prin urmare trebuie să cerem ca lumina asupra aces-
tuia, precum și asupra tuturor celorlalte subiecte de
credinZă și practică să curgă din acea Carte despre
a cărei învăZături se spune, „Descoperirea cuvinte-
lor Tale luminează” (Psalmul 119:130; Isaia 8:20).
ÎnvaZă Scripturile că va exista o astfel de clasă pe
care noi o numim „Vrednicii Tineri”? Răspunsul
nostru este: Da, ele învaZă. Noi vom cita și vom dis-
cuta unele dintre pasajele principale asupra acestui
subiect.

ȘAPTE LINII DE DOVEZI BIBLICE
ALE EXISTENIEI VREDNICILOR TINERI

(5) Începem cu textul nostru, cel mai clar dintre
toate asupra acestui subiect: „Și va fi așa: după aceea
[după Veacul Evanghelic, pe parcursul căruia
Domnul a turnat Spiritul Său peste robii Săi,
Turma Mică, și peste roabele Sale, Marea MulZi-
me, a se compara Ioel 2:29 cu 2 Corinteni 6:17, 18]
voi turna Spiritul Meu peste orice făptură. Și fiii
[Israelul trupesc convertit, precum și credincioșii
stăruitori dar neconsacraZi din Veacul Evanghelic]
voștri [ai Cristosului] și fiicele voastre [neamurile
convertite din Veacul Milenar, Isaia 60:4] vor pro-
feZi [îi vor învăZa adevărul pe aceia din omenire care
atunci nu îl vor cunoaște, Matei 25:35, 37, 40],
bătrânii voștri [Vrednicii Bătrâni] vor visa vise [li se
vor da revelaZii mai adânci, noi și inspirate, ca parte
a unei «alte cărZi a vieZii», Apocalipsa 20:12], tine-
rii voștri [Vrednicii Tineri] vor avea viziuni” [li se
vor da reprezentări inspirate mai puZin adânci, cla-
rificând și elaborând pentru ei înșiși și pentru popor
învăZăturile Vechiului și Noului Testament, precum
și cele ale „altei cărZi a vieZii”]. Astfel în Ioel 2:28,
29 se vorbește despre toate clasele din omenirea
salvată asociate cu Planul lui Dumnezeu. Acestea,
precum și îngerii căzuZi pocăiZi, vor constitui cele
șapte [un număr perfect] clase din aceia pe care
Cristos îi va izbăvi din păcat și condamnare la per-
fecZiune și viaZă veșnică în lucrarea Sa ca Salvator. 

(6) 2 Timotei 2:20: „Într-o casă mare [casa mare
a lui Aaron cel tipic – Leviticul 16:6; Numeri 17:2,
3; 3:6-9, 17-20 – era formată din fiii săi și cele trei
clase tipice de leviZi – chehatiZii, merariZii și gherșo-
niZii; în mod corespunzător, în casa mare a Marelui
nostru Preot sunt patru clase antitipice acestora]  nu
sunt numai vase de aur [Turma Mică, Maleahi 3:3]
și de argint [Marea MulZime, Maleahi 3:3, a se vedea
comentariile bereene cu privire la Maleahi 3:3 și 2
Timotei 2:20], ci și de lemn [Vrednicii Bătrâni] și de
pământ [Vrednicii Tineri, care împreună cu Vredni-
cii Bătrâni, pe parcursul Mileniului, vor fi membrii

umani ai casei lui Aaron cel antitipic, la fel cum au
fost sau și sunt umani înainte de Mileniu]; și [pe
lângă acestea] vase pentru onoare [acei restabiliZi
credincioși] și pentru dezonoare [caprele din vea-
cul următor]”.

(7) Psalmul 72:3: „MunZii vor aduce pace popo-
rului, și dealurile mici prin dreptate”. Acest psalm
întreg descrie domnia milenară a lui Cristos, ceea ce
înseamnă că Ierusalimul simbolic va fi reședinZa
guvernului (v. 16). Ierusalimul literal a fost con-
struit pe doi munZi, Sion și Moria, și pe două dealuri,
Acra și Bezeta. Sion și Moria reprezintă respectiv
faza cerească și pământească a Regatului – adică pe
Cristosul și Vrednicii Bătrâni drept cele două puteri
superioare ale Regatului. (A se vedea v. 16, „vârful
munZilor”, etc.) Acra și Bezeta reprezintă puterile tri-
butare (subordonate) ale Regatului, adică Marea
MulZime și Vrednicii Tineri. (A se vedea comenta-
riile bereene cu privire la „dealuri”.) După cum
Moria a fost prima  înălZime a  Ierusalimului  lite-
ral  pe care urmau să construiască israeliZii, tot așa
Vrednicii Bătrâni au fost prima parte a Regatului
care urma să fie dezvoltată. Și după cum Sion a fost
a doua înălZime a cetăZii pe care urmau să constru-
iască israeliZii, tot așa Turma Mică a fost a doua
parte a Regatului care urma să fie dezvoltată. După
cum dealul Acra, unul dintre „dealurile mici”, a fost
a treia înălZime a Ierusalimului pe care urmau să
construiască israeliZii, tot așa Marea MulZime este a
treia clasă dintre puterile Regatului (o putere subor-
donată) care urma să fie dezvoltată. Și după cum
dealul Bezeta a fost a patra și ultima înălZime a Ieru-
salimului pe care urmau să construiască israeliZii, tot
așa Vrednicii Tineri sunt ultima dintre puterile Rega-
tului (cealaltă putere subordonată) care urma să fie
dezvoltată. Întreaga omenire este simbolizată prin
părZile de vale ale Ierusalimului literal. Ideea aces-
tui pasaj pare a fi că cele două faze ale Regatului,
cooperând cu puterile subordonate ale Regatului
(Marea MulZime și Vrednicii Tineri), vor fi între-
buinZate de către Iehova pentru a binecuvânta toată
omenirea cu pace și prosperitate prin dreptate pe
parcursul Mileniului.

(8) Înainte de a prezenta Scripturile referitoare la
următorul punct, vrem să facem câteva explicaZii
preliminare. StudenZii Bibliei își vor aminti că în
Umbrele Tabernacolului leviZii sunt prezentaZi ca
tipificând pe credincioșii îndreptăZiZi; că în F. [Vol.
6, Noua CreaZie, n.e.] ei sunt prezentaZi ca tipifi-
când pe Vrednicii Bătrâni, Marea MulZime etc., și că
în Turnurile din 1907 încoace ei sunt prezentaZi ca
tipificând pe Marea MulZime. Aceste diferite antiti-
puri par să dea unele dificultăZi prietenilor, ca și
cum nu ar fi în armonie unele cu altele. Armonia din-
tre aceste diferite afirmaZii se va dovedi dacă vom
împărZi drept cuvântul adevărului, precum a și făcut
Pastorul nostru, din punctul de vedere al Veacului
Evanghelic, al Veacului Milenar și al Perioadei de
TranziZie dintre ele. Noi înZelegem că toate cele trei
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direcZii de gândire date de către Pastorul nostru sunt
corecte. Veacul Evanghelic își are grupul  lui deose-
bit de leviZi antitipici, pe cei credincioși îndreptăZiZi,
cuprinzând și pe Vrednicii Tineri care devin și
rămân astfel pe parcursul Perioadei de TranziZie;
Veacul Milenar își are grupul lui deosebit de leviZi,
Vrednicii Bătrâni, Marea MulZime și Vrednicii
Tineri; și perioada care formează tranziZia dintre
aceste două Veacuri, adică Secerișul și mai ales
perioada Epifaniei, își are grupul ei deosebit de
leviZi, adică Marea MulZime. De aici trebuie să înZe-
legem că aceste trei grupuri de leviZi antitipici nu se
contrazic unele cu altele. Nu trebuie însă să le con-
fundăm unele cu altele. Dacă limităm fiecare grup
la perioada lui deosebită de timp așa cum s-a pre-
zentat mai sus, și ne amintim că leviZii din Veacul
Evanghelic trec peste Perioada de Seceriș, din
cauza suprapunerii celor două Veacuri, se va găsi că
acestea se armonizează unele cu altele. Nu trebuie
să se considere neobișnuit faptul că leviZii tipici
reprezintă diferite grupuri de antitipuri. Astfel de
lucruri sunt frecvente în Scripturi, adică Samson,
Iosua, David etc., sunt tipuri ale diferitelor serii de
antitipuri. ÎntrebuinZând un tip pentru a reprezenta
diferite antitipuri, Iehova Își arată înZelepciunea Sa
cea de multe feluri. 

(9) În fiecare dintre aceste trei perioade trebuie să
înZelegem că leviZii antitipici sunt compuși din trei
grupuri, chehatiZi, merariZi și gherșoniZi. În timpul
Perioadei de TranziZie, acești leviZi, îndreptăZiZi de
probă, care nu se vor consacra, își vor pierde îndrep-
tăZirea de probă, adică vor înceta să mai fie leviZi de
probă și vor fi scoși afară din Curte; pe când aceia
care se consacră, Vrednicii Tineri, își păstrează
îndreptăZirea de probă și rămân în Curte ca și leviZi
ai Veacului Evanghelic compuși din trei grupuri,
chehatiZi, merariZi și gherșoniZi, pe toată Perioada
de Tranzi@ie. În plus, Marea MulZime, în decursul
acestei Perioade de TranziZie, devine leviZi compuși
din trei grupuri, chehatiZi, merariZi și gherșoniZi. Dar
trebuie să Zinem cont de faptul că leviZii de tranzi-
Zie ai Marii MulZimi sunt diferiZi de Vrednicii Tineri
ca și leviZi stăruitori ai Veacului Evanghelic în tim-
pul  de  tranziZie.  Cu excepZia Vrednicilor Tineri
buni, cele trei grupuri din fiecare clasă sunt asociate
separat unele cu altele; și astfel sunt din grupurile
corespunzătoare din fiecare din aceste două clase,
adică acei Vrednici Tineri care sunt asociaZi cu levi-
Zii chehatiZi de tranziZie (ai Marii MulZimi), adică
adepZii olsoniZi, sturgeoniZi etc., sunt leviZi chehatiZi
din Vrednicii Tineri (ai Veacului Evanghelic); acei
Vrednici Tineri care sunt asociaZi cu leviZii merariZi
de tranziZie (ai Marii MulZimi), adică adepZii Socie-
tăZii de aderenZi etc., sunt leviZi merariZi din
Vrednicii Tineri (ai Veacului Evanghelic); și acei
Vrednici Tineri care sunt asociaZi cu leviZii gherșo-
niZi de tranziZie (ai Marii MulZimi), adică adepZii
InstituZiei Biblice Pastorale (P.B.I.) de aderenZi etc.,
sunt leviZi gherșoniZi din Vrednicii Tineri (ai Veacu-
lui Evanghelic).  

(10) Numeri 3:6-8; 1:49-54; 3:23, 29, 35, 40-51;
Evrei 12:23 dovedesc că cele trei grupuri de leviZi,
ca și tipuri ale levi@ilor milenari, împreună cu
familia lui Aaron, tipifică Biserica întâilor născuZi
din Veacul Milenar și nu din cel Evanghelic, ca și
slujitori ai lui Iehova într-un sens deosebit. Preo-
Zii reprezintă pe Turma Mică; și din punctul de
vedere al levi@ilor milenari chehatiZii reprezintă
pe Vrednicii Bătrâni; merariZii reprezintă pe
Marea MulZime; și gherșoniZii reprezintă pe Vred-
nicii Tineri. (A se vedea F.128, 129.) Se va obser-
va că afirmaZia de la pagina 129 cu privire la
familia lui Gherșon este aceea că ea reprezintă
„omenirea salvată”. De sigur, aceasta era cea mai
bună explicaZie ce se putea da atunci. Adevărul
clar referitor la „Vrednicii Tineri” ne fiind cuvenit
înainte de Epifanie, vedem că gherșoniZii milenari
ca și clasă nu puteau fi înZeleși atunci ca tip. Dar
când luăm în considerare faptul că gherșoniZii
tipici erau (1) socotiZi ca parte a întâilor născuZi
(Numeri 3:12-17, 45), și (2) mai mult, erau sepa-
raZi (Numeri 1:49-53) de „israeliZi” pentru slujba
din Tabernacol, de care „israeliZii” nu trebuiau să
se apropie pentru slujire (v.51), putem vedea cu
ușurinZă că ei sunt un tip pentru Mileniu, o parte
a Bisericii întâilor născuZi din Veacul Milenar și
nu din cel Evanghelic, dar nu „lumea salvată”.
Faptul că „Servitorul acela” nu a putut vedea
aceasta în niciun sens nu este spre o denigrare a sa,
nu mai mult decât nu a fost spre o denigrare a lui
Isus că nu putea ști, atâta vreme cât era în trup,
timpul Zilei de judecată. Nimeni nu poate vedea
Adevărul înainte de vreme; și explicaZii ale Scrip-
turilor înainte de a fi cuvenite sunt inevitabil
necesare, iar când le vine timpul primesc unele
potriviri. Precum toate trei clase de leviZi li s-au
dat lui Aaron și fiilor lui în slujba (1) Tabernaco-
lului și (2) poporului (Numeri 3:6-8); tot așa
Vrednicii Bătrâni, Marea MulZime și Vrednicii
Tineri le vor fi daZi lui Aaron cel antitipic și fii-
lor lui pentru (1) a-i sluji pe ei și (2) a servi
poporul, întreaga omenire; și întrucât tuturor
celor trei clase de leviZi li s-au dat așezări deose-
bite în jurul Tabernacolului (Numeri 3:23, 29,
35), separate și distincte de ale „israeliZilor” din
celelalte seminZii, aceste trei clase tipifică trei
clase separate și distincte de restul omenirii, care
este tipificată prin „israeliZi”.

(11) Isaia 60:13: „Gloria Libanului [Liban înseam-
nă alb, iar copacii săi veșnic verzi, gloria Libanului,
îi reprezintă pe cei drepZi în calitate de levi@i antiti-
pici, Psalmul 92:12, 13] va veni la tine [leviZii anti-
tipici vor fi aduși la Cristos și Biserică, Numeri 3:6-
9], bradul [Vrednicii Bătrâni], pinul [Marea MulZi-
me] și merișorul [Vrednicii Tineri] împreună [înde-
plinind un serviciu cooperativ], pentru a înfrumuseZa
locul sanctuarului Meu” – una din lucrările levitice
(Numeri 3:6-9) era să înfrumuseZeze sanctuarul
Domnului.
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(12) Daniel 3: În acest capitol se dă o relatare
despre experienZa celor trei tineri evrei – Șadrac,
regal; Meșac, oaspete; și Abednego, slujitor al
profetului. Z ʼ15, 260, paragrafele 9 și 10 expli-
că precum că chipul tipifică militarismul, la care
poporul lui Dumnezeu la sfârșitul Veacului nu se
va apleca; iar Z 1899, 170 paragrafele 3 și 7
explică că chipul tipifică bisericismul – Fiara și
Chipul ei – la care poporul lui Dumnezeu la sfâ-
rșitul Veacului nu se va apleca. Ambele aplicări
sunt rezonabile, și noi credem că sunt corecte.
Nu este întâmplător faptul că poporul lui Dumne-
zeu care refuză să se închine militarismului și
bisericismului la sfârșitul Veacului, să fie repre-
zentat prin cei trei tineri evrei care refuză să se
închine Chipului de aur. Evident acești trei tineri
reprezintă trei clase – Turma Mică, Marea MulZi-
me și Vrednicii Tineri – aceia care trebuie să facă
faZă spiritului militarismului, papismului și fede-
raZionalismului, și care refuză să li se închine,
deși prin această conduită sunt expuși la mari
suferinZe. Numărul tinerilor evrei nu numai că
sugerează aceste trei clase ca coexistând la sfârși-
tul Veacului, dar și numele lor sunt semnificative
pentru același gând: Șadrac, regal, ne amintește
de preoZimea regală (1 Petru 2:9); Meșac, oaspe-
te, ne amintește de aceia care sunt invitaZi să fie
oaspeZi la cina nunZii Mielului, o lucrare din Epi-
fanie (Apocalipsa 19:9); Abednego, slujitor al
profetului, ar părea să sugereze o altă clasă, sepa-
rată de celelalte, și dedicată în mod special pur-
tătorilor de cuvânt ai lui Dumnezeu.

(13) 2 Regi 2:9, 10: „Și Elisei a zis: Te rog, să
fie o măsură dublă din spiritul tău peste mine. Iar
el [Ilie] a zis: … așa îZi va fi”. Că este ceva în
neregulă cu traducerea, „o măsură dublă din spi-
ritul tău”, este evident din faptul că Domnul nu va
da de două ori mai mult din Spiritul Său altora
decât Turmei Sale Mici credincioase, căreia din-
tre toate creaturile Sale El îi dă cea mai mare
măsură din Spiritul Său. Expresia pe șenayim tra-
dusă aici „măsură dublă”, apare în doar alte două
pasaje din Vechiul Testament – Zaharia 13:8;
Deuteronom 21:17. În primul pasaj este tradus
„două părZi”; adică două clase, Turma Mică și
Marea MulZime (a se vedea comentariile bereene);
în ultimul pasaj, la fel ca și în 2 Regi 2:9, este tra-
dus „parte dublă”. Această traducere este evident
incorectă; pentru că dacă, de exemplu, un tată în
Israel avea cinci fii, el nu împărZea moștenirea în
șase părZi egale, și să dea două părZi întâiului-născut,
și câte o parte la fiecare dintre ceilalZi patru fii; căci
de obicei întâiul-născut primea cea mai mare parte
din moștenire, și aceea în mod legal, ca și acum de
exemplu printre nobilimea din Britania etc. Urmă-
toarele aveau loc în Israel în cazul întâilor-născuZi
ai lui Israel: Ei formau două clase; aceștia, la
moartea tatălui lor, deveneau capii familiilor lor,
adică ei deveneau taZii familiilor; și rămâneau de
asemenea și fii. Aceste două relaZii, care îi consti-

tuie pe întâii-născuZi în calitate de două clase, pare
să se înZeleagă prin expresia pe șenayim din
Deuteronom 21:17. Astfel vedem în aceste două
pasaje, singurele din Scriptură în afară de 2 Regi
2:9, unde apare expresia pe șenayim, că înseam-
nă două clase. Și aceasta pare să fie semnificaZia
ei din 2 Regi 2:9: „Fie pentru mine două clase
[acZionând] în spiritul tău” [puterea, adică în fun-
cZie ca și purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu pen-
tru Israel].

(14) Suntem familiari cu faptul că „Servitorul
acela” a învăZat că Elisei tipifică pe Marea MulZi-
me și pe Vrednicii Bătrâni, adică două clase. În
conformitate cu 2 Regi 2:9 redat cum se cuvine se
învaZă gândul că Elisei tipifică două clase. Suntem
de asemenea conștienZi de faptul că „Servitorul
acela”2 a învăZat că acei ConsacraZi NeconcepuZi
care vor fi credincioși, în Veacul următor vor fi aso-
ciaZi în răsplată și funcZie cu Vrednicii Bătrâni
(F.156, paragrafele 1, 2; Z ʼ11, 181, paragrafele
5-10; Z ̓ 15, 269, paragrafele 11, 12; Cartea de Între-
bări 151, 152). Acest gând al său ne dă legătura
pentru a interpreta pe deplin acest mesaj. De sigur
că în antitipul din 2 Regi 2:9, 10 Vrednicii Bătrâni
nu au luat parte; fiindcă aceste versete s-au împli-
nit antitipic după 16 septembrie 1914 și înainte de
27 iunie 1917, pe când încă Vrednicii Bătrâni nu
erau aduși din mormânt. Cum am putea atunci să
interpretăm faptele în armonie cu această scriptu-
ră? Noi răspundem: Ei erau prezenZi și vorbeau în
mod reprezentativ în asociaZii lor, „Vrednicii Tineri”;
după cum ei vor mai lua parte în mod reprezenta-
tiv în aceștia la celelalte antitipuri ale faptelor lui
Elisei, toate acestea tipificând lucruri care se vor
întâmpla înainte ca Vrednicii Bătrâni să se întoar-
că din morZi, chiar dacă ne-am putea aștepta la o a
doua împlinire, după întoarcerea Vrednicilor
Bătrâni. Astfel văzut, recunoaștem că 2 Regi 2:9, 10
ne învaZă că Vrednicii Tineri participă împreună cu
Marea MulZime în a fi purtătorii de cuvânt ai lui
Dumnezeu către Israelul nominal spiritual – se
împărtășesc de puterile simbolizate prin mantaua
lui Ilie. Cele șapte linii de gândire scripturală de mai
sus dovedesc că la sfârșitul Veacului Evanghelic și
în Veacul Milenar există o clasă care este separată
și distinctă de Turma Mică, Marea MulZime, Vred-
nicii Bătrâni și clasa restabilirii; o clasă credincioasă
lui Dumnezeu în timp ce Satan, păcatul și moartea
stăpânesc peste pământ; și mai apoi asociată cu
Turma Mică, Vrednicii Bătrâni și Marea MulZime în
binecuvântarea întregii omeniri, clasa restabilirii.
Prin urmare tragem concluzia că Vrednicii Tineri
sunt acei fraZi credincioși care, consacrându-se de
la 1881, nu sunt concepuZi de spirit. 

LUCRAREA LOR ACTUALĂ

(15) Care este lucrarea actuală a Vrednicilor
Tineri? Mai sus am văzut că Vrednicii Tineri în
calitate de leviZi ai Veacului Evanghelic, în Perioa-
da de TranziZie sunt formaZi din chehatiZi, merariZi
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și gherșoniZi, tot așa cum Marea MulZime în calita-
te de leviZi de tranziZie este formată din chehatiZi,
merariZi și gherșoniZi de tranziZie; de asemenea s-a
sugerat mai sus (având în vedere că Elisei tipifică
pe ambele aceste clase, cel puZin în ceea ce prive-
ște pe adepZii SocietăZii partizane, 2 Regi 2:9) că
chehatiZii fiecăreia dintre aceste două clase,
merariZii fiecăreia dintre aceste două clase și
gherșoniZii fiecăreia dintre aceste două clase
lucrează împreună individual. Cu excepZia cazu-
lui în care Domnul i-ar separa pe leviZii Vrednici
Tineri ai Veacului Evanghelic în cele trei grupuri
ale lor de grupurile corespunzătoare ale leviZilor
de tranziZie (ai Marii MulZimi), lucrarea celor
dintâi în cele trei grupuri ale lor ar părea să fie
de a coopera individual cu cele trei grupuri
corespunzătoare ale celor din urmă, în măsura în
care cei din urmă lucrează în conformitate cu
învă@ăturile, aranjamentele, Statutul și Testa-
mentul (chehatiZii fiind scutiZi de la obligaZiile
corporatiste ale Satutului și Testamentului, ne
având care simbolice, Leviticul 7:9), pe care
Domnul le-a dat prin „Servitorul acela”. Levi-
Zii buni din ambele clase în timpul Perioadei de Tran-
ziZie se vor amesteca  mai mult sau mai puZin printre
preoZi, și vor face o lucrare care va fi de mare ajutor
pentru preo@i. Având în vedere aceste condiZii, în
mintea fiecăruia dintre Vrednicii Tineri credincioși
vor apărea întrebările: „Ce ar trebui să fac în ser-
viciul Domnului? Și cu care grup din poporul
Domnului ar trebui să mă asociez?” Noi nu cunoa-
ștem un răspuns mai bun de dat la această întrebare
decât acela ca fiecare să caute să facă cu credincio-
șie ceea ce el crede că este voia Domnului pentru el;
și să se asocieze cu acel grup din poporul Domnului
pe principiile și procedeele căruia le poate aproba.
Aceasta va îndruma pe fiecare la grupul și lucrarea
lui potrivite în timpul acesta.

(16) Din faptul că gherșoniZii aveau în grijă
toate perdelele și învelitorile Tabernacolului, cu
excepZia vălului al doilea, inclusiv poarta CurZii,
cu funiile lor (Numeri 3:25-27; 4:21-28), s-ar
părea că slujirea milenară a Vrednicilor Tineri va
fi în mod deosebit de a învăZa și de a pune în
practică pentru popor doctrinele îndreptăZirii și
consacrării, cu anumite aspecte limitate ale adevă-
rurilor implicate în aceste două linii de gândire,
adică, anumite aspecte ale adevărurilor referitoare
la păcat, dreptate, pocăinZă, credinZă, consacrare,
ascultare, jertfele pentru păcat, Marele Preot,
PreoZii SubordonaZi, haruri etc., împreună cu
explicarea Scripturilor corespunzătoare ca texte
doveditoare ale acestor adevăruri, și ca texte de
combatere împotriva erorilor asupra acestor
subiecte. Ca și antitip al dealului Bezeta din Ieru-
salim, s-ar părea că Vrednicii Tineri vor învăZa
lucruri referitoare la Regat, și vor exercita unele
puteri subordonate pentru Regat. Detaliile despre
misiunea lor prezentă și viitoare trebuie lăsate
pentru o analiză ulterioară.

RĂSPLĂIILE LOR, DIN MILENIU
ȘI DE DUPĂ MILENIU

(17) Ceva cu privire la răsplăZile Vrednicilor
Tineri: Noi înZelegem că ei vor fi răsplătiZi în asocie-
re cu Vrednicii Bătrâni. Atributele Divine în relaZie
cu părZile pământești ale Legământului întărit prin
Jurământ, precum și pasajele specifice par să dove-
dească că aceasta este adevărat despre ei.

(18) Mai întâi vom raZiona din Atributele Divine
în relaZia lor cu părZile pământești ale Legământu-
lui întărit prin jurământ în împărZirea răsplăZilor
celor care cu credincioșie îl slujesc pe Dumnezeu pe
când predomină păcatul, adică unora „care sunt de
credinZa lui Avraam”. În planul Domnului ÎnZelep-
ciunea Sa a aranjat, și Puterea, Dreptatea și Iubirea
Lui vor coopera pentru a da în Mileniu Vrednicilor
Bătrâni calitatea de prinZi ca răsplată (Psalmul
45:16; Isaia 32:1; Galateni 3:6-9), care (înainte ca
meritul răscumpărării să fie disponibil pentru atribui-
re, Matei 11:11-13; Evrei 2:3, și chemarea generală la
natura divină și la moștenire împreună cu Cristos să
înceapă) au fost credincioși lui Dumnezeu în mijlocul
condiZiilor foarte dificile din cauza predominării și
stăpânirii lui Satan, a păcatului, erorii și morZii prin-
tre oameni. Așadar, noi raZionăm că atributele divine
vor aranja o răsplată asemănătoare pentru Vrednicii
Tineri în Mileniu pentru o credincioșie asemănătoa-
re faZă de Dumnezeu (după ce atribuirea meritului
răscumpărării nu a mai fost disponibilă pentru acești
anumiZi consacraZi, și chemarea generală la natura
divină și moștenire împreună cu Cristos a încetat,
dar înainte de a se face aplicarea meritului răscum-
părării și a se stabili Regatul lui Dumnezeu printre
oameni) în mijlocul condiZiilor foarte dificile din
cauza predominării și stăpânirii lui Satan, a păcatu-
lui, erorii și morZii printre oameni. RaZionamentul
este foarte evident; ambele clase arată același spirit
de credincioșie în mijlocul acelorași condiZii grele
sub dezavantajul de a nu mai fi disponibil meritul
răscumpărării în folosul lor. Statornicia caracterului
sfânt al lui Dumnezeu în vederea jurământului Său
pentru întreaga clasă a credinZei garantează o răspla-
tă asemănătoare pentru aceia care au fost credincioși
în mod asemănător în condiZii dificile asemănătoare
și care au fost supuși unui dezavantaj asemănător a
unei indisponibilităZi asemănătoare a meritului răs-
cumpărării în beneficiul lor (Geneza 22:16-18;
Galateni 3:6-9; Romani 4:16).

(19) Ioel 2:28 arată că măsura lor de Spirit le va
permite să aibă revelaZii speciale sub formă de viziuni.

(20) 2 Timotei 2:20 dovedește că fiind parte a casei
celor credincioși ei vor fi întrebuinZaZi în mod onora-
bil, și pe pământ vor fi următorii după Vrednicii
Bătrâni în familia lui Cristos.

(21) Psalmul 72:3 arată că împreună cu Marea
MulZime ei vor fi Nobili în Regatul lui Dumnezeu, în
care Cristosul vor fi Regii iar Vrednicii Bătrâni vor fi
PrinZii.
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(22) Isaia 60:13 dovedește că ei vor primi ca răs-
plată perfecZiunea naturii umane, astfel având parte
în „învierea celor drepZi” împreună cu Turma Mică,
Marea MulZime și Vrednicii Bătrâni (Luca 14:14),
și în „învierea mai bună” împreună cu Vrednicii
Bătrâni (Evrei 11:35).

(23) Numeri 3:40-51 comparat cu Evrei 12:23
(„Judecătorul [Răsplătitorul] tuturor [celor conce-
puZi de spirit], și de asemenea al oamenilor drep@i
desăvârși@i în dispozi@iile lor”, I.V.), dovedește că ei
vor fi o parte a Bisericii celor întâi-născuZi din Vea-
cul Milenar și nu a celei din Veacul Evanghelic, și
ca atare vor fi onoraZi cu privilegiul de a sluji lui
Cristos și Bisericii în interesele omenirii ca și
învăZători ai poporului, de care însă vor fi separaZi
și distincZi.

(24) 2 Regi 2:9, 10: Ca parte a lui Elisei cel
antitipic ei vor fi privilegiaZi să participe în multe
lucrări de restabilire, deoarece multe lucruri pe
care le vor face înainte de a intra în răsplata lor se
vor repeta după „învierea mai bună”, de exemplu
trezirea fiului sunamitei, vindecarea leprei lui
Naaman etc. Astfel răsplata lor va fi glorioasă pe
parcursul Mileniului.

(25) Dar deplinătatea răsplăZii lor va veni după
Mileniu, atunci când ei, împreună cu Vrednicii
Bătrâni, vor fi schimbaZi din fiinZe umane în fiinZe
spirituale. Z ʼ13, 52, 53 dovedește, de exemplu, că
prin faptul că sunt întâi-născuZi și leviZi antitipici
fără moștenire în Zară, Vrednicii Bătrâni vor fi făcuZi
fiinZe spirituale după lucrarea lor milenară. Unele
dintre aceste argumente dovedesc aceasta despre
Vrednicii Tineri în aceeași măsură ca și despre Vred-
nicii Bătrâni. Domnul a binevoit ca în 1905 să ne
acorde privilegiul de a ne afla la Casa Bibliei din
Allegheny, când pentru prima dată „Servitorul
acela” a anunZat că s-ar părea că Vrednicii Bătrâni
vor fi făcuZi fiinZe spirituale după Timpurile de
Restabilire. El a spus că amplasarea corturilor che-
hatiZilor, ca și în cazul celor ale anumitor amramiZi
(Moise, Aaron și familia sa, dar nu și familia lui Moise,
1 Cronici 23:13-15), și ale celor ale merariZilor lângă
Tabernacol, separate și distincte de corturile „israe-
liZilor”, pare să dovedească că Vrednicii Bătrâni ar
deveni spirituali după Mileniu. Având în minte ideea
din F.129 cu privire la gherșoniZi că reprezintă
„omenirea salvată”, l-am întrebat dacă acel raZiona-
ment nu ar dovedi că toată lumea salvată ar deveni
spirituală, și că acest pământ nu ar fi casa eternă
a omului? După ceva discuZie „Servitorul acela”
a abandonat chestiunea și nu a mai adus-o în ate-
nZie timp de câZiva ani, când iarăși a învăZat că
Vrednicii Bătrâni ar deveni spirituali. Pentru
prima dată, în 1909, a apărut ceva în „Turn” suge-
rând că Vrednicii Bătrâni vor deveni spirituali;
iar în 3Z ʼ13, 52, 53, începând cu coloana 1, para-
graful 2, împlinind o promisiune pe care o făcuse
Bisericii cu câZiva ani înainte, și anume că cândva
va da dovadă scripturală pentru schimbarea de

natură a Vrednicilor Bătrâni, el a dat o serie de
dovezi cu privire la acel subiect. Noi îi îndru-
măm pe cititorii noștri la acel Turn, cerându-le
dacă îl au, să citească din el articolul la care ne
referim înainte de a continua acest articol.

(26) Este rezonabil și scriptural de a aștepta pen-
tru Vrednicii Tineri, precum și pentru Vrednicii
Bătrâni, că în cele din urmă ei vor primi o răsplată
mai mare decât ar putea avea pe acest pământ. Atât
Vrednicii Bătrâni cât și cei Tineri ar fi veșnic degra-
daZi în loc de a fi veșnic răsplătiZi pentru serviciul și
suferinZa lor din Mileniu pentru lume, și pentru ser-
viciul lor de după Mileniu pentru cei credincioși
din lume și pentru suferinZa lor pentru dreptate de
după Mileniu din partea clasei morZii a doua, dacă
ar rămâne pentru totdeauna pe pământ; căci deoare-
ce toate fiinZele umane găsite vrednice de viaZă
veșnică de atunci încolo vor fi egale (Matei 25:34;
Apocalipsa 21:24), ar urma că Vrednicii Tineri pre-
cum și cei Bătrâni, fiind superiori în Mileniu, ar fi
degrada@i să fie etern egali omenirii, dacă ca și fii-
nZe umane ar rămâne în etern pe acest pământ.
Astfel Dumnezeu nu numai că nu le-ar da nicio răs-
plată pentru serviciul și suferinZa lor din Mileniu și
de după Mileniu, dar după Mileniu nu le-ar da mai
mult decât le va da acelora care nu L-au slujit, ci au
slujit lui Satan, păcatului, erorii și morZii în
decursul perioadei în care acestea predominau
și stăpâneau printre oameni. Atributele divine nu
răsplătesc astfel de credincioșie prin degradare eter-
nă. Prin urmare noi nu ne așteptăm ca Vrednicii
Tineri și cei Bătrâni să rămână pe pământ printre stă-
rile și asocierile umane, adică să rămână umani.

(27) Se pare că atributele divine îi vor răsplăti cu
mult mai presus de omenire pentru serviciul și sufe-
rinZele lor din Mileniu și de  după  Mileniu, care  vor
fi  cu  mult  mai   mari decât cele ale lumii salvate.
Acest lucru, combinat cu punctul precedent, dove-
dește că ei vor fi făcuZi superiori fiinZelor umane.

(28) Evrei 12:23 (comparat cu Exodul 12:11-13,
21-23, 27; 13:1, 2, 11-15; Numeri 3:40-51) dovede-
ște că numele (dispoziZia și natura) tuturor întâilor
născuZi sunt scrise în cer, adică toZi în cele din urmă
vor dezvolta dispoziZii spirituale, vor dobândi corpuri
spirituale, și astfel vor avea o moștenire spirituală.
Numeri 3:40-51 dovedește că gherșoniZii, împreu-
nă cu chehatiZii și merariZii, au fost luaZi în locul
întâilor-născuZi din Israel; așadar primii, tipificân-
du-i pe Vrednicii Tineri, sunt incluși în numărul
Bisericii celor întâi-născuZi din Veacul Milenar și nu
a celei din Veacul Evanghelic, ale căror nume sunt
scrise în cer, adică Vrednicii Tineri vor dezvolta
dispoziZii spirituale și vor dobândi corpuri și moște-
niri spirituale.

(29) Numeri 18:20, 23, 24 dovedește că nici
preoZii nici leviZii nu au avut vreo moștenire în Zară.
Aceasta, de sigur, îi include pe gherșoniZi precum și
pe preoZi, pe chehatiZi și pe merariZi. Întrucât „Ser-
vitorul acela” implică în articolul menZionat mai sus
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că a nu avea nicio moștenire în Zară tipifică că anti-
tipurile acestor patru clase de descendenZi ai lui Levi
nu vor avea o moștenire pământească ci una cereas-
că, adică dispoziZii, corpuri, case cerești etc. De
aceea Vrednicii Tineri, ca și antitipuri ai gherșoniZi-
lor, vor deveni fiinZe spirituale.

(30) Numeri 3:23: Amplasarea gherșoniZilor fiind
separată și distinctă de amplasarea celor douăspre-
zece seminZii ale „israeliZilor”, ar tipifica pentru
Vrednicii Tineri o moștenire spirituală; la fel ca și
amplasarea chehatiZilor (Numeri 3:29) și a mera-
riZilor (Numeri 3:35) și a preoZilor (Numeri 3:38),
toate separate și distincte de amplasarea celor două-
sprezece seminZii ale „israeliZilor”, lumii, ar tipifica
moșteniri spirituale pentru Vrednicii Bătrâni, Marea
MulZime și Turma Mică.

(31) Evrei 7:1-10: A da zeciuieli în conformitate
cu acest pasaj simbolizează a recunoaște inferiorita-
tea și supunerea cuiva faZă de cel căruia i se dau
zeciuielile. Și deoarece „cele patru familii distincte
ale leviZilor pot reprezenta în mod potrivit patru clase
distincte ale omenirii îndreptăZite când reconcilierea
va fi completă – sfinZii” etc. (F.128), tipul (din
Numeri 18:21, 24) pare să dovedească că omenirea
va fi inferioară și supusă Vrednicilor Bătrâni, Marii
MulZimi și Vrednicilor Tineri; iar tipul (din Numeri
18:25-32) pare să dovedească că aceste trei clase la
rândul lor vor fi inferioare și supuse Turmei Mici.
Întrucât Vrednicii Tineri, precum și ceilalZi, vor
primi pentru totdeauna zeciuieli de la omenirea sal-
vată, și întrucât toZi pe pământ ca și regi (Matei
25:34; Apocalipsa 21:24) vor fi egali unul cu altul,
urmează că Vrednicii Tineri vor avea o moștenire
mai mare decât una umană pe acest pământ, adică
o dispoziZie, natură, locuinZă cerească.

(32) Apocalipsa 20:9: Înainte de a sugera acest
verset ca pe o dovadă probabilă că Vrednicii
Tineri vor fi făcuZi spirituali, cităm din Z ʼ13, 53,
coloana 1, paragrafele 1-4, pentru a dovedi că
cuvintele tipărite cu caractere cursive conZin un
principiu care demonstrează că prin termenul
„Tabăra SfinZilor” se are în vedere pe Vrednicii
Tineri, și că termenul „Cetatea Preaiubită” aici
se aplică la Vrednicii Bătrâni ca și reprezentan@i
ai Cetă@ii Preaiubite, Biserica Glorificată. Cita-
tul din Turnul la care ne referim este după cum
urmează: 

(33) „Același gând [că Vrednicii Bătrâni vor
deveni spirituali] pare să fie ilustrat în Apocalipsa.
La sfârșitul celor o mie de ani Satan va fi dezle-
gat pentru a merge să încerce pe oamenii care vor
fi pe pământ, ca să se arate în ce măsură inimile
lor îi sunt loiale lui Dumnezeu și principiilor
dreptăZii. Rezultatul acestei probe va fi acela că
unii vor cădea (Apocalipsa 20:7-10). Citim: «Și
au urcat peste lărgimea pământului și au încercuit
tabăra sfinZilor și preaiubita cetate; dar a coborât
foc de la Dumnezeu din cer și i-a mistuit» (Apo-
calipsa 20:9). «Cetatea preaiubită» este Noul

Ierusalim; Biserica în glorie, nu Biserica în
carne. Răzvrătirea aZâZată de Satan va fi nu numai
împotriva PrinZilor pământești, ci și împotriva
Cristosului.

(34) „La acel timp, fiind ajunși la perfecZiunea
organismului și a puterilor, oamenii se vor afirma
astfel mergând să înconjoare tabăra sfin@ilor [«și
preaiubita cetate», care în text este de asemenea
amintită ca fiind înconjurată]. Că nu se poate referi
la Biserică este evident din faptul că fiin@ele umane
nu pot ataca for@a nevăzută a fiin@elor spirituale,
precum Biserica atunci va fi. Întocmai cum în Marea
Britanie oamenii au mers la parlament pentru a pro-
testa, tot așa grupul răzvrătit din omenire va protesta
împotriva PrinZilor lor credincioși. Ne imaginăm că
îi auzim spunând: «Este timpul ca acest guvern să
ne fie predat nouă. Protestăm împotriva rămânerii
voastre la putere». În răzvrătirea împotriva fazei
pământești a Regatului lui Mesia, totuși ei se vor
răzvrăti împotriva Domnului. În consecinZă îi va
surprinde judecata divină – «foc din cer».

(35) „Deoarece această răzvrătire va avea loc la
sfârșitul Veacului Milenar, și întrucât omenirea la
acel timp va fi atins perfecZiunea; de aceea această
separare a Vrednicilor Bătrâni de restul lumii pare să
implice că Dumnezeu are un scop special faZă de ei.
Termenul tabără în sine implică că starea sau aran-
jamentul lor este numai temporar, și că Dumnezeu
are ceva mai bun în păstrare pentru ei”.

(36) Să observăm cu atenZie prima serie de
cuvinte de mai sus care sunt tipărite cu caractere
cursive și cuvintele care sunt în mijlocul lor în
paranteze. Dacă expresia „au înconjurat Tabăra
SfinZilor” dovedește că prin „Tabăra SfinZilor” nu
se poate face referire la Biserică, din cauza „că fii-
nZele umane nu pot ataca forZa nevăzută a fiinZelor
spirituale, cum Biserica atunci va fi”, din aceeași
cauză urmează că expresia „au înconjurat … Ceta-
tea Preaiubită” nu se poate referi la Biserică, deși
această expresie ar sugera în mod obișnuit Biseri-
ca glorificată. Mai degrabă s-ar părea că prin
expresia „Cetatea Preaiubită” aici se face referire
la Vrednicii Bătrâni ca reprezentan@ii vizibili ai
Preaiubitei Cetă@i invizibile ca atare. Dacă acest
lucru este adevărat, atunci „Tabăra SfinZilor” ar fi
o altă clasă, și anume Vrednicii Tineri, împotriva
cărei puteri subordonate clasa caprelor se va răz-
vrăti după ce Satan va fi dezlegat; și prin urmare
exprimarea cu caractere cursive de la sfârșitul citatu-
lui ar dovedi că Vrednicii Tineri vor deveni spirituali.
Nu era timpul să se înZeleagă aceasta atunci când
„Servitorul acela” a scris articolul, nimeni nu putea
vedea aceasta atunci, deși afirmaZia lui ne dă indi-
ciul pentru înZelegerea corectă a pasajului. 

(37) Cele de mai sus, nădăjduim, vor fi suficien-
te pentru a ne permite să îi recunoaștem și să luăm
poziZia corectă faZă de Vrednicii Tineri. Tatăl ceresc
și Domnul ceresc să îi binecuvânteze din belșug în
locul și serviciul lor!
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ARTICOLUL, «VREDNICII — DIN VECHIME
ȘI MODERNI» EXAMINAT

(38) MulZi dintre corespondenZii noștri ne-au
atras atenZia la un articol intitulat: „Vrednicii — din
Vechime și Moderni” din Z ʼ20, 21-28, și ne-au
cerut să ne exprimăm părerea. Această cerere ne-a
determinat să examinăm aici învăZăturile din Z ̓ 20,
21-28. SimZim că avem toată libertatea să o facem,
deoarece Turnul numește subiectul „o chestiune
deschisă”. Articolul începe după cum urmează:
„Întrebare: ÎnvaZă Scripturile că la acest timp
Domnul dezvoltă o clasă care poate fi pe bună
dreptate desemnată ca o «clasă modernă de vred-
nici [Tineri]?» S-a discutat mult despre întrebarea
de mai sus, și socotim că este necesar și potrivit ca
Turnul de Veghere acum [caracterele cursive ne
aparZin] să o considere”. Impresia vădită dată de
acest citat este aceea că Turnul nu analizase mai
înainte acest subiect. Această impresie este neade-
vărată, deoarece subiectul fusese prezentat destul
de corect în Z ʼ18, 355-357, împreună cu citate de
sub pana „Servitorului acela”. Însă cele două artico-
le se contrazic în mod categoric unul cu altul, cel din
Z ʼ18, 355-357 afirmând clar, iar cel din Z ʼ20, 21-
28 negând absolut gândul scumpului nostru Pastor
că cei care se consacră și se adeveresc credincioși
în intervalul dintre încheierea Chemării Generale în
1881 și inaugurarea fazei pământești a Regatului și
negăsind coroane disponibile pentru ei înșiși, să
devină asociaZi în răsplată și serviciu în Regat
împreună cu Vrednicii Bătrâni. (F.156, paragrafele
1 și 2; Z ʼ11, 181, paragrafele 5-10; Z ʼ15, 269,
paragrafele 6, 7, 11, 12; Cartea de Întrebări, pp. 151,
152.) Ni s-ar părea că aceia care cred că Societatea
este „canalul” pentru a da preoZilor hrană la timp
trebuie să fie nedumeriZi de acesta precum și de
alte puncte contradictorii care au apărut în Turn pe
parcursul ultimilor douăzeci și unu de ani.

O ANALIZĂ A ARTICOLULUI

(39) Întrebarea pe care o avem înainte pentru
discuZie nu este un subiect de importanZă relativ
minoră, cum ar fi interpretări diferite la versete sepa-
rate, toate interpretările de acest fel fiind în armonie
cu Planul general; ci este o întrebare doctrinară, și
una nu de mică importanZă, afectând în realitate
starea a mii de oameni care sunt acum consacraZi,
și aceea a sutelor de mii care încă se vor consacra.
În folosul acelora care poate nu au citit articolul în
curs de examinare dăm următoarea analiză scurtă
a lui. Întâi el stabilește trei cerinZe pe care Domnul
le face înainte de a se putea obZine aprobarea Sa:
(1) credinZa care duce la îndreptăZire, (2) consacra-
re, (3) credincioșie în mijlocul încercărilor aplicate
divin. Al doilea, el respinge afirmaZia că oamenii
neconsacraZi care sunt interesaZi, și într-o oarecare
măsură servesc Adevărul trebuie să fie asociaZi în
răsplată și serviciu cu Vrednicii Bătrâni. Al treilea,
el respinge ideea că următoarele pasaje învaZă că
va exista o clasă de Vrednici (Tineri) Moderni:

(1) Yefania 2:3; (2) Psalmul 41:1, 2; (3) Zaharia
13:8, 9; (4) Amos 9:13; (5) Matei 8:11; (6) Ioan
8:51. Al patrulea, el citează și explică parZial, iar
apoi respinge totalmente vederea Pastorului nostru
asupra subiectului precum s-a declarat în F.156,
paragrafele 1, 2 și Z ̓ 15, 269, coloana 2, paragrafe-
le 6, 7 etc. Al cincilea, el prezintă afirmaZia că
doctrina despre Vrednicii (Tineri) Moderni precum
s-a învăZat în referinZele anterioare din scrierile
„Servitorului acela” contrazice doctrinele despre
răscumpărare, Avocat și Mijlocitor, Legămintele și
însărcinarea Bisericii. Suntem bucuroși să ne
exprimăm cordial acordul cu unele dintre aceste
atitudini; dar Scripturile și expunerile „bine argu-
mentate” ale „Servitorului acela” ne obligă să ne
exprimăm dezacordul faZă de altele. Firește, nu sun-
tem siguri cine este autorul articolului; însă stilul,
modul de raZionament și eroarea fundamentală,
negarea îndreptăZirii de probă așa cum funcZionează
acum, sunt ale lui J.F.R. [Joseph Franklin Rutherford,
n.e.]  În orice caz, fiind unul dintre editorii Turnului
la sediul central, fără îndoială că a aprobat articolul.

PUNCTE DE ACORD

(40) Începem mai întâi cu sarcina plăcută de a ne
exprima acordul cu afirmaZia articolului că acei
prieteni care acceptă Adevărul și care îi fac un
oarecare serviciu, dar nu se consacră, nu trebuie să
fie asociaZi ai Vrednicilor Bătrâni în răsplată și
serviciu în Mileniu. Iar motivul din care nu vor fi
astfel este din cauza că nu au un caracter asemenea
Vrednicilor Bătrâni. Pentru a fi asociaZii din Mileniu
ai celor din urmă, acești oameni trebuie să exercite
același fel de credinZă justificatoare, același fel de
consacrare faZă de Domnul, și același fel de credin-
cioșie în mijlocul încercărilor asemănătoare cu ale
lor. Prin urmare, indiferent de relaZia pe care unii o pot
avea cu Adevărul și poporul Adevărului, dacă ei nu
fac cele trei lucruri pe care le-au făcut Vrednicii
Bătrâni, ei nu vor fi asociaZii lor din Mileniu în răs-
plată și serviciu. Nici Pastorul nostru nu a sugerat
vreodată că ei ar fi astfel. În locurile unde el tratea-
ză despre AsociaZii din Mileniu ai Vrednicilor Bătrâni,
de exemplu în F.156, paragrafele 1 și 2; Z ʼ11, 187,
paragrafele 5-10; Z ʼ15, 269, paragrafele 11, 12 etc.
– el arată (în mod clar în F.156, paragrafele 1 și 2) că
discută despre răsplata și serviciul din Mileniu a celor
consacraZi neconcepuZi care din 1881 încoace acZio-
nează în conformitate cu cele trei particularităZi
menZionate mai sus, la fel ca și Vrednicii Bătrâni.
Nici noi, nici altcineva în armonie cu ideea Servito-
rului acela asupra subiectului nu a învăZat vreodată
asemenea răsplată și serviciu pentru astfel de prieteni
neconsacraZi ai Adevărului. Prin urmare, chiar dacă
articolul în curs de examinare neagă asemenea
onoruri pentru astfel de prieteni neconsacraZi ai
Adevărului, prezintă adevărul cu referire la ei;
totuși prezintă adevărul în așa fel încât nu răspun-
de la întrebarea cu care începe articolul, și la care
își propune să dea răspuns: „ÎnvaZă Scripturile că



la acest timp Domnul dezvoltă o clasă care poate
fi pe bună dreptate desemnată ca o «clasă moder-
nă de vrednici [Tineri]?»” Dacă se învaZă o astfel
de eroare asupra subiectului de sigur este pe seama
Turnului, în timp ce tratăm asupra subiectului Vred-
nicilor Tineri pentru a o corecta; însă ni se pare că
trebuie să facem astfel într-un mod care să nu lase
în mod firesc pe unii oameni sub impresia că la ast-
fel de persoane se face referire prin termenul
Vrednicii (Tineri) Moderni; pentru că nu se face
referire la ei prin acel termen din partea acelora
care sunt în armonie cu ideea Pastorului nostru.

(41) Dar poate că scopul editorilor Turnului a fost
în parte să corecteze ideea eronată că copiii celor
consacraZi ar deveni Vrednici Bătrâni, pe care unii au
primit-o din scrisoarea lui Clayton Woodworth inti-
tulată: „Scrisoarea unui tată către fiul său” din Z ̓ 08,
263, 264. Dacă acesta a fost scopul lor, este demn
de toată lauda. Mai departe s-ar putea dovedi folo-
sitor prietenilor să afle că acea scrisoare a fost
introdusă în Turn ca să umple spaZiul din greșeala
altcuiva nu a Pastorului nostru în timpul absenZei
lui de la Casa Bibliei într-o călătorie de durată ca
peregrin, și că „Servitorul acela” fiind întrebat cu
privire la acel subiect a negat învăZătura generală a
scrisorii, și concluzia greșită pe care unii au tras-o
din ea precum că copiii poporului Adevărului ca
atare vor deveni Vrednici Bătrâni, precum și
a regretat mult apariZia ei în Turn.

(42) Din nou suntem încântaZi să fim de acord cu
articolul în curs de examinare în faptul că neagă că
următoarele Scripturi s-ar aplica la Vrednicii Tineri:
Yefania 2:3; Psalmul 41:1, 2; Zaharia 13:8, 9; Amos
9:13; Matei 8:11; Ioan 8:51. El le citează ca fiind
aplicate de unii pentru a dovedi că va exista o clasă
de Vrednici Tineri asociată în Mileniu cu Vrednicii
Bătrâni în răsplată și serviciu. Nici unul dintre aces-
te pasaje nu are nicio referire specifică la o astfel de
clasă; scumpul nostru Pastor niciodată nu le-a aplicat
în așa fel; nici noi nu le-am aplicat vreodată așa,
nici nu am auzit vreodată să fi fost astfel aplicate,
înainte de a citi articolul în curs de examinare.
Aceste pasaje fiind, prin urmare, inaplicabile la
acest subiect, nu ne este necesar să le discutăm
la acest punct, remarcând totuși în trecere că noi
nu înZelegem Yefania 2:3 și Zaharia 13:9 a se
aplica numai la israeliZi, și aceea în timpul strâm-
torării lui Iacov, după cum pretinde acum Turnul.
Mai degrabă le înZelegem după cum le-a explicat
„Servitorul acela”. Tot așa, noi credem că ideea de
mai târziu a Pastorului nostru cu privire la Matei
8:11; Luca 13:29, că aceia care vin de la est, vest,
nord și sud sunt Turma Mică (Psalmul 107:3; Fap-
tele 15:14; Z ʼ14, 59, coloana 2, paragrafele 1, 2),
este mai bună datorită acordului ei mai strâns cu
această legătură decât ceea ce citează articolul în
curs de examinare din Z ʼ04, 335. Totuși, întrucât
aceste puncte nu sunt importante pentru subiectul
nostru, le trecem fără alte comentarii.

EROAREA FUNDAMENTALĂ A ARTICOLULUI
ÎN CURS DE EXAMINARE

(43) În discutarea învăZăturii altuia întotdeauna
este bine să se afle care este baza reală a poziZiei lui;
căci aceasta permite probarea mai ușoară a adevăru-
lui sau erorii sale. Unii scriitori din diferite motive
își Zin principiul fundamental mai mult sau mai puZin
ascuns vederii; și aceasta s-a făcut în articolul în
curs de examinare. De obicei o astfel de direcZie se
urmărește deoarece dacă principiul fundamental al
argumentului s-ar recunoaște clar, cel mai probabil
că cititorul l-ar respinge. Următoarele consideraZii
asupra acestui punct sunt aici demne de remarcat:
(1) Din decembrie 1909 și până la moartea sa după
cum se poate vedea din multe Turnuri publicate din
15 decembrie 1909 până la cel din 15 septembrie
1916 (Z ̓ 09, 360; Z ̓ 10, 12, 13; 93, coloana 2, para-
grafele 3-6; 246, coloana 2, paragrafele 1-4; Z ʼ11,
394; Z ʼ12, 152, coloana 2, paragraful 4; Z ʼ13, 92-
94; Z ʼ14, 67; Z ʼ15, 103, 104; 292, 293; Z ʼ16,
281), și din PrefaZa lui F. scrisă pe 1 octombrie și în
cele din urmă aprobată pentru imprimare pe 16
octombrie 1916 (P ʼ22, 192, 6), Pastorul nostru a
învăZat îndreptăZirea de probă și la viaZă, separate și
distincte, ca funcZionând în decursul Veacului Evan-
ghelic; (2) Poporul adevărului crede în îndreptăZi-
rea de probă ca funcZionând în decursul Veacului
Evanghelic, în armonie cu Scripturile, de exemplu
Romani 4:1-25 și învăZăturile Pastorului nostru.
(3) J.F.R., spiritul conducător printre editorii Tur-
nului, și cel puZin unul dintre asociaZii săi editoriali,
W. E. Van Amburg, neagă doctrina îndreptăZirii de
probă ca funcZionând în decursul Veacului Evan-
ghelic. (4) În Turn ei nu o neagă clar în așa de multe
cuvinte; ci în mod repetat, ca și în articolul în curs
de examinare, ei neagă ideea conZinută în expresia,
îndreptăZire de probă. (5) Atunci când scriu despre
îndreptăZirea din Veacul Evanghelic, ei nu numai
că ignoră peste tot atât (a) menZionarea termenului
îndreptăZire de probă, cât și (b) explicarea ideii
implicate în acel termen; dar și folosesc peste tot
exprimarea care este adevărată numai despre îndrep-
tăZirea la viaZă, și care este neadevărată despre
îndreptăZirea de probă. (6) Aceeași metodă de a face
pe oameni să uite anumite faze ale unei doctrine
ignorându-le, și vorbind intenZionat exclusiv despre
părerea necesară cu privire la alte faze ale ei, ori de
câte ori avea loc o discuZie despre acea doctrină,
a caracterizat și a dus la marea cădere de la înce-
putul Veacului. (7) Dacă poporul adevărului în
general ar fi știut că această metodă a fost folosi-
tă de către cel puZin doi dintre editorii Turnului, ei
ar fi mai mult în gardă împotriva diferitelor erori
pe care le are J.F.R. și unii dintre asociaZii săi, și
sunt aduse „pe furiș” printre oile care nu bănuiesc
nimic. Dacă dragii noștri cititori vor Zine cont de
faptul că negarea din partea Turnului a îndreptăZi-
rii de probă în decursul acestui Veac este temelia
respingerii din partea lui a doctrinei scripturale că
acei consacraZi credincioși din 1881 și până vine

10  •   ADEVĂRUL PREZENT ȘI VESTITORUL EPIFANIEI LUI CRISTOS



IARNA 2019 •  11

Restabilirea, pentru care nu există coroane dispo-
nibile, și de aceea nu sunt concepuZi de spirit
pentru scopurile posibile ale Veacului Evanghe-
lic, vor fi asociaZii din Mileniu ai Vrednicilor
Bătrâni în răsplată și serviciu, ei vor fi în stare
printr-o cugetare scripturală, rezonabilă și reală
să răstoarne completamente fiecare argument pe
care articolul în curs de examinare îl prezintă
pentru a-și apăra teza; căci numai prin îndreptăZi-
rea de probă Dumnezeu poate acum avea relaZie
cu această clasă, pregătindu-i pentru asociere cu
Vrednicii Bătrâni.

ADEVĂRURI DEZVĂLUITE PE JUMĂTATE

(44) Principala diferenZă dintre îndreptăZirea de
probă și cea la viaZă este următoarea: În cea dintâi
Dumnezeu socoate meritul lui Cristos ca atribuit
pentru credincios, în timp ce nu este de fapt astfel
atribuit; în cea din urmă Dumnezeu a atribuit în rea-
litate meritul lui Cristos pentru credinciosul a cărui
consacrare Dumnezeu era pe cale de a o accepta
prin conceperea de Spirit. Acum dovada scriptura-
lă a celei dintâi: Foarte pe scurt vom remarca unele
dintre ideile pe care sf. Pavel în Romani 4:1-12 ni
le dă cu privire la îndreptăZirea de probă. În capito-
lul precedent având demonstrată doar îndreptăZirea
prin credinZă, în Romani 4:1-12 el continuă să
dovedească că același fel de îndreptăZire prin cre-
dinZă după cum a funcZionat în Veacul Patriarhal și
cel Iudaic de asemenea funcZionează în decursul
Veacului Evanghelic. El dovedește aceasta citând
(1) experienZa lui Avraam și o Scriptură (Geneza
15:6) cu referire la el (versetele 1-3), ca un exemplu
și o dovadă pentru îndreptăZirea din Veacul Evan-
ghelic (versetele 4, 5); și (2) experienZa și afirmaZia
lui David (versetele 6-8, a se compara cu Psalmul
32:1-5) ca un exemplu și o dovadă pentru îndreptăZi-
rea din Veacul Evanghelic. Prin urmare, aceasta
trebuie să se refere la îndreptăZirea de probă; căci
aceea era unicul fel experimentat de Avraam și
David. Apoi el continuă să dovedească că o astfel de
îndreptăZire de probă în decursul Veacului Evan-
ghelic este aplicabilă pentru TOYI credincioșii. În
mod deosebit atragem atenZia la versetele 11, 12, pe
care le cităm din Diaglott: „Și el [Avraam] a primit
simbolul circumciziei ca un sigiliu al dreptăZii [aici
se are în vedere îndreptăZirea de probă, deoarece
meritul prin atribuire al îndreptăZirii la viaZă nu era
încă în existenZă] acelei credinZe pe care o avea pe
când era în necircumcizie; pentru ca el să poată fi [1]
TATĂL TUTUROR [chiar dacă sunt consacraZi sau nu]
celor CREDINCIOȘI necircumciși [neamuri, deci nu
numai al credincioșilor consacraZi, dar și al celor
neconsacraZi], ca lor [„TUTUROR CREDINCIOȘILOR
necircumciși”] să li se socotească dreptatea [îndrep-
tăZirea de probă sau cea la viaZă, în dependenZă de
neatribuirea sau atribuirea meritului pentru ei]; și
(2) tatăl circumciziei [iudeilor], nu numai al celor
care sunt din circumcizie [acei evrei care nu l-au
acceptat pe Cristos], ci și al celor [evrei care accep-

tându-l pe Cristos au lăsat totul pentru a călători
spre Canaanul Ceresc, după cum Avraam a lăsat
totul pentru a călători spre Canaanul pământesc]
care umblă în urmele credinZei tatălui nostru Avraam
pe care o avea în necircumcizie”. De sigur că aces-
te douăsprezece versete, precum și restul capitolului,
în special versetele 21-24, dovedesc că îndrep-
tăZirea de probă funcZionează în decursul Veacului
Evanghelic. Deosebirea dintre credinZa unui credin-
cios  îndreptăZit de probă și aceea a unui credincios
consacrat, printre alte modalităZi, este scoasă în
evidenZă în greacă prin prepoziZiile epi, pe, pentru
credinZa unui credincios îndreptăZit de probă, și
eis, în, pentru credinZa unui credincios consacrat,
după cum se poate vedea în folosirea celei dintâi
în Romani 4:5, 24; Faptele 16:31; și a celei din
urmă în Ioan 3:36; Faptele 10:43. Ultimul fel de
credinZă este o credinZă consacrată care pune pe
cineva în Cristos; pentru că un credincios îndrep-
tăZit credincios continuă să creadă până când crede
(vine) în Cristos. Printre altele, următoarele Scrip-
turi dovedesc îndreptăZirea de probă: 1 Corinteni
7:14; Romani 12:1; 8:29, 30; 1 Corinteni 1:30;
Leviticul 9:9, 12, 18. Următoarele, printre altele,
tratează despre îndreptăZirea la viaZă: Evrei 9:24;
10:14; Iacov 2:14-26; 1 Ioan 2:2; 1 Corinteni 6:11.
Dacă scriitorul articolului în curs de examinare
ar fi crezut în îndreptăZirea de probă așa cum fun-
cZionează acum, și s-ar fi gândit logic la ea, el
niciodată nu ar fi scris acel articol; pentru că se
bazează pe negarea îndreptă@irii de probă așa cum
func@ionează acum, în timp ce îndreptăZirea de
probă a oferit o bază pentru Credincioșii Vechiului
Testament de a avea astfel de relaZii cu Dumnezeu
care au rezultat în calificarea lor pentru răsplata și
serviciul lor din Mileniu; și în timp ce pentru Vred-
nicii Tineri acum sunt posibile rezultate similare
din același fel de îndreptă@ire.

ÎNDREPTĂIIREA DE PROBĂ SCRIPTURALĂ

(45) După cum ne dăm seama, fiecare trăsătură
importantă a planului lui Dumnezeu, ilustrativă din
punctul de vedere al ispășirii, este simbolizată în
legătură cu Tabernacolul; de aceea Domnul s-a
îngrijit să simbolizeze îndreptăZirea de probă și
aceea la viaZă prin perdeaua din păr de capră (Exodul
26:7-9) care era îndoită „în faZa Cortului”, partea
vizibilă pentru cei din Curte tipifică îndreptăZirea de
probă, iar partea vizibilă pentru cei din Sfânta tipi-
fică îndreptăZirea la viaZă. Următoarele consideraZii
vor clarifica acest lucru. Învelitoarea din piei de
bursuc (viZel de mare), vizibilă cu claritate pentru cei
din tabără, tipifică pe clasa Cristosului precum par
înaintea lumii, adică neatractivi și respingători.
Pieile de berbec vopsite în roșu, acoperite de prima
învelitoare, reprezintă meritul umanităZii lui Isus.
Cele zece covoare din păr de capră acoperite de piei-
le de berbec vopsite în roșu reprezintă umanitatea
îndreptăZită a Bisericii ca fiind acoperită de meritul
lui Cristos. Al unsprezecelea, covorul neacoperit,
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adică cel care era îndoit „în faZa Cortului”, nu
reprezintă umanitatea îndreptăZită a Bisericii, ci
îndreptăZirea prin credinZă, partea vizibilă pentru cei
din curte (cum s-a afirmat mai sus) tipifică îndrep-
tăZirea de probă, iar partea vizibilă pentru cei din
Sfânta tipifică îndreptăZirea la viaZă. Perdelele de in
tipifică pe Cristosul ca noi creaturi, în care ca atare
nu este păcat (1 Petru 2:22; Romani 8:1-4; 1 Ioan
3:6, 9). Această perdea îndoită [din englezește
dublată, n. e.] a fost pentru prima oară adusă în ate-
nZia noastră în Turnul din 15 decembrie 1909, în
articolul despre Haina de Nuntă, și în mod repetat
a fost în așa fel adusă în atenZia noastră de atunci
prin canalul adevărat pentru hrana la timp, scumpul
nostru Pastor, în distincZia dintre îndreptăZirea de
probă și aceea la viaZă; dar partea vizibilă din cur-
tea antitipică este acum negată de canalul falsificat
pentru darea hranei la timp pentru preoZi, care, ca și
corporaZie, a fost canalul adevărat pentru lucrarea
merariZilor mahliZi antitipici.

OMISIUNI ÎNȘELĂTOARE

(46) Principalele diferenZe dintre îndreptăZirea de
probă și aceea la viaZă sunt: (1) În ceea ce privește
Dreptatea lui Dumnezeu, cea dintâi funcZionează
fără ea, cea din urmă cu ea fiind satisfăcută de meri-
tul lui Cristos; (2) în ceea ce privește meritul lui
Cristos, cea dintâi acZionează fără, cea din urmă cu
atribuirea dreptăZii Sale în interesul persoanei în
cauză; (3) în ceea ce privește activitatea benefi-
ciarului, cea dintâi funcZionează prin singurul
intermediu al credinZei în învăZăturile Cuvântului
cu privire la subiectele pertinente fără consacra-
re, cea din urmă prin intermediul unei astfel de
credinZe cu consacrare; (4) în ceea ce privește
lucrurile atribuite, cea dintâi își are credinZa în rea-
litate iar meritul lui Isus socotit (Romani 3:21-28;
4:3-8, 21-25; 10:4), cea din urmă își are credinZa și
meritul lui Isus în realitate, atribuit ca dreptate
(1 Corinteni 1:30; Galateni 2:16-20; 3:22; Filipeni
3:9) [termenul „credinZa lui Isus” înseamnă credin-
cioșia, dreptatea lui Isus]; (5) în ceea ce privește
sentinZa adamică, cea dintâi este fără, cea din urmă
este cu anularea ei; (6) în ceea ce privește tovărășia
cu Dumnezeu, cea dintâi este parZială, cea din urmă
este deplină; (7) în ceea ce privește oportunităZile de
a intra în relaZii de legământ cu Dumnezeu, în timp
ce prima întotdeauna oferă ocazia de a intra în rela-
Zie de har-legământ cu Dumnezeu, nu întotdeauna
deschide ocazia de a intra în relaZia Legământului
Sara cu Dumnezeu, precum se poate vedea în cazul
Vrednicilor Bătrâni și a celor Tineri; cea din urmă
întotdeauna oferă acces la relaZia Legământului Sara
cu Dumnezeu.

(47) Doctrina îndreptăZirii de probă așa cum
funcZionează de la timpul lui Abel, Enoh și Noe
(Evrei 11:4-7) și până începe restabilirea, este
scripturală, și va rămâne așa în pofida negării din
partea canalului contrafăcut pentru hrana la timp
pentru preoZi, care a fost canalul adevărat pentru

lucrarea merariZilor mahliZi antitipici, dezvoltat
de la moartea canalului adevărat pentru darea hra-
nei la timp pentru casă, „Administratorul”,
„Servitorul acela”, preaiubitul nostru Pastor.
Atâta timp cât Romani 4:1-25 rămâne parte din
Biblie, doctrina va exista în pofida atacurilor făcu-
te asupra ei din partea canalului acela contrafăcut
pentru darea hranei la timp pentru preoZi.
SOFISTICĂ DESPRE TIMPUL DE DUPĂ ÎNVIEREA

LUI CRISTOS RESPINSĂ

(48) Dar unii ar putea întreba, În ce mod artico-
lul în curs de examinare neagă îndreptăZirea de
probă așa cum funcZionează acum? Noi răspun-
dem, nu numai prin întregul lui temei și linii
principale generale de argumentare prin care
caută să pună deoparte doctrina despre Vrednicii
Tineri; dar și prin declaraZii specifice care implică
o astfel de negare. În plus mulZi fraZi știu că J.F.R.
și W.E. Van Amburgh tăgăduiesc îndreptăZirea de
probă, de exemplu, cel dintâi deseori a făcut-o
înaintea Familiei Betel în primăvara și vara lui
1917, cel din urmă a făcut-o nu numai atunci și
acolo, ci și înaintea adunării la New Britain,
Conn., în decembrie 1919, răspunzând la o între-
bare dacă „Servitorul acela” a învăZat-o. Vom cita
numai o afirmaZie dintre multe care dovedește că
ei neagă, nu termenul clar, ceea ce ar duce la stâr-
nirea opozi@iei fa@ă de eforturile lor, ci ideea
implicată în doctrina îndreptăZirii de probă așa
cum funcZionează acum. Z ʼ20, 26, coloana 2,
paragraful 2, începe cu următoarele: „Altfel defi-
nită, îndreptăZirea de la învierea lui Isus rezultă
numai pentru aceia care au atribuit pentru ei
meritul jertfei lui Isus” (caracterele cursive în
ambele cazuri ne aparZin; sf. Pavel a învăZat dife-
rit, Romani 4:1-25; tot așa și „Servitorul acela”).
AfirmaZia aceasta este adevărată despre îndrep-
tăZirea la viaZă, dar neadevărată despre aceea de
probă. Și din cauza accentului exclusiv pe ideea
îndreptăZirii la viaZă, și a absenZei ideii îndreptăZi-
rii de probă (poate că omisiunea ambilor termeni
nu este neintenZionată întrucât ar determina pe
cititorii lor să uite deosebirea!), la fel ca și alte
articole recente ale Turnului cu privire la
îndreptăZire, articolul este extrem de înșelător.
JumătăZile de adevăruri sunt mai înșelătoare decât
erorile întregi, așa cum dovedește cursul oricărui
sistem eronat. Și jumătatea de adevăr pe care
articolul în curs de examinare o prezintă ca și
adevărul întreg cu privire la îndreptăZirea din
Veacul Evanghelic se va dovedi a fi astfel refe-
ritor la subiectul Vrednicilor Tineri, dacă fraZii nu
Zin cont de cealaltă jumătate de adevăr cu privire
la îndreptăZirea din Veacul Evanghelic. Pentru a
vedea lumina cu privire la îndreptăZirea din Veacul
Evanghelic ne este necesar să Zinem în vedere per-
deaua antitipică precum era îndoită; deoarece în
mare măsură există ceaZă în articolul în curs de
examinare, din cauza că editorii Turnului învaZă
doar o jumătate din acest adevăr. 
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ALTE ADEVĂRURI DEZVĂLUITE PE JUMĂTATE

(49) Există un alt punct în articolul în curs de
examinare în legătură cu care se spune numai
jumătate de adevăr, și că astfel de legături rezultă
în acumularea de mai multă ceaZă asupra subiectu-
lui pe care pretinde să îl lămurească. Noi ne refe-
rim la tratamentul îndreptăZirii Vrednicilor Bătrâni
și la acela al Bisericii Evanghelice. În măsura în
care se vorbește despre îndreptăZirea celor dintâi
exprimarea lui este suficient de corectă; însă
înceZoșează subiectul prin ceea ce lasă nespus în
privinZa naturii și privilegiilor îndreptăZirii lor, care
trebuie luate în considerare pentru a estima în mod
potrivit relaZia îndreptăZirii lor faZă de dreptatea
divină și meritul de răscumpărare, și în mod ase-
mănător relaZia îndreptăZirii Vrednicilor Tineri faZă
de dreptatea divină și meritul de răscumpărare.
Articolul în curs de examinare, pentru a-i împiedica
pe cititorii săi să concluzioneze (întrucât articolul
negreșit dă acea impresie) că îndreptăZirea Vrednici-
lor Bătrâni a fost completă, vitalizată, ar fi trebuit să
menZioneze următoarele fapte: (1) ÎndreptăZirea lor
era de un fel în care nu a avut loc satisfacZia drep-
tăZii; (2) că ei au trăit și au murit sub sentinZa
adamică; (3) că au fost îndreptăZiZi doar la tovără-
șie; (4) că încercarea lor a fost numai de credinZă și
ascultare, dovedită în special de cazul lui Samson,
și nu de iubire, fără încercarea și posesia căreia
niciunul niciodată nu va câștiga viaZă veșnică; și (5)
că încercarea lor pentru viaZă, spre deosebire de
aceea a celor îndreptăZiZi la viaZă, care sunt încercaZi
pentru viaZă acum, nu a fost în această viaZă, ci tre-
buie să fie în Mileniu (Evrei 11:40). Niciuna dintre
aceste cinci idei nu este adevărată despre îndreptăZi-
rea la viaZă. Prin urmare articolul, prin modalitatea
în care face legătura între toate îndreptăZirile de
dinainte de Mileniu, lasă cititorul sub impresia că
așa cum Vrednicii Bătrâni au fost plăcuZi lui Dum-
nezeu în îndreptăZirea lor este în același sens cum
este și privilegiul Bisericii Evanghelice de a fi plă-
cută lui Dumnezeu în îndreptăZirea ei. Aceste
importante omisiuni fac articolului cusururi așa de
mari încât întunecă punctele care ar trebui accen-
tuate, și care, când sunt prezentate cu claritate,
dovedesc pentru Vrednicii Tineri aceeași relaZie
faZă de dreptatea divină și meritul de răscumpăra-
re ca și în cazul Vrednicilor Bătrâni. De sigur că
ne amintim cu toZii cum „Servitorul acela” a accen-
tuat diferenZele dintre natura și privilegiile
îndreptăZirii Vrednicilor Bătrâni, care a fost de
probă, deoarece nu s-a făcut prin atribuirea reală
a meritului lui Isus, și aceea a Bisericii Evanghe-
lice, care este la viaZă [din englezește vitalizată,
n.e.], deoarece s-a făcut prin atribuirea reală a
meritului lui Isus pentru cei consacraZi.

(50) Vedem deci că îndreptăZirea Vrednicilor
Bătrâni nu a fost la via@ă, care are nevoie de satis-
facZia dreptăZii prin atribuirea reală a meritului lui
Cristos (Romani 3:21-26; 5:18, 19); fiindcă ei rămân

până în prezent sub sentinZa adamică. Oricare au
fost favorurile pe care Dumnezeu le-a dat lor prin
Legământ, în loc să înlăture această sentinZă, li s-a
dat potrivit cu dreptatea care a cerut de la ei moar-
tea adamică. Prin urmare ei nu au fost încercaZi
pentru viaZă ca și Vrednici Bătrâni. Încercarea lor
a fost de credinZă și ascultare, și că de la Avraam
încoace în legătură cu Legământul de Har (Romani
4:13-16; Galateni 3:18). Acest Legământ de Har
nici nu a ignorat, nici nu a înlăturat sentinZa adami-
că; ci a recunoscut justeZea ei; și nu s-a amestecat în
executarea ei; dar între timp a funcZionat faZă de ei
ca o promisiune necondiZionată, făcută posibilă prin
îndreptă@irea lor de probă (Romani 4:13-16), în
vederea faptului că într-o zi va fi o răscumpărare
care să satisfacă dreptatea și să anuleze pentru ei
sentin@a adamică. Prin urmare Dumnezeu a tratat cu
ei ca un fel de gardian de închisoare cu un condam-
nat vrednic în vederea libertăZii lui legale viitoare.
El putea face acest lucru în armonie cu dreptatea și
răscumpărarea lăsându-i să sufere sentinZa celei din-
tâi, iar între timp dându-le ocazii de a-și demonstra
credinZa și loialitatea faZă de El, ca o pregătire pen-
tru libertatea lor legală viitoare. Astfel El a aranjat
în interesele lor ca și lucrări milenare: (1) aplicarea
răscumpărării ca sigiliu al Noului Legământ ca să
se anuleze pentru ei sentinZa adamică, (2) trezirea
lor din morZi, și (3) răsplata lor, nu la viaZă veșnică,
pentru care ei trebuie mai întâi să stea la încercare,
și aceea sub Noul Legământ (Evrei 11:40), ci la per-
fecZiune umană și la statutul de prinZi (Evrei 11:39,
35; Psalmul 45:16). Prin îndreptăZirea lor de probă,
adică îndreptăZirea la tovărășie (Iacov 2:23) prin
credinZă, care credinZă la timpul potrivit s-a dovedit
a fi veritabilă prin consacrarea lor păstrată cu credin-
cioșie în timpul încercării dureroase (Iacov 2:21,
22), i-a fost posibil lui Dumnezeu să le dea aseme-
nea promisiuni care să le dea speranZa unei răsplăZi
în viitor (Evrei 11:10, 13-16), și care i-a lăsat sub
blestem pe când ei exercitau speranZă în făgăduinZe.
Fără o astfel de îndreptăZire de probă relaZiile de
legământ dintre Dumnezeu și ei nu puteau avea loc;
cu aceasta sunt posibile; căci astfel, în armonie
cu blestemul și dreptatea Sa, Dumnezeu întot-
deauna s-a apropiat de cei care s-au apropiat de
El. Lăudat fie Sfântul Său Nume pentru un ase-
menea har minunat!

(51) Aceasta este cea de-a doua serie de lucruri
menZionarea cărora articolul în curs de examinare le
omite, și prin aceasta înceZoșează întrebarea pe care
pretinde să o clarifice. Cele două serii de lucruri, (1)
îndreptăZirea de probă cu ceea ce implică ea ca fiind
de bază, și (2) poziZia exactă a Vrednicilor Bătrâni în
privinZa dreptăZii, sentinZei, atitudinii lor de legământ,
încercării și a relaZiilor lor viitoare faZă de răscumpă-
rare și de Noul Legământ, clarifică situaZia în privinZa
Vrednicilor Tineri; căci relaZia acestora din urmă cu
Dumnezeu este acum exact aceeași cum a fost a
Vrednicilor Bătrâni în toate aspectele esenZiale,
adică în ceea ce privește (1) pocăinZa, (2) credinZa,
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(3) îndreptăZirea, (4) consacrarea, (5) credincioșia
în probele grele ale credinZei și ascultării aparte de
o încercare pentru viaZă, (6) împrejurarea nefavo-
rabilă pentru dreptate și favorabilă pentru păcat,
(7) satisfacZia dreptăZii, (8) sentinZa adamică, (9)
aspectele pământești ale Legământului întărit prin
Jurământ, (10) iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu,
(11) meritul lui Cristos, (12) Noul Legământ, (13)
încercarea pentru viaZă, (14) imposibilitatea de a intra
în Chemarea Înaltă din cauza ușii ei închise, care nu
este din vina lor. Faptul că a trăit o clasă pe când era
prea devreme ca dreptatea divină să fie satisfăcută
pentru aceasta pe temeiul meritului atribuit, și fap-
tul că cealaltă trăiește pe când este prea târziu ca
dreptatea divină să fie satisfăcută pentru aceasta pe
temeiul meritului atribuit, numai prin care este posi-
bil accesul la Chemarea Înaltă, sunt faptele că ele
sunt egalate înaintea barei dreptăZii și răscumpără-
rii din considerentul că ambele au trăit pe când era
prea devreme ca dreptatea divină să fie satisfăcută
pentru acestea prin aplicarea meritului. Așadar,
oferind Vrednicilor Tineri sub aceleași condiZii
oportunitatea de a deveni AsociaZii din Mileniu ai
Vrednicilor Bătrâni în răsplată și serviciu nu este
contrar faZă de dreptatea divină și răscumpărare
mai mult decât oferirea oportunităZii Vrednicilor
Bătrâni de a se califica pentru răsplata și serviciul
lor din Mileniu. Sf. Pavel și „Servitorul acela” s-au
numărat printre cei mai profunzi și pătrunzători
cugetători cu privire la răscumpărare care au trăit
vreodată, cu mult mai capabili ca atare decât edito-
rii Turnului; și ei nici nu au văzut nici nu au tăgăduit
răscumpărarea în învăZătura lor despre îndreptăZirea
de probă (Romani 4:3-12) care oferă Vrednicilor
Tineri (Galateni 3:6-9; Romani 4:11-16; 2 Timotei
2:20; Ioel 2:28) poziZia de tovărășie cu Dumnezeu
și încercarea de credinZă și ascultare, dar nu o rezis-
tenZă în încercare pentru viaZă, la fel ca și în cazul
învăZăturii lor despre Vrednicii Bătrâni.

(52) Simplul fapt că Vrednicii Tineri trăiesc după
învierea lui Isus nu este determinant în ceea ce prive-
ște principiile dreptăZii absolute și a răscumpărării.
Dreptatea divină nu poate niciodată, fie înainte fie
după învierea lui Isus, să consimtă la încălcarea sa,
care se ocupă de Vrednicii Tineri exact ca și de
Vrednicii Bătrâni și nu se ocupă mai mult de ei decât
de Vrednicii Bătrâni; și din moment ce meritul lui
Isus este singurul care împacă dreptatea, și nu tim-
pul în care cineva trăiește, oricând argumentul
întemeiat cu adevărat pe dreptate și răscumpărare
care ar infirma armonia dintre dreptatea divină și
răscumpărare pe de o parte, și posibilitatea de a se
califica pentru a face parte din Vrednicii Tineri pe
de alta (întrucât le este dată în timp ce se află sub
condamnare în vederea aplicării viitoare a răscum-
părării, tot așa cum a fost și în cazul Vrednicilor
Bătrâni), ar infirma în mod egal armonia dintre
dreptatea divină și răscumpărare pe de o parte, și
prilejul de a se califica pentru a face parte din Vred-
nicii Bătrâni pe de alta; căci nu diferenZa de timp

determină întrebarea după cum pretinde articolul în
curs de examinare; ci natura esen@ială a dreptă@ii
divine și a răscumpărării în relaZia lor cu cei îndrep-
tăZiZi de probă și consacraZi neconcepuZi în vederea
unei aplicări viitoare a meritului răscumpărării.
Prin urmare argumentul articolului în curs de exa-
minare că o astfel de ocazie funcZionează acum este
contrară dreptăZii și răscumpărării, și este nescrip-
turală, iraZională și ireală – învăluită în ceaZă!

REZUMAT

(53) Ca să rezumăm în formă de întrebare și răs-
puns: Ce i-a făcut acceptabili pe credincioșii din
Vechiul Testament pentru a face parte din Vrednicii
Bătrâni? Răspuns: ÎndreptăZirea de probă, consa-
crarea și credincioșia în încercarea credinZei și
ascultării lor în vederea aplicării viitoare a răs-
cumpărării pentru ei. Ce îi face acum acceptabili
pe ConsacraZii NeconcepuZi pentru a face parte
din Vrednicii Tineri? Răspuns: Aceleași trei lucruri
în vederea aplicării viitoare a răscumpărării pentru
ei. Cu alte cuvinte, prin îndreptăZirea de probă Dum-
nezeu le-a dat la ambele aceste clase, în vederea
aplicării viitoare a răscumpărării pentru ei, o ocazie
de a obZine o răsplată care va glorifica numele Său,
și deci încercarea lor este în fiecare caz la fel și în
armonie cu răscumpărarea.

(54) Articolul în curs de examinare pretinde că,
atunci când scumpul nostru Pastor a învăZat pentru
Vrednicii Tineri asociere milenară cu Vrednicii
Bătrâni în răsplată și serviciu, el i-a avut în vedere
numai pe acei consacraZi neconcepuZi care ar trăi în
intervalul dintre conceperea ultimilor membri ai
Turmei Mici și timpurile de restabilire; iar apoi arti-
colul continuă să nege această jumătate de adevăr.
Pentru a dovedi că așa era gândul său, articolul
citează numai o parte din ceea ce a spus el; și lasă
partea necitată care arată că el i-a inclus pe toZi aceia
cărora nu li se puteau asigura coroane și să fie con-
cepuZi de spirit de la timpul încheierii Chemării
Generale în 1881 și până când se inaugurează res-
tabilirea. Amândouă aceste linii de gândire, printre
alte locuri, el le explică în cele două paragrafe din
F.156. Fraza de deschidere a primului dintre cele
două paragrafe dovedește că el se referă la ambele:
„Un alt punct se ridică aici: În vederea faptului că
Chemarea Înaltă [Chemarea Generală] s-a sfârșit
[ea s-a terminat în 1881; el nu spune, „În vederea
faptului că Chemarea Înaltă se va sfârși”] etc. Aici
este un alt caz unde editorii spun adevărul numai pe
jumătate; și apoi ei nu vor să ne lase să ne bucurăm
de această jumătate, ei chiar continuă să O nege!

(55) PretenZia articolului că secerișul a început
în 1878 și s-a sfârșit în 1918 se va găsi respinsă în
Volumele V și VI ale acestei lucrări, la care îi trimi-
tem pe cititorii noștri pentru detalii. Confirmarea
Piramidei a acestei respingeri care se referă la
1918 se află în Vol. III, Capitolul VII. Ultimul
membru al Turmei Mici fiind conceput până în
toamna lui 1914, și ultimul membru al Turmei
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Mici fiind sigilat pe frunte la paște în 1916, arată,
așa cum s-a indicat mai sus, că toate persoanele
consacrate de la prima dintre aceste două date nu pot
spera din punct de vedere scriptural să facă parte din
Turma Mică, și nu trebuie să fie încurajaZi să spere
astfel. SperanZa lor este de a face parte din Vredni-
cii Tineri. A le stârni speranZe false acum le va da
numai o mai mare dezamăgire în curând.

(56) Mai departe, articolul în curs de examina-
re susZine că: „Niciunul din rasa umană nu poate
sta înaintea lui Dumnezeu fără un Mijlocitor sau
Avocat”, și deci raZionează că nu poate exista
nicio ocazie de calificare pentru apartenenZă în
Vrednicii Tineri înainte ca Noul Legământ să fie
în funcZiune; deoarece ei nu se află nici sub Avo-
cat nici sub Mijlocitor. Noi cităm fraza de mai sus
ca un exemplu de afirmaZii șterse și semi-adevăruri
care abundă în articol. Trebuie întreprinse urmă-
toarele corectări pentru a face ca fraza să spună
adevărul: (1) Pentru ca Adam și Eva înainte de
căderea lor precum și Isus să nu fie excluși de la
poziZia avută înaintea lui Dumnezeu, cuvântul
„căzut”, sau echivalentul lui, trebuie introdus după
cuvântul „uman”. Editorii ar admite acest lucru, ca
o afirmaZie ulterioară din demonstrările lor. (2) Pen-
tru ca poziZia Vrednicilor Bătrâni în rela@ie de legă-
mânt cu Dumnezeu ca îndreptă@i@i la tovărășie pe
când erau în încercare de credin@ă și ascultare, dar
nu în încercare pentru via@ă, să nu fie excluși, fraza tre-
buie oarecum corectată după cum urmează: „Niciunul
din rasa căzută nu poate sta în rela@ie de legământ
înaintea dreptă@ii lui Dumnezeu în încercare pentru
via@ă fără un Mijlocitor sau Avocat”. Astfel corec-
tată fraza spune adevărul; însă astfel corectată fraza
distruge argumentul editorilor Turnului întemeiat
pe fraza lui adevărată pe jumătate, după cum dove-
desc următoarele consideraZii: Dumnezeu a intrat
ca atare în relaZie de legământ cu Vrednicii Bătrâni
fără un Mijlocitor sau Avocat, nu real deși eliberaZi
de dreptatea Sa de sentinZă în încercare pentru viaZă
(pentru că nu aveau astfel de poziZie și încercare
înaintea Lui); dar fără a fi în încercare pentru viaZă,
și în timp ce sufereau condamnarea adamică sub
cerinZele dreptăZii, ei au stat fără un Avocat sau Mij-
locitor înaintea iubirii lui Dumnezeu în relaZie de
legământ, o relaZie făcută posibilă în virtutea
îndreptăZirii lor de probă, pe care înZelepciunea lui
Dumnezeu a planificat-o, și pe care iubirea Sa le-a
dat-o (în vederea faptului că în Mileniu pentru ei va
fi aplicată răscumpărarea și astfel va satisface drep-
tatea și îi va elibera din condamnarea adamică)
înainte de a obZine sau de a putea obZine binecu-
vântările pe care dreptatea divină le-a oprit de a fi
primite până când răscumpărarea va fi aplicată pen-
tru ei (Evrei 11:39, 40). Prin urmare, sub aceleași
condiZii, Dumnezeu poate avea fără Avocat sau
Mijlocitor aceleași relaZii de legământ cu Vredni-
cii Tineri. Așadar argumentul editorilor împotriva
faptului că acum există Vrednicii Tineri din punctul
de vedere al faptului că nu au Avocat sau Mijloci-

tor, cade la pământ. Acest argument nu este, precum
susZin ei, „un alt punct de control în această che-
stiune, și o rezolvă dincolo de orice îndoială”.
Mai degrabă este doar mai multă ceaZă! În plus,
Vrednicii Tineri se află în mod provizoriu sub
Avocat prin îndreptăZirea lor de probă.
CEAIA CU PRIVIRE LA LEGĂMINTE RISIPITĂ

(57) Aceeași remarcă se aplică că numai negură
este în argumentul editorilor că doctrina celor trei
Legăminte, tipificate de cele trei soZii ale lui Avraam,
oprește existenZa unei clase de Vrednici Tineri înain-
te de inaugurarea Noului Legământ; din cauza că ei
nu sunt copii ai Sarei sau Hagarei antitipice. Este
adevărat că Vrednicii Tineri nu sunt copii ai Legă-
mântului Sara sau al Legământului Hagar; nici
MulZimea cea Mare nu sunt; nici Avraam, Isaac,
Iacov etc. nu au fost, și ca atare nici vreunul dintre
Vrednicii Bătrâni de mai înainte și de mai târziu,
după cum se arată din faptul că unii dintre ei au
murit înainte ca oricare dintre aceste Legăminte să
producă sămânZă. Pentru ca argumentul lor să fie
solid, trebuie să se dovedească că niciun alt Legă-
mânt decât acestea două nu a funcZionat până în
prezent sau nu funcZionează acum. Dar o astfel de
dovadă pretinsă este falsă; pentru că Legământul,
anumite aspecte pământești ale Legământului întă-
rit prin Jurământ (Geneza 22:16-18), care funcZiona
între Dumnezeu și Avraam, Isaac, Iacov și Vrednicii
Bătrâni care au urmat, și care funcZiona în mod anti-
cipat între Dumnezeu și Abel, Enoh, Noe etc. (Evrei
11:3-7, 39, 40), este Legământul care funcZionează
acum între Dumnezeu și Vrednicii Tineri; căci dacă
el a putut funcZiona în mod anticipat în cazul lui
Abel, Enoh, Noe etc., el poate funcZiona acum în
cazul Vrednicilor Tineri, fiindcă întreaga tendinZă
a Scripturilor, raZiunii și realităZii implică faptul
că este așa. Dacă există încă îndoieli cu privire la
acest subiect, Galateni 3:6-9 și Romani 4:16 trebu-
ie să le alunge; căci ele învaZă că to@i care au același
fel de credinZă de care a avut Avraam, fiecare în
propria lui clasă, împreună cu Avraam vor fi bine-
cuvântaZi cu privilegiul de a binecuvânta toate
familiile pământului! Această promisiune este
Legământul! El acum funcZionează faZă de Vred-
nicii Tineri; fiindcă ei „sunt de credinZa lui
Avraam” adică „au încredere unde nu pot discerne”
(2 Corinteni 4:13; 5:7) – și „sunt de aceea binecu-
vântaZi împreună cu credinciosul Avraam”. Este
adevărat că aspectele pământești ale Legământului
întărit prin Jurământ nu dau acum viaZă; că viaZa le
va fi dată ambelor acestor clase prin Legământul
Chetura; dar el le dă un anumit fel de poziZie înain-
tea lui Dumnezeu, întocmai cum s-a definit anterior.
Legământul care în timpul acestei vieZi a funcZionat
faZă de Avraam, Isaac, Iacov și alZi Vrednici Bătrâni
nu a fost tipificat prin oricare dintre cele trei soZii ale
lui Avraam. Nu sunt nici acelea dintre aspectele lui
care acoperă pe Marea MulZime și pe Israelul tru-
pesc (Romani 11:28, 29). Dar deoarece condiZia



foarte identică nu desfiinZează Legămintele întărite
prin Jurământ ale MulZimii celei Mari și Israelului
trupesc, acest Legământ ne fiind tipificat prin orica-
re dintre soZiile lui Avraam nu îl face neexistent; și
acesta este Legământul care este similar cu cel care
îi acoperă pe Vrednicii Tineri.

(58) Prin urmare, raZionamentul editorilor Turnului
că, din moment ce Vrednicii Tineri nu se dezvoltă
prin Sara sau Agar, și că întrucât Chetura încă nu
funcZionează nu există o astfel de clasă acum, pre-
supune ipoteza că nu există alt Legământ decât
aceste trei, care ipoteză este neadevărată. Așadar
argumentul lor asupra acestui punct este construit
pe nisipuri mișcătoare; și dacă Zinem cont de faptul
că Legămintele care funcZionează între Dumnezeu
și Vrednicii Bătrâni și cei Tineri nu le dau acum
viaZă ci îi lasă sub condamnarea adamică din care
vor fi eliberaZi prin răscumpărare, sigiliul Noului
Legământ din partea lui Dumnezeu, viitoarea mamă
a umanităZii lor, toată ceaZa figurativă ridicată de
argumentul lor cu privire la cele trei Legăminte
care respinge existenZa Vrednicilor Tineri se risipe-
ște înaintea răsăritului de soare al adevărului!

(59) În cele din urmă însărcinarea Bisericii este
atacată de articolul în curs de examinare ca o dova-
dă că nu există nicio autoritate pentru ca Biserica să
predice doctrina despre Vrednicii Tineri. Și pentru
a dovedi această pretenZie se citează Isaia 60:1-3.
Unele comentarii între paranteze pe care le face arti-
colul cu privire la aceste versete contrazic felul cum
le-a folosit Domnul nostru, de exemplu expresia,
„să vestesc eliberare celor captivi și deschidere
a închisorii celor încătușaZi”, se explică în sensul
de a predica eliberare pentru Marea MulZime acum
captivă și încătușată în Babilon! Această răstăl-
măcire se dă pentru a dovedi că Biserica este
însărcinată să predice Marii MulZimi! Scumpul
nostru Pastor a explicat că captivi înseamnă sclavi
ai păcatului, și prizonieri înseamnă cei din celu-
lele mormântului. Aceasta noi credem că este
corect. Dar autoritatea mai mare decât scumpul
nostru Pastor, chiar preaiubitul nostru Domn, a cla-
rificat acest pasaj (Luca 4:16-21) până la și inclusiv
prima propoziZie din versetul doi, adică „să vestesc
anul de îndurare al lui Iehova”, unde s-a oprit, din
cauza că restul mesajului nu era „împlinit”, adică nu
era atunci cuvenit, și nu trebuia să fie predicat până
la sfârșitul Veacului Evanghelic. El ne spune că în
ziua când vorbea tot ceea ce a citat El trebuia să
se predice ca hrană sezonieră; și deoarece Marea
MulZime ca și clasă vine în existenZă la sfârșitul
Veacului, acea parte a citatului pe care Turnul
o aplică la ei în mod evident nu se aplică astfel.

Era potrivit atunci să se predice eliberarea din păcat
și moarte; dar nu eliberarea unei clase neexistente
dintr-un Babilon neexistent! Dimpotrivă, expresia
„să predic vești bune [evanghelia, Galateni 3:6-9]
celor blânzi” se aplică de la timpul lui Isus și până
la restabilire, după cum în zilele lui Isus era cuve-
nit să se predice Vrednicilor Bătrâni care trăiau
atunci; prin urmare aceasta include, printre altele,
persoanele care vor deveni Vrednici Tineri. Expre-
sia, „să mângâi pe toZi cei care jelesc”, credem că va
include, printre alZii, indivizii care sunt din Marea
MulZime când vin să jelească. Și cealaltă expresie,
„să predic vești bune celor blânzi”, li se va aplica
individual când vor deveni blânzi. Astfel termenii
acestui pasaj sunt destul de cuprinzători pentru
a justifica predicarea faZă de indivizii din ambe-
le clase. Dar nu există nicio referire specifică la
vreo oarecare clasă ca atare în aceste versete. De
aceea ele nu dovedesc discordanZa editorilor. Astfel,
la fel, marea însărcinare din Matei 28:18-20 la care
însă ei nu se referă, se afirmă într-o asemenea expri-
mare cuprinzătoare – „faceZi discipoli”, lucru care
se poate face cu consacraZii neconcepuZi, așa cum
se vede din ceea ce s-a făcut timp de 3,5 ani înain-
te de cincizecime – că aceasta îi include pe membrii
din Vrednicii Tineri și din Marea MulZime ca indi-
vizi dar nu ca clase; fiindcă aplicarea primordială
a pasajului este de a face discipoli dintre neamuri
pentru Turma Mică. De vreme ce Legământul întă-
rit prin Jurământ (Romani 4:16; Galateni 3:6-9)
este inima evangheliei, noi suntem însărcinaZi să îl
predicăm pentru to@i cei „care au credin@a lui
Avraam”; (cei care umblă „prin credinZă nu prin
vedere”); prin urmare pentru Vrednicii Tineri. Așa-
dar argumentul Turnului cu privire la însărcinarea
Bisericii este doar mai multă ceaZă care se risipește
înaintea răsăritului de soare al adevărului.

(60) Concluzia noastră, deci, este că nu există
niciun argument în Scriptură, raZionament sau fapt
contradictoriu doctrinei existenZei unei clase de
Vrednici Tineri acum fiind calificată pentru aso-
ciere milenară împreună cu Vrednicii Bătrâni în
răsplată și serviciu; mai degrabă că în Scriptură,
raZionament și fapte există multe lucruri care o
învaZă. Prin urmare, din moment ce acei consacraZi
nu mai pot intra în Chemarea Înaltă, să predicăm
celor blânzi ocazia de a face parte din Vrednicii
Tineri, asigurându-i că „ei care sunt din credinZă
sunt binecuvântaZi împreună cu credinciosul
Avraam” cu privilegiul de a binecuvânta toate
naZiunile, întocmai precum învaZă Biblia (Romani
4:16; Galateni 3:6-9). 
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