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Sfârşitul secolului al XX-lea se caracte-
rizează prin sporirea interesului faţă de 
religii, creşterea influenţei acestora asupra 
politicii, economiei şi relaţiilor interet-
nice. Religia iarăşi îşi spune cuvântul în 
viaţa politică, economie cultură, trezind 
interesul cel puţin în două aspecte de 
bază: ca implicare politică activă în lumea 
secularizată şi ca renaştere a spiritualităţii 
„pierdute” în urma „secularizării” lumii1.

Reafirmarea interesului faţă de feno-
menul religios a atras după sine şi inte-
resul faţă de confesiunile, organizaţiile 

şi grupurile religioase. N-au fost omise şi organizaţiile religioase care în perioada 
sovietică erau considerate ilegale, antistatale, antisociale şi contrarevoluţionare. 
Printre acestea, un loc distinct îl avea organizaţia „Martorii lui Iehova”; adesea, 
în spaţiul sovietic adepţii acestei mişcări fiind numiţi „iehovişti”, ceea ce trezeşte 
proteste din partea Martorilor. De altfel, adepţii organizaţiei au dreptate, deoarece 
iehoviştii prezintă un alt curent religios fondat în 1846 în Ural de către ştabs-
capitanul I.S. Iliin (И.С. Ильин), şi îmbină elemente din creştinism şi iudaism.2 
Organizaţia „Martorilor lui Iehova” a apărut în Statele Unite ale Americii în secolul 
al XIX-lea, avându-l ca fondator pe Charles Russell (1852-1916). Charles Russell, 
a fost un autodidact, născut la Pittsburg şi care a aderat la religia adventistă.3 În 

1 Антес П., Религии современности. История и вера, Мoсква, Прогресс-традиция, 2001, p. 3.

2 Прикладное религиоведение для журналистoв, Москва, 2009, p. 131.

3 Charles Taze Russell, cunoscut şi ca Pastorul Russell, (n. 16 februarie 1852 – d. 31 octombrie 
1916) a fost un evanghelist american din Pittsburgh, Pennsylvania care a pus bazele mişcării 
cunoscute în engleză ca „Bible Student movement”, „Mişcarea studenţilor Bibliei”, într-o 
traducere relativ corectă, dar „Studenţii în Biblie”, ca nume folosit uzual în română.
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1872 a înfiinţat un cerc al celor ce studiau Biblia. Cu un an mai devreme, în 1871 
şi-a fondat propria doctrină teologică, cu inspiraţii puternice din adventismul de 
ziua a 7-a4, doctrină conform căreia sfârşitul lumii era pe cât se poate de aproape, 
peste trei ani, adică în 1874. Atunci trebuia să înceapă „secerişul”. În 1874 a scris 
„Scopul şi modul venirii a doua a Domnului” în care declară că Iisus a venit în duh, 
fiind nevăzut de nimeni. După alte calcule, Charles Russell a spus că Iisus va veni 
în anul 1875. S-a ajuns apoi după alte calcule la anul 1878, pentru ca până la urmă 
să afirme că „anul începutului mileniului şi apariţiei Domnului, va fi 1914”,5 când 
lumea aceasta trebuia să i-a sfârşit şi să se instaureze „împărăţia de o mie de ani”.

În 1879 Charles Russell începe publicarea revistei „Zion’s Watch Tower and 
Herald of Christ’s Presence” (Turnul de Veghe al Sionului şi Vestitorul Prezenţei lui 
Hristos). Anul ofi cial al formării organizaţiei se consideră a fi 1881. Dar abia în 1884 
organizaţia „Turnul de Veghe” (Zion’s Watch Tower Tract Society) a fost înregistrată 
conform legilor Commonwealth-ului Pennsylvaniei avându-l pe Russel în calitate 
de preşedinte. Mai târziu organizaţia a fost redenumită ca „Watch Tower Bible and 
Tract Society”6. În 1909, conducerea organizaţiei se stabileşte la Brooklyn, New York. 
Tot Russell a dat o interpretare proprie a Bibliei. Între 1884 şi 1904 apar şase volume 
„Millennial Dawn” redenumite mai târziu în „Studies in the Scriptures” răspândite 
în 20 milioane de exemplare în diferite limbi7. Astfel au apărut şapte volume sub 
titlul „Studii în Scripturi” în care sunt expuse concepţiile sale religioase-profetice. 
Dar bătălia Armaghedonului, aşa cum pro feţise organizaţia, nu s-a împlinit. La fel, 
nu s-a împlinit nici profeţia lui Russell asupra morţii sale, care trebuia după calculele 
lui să intervină în 1914, conducătorul organizaţiei muri abia peste doi ani, călcat 
de un automobil la 31 octombrie 1916. În 1917 s-a produs o separare schismatică, 
care a dus la formarea a două mişcări cunoscute în prezent ca „Studenţii în Biblie” 
şi „Martorii lui Iehova”. După moartea lui Russell, conducerea organizaţiei este 
preluată de Joseph Franklin Rutherford8 cunoscut şi ca „judecătorul” Rugherford9. 
Rutherford a editat broşura „Milioanele care trăiesc nu vor muri niciodată”, unde 
conform unor calculelor proprii a ajuns la concluzia că venirea lui Hristos va avea 
loc în 1925, iar „milioanele care trăiesc acum, nu vor muri niciodată!”. Dar în 

4 Petraru Gheorghe, Ortodoxie şi prozelitism, Iaşi, Trinitas, 2000, p. 241.

5 Petre David I., Călăuza creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa 
prozelitismului sectant, Arad, Editura Episcopiei Aradului, 1987, p. 48.

6 Свидетели Иеговы в двадцатом веке, Brooklin, New York, Watch Tower Bible and Tract 
Society, 1994, p. 6. 

7 Penton, M. James, Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses, Toronto, 
University of Toronto Press. (1997, 2nd ed.), p. 13-46.

8 Свидетели Иеговы в двадцатом веке, p. 7.

9 Joseph Franklin Rutherford (născut pe data de 8 noiembrie 1869 în Morgan Country, 
Missouri, USA; decedat la 8 ianuarie 1942) a fost următorul preşedinte după Charles 
Taze Russell a Societăţi Biblice din America – „Martorii lui Iehova”.
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acel an nici Avraam, nici Isaac, nici Iacov şi alţii, nu învie din morţi după cum 
profeţise „Turnul de Veghe”. Lucrul acesta nu-i descurajează pe „Martori” şi în 
1927 construiesc la Brooklyn, New York, Centrul „Turnul de Veghe”, iar în 1930 în 
San Diego, se construieşte „Belh Sarin” pentru adăpostirea profeţilor care urmau să 
învie în curând, dar până la consumarea evenimentului acolo se instalase cu traiul 
„judecătorul” Rutherford. 

În 1931, la congresul de la Cedar Point, „Studenţii în Biblie” îşi schimbă numele 
în „Martorii lui Iehova”10. Organizaţia are o structură puternic centralizată, iar toate 
obiectivele, inovaţiile, atitudinile sunt dictate de către organele de conducere din 
Brooklin. Apartenenţa confesională la iehovism presupune mai multă implicare, 
dedare şi responsabilitate. Conform acestui criteriu, membrii organizaţiei sunt 
selectaţi după acelaşi tipar psihologic, ceea ce face ca fiecare comunitate să deţină 
o masă pe cât se poate de omogenă de membri.

Până în 1938, adunările locale ale martorilor erau guvernate demo cratic, iar din 
acest an ele se supun liderilor locali numiţi „teocratic” de către conducerea de la 
Brooklyn. Rutherford moare asasinat în 1942, conducătorul martorilor devenind 
Nathan Homer Knorr (1905-1977). Knorr continuă activitatea lui Rutherford elaborând 
un program al misiunii de iehovist. Dacă până la Knorr membrii organizaţiei foloseau 
diferite ediţii protestante ale Bibliei, în 1950 vede lumina tiparului traducerea lor 
– New World Translation (NWT) al Noului Testament în care numele Iehova este 
introdus în tot Noul Testament.

În 1968, în „Turnul de Veghe” apare articolul „De ce aşteptaţi 1975?” în care 
Armaghedonul11 este profeţit pentru anul 1975. Însă în 1975 Armaghedonul aşa şi nu 
a avut loc. După moartea lui Knorr, survenită în 1977, conducerea este preluată de 
către Frederick William Franz (1977-1992) care nu mai riscă să profeţească sfârşitul 
lumii deoarece mulţi membri ai organizaţiei, în urma neîmplinirii prorocirilor, 
au prăsit-o. Conducerea este preluată de Milton George Henschel (1992-2003), 
organizaţia între timp răspândindu-se tot mai mult, iar numărul martorilor crescând 
considerabil. Din 2003, preşedinte al „Martorilor lui Iehova” este Don A. Adams 
(1925-)12 şi vice-preşedinţi - Robert W. Wallen şi Wiliam F. Malenfant.13

Martorii se folosesc de două mari corporaţii: ”The Watch Tower and Bible and 
Tract Society” cu sediul la New York şi ”International Bible Students Association” 
din Londra. Din staff-ul actual al „Martorilor lui Iehova” fac parte: Jhon Barr, Carey 

10 Fustei Nicolae, Din istoria Martorilor lui Iehova, în Curierul Ortodox, nr. 15(22), 1996, p. 4.

11 Armaghedon (greacă Ἁρμαγεδών, Harmagedon) este locul biblic unde a avut loc 
mărturisirea apostolului Ioan din Cartea Apocalipsei, dar şi locul unde potrivit Martorilor 
lui Iehova se va da ultima luptă dintre bine şi rău.

12 Yearbook of American & Canadian Churches 2009, Volume 2009 by Eileen W. Lindner, 
Abingdon Press, 2009, p. 131.

13 Mureşan Radu Petre, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul 
advent, Impactul în societatea contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2008, p. 95.
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Barber, Samuel Herd, Theodore Jaracz, Steven Lett, Guy Pierce, David Splane, Daniel 
Sydlik. 

„Martorii lui Iehova” publică două reviste bilunare – „Turnul de Veghere” şi 
„Treziţi-Vă!” - ce informează adepţii despre credinţele şi practicile lor. „Turnul de 
Veghere” este cea mai autoritară sursă de orientare ideologică a organizaţiei, în timp 
ce a doua publicaţie este un magazin popular care oferă o perspectivă „teocratică” 
asupra problemelor de zi cu zi. „Turnul de Veghere” are un tiraj bilunar de 27 de 
milioane de exemplare în 150 de limbi, iar „Treziţi-Vă!” deţine un tiraj bilunar de 
23 de milioane de exemplare în 82 de limbi.14 

În Europa, extensiunea „martorilor” s-a realizat cu rapiditate în toate ţările. Dacă 
în Occident organizaţia „Martorii lui Iehova” se răspândea foarte rapid, accesul în 
Est-ul european era restrâns din pricina blocului comunist. Încetarea „războiului 
rece” şi căderea „cortinei de fier” vor schimba radical situaţia.

Chiar dacă au cunoscut o răspândire largă în diferite ţări, „Martorii lui Iehova” au 
fost supuşi unor persecuţii aspre, mai ales în ţările cu guvernare totalitară: Germania 
şi URSS. La începutul anilor 20 ai secolului al XX-lea, în Germania erau atestaţi peste 
20.000 de adepţi ai „Martorilor lui Iehova”. Toţi aceştia a fost declaraţi duşmani ai 
naţiunii, statului şi societăţii, iar învăţătura lor – „periculoasă pentru rasa germană”. 
Nu este întâmplător faptul că în ediţia germană a revistei „Martorilor lui Iehova” 
–„Veacul de aur” (1929) – se stipula că „naţional-socialismul este o mişcare, care 
lucrează şi slujeşte ... direct inamicului omenirii, diavolului”.15

În perioada interbelică, când Germania îşi revenea după primul război mondial, 
„Martorii lui Iehova” îşi desfăşurau nestingherit activitatea. Astfel, în perioada 1919-
1933 au fost răspândit un volum imens de literatură tematică, fiecărei familii din 
cele 15 milioane câte erau la acel moment în Germania, revenindu-i câte opt cărţi16. 
Situaţia se schimbă după venirea la puterea lui Hitler. Doar peste două zile de la 
venirea acestuia la cârma ţării, pe 30 ianuarie 1933, este devastat sediul filialei 
organizaţiei „Martorii lui Iehova” din Magdeburg17.

În 1932, în Germania erau 30.000 de membri ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”. 
Din considerente religioase aceştia refuzau să se supună dictaturii naziste şi, 
respectiv, erau condamnaţi în lagărele de concentrare18. În octombrie 1933, Martorii 
lui Iehova din întreaga lume au încercat să vină în ajutor confraţilor de credinţă din 
Germania şi au trimis o scrisoare de protest în adresa lui Hitler în care cereau „să 
se înceteze persecuţiile martorilor lui Iehova, în caz contrar Iehova îl va nimici pe 

14 Ibidem, pp. 98-99.

15 Пробудитесь! 1995, 8 декабря, p. 6.

16 Нацизм обличался в злодеяниях, în Пробудитесь din 8 decembrie 1995, p. 6. 

17 Ibidem.

18 Кесслер Ральф, Петер Хартмут Рюдигер, Проблема компенсаций жертвам нацистского 
режима на востоке Германии и роль советских оккупационных властей (1945-1947 годы), 
în Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки, nr. 1, 2002, p. 138.
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Hitler şi partidul lui”. Această atitudine l-a înfuriat pe Hitler care declară că „voi 
nimici progeniturile acestea în Germania”.19

În anul 1934 este trimisă o scrisoare din partea Martorilor lui Iehova din ţară, 
către conducerea Germaniei în care se stipula că „legea voastră contrazice legii lui 
Dumnezeu … Să ştiţi că în orice împrejurare vom urma poruncilor lui Dumnezeu, 
ne vom întruni pentru studierea Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom închina şi-I vom 
sluji Lui după cum ne-a poruncit”.20

Către sfârşitul anului 1934 autorităţile naziste au confiscat 65 tone de literatură 
a Martorilor pe care au incinerat-o nu departe de Magdeburg21. Adepţii organizaţiei 
erau intimidaţi, bătuţi, concediaţi, întemniţaţi. În 1935, Gestapo a organizat o 
campanie de persecuţii în timpul căreia au fost arestaţi mii de membri ai organizaţiei 
„Martorii lui Iehova”.22

În anul 1938 este editată broşura „Să privim în faţă faptelor” în care martorii se 
adresează guvernanţilor cu următoarele cuvinte: „Trebuie să vă spunem adevărul 
şi să vă prevenim. Suntem convinşi că statul totalitar este lucrul mâniilor satanei 
care încearcă să substituie Regatul lui Dumnezeu”.23

În timpul dictaturii naziste, mii de credincioşi au ajuns în lagăre de concentrare, 
alţii au ales calea refugiului în alte ţări. Primele grupe de membri ai organizaţie 
„Martorii lui Iehova” au fost internate în lagărele de concertare naziste în 1935. 
Aceştia erau marcaţi cu cercuri albastre pe haine. Începând cu anul 1938 „BiFo” 
(de la ”Bibelforscher”, l. germană – „Cercetătorii Bibliei”) alcătuiau o categorie 
specială între deţinuţi lagărelor de concentraţie, având şi un semn distinctiv pe 
haină – un triunghi de culoare liliachie24. Deţinuţii cu triunghiul distinctiv puteau 
obţine libertatea dacă iscăleau un document de lepădare de credinţa lor. Au mers 
la acest compromis un număr neînsemnat de persoane. În perioada 1933-1945 în 
Germania au căzut jertfe regimului nazist în jurul a 10.000 persoane, 6.000 dintre 
care au fost trimişi în lagărele de concentrare dintre care 2.000 au fost nimiciţi. Mai 
bine de 250 de martori au fost executaţi pentru refuzul de a sluji în armată.

Intensificarea persecuţiilor nu-i făcea pe martori mai loiali faţă de nazişti. Astfel, 
pe data de 15 mai 1940, în publicaţia „Mângâierea”, aceştia declarau că „Hitler este 
creatura diavolului, astfel că discursurile şi hotărârile curg din el ca apa din sistemul 
de canalizare…”25. Pe data de 12 mai 1945, Müller îşi pune iscălitura sud ordinul, 

19 Иваненко С. И., О людях, никогда не расстающихся с Библией, Република, Москва, 1999, 
p. 40.

20 Смотреть в лицо фактам, în Пробудитесь!, 1995, 8 декабря, p. 8.

21 Ibidem, p. 7.

22 Ibidem, p. 9.

23 Ibidem, p. 9.

24 Мельников Д., Черная Л., Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской 
Германии.1933-1945. Москва, Политиздат, 1987, р. 254.

25 Смотреть в лицо фактам, în Пробудитесь!, 1995, 8 декабря, p. 10.
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care permite în mod oficial folosirea interogatoriului „de categoria a treia” (tortura) 
în lagărele de concentrare. Astfel de interogatoriu era aplicat fără sancţiune faţă de 
cei mai periculoşi duşmani ai statului: comunişti, marxişti, partizani şi Martorii lui 
Iehova26. Cu toată teroarea, guvernarea nazistă nu a reuşit să lichideze organizaţia 
„Martorilor lui Iehova” din Germania. În cartea ”The Theory and Practice of Hell” 
(Teoria şi practica iadului) se stipula că „este imposibil să nu recunoaştem că, din 
punct de vedere psihologic, SS nu putea cu destoinicie să răspundă la provocarea 
adresată de către Martorii lui Iehova”27.

Poate anticipând lucrurile trebuie să menţionăm că prizonierii sovietici au 
luat cunoştinţă cu „Martorii lui Iehova” în lagărele de concentraţie naziste, uneori 
acceptând credinţa acestora. Astfel în lagărul Ravensbrück 300 de cetăţeni sovietici 
au devenit membri ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”28.

După sfârşitul războiului şi formarea Republicii Democrate Germane persecuţiile 
nu s-au terminat. În 1949, în Republica Democrată Germană „Martorii lui Iehova” 
sunt învinuiţi de „instigare la război”, iar la 31 august 1950, organizaţia este scoasă 
în afara legii, membrii ei fiind lipsiţi de statutul de „jertfe ale fascismului” şi declaraţi 
agenţi ai centrului de investigaţie american29.

Martorii lui Iehova au fost supuşi persecuţiilor şi în Uniunea Sovietică. Între 
anii 1939-1940, au fost incorporate în cadrul URSS o serie de regiuni din Ucraina, 
Belarus, Ţările Baltice şi Basarabia, teritorii în care „Martorii lui Iehova” aveau 
structuri care funcţionau cu succes. Odată cu începutul acţiunilor militarea în 1941, 
anume în aceste teritorii se dădeau cele mai înverşunate lupte, fiind introdus şi 
cel mai sever regim de război. Astfel că Martorii lui Iehova au nimerit „între două 
focuri”. Convingerile lor antimilitariste, dorinţa de a se distanţa de orice colaborare 
cu puterea politică, dorinţa de a-şi păstra lumea lor închisă pentru a nu fi antrenaţi 
în evenimentele politice erau neacceptate de ambele părţi beligerante. Totodată, 
Martorii lui Iehova refuzau să accepte ca drepte (dumnezeieşti) ţelurile pentru care 
pledau cele două părţi, la fel şi metodele pe care le aplicau.30 

26 Мельников Д, Черная Л., Империя смерти., р. 198. 

27 Cf. după Нацизм обличался в злодеяниях, în Пробудитесь din 8 decembrie 1995, p. 12.

28 Одинцов (Советов) Михаил Иванович, Свидетели Иеговы в России: от преследований к 
признанию. Публикация «Российского объединения исследователей религии» http://
www.rusoir.ru/03print/01/44/ (accesat 20 iunie 2011).

29 Кесслер Ральф, Петер Хартмут Рюдигер, Проблема компенсаций жертвам, p. 137.

30 Membrii organizaţiei „Martorii lui Iehova” găseau răspuns la întrebarea referitoare la 
atitudinea creştinului faţă de „puterile înalte” sau explicarea cuvintelor lui Iisus Hristos 
„Daţi cezarului ce este a cezarului şi lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu” (Matei 22, 
21) în cărţile fondatorului organizaţiei Russell care scria: „Nici Iisus, nici apostolii nu se 
amestecau în treburile conducătorilor pământeşti…Ei învăţau Biserica să se supună legilor 
şi să respecte puterea celor cate o deţin …să plătească impozitele şi să nu se împotrivească 
legilor (Romani 13,1-7; Mt 22,21), cu excepţia cazurilor, când legile statului contrazic 
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În 1941, odată cu înaintarea trupelor sovietice spre Apus, autorităţile sovietice 
trebuiau să ia o hotărâre referitor la atitudinea faţă de organizaţiile religioase care 
activau în aceste teritorii. În perioada 1944-1950 conducerea sovietică a realizat 
nişte paşi care luau în vedere şi interesele credincioşilor ortodocşi, romano-catolici, 
luterani şi ale unor organizaţii religioase protestante. Însă nu s-au observat mişcări 
de liberalizare în atitudinea statului faţă de „Martorii lui Iehova”. Lucrul acesta se 
explică prin faptul că „Martorii” rămâneau în lista „sectelor antistatale, antisovietice, 
totalitare”, fiind tratate ca atare nu în calitate de organizaţii religioase, ci ca organizaţii 
politice. Din aceste considerente martorii erau ţinuţi permanent în vizorul şi sub 
controlul organelor securităţii de stat. Securitatea de stat ducea registrul tuturor 
Martorilor lui Iehova, locuirile şi timpul la care aceştia se adunau. Erau luaţi sub 
observare permanentă conducătorii şi membrii activi ai organizaţiei, erau depistate 
depozitele de literatură religioasă şi tipografiile clandestine, erau cercetate căile de 
transportare a literaturii şi legăturile cu centrul din Brooklyn.

O parte dintre conducători şi unii membri activi ai organizaţiei au fost arestaţi 
şi deportaţi chiar în 1944-1945. Astfel, în numărul din 1 februarie 1946 al revistei 
„Turnul de Veghe” se afirma că peste o mie de Martori ai lui Iehova din Ucraina 
Apuseană au fost deportaţi în Siberia. Un număr impunător de iehovişti au fost 
condamnaţi pentru activitatea „antisovietică” la 25 de ani de muncă în lagărele de 
corecţie. Erau judecaţi şi cei care refuzau să facă serviciul militar în Armata Roşie. 
În pofida greutăţilor cu care se confrunta, organizaţia „Martorii lui Iehova” continua 
să activeze. În 1946 în URSS mai mult de 80.000 de oameni frecventau adunările 
Martorilor lui Iehova.31

În istoria postbelică a Martorilor lui Iehova din URSS există două date negre: 
1949 şi 1951 – anii deportărilor în masă în Kazahstan, Siberia şi Orientul Îndepărtat. 
La 6 aprilie 1949, pentru prima dată în cadrul Biroului Politica al PC(b) din URSS 
s-a discutat posibilitatea deportării din teritoriul RSS Moldoveneşti a „culacilor, 
foştilor moşieri, marilor comercianţi, […] membrilor sectelor nelegale şi a familiilor 
persoanelor din categoriilor enumerate. În urma acestei acţiuni antiumane, urmau 
să sufere 11.280 de familii (40.850 de persoane).32 Printre aceştia figurau şi 354 de 
membri activi ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”. La 1 aprilie 1951 are loc o nouă 
deportare a Martorilor lui Iehova în cadrul operaţiei „Sever” (Nord). În rezultatul 
acestei operaţii au fost deportaţi în regiunea Tomsk din Siberia 2.742 de persoane 
din Basarabia.

legile lui Dumnezeu (Fapte 4,19; 5, 29) Iisus, apostolii şi Biserica primară erau loială faţă 
de legile statului, însă rămâneau separaţi de lume şi nu participau la conducerea acestei 
lumi”. Vezi Сторожевая башня, 1996, 1 мая, pp. 12-13.

31 Одинцов (Советов) Михаил Иванович, Свидетели Иеговы в России: от преследований к 
признанию. Публикация «Российского объединения исследователей религии» http://
www.rusoir.ru/03print/01/44/ (accesat 20 iunie 2011).

32 Arhiva Guvernului Federaţiei Ruse, Fondul 3, registru 61, dosarul 225, filele 62-65.Extras 
din Protocolul № 68 din şedinţa Biroului Politic, punctul 135.
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Martorii lui Iehova erau supravegheaţi nu doar de Securitatea Sovietică (KGB), 
dar şi de cinovnicii de la Consiliul pentru afacerilor cultelor de pe lângă Consiliul 
de Miniştri al URSS, format în mai 1944. Cercetarea fondului de Arhivă al acestui 
Consiliu arată că o sarcină a acestuia era colectarea informaţiei despre activitatea 
sectelor neînregistrate. Fiecare comunitate avea un dosar cu lista conductorilor şi 
membrilor organizaţiei inclusiva membrilor familiei acestora. În dările de seamă 
către Consiliul de la Moscova, împuternicitul acestuia din teritoriu acorda atenţie 
sporită activităţii Martorilor lui Iehova. Pentru a demonstra caracterul antisovietic 
al organizaţiei, în dările de seamă se accentua faptul că în rândurile Martorilor se 
află un număr mare de foşti membri ai partidelor burghezo-naţionaliste.33

Articolele din Codul Penal în conformitate cu care erau judecaţi Martorii lui 
Iehova erau cele politice şi erau aplicate faţă de toţi clericalii (religiozniki). În temei, 
era folosit Articolul 58-10 al CP al RSSFR – agitaţie şi propagandă antisovietică,iar 
în dependenţă de caz se putea face referinţă şi la altele (trădare de patrie). Din 1961, 
sunt adoptate special pentru clericali două articole. Este vorba de Articolul 142 - 
încălcarea legii despre separarea Bisericii de Stat şi a şcolii de Biserică (lege care nu 
a fost aplicată niciodată faţă de cinovnicii care încercau să supună biserica statului, 
dimpotrivă era aplicată faţă de cei care învăţau copii fundamentele credinţei) şi 
Articolul 227 – atentat la persoană şi drepturile cetăţenilor sub masca îndeplinirii 
ritualurilor religioase. După anul 1966 apare Articolul 190 – clevetirea la adresa 
„statului şi a societăţii”. 

De remarcat că Martorii lui Iehova, începând cu anul 1961, se întâmpla să fie 
acuzaţi şi judecaţi conform Articolului 72 – „organizaţie antisovietică”.Cu alte 
cuvinte au fost perioade când organizaţia „Martorii lui Iehova” era clasificată drept 
organizaţie antisovietică. Este adevărat că în comentariile oficiale la articolele din 
Codul Penal se stipula că apartenenţa formală la organizaţie nu trage după sine 
învinuirea de participare la organizaţii antisovietice, articolele numite se aplică 
doar faţă de membrii activi. Însă comentariul acesta apare abia în 1963, lăsând loc 
pentru ambiguităţi în a determina ce însemnă membru activ al unei organizaţii 
ca cea a „Martorilor lui Iehova”, unde orice membru poate fi clasificat ca membru 
activ. Condamnările în masă a Martorilor lui Iehova în conformitate cu articolul 
despre „agitaţia antisovietică” se opresc în 1963, după care iehoviştii sunt judecaţi 
în conformitate cu celelalte „articole religioase”.

Deseori, „martorii” erau judecaţi în baza articolului 77 al Codului Penal. Aici 
putem aminti cazul lui Jitari Jan Sava. Născut în 1957 în s. Buzdujeni, r-nul Edineţ, 
condamnat pe data de 24 iunie 1976 de către Judecătoria populară a raionului Edineţ 
în baza Articolului 77 alin. (1) al Codului Penal al RSSM la trei ani privaţiune de 
libertate cu executarea pedepsei în colonie de corecţie prin muncă cu regim comun.34 
Jitari Jan se făcea vinovat pentru faptul că fiind recunoscut apt pentru serviciul în 
forţele militare ale URSS şi primind ordinul de chemare la serviciul militar activ, la 

33 Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse, Fondul Р-6991, registrul 3, dosarul 515, filele 190, 191.

34 Arhiva Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dosarul nr. 1reab-5/2010, f. 1.
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24 aprilie 1976 intenţionat, în scopul eschivării de la incorporare a refuzat categoric 
să plece în unitatea militară, declarând în scris că este Martor al lui Iehova, adică 
s-a eschivat de la înrolarea în serviciul militar activ din motive religioase.35Alt caz 
este cel al lui Tofan Anatolii Ion, născut la 15 iulie 1965, judecat de către judecătoria 
populară a raionului Bălţi pe data de 4 septembrie 1984, în baza aceluiaşi Articol.36

Trebuie să remarcăm că persecuţiile au avut efect, determinând unii dintre 
Martori să părăsească rândurile organizaţiei. Astfel, în anii 60 ai secolului trecut 
numărul martorilor a scăzut în URSS cu mai bine de 5.000 de persoane. În anul 
1966, s-a micşorat şi tirajul revistei „Turnul de veghe” cu 2 milioane de exemplare37.

În lupta cu „martorii” autorităţile sovietice au folosit şi mijloace extrajudiciare, 
cum ar fi deportările şi condamnările la „speţposelenie” (localitate specială). 
„Speţposelenie” fiind un mijloc de represiune pur stalinist, când oamenii erau 
deportaţi de organele extrajudiciare cu lipsirea de drepturi şi deportarea forţată la 
locuri de trai pe care nu au dreptul să le părăsească. Practic, este vorba de deportare 
extrajudiciară după criterii categoriale. Oamenii sunt deportaţi nu pentru fapte 
săvârşite, ci pentru că este neamţ, român, tătar, sau Martor al lui Iehova.Curios lucru 
este că pentru Martorii lui Iehova regimul de „speţposelenie” se păstrează până în 
anul 1965. Abia în anul 1965 este emis Ucazul Prezidiumlui Sovietului Suprem al 
URSS referitor la lichidarea regimului de „speţposelenie” şi pentru iehovişti.

Martorii lui Iehova au fost persecutaţi şi în alte ţări. Astfel, în 1939, a început 
rapid şi pe neaşteptate arestarea Martorilor lui Iehova în toată Japonia. Valurile de 
persecuţii au ajuns nu peste mult timp şi în Taiwan38. În acelaşi an, statul maghiar 
a scos în afara legii organizaţia „Martorii lui Iehova”, aceasta fiind învinuită de 
„activitate antisocială”. La sfârşitul anului 1939 în Spania se iau măsuri drastice de 
interzicere a activităţii Martorilor lui Iehova pe teritoriul ţării. În rezultat, în perioada 
1951-1969 iehoviştii au activat în ilegalitate în această ţară39. În 1967, preşedintele 
Mozambicului H. Camuzu Banda interzice în ţara sa activitatea „Martorilor lui 
Iehova”. Abia mai târziu li se permit unele libertăţi, dar acest fapt nu este de lungă 
durată, căci în iunie 1975 organizaţia este declarată în afara legii, iar activitatea ei 
este suprimată40.

După cum vedem din cele relatate mai sus, Martorii lui Iehova au fost persecutaţi 
în mai multe ţări. Este şi firesc să ne întrebăm, din ce motive? Este puţin probabil 
ca persecuţiile să fie determinate doar de atitudine negativă a unor conducători 

35 Ibidem.

36 Arhiva Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dosarul nr. 1reab-11/2010, f. 1.

37 Бартошевич Э.М., Борисоглебский Е.И., Свидетели Иеговы, Москва, Политиздат, 1969, 
p. 209.

38 Idei Miyo. Am semănat cu lacrimi şi secer cu bucurie, în Turnul de veghe, nr. 17, 1991, 
p. 11.

39 Martorii lui Iehova, în Curierul ortodox, nr. 11, 1998, p. 5.

40 Ibidem.
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autoritari faţă de religie. Presupunem, că faptul poate fi motivat de unele principii 
doctrinare sau de învăţătura de credinţă a organizaţiei „Martorii lui Iehova”. 
Adepţii organizaţiei nu se bucură de un suport doctrinar fiabil şi tocmai din acest 
motiv cultura teologică este marginalizată în mod conştient de către conducerea 
organizaţiei. Singurul izvor informaţional pus la dispoziţia membrilor organizaţiei 
sunt revistele şi „ghidurile spirituale” editate nemijlocit în interiorul organizaţiei. În 
general, „Turnul de Veghere” tinde să se sustragă definitiv culturii creştine existente 
cu care nu doreşte să aibă vreo afinitate sau vreun dialog constructiv. Singura 
legătură cu creştinismul, la care Martorii fac deseori trimiteri în exegezele lor, este 
Biserica primară, a catacombelor, cu care aceştia se identifică şi a cărei moştenitori 
de drept se consideră41. În publicaţiile lor, Martorii lui Iehova declară că doar ei 
sunt „adevăraţii creştini”, celelalte culte sunt declarate „religie falsă”.42 

Martorii lui Iehova consideră că datoria membrilor organizaţiei este vestirea 
numelui lui Dumnezeu, care, în concepţia lor, ar fi Iehova, şi a Regatului Acestuia. 
Membrii organizaţiei îşi motivează credinţa pornind de la interpretarea versetului 
14, Capitolul 15 din Faptele Apostolilor: „Simon a istorisit cum de la început a 
avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său” (Fapte 15, 
14). Martorii lui Iehova reieşind din acest verset fac concluzia că Dumnezeu de 
la început a vrut să separe un popor de celelalte popoare care se va cunoaşte prin 
folosirea numelui „Iehova”43. 

De fapt scopul acestei organizaţii este stipulat în fiecare număr al revistei „Turnul 
de veghe anunţă Regatul lui Iehova”: „…de a-l glorifica pe Iehova ca Dumnezeu 
ca Domn Suveran al universului… De asemenea, credinţa în Regele instalat de 
Dumnezeu, Iisus Cristos, care deja guvernează acum şi care cu preţul propriului 
sânge, i-a deschis omenirii calea spre viaţă eternă”44.

Dar cu siguranţă nu pentru promovarea numelui lui Iehova membrii organizaţiei 
au avut de suferit în multe ţări pe parcursul secolului al XX-lea. Trebuia să fie ceva 
în doctrina lor care deranja, în special ţările cu regimuri totalitare la conducere.În 
continuare ne vom opri asupra unor momente doctrinare care ar putea servi drept 
motive pentru persecuţiile Martorilor lui Iehova.

Vom începe cu atitudinea Martorilor faţă de stat.
Având în vedere că totul în lume aparţine lui Iehova, existenţa statului este pusă 

la îndoială, motivul invocat fiind acela că dreptatea este doar a lui Iehova. Statul 
pentru ei nu reprezintă nimic, ei vorbind de un „stat al statelor, de un „guvern al 

41 Vezi: Разделившаяся церковь. Устоит ли она, în Сторожевая башня, nr. 13, 1994, pp. 3-8; 
Всякая ли религиа угодна Богу? în Сторожевая башня, nr. 18, 1996, pp.3-8. 

42 Сторожевая Башня, vol. 125, nr. 4, 15.02.2004, p. 7.

43 Primerano Fernando, Geova e il „non nome di Dio”, în Familia Cristian, Milano, 17.11, 
1994; Fuştei Nicolae, Creştinismul pe înţelesul tuturor, Chişinău, Tipogr. Centrală, 2009, 
p. 100. 

44 Scopul Turnului de veghe, în Turnul de veghe, nr. 18, 1991, p. 2.
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guvernelor”, „Regatul lui Iehova”. Tot ceea ce înseamnă stat, pentru Martori nu 
înseamnă nimic pentru că nu există45. În articolul „Unitatea mondială - cum se 
va realiza?” se stipulează: „Cea mai mare barieră (în calea instaurării Regatului) 
sunt statele care au o singură naţionalitate... Ele fac orice ce serveşte cel mai bine 
interesele lor naţionale, ţinând cont prea puţin sau deloc de altele.46 

Probabil că multe state sunt deranjate de învăţătura Martorilor lui Iehova despre 
existenţa unui singur stat numit de ei Regatul lui Iehova. Ce este acest Regat? 
Răspunsul îl găsim în organul oficial al organizaţie: „Regatul este guvernarea 
suverană a lui Iehova exprimată printr-un guvern mesianic ceresc sub conducerea 
Fiului său, Isus Cristos, şi a „sfinţilor” asociaţi”.47 

Dar şi creştinii vorbesc despre Împărăţia lui Dumnezeu, de ce doar Martorii sunt 
persecutaţi?

„Martorii lui Iehova” afirmă că Regatul a venit şi că Isus a fost întronat Rege ceresc 
în a. 1914 şi că „în curând regatul [lui Dumnezeu]… va sfărâma şi va pune capăt 
tuturor acestor regate [pământeşti]”48. Organizaţia consideră că lumea este guvernată 
de Satan, dar în această lume există o singură organizaţie constituită din Martorii 
lui Iehova, care se deosebeşte de lume49. Chiar iehoviştii menţionează că „deoarece 
Martorii lui Iehova recunosc doar un singur guvern – Regatul lui Dumnezeu, mulţi 
consideră că organizaţia este subversivă”50.

Dintr-un interviu realizat de cercetătorul M.G. Pismanik cu un membru al 
organizaţiei „Martorii lui Iehova” din or. Permi (actual Federaţia Rusă), la întrebarea: 
De ce Martorii manifestă o înstrăinare faţă de stat, necredincioşi şi eterodocşi? a 
primit următorul răspuns: noi, Martorii lui Iehova, deşi ne supunem legilor ţării, 
însă ne simţim străini sub stăpânirea autorităţilor satanice51. 

După cum observăm, din punct de vedere sociologic, „Martorii” se autoizolează, 
practic înfierând, blamând şi demonizând structurile sociale şi statale.52

Guvernele sunt identificate de către Martorii lui Iehova cu „fiarele apocaliptice” 
conform profeţiei lui Daniel (VII, 1-8), diavolul fiind stăpânul tuturor guvernelor. 

45 Mureşan Radu Petre, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul 
advent, Impactul în societatea contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2008, pp. 286-291.

46 Unitatea mondială – Cum se va realiza?, în Turnul de Veghere, 1 noiembrie 1997, pp. 4-7.

47 Rugăciuni care primesc cu siguranţă răspuns, în Turnul de veghe, nr. 18, 1991, p. 8.

48 Ibidem, p. 8.

49 Христианские свидетели, защищающие божье владычество, în Сторожевая башня, nr. 17, 
1995, p. 15-16. 

50 Почему не боялись говорить, în Пробудитесь, din 8 decembrie 1995, p. 5.

51 Писманик М.Г., К проблемам адаптации и эволюции «новых религий», în Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом, nr. 3, 2010, Москва, p. 298.

52 Wilson Diane, The Awakening of a Jehovah’s Witness one woman’s struggle to escape, în 
Free Inquiry, vol. 23, Issue 4, October-November, 2003, p. 30.
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Sistemul comercial avid şi asupritor este alt element al lui Satan, el promovând 
egoismul, crima, războaiele. 

Pentru că se împotriveşte legilor lui Dumnezeu, lumea lui Satan este caracterizată 
printr-un mod de viaţă depravat, pentru că „tot ce este în lume – dorinţa cărnii, 
dorinţa ochilor şi etalarea ostentativă a mijloacelor de existenţă – nu provine de la 
tatăl, ci provine din lume (I Ioan 2, 15-16, traducerea „Lumii Noi”)53.

Până în anii 80 iehoviştii aveau o atitudine negativă faţă de guvernele comuniste, 
în special faţă de cele din lagărul socialist. Astfel, în cartea „Fie voia Ta pe pământ”, 
Knorr revine la interpretarea regilor lui Daniil „de Nord” şi „de Sud”. Preşedintele 
organizaţiei consideră că „regele de Nord” este lagărul socialist, iar „cel de Sud” 
este întruchiparea lumii libere apusene. „Regele comunist de Nord” ar dori să 
ocupe o poziţie dominantă în lume. În trecut acţiona prin diferite metode, cum ar 
fi infiltrarea spionilor şi agenţilor, pentru răsturnarea guvernelor, prin corupere, 
acorduri comerciale […]. Se da drept apărător al păcii […], promitea eliberarea de sub 
jugul colonial. Ducea un război rece oribil”54. În cartea prorocului Daniil se vorbeşte 
despre o ţară minunată, atacată de către regele Nordului. Knorr consideră că ţara 
minunată este chiar „Organizaţia Martorilor lui Iehova” pe care regele încearcă să o 
distrugă, manifestându-se ca instrument al satanei.55 Însă regele Nordului va suferi 
înfrângere, de fapt aceeaşi soartă îl aşteaptă şi pe regele Sudului56.

În comentariul la rugăciunea „Tatăl nostru” se stipulează că credincioşii dacă sunt 
sinceri în rugăciune cer de la Dumnezeu „ca să nimicească toate împărăţiile [ţările] 
şi guvernele din lume…”57. Este evident că o astfel de interpretare a rugăciunii Tatăl 
nostru era privită de către conducătorii comunişti ca pe o diversiune ideologică, 
deoarece îi chema pe cetăţenii statelor socialiste să se roage pentru nimicirea 
guvernelor şi a ţărilor lor. Pe când datoria oficial declarată a cetăţenilor era să 
contribuie prin toate mijloacele la întărirea şi dezvoltarea ţărilor lagărului socialist.

Neutralitatea „martorilor” şi votul, sau neamestecul în politică. În articolul 
întitulat „În lume, dar nefăcând parte din ea” publicat în organul oficial al „Martorilor” 
se stipulează: „Slujitorii lui Iehova au o atitudine echilibrată faţă de guvernarea 
umană. Noi suntem neutri din punct de vedere politic, întrucât slujim ca ambasadori 
sau împuterniciţi ai Regatului lui Dumnezeu (2 Corinteni 5,20), pe de altă parte, 
noi ne supunem din conştiinţă celor ce deţin autoritate”58. În concepţia martorilor, 

53 Mureşan Radu Petre, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul 
advent, Impactul în societatea contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2008, p. 282. 

54 Башня стражи, ноябри, 1962. C.f. după Бартошевич Э. М., Борисоглебский Е.И., 
Свидетели Иеговы, Москва, 1969, p. 202.

55 Ibidem.

56 Ibidem, p. 203.

57 Башня стражи, март, 1963 г. Бартошевич Э. М., Борисоглебский Е.И., Свидетели Иеговы, 
Москва, 1969, p. 203.

58 În lume, dar nefăcând parte din ea, în Turnul de Veghere, 1 noiembrie 1997, p. 17. 
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Iisus Hristos este în prezent rege încoronat al Regatului ceresc al lui Dumnezeu, 
iar adepţii organizaţiei sunt ambasadorii lui şi sunt datori să spună tuturor acest 
lucru. Martorii sunt obligaţi să nu se amestece în politica ţărilor în care locuiesc. 
Acest lucru, neamestecul în politică, le conferă Martorilor libertatea de exprimare59.

Logica adepţilor organizaţiei este clară. Dacă Martorii lui Iehova cred că ei sunt 
ambasadori ai unui Regat teocratic, într-una din ţările din lume (fără a fi acreditaţi), 
este necesar să păstreze neutralitatea, reieşind din calitatea de diplomat care nu 
are dreptul să se amestece în treburile statului unde îşi îndeplineşte misiunea. În 
perioada cercetată, Martorii susţineau că adepţii lor nu trebuie să facă parte dintr-
un partid politic şi să se ţină cât mai departe de exprimarea opţiunii pentru un 
candidat politic al unui partid. Ei consideră că au votat o singură dată, în ziua în 
care s-au convertit.

Pe 11 septembrie 1938, aflându-se la Londra, preşedintele organizaţiei declara că 
în 1917 satana a născut guvernul comunist sau bolşevic, care este prima manifestare 
a opunerii faţă de Dumnezeu şi Regatului lui. Declarându-se ca puterea supremă, 
statul iniţiază persecutarea celor care slujesc lui Dumnezeu şi lui Iisus Hristos”. 
Această cuvântarea a fost tradusă în mai multe limbi şi răspândită în câteva milioane 
de exemplare sub denumirea „Faţă către faţă”.60

În 1950 are loc un congres mondial al Martorilor lui Iehova în cadrul căruia a 
fost adoptată o rezoluţie antisovietică unde se stipula că, „comunismul este o religie 
roşie, cu care credincioşii trebuie să lupte, la fel ca şi cu celelalte religii false”.61

În 1961 iehoviştii cetăţeni ai URSS erau preîntâmpinaţi că participarea la alegerea 
deputaţilor în organele de conducere a statului ar însemna „complicitate la crimele 
satanice în treburile cezarului”62. 

Atitudinea faţă serviciul militar. Literatura de specialitate arată că „martorii” nu 
doresc sub nici o formă să satisfacă serviciul militar căci, după concepţia lor, ei nu 
fac parte din această lume, invocând anumite pasaje din Biblie: „Atunci Iisus i-a zis: 
Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Evanghelia 
de la Matei XXVI, 52). Joseph F. Rutheford în anul 1939 a hotărât interzicerea 
serviciului militar pentru cei ce fac parte din organizaţia „Martorii lui Iehova”. 
Russell nu era împotriva acestui fapt; în timpul primului război mondial 1918–1919 
a salvat de la închisoare câţiva „Studenţi în Biblie” ce refuzaseră să lupte în acest 
război.63 „Aleşii nu acceptă războiul, deci nu vor pune mâna pe armă pentru a fi 
pregătiţi să-şi apere ţara iar dacă sunt siliţi, recurg la metode neortodoxe, preferau 
să-şi taie degetele de la mâna dreaptă (arătătorul). 

59 Care este punctul de vedere al martorilor cu privire la votare?, în Turnul de Veghe, 1 
noiembrie 1999, nr. 21, pp. 28-29.

60 Ibidem, p. 201.

61 Бартошевич Э.М., Борисоглебский Е.И., op.cit. p. 198.

62 Бартошевич Э.М., Борисоглебский Е.И., op.cit. p. 186.

63 Mureşan Radu Petre, op.cit., p. 289.
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Abstinenţa socială, sub diferite forme, a avut consecinţe nefaste pentru Martori, 
aceştia îndurând destul de multe arestări şi umilinţe pentru că refuzau serviciul 
militar şi participarea la susţinerea războiului. Ei au acuzat persecuţiile ce au 
avut loc, după al doilea război mondial, în ţările conduse de regimuri dictatoriale, 
declarând că sunt „adevăraţii creştini din epoca contemporană şi urmaşii celor 
ce şi-au dat viaţa pentru Hristos în primele secole creştine: „Satan se va folosi de 
persecuţie sau de opoziţie pentru a te determina să părăseşti pe Iehova. Probabil că 
unii dintre cei dragi ai tăi se vor supăra foarte rău deoarece studiezi Biblia. Poate 
că alţii te vor ridiculiza. Dar cui îi datorezi viaţa? Satan vrea să te înspăimânte ca 
să încetezi, să nu mai înveţi despre Iehova. Nu-i permite lui Satan să te învingă!64

Concluzii

Din cele expuse mai sus putem trage unele concluzii. Bineînţeles, Martorii lui 
Iehova au unele principii de credinţă, care nu puteau fi acceptate în ţările totalitare. 
Spre exemplu, părerea că fiecare guvernare pământească este de la Satan, sau că 
nu se permite a lua arma în mână. Pentru astfel de idei în timpul celui de al doilea 
război mondial Martorii erau împuşcaţi în masă sau trimişi în lagăre de concentrare. 
Puterea sovietică nu putea crede că cel care refuză să ia arma în mâni nu este trădător, 
că s-ar fi putut crea un sistem de alternativă de satisfacere a serviciului militar.

Martorii au o atitudine negativă faţă de stat, refuză serviciul militar, nu participă 
la alegeri, nu acordă cinste simbolicii statului, nu participă la sărbătorile oficiale şi nu 
participă la conducerea statului, deşi cheamă la ascultare faţă de legile statului.65 În 
consecinţă, Martorii lui Iehova au fost persecutaţi aproape în toate ţările cu regimuri 
totalitare – în Germania nazistă, Spania franchistă, ţările comuniste, simţindu-se 
o oarecare rezervă faţă de activitatea lor în unele ţări democratice chiar şi în zilele 
noastre. Cercetătorul rus N.S. Gordienco consideră că de fapt erau câteva cauze 
ideologice pentru persecutarea Martorilor lui Iehova, printre care sunt enumerate: 
refuzul de sacralizare a socialismului şi apologia acestuia prin argumentare religioasă, 
la fel şi refuzul de a accepta ideologia ateismului de stat.66 S.I. Ivanenko, observând 
refuzul „Martorilor lui Iehova” de a-l slăvi pe Stalin şi de a se supune principiilor 
ateiste ale statului sovietic, vede altfel problema înregistrării oficiale a organizaţiei, 
analizând situaţia tuturor confesiunilor din URSS la acel moment.

Din cercetările efectuate referitor la istoria şi doctrina Martorilor lui Iehova, în 
opinia noastră, observăm cel puţin şase motive formale pentru persecutarea lor 
în URSS. Primul motiv este determinat de faptul că organizaţia „Martorilor lui 
Iehova” era învinuită de legături cu SUA, cel mai mare duşman al URSS în perioada 
războiului rece. Al doilea motiv era determinat de faptul că prin contrabandă 
aduceau literatură antisovietică şi o răspândeau ilegal în ţară. Al treilea motiv pentru 

64 Ce pretinde Dumnezeu de la noii, New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1996, 
p. 9.

65 Прикладное религиоведение для журналистoв, Москва, 2009, p. 131.

66 Гордиенко Н.С. op.cit., p. 30-33.
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persecuţii era fundamentat pe refuzul Martorilor de a satisface serviciul militar 
în Armata Sovietică.67 Al patrulea motiv este legat de suspectarea „Martorilor lui 
Iehova” de activitate antisovietică cu scopul de a submina regimul social-politic 
din URSS. Următorul, al cincilea motiv de persecuţii ţine de refuzul membrilor 
organizaţiei să participe la viaţa politică a statului sovietic. În sfârşit, al şaselea 
motiv este refuzul înregistrării oficiale a organizaţiei. Este ştiut că în conformitate cu 
legislaţia sovietică despre culte, nici o organizaţie religioasă nu putea funcţiona, fără 
a fi înregistrată la organul respectiv de stat. Totodată, în conformitate cu legislaţia 
sovietică despre culte din perioada 1930-1940, organele puterii sovietice cereau 
de la organizaţiile religioase legale respectarea a trei norme. Se interzicea predica 
în afara clădirii casei de rugăciune (bisericii). Predica era permisă doar în timpul 
serviciului religios. Conţinutul predicii urma să fie controlat de organele securităţii 
de stat. Organele puterii de stat insistau ca predicile şi literatura religioasă să educe 
poporul credincios în spiritul dragostei faţă de patria sovietică. Săvârşirea ritualurilor 
religioase era permisă doar în clădirile de cult şi de către persoane care au permisiune 
de la autorităţile statului. O altă cerinţă faţă de organizaţia religioasă legală era 
obligativitatea colaborării conducerii acesteia cu organele securităţii statului. Politica 
de cadre a cultului urma să fie coordonată cu puterea statului. Încă o condiţie 
pentru activitatea legală a organizaţiei religioase era susţinerea politicii interne şi 
externe a URSS.68 

Din punctul de vedere al autorităţilor sovietice, interzicerea grupărilor religioase 
neînregistrate, printre care şi „Martorii lui Iehova” se făcea pentru caracterul lor 
considerat anticonstituţional şi antistatal datorită doctrinei şi activităţii acestora. 
Astfel, Constituţia URSS prevedea că fiecare cetăţean este dator să respecte legile 
statului, să-şi îndeplinească cu „destoinicie obligaţiile şi să respecte normele de 
conduită” ale societăţii socialiste. Totodată, legislaţia sovietică prevedea că indiferent 
de convingerile religioase cetăţenii nu se pot eschiva de la îndeplinirea obligaţiilor 
cetăţeneşti. Din aceste considerente, „Martorii lui Iehova”, care refuzau incorporarea 
în rândurile armatei, erau trataţi de autorităţile sovietice drept organizaţie 
anticonstituţională. Evident, activitatea unei organizaţii care chema adepţii săi la 
acte de nesupunere faţă de organele de stat determina un conflict ireductibil cu 
regimul sovietic. În condiţiile statului totalitar, atitudinea negativă faţă de autorităţile 
politice şi alte instituţii de stat, concepţia despre stat distinctă de cea oficială şi 
inspirată din învăţătura de credinţă (doctrina) a Martorilor lui Iehova au avut din 
partea autorităţilor doar un singur răspuns - represiunile împotriva adepţilor acestei 
organizaţii.

67 Гордиенко Н.С., Российские Свидетели Иеговы: история и современность, СПб, Лимбус 
Пресс, 2000, p. 28-30.

68 Иваненко С.И., О людях, никогда не расстающихся с Библией, Москва, Арт-Бизнес-Центр, 
1999, p. 130-131.


