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CUVÂNT ÎNAINTE
Vizita primului ministru britanic, Tony Blair, a fost un eveniment
deosebit pentru oraøul øi Universitatea Tübingen. Scopul acestei vizite
a fost cuvântarea ﬂinutæ la aceastæ universitate, despre planificarea unei
conduceri øi religii mondiale. El a recunoscut ideea unei colaboræri
mondiale pentru formarea unui guvern mondial øi a unei religii mondiale
exprimate de Hans Küng (profesor catolic la facultatea de teologie) øi
de aceea, acesta, a fost invitat pentru discuﬂii la Londra. Cei doi au legat
o prietenie, iar Tony Blair a acceptat invitaﬂia de a prezenta un referat în
faﬂa Universitæﬂii Tübingen despre captivanta temæ cu privire la Noua
Ordine Mondialæ.
Discursul sæu în aula universitaﬂii a avut loc în faﬂa invitaﬂilor de
onoare øi în prezenﬂa publicului doritor sæ asculte. Primul ministru a
vorbit aproape o oræ despre transformærile societæﬂii zilelor noastre øi
despre posibilitatea formærii unei uniuni a tuturor statelor lumii. Pe lângæ
aceasta, face parte øi o religie mondialæ, baza acesteia fiind învæﬂætura
promovatæ de prof. Küng cu privire la ideea unitæﬂii.
Dupæ prezentare, Tony Blair øi Hans Küng au ræspuns la întrebæri
referitoare la politica actualæ. Ca urmare a discuﬂiilor s-a ajuns la o
concluzie comunæ, dar autorul a întrebat dacæ, în viitor, se poate oare
materializa ideea genialæ a unei convieﬂuri mondiale, în pace øi siguranﬂæ,
pentru toate popoarele? În cadrul facultæﬂii evanghelice din Tübingen
profeﬂiile biblice se învaﬂæ din timpul reformaﬂiunii.
Aici se gæseøte o gravuræ în cupru, veche de 500 de ani, despre
profeﬂia lui Daniel, unde sunt amintite ambele ﬂæri: Anglia øi Germania.
Istoria dovedeøte de peste cinci sute de ani împlinirea acestor profeﬂii
care sunt prezentate în cartea Ce se va întâmpla cu Germania – Viziunea
bibilicæ a lui Luther øi care ne îndrumæ pe calea noastræ spre viitor.
Acolo se regæsesc ræspunsurile la întrebærile puse.
Primului ministru, aceastæ viziune din timpul reformaﬂiunii îi era
încæ necunoscutæ, cu toate cæ pentru el, ca promotor al noii societæﬂi
mondiale, aceastæ viziune este foarte importantæ. Este foarte probabil
ca el sæ devinæ unul dintre preøedinﬂii noului guvern mondial. Cu ocazia
acestei vizite a putut auzi glasul lui Dumnezeu în profeﬂia biblicæ, øi
7

aceste cunoøtinﬂe cu privire la viitor, auzite la Tübingen, sæ poatæ fi
luate cu el acasæ în Downstreet, Londra.
În corespondenﬂa avutæ cu autorul, a luat în considerare cæ aceste
idei bune cu privire la comunitatea mondialæ nu sunt îndeajuns pentru
nevoile popoarelor, øi doar Evanghelia, adeværata putere a lui Dumnezeu,
poate oferi un ajutor adeværat. A mulﬂumit de asemenea pentru cartea
cu imaginea gravurii din cupru din timpul reformaﬂiunii, ca o amintire a
vizitei sale efectuate la Tübingen, øi a evidenﬂiat în scrisoarea sa cæ va
pæstra în minte cuvântul profetic.
Tony Blair susﬂine ideea formærii unei uniuni între popoarele lumii
care poate avea loc prin transformæri globale. Existæ deja, dupæ cum se
spune, un guvern mondial. Politica globalæ este discutatæ øi decisæ în
spatele uøilor închise de cætre: Banca Mondialæ, FMI, Organizaﬂia
Mondialæ a Comerﬂului, Agenda 21 a ONG – Organizaﬂii
nonguvernamentale, Consiliul de Relaﬂii Externe, Comitetul de politicæ
externæ, Comisia Trilateralæ, grupul Bilderberger, Iluminaﬂii,
Francmasoneria, iezuiﬂii øi reprezentanﬂi ai Opus Dei.1
Acestea, cu siguranﬂæ, sunt afirmaﬂii tari, pe care aceastæ carte vrea
sæ le urmæreascæ. Cea mai importantæ întrebare este dacæ pentru oamenii
acestei planete mai existæ speranﬂæ, øi dacæ Împæræﬂia lui Dumnezeu
este cu adeværat aproape. Ca teolog, pentru mine este foarte important
în lumina noi religii mondiale care va sæ vinæ, sæ aræt øi sæ prezint bazele
Împæraﬂiei lui Dumnezeu.

1

W. Borowski, Die, neue Welt, Durach 1995, pagina 30- 50
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UNIUNEA STATELOR EUROPENE
Tony Blair s-a gândit la promovarea unui guvern mondial, (fiind
susﬂinut de o bursæ “Rhodes” a Institutului Regal de Afaceri
Internaﬂionale), la fel cum s-au gândit oamenii din vechime la o împæræﬂie
a pæcii care sæ dæinuie veønic pe acest pæmânt, dupæ cum descrie cu
atâta mæiestrie John Milton în cartea sa Paradisul pierdut øi Paradisul
regæsit. Planurile primului ministru cu privire la o societate mondialæ
vor împlini oare visul lui John Milton? Astæzi întregul neam omenesc
tânjeøte dupæ pace øi dreptate. De aceea gândurile primului ministru
sunt pe gustul øi dupæ inima poporului øi cu siguranﬂæ vor gæsi sprijin
din plin, dacæ se va concretiza ideea unei noi ordini mondiale.
John Milton, un Dante al Angliei, a avut o mare influenﬂæ nu numai
în ﬂara sa, ci øi în Germania unde l-a atras pe Klopstock la al sæu “Mesia”,
i-a uimit øi pe Lessing øi Herder, øi pânæ în zilele noastre el este citit.
Vor fi aøa-zisele “State Unite ale Europei” prologul pentru “paradisul
regæsit” al omenirii, pentru o nouæ societate mondialæ øi pentru o religie
mondialæ? Milton a fost unul dintre nenumæraﬂii teologi ai Angliei care
credeau în profeﬂiile Bibliei.
Autorul (Martin Kobialka – n.tr.) care a predat ca profesor de teologie
la Newbold College, în apropiere de Castelul Winsdor, a enumerat în
scrisoarea sa cætre Tony Blair o serie de scrieri ale unor teologi englezi
cu privire la profeﬂia lui Daniel despre Europa.
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TEOLOGI ENGLEZI ØI GERMANI DESPRE EUROPA
În corespondenﬂa sa cu primul ministru englez, autorul a scris
urmætoarele:
“În expunerea dumneavoastræ aﬂi relatat: ‘Tübingen a fost cu inima
alæturi de reformaﬂiune, øi aceasta are o însemnætate deosebitæ pentru
tema pe care o voi rosti astæzi’.
Din timpul reformaﬂiunii deﬂinem ræspunsul la întrebarea cu privire
la viitorul nostru, în timp ce ne îndreptæm atenﬂia spre profeﬂiile
dumnezeieøti ale Bibliei. Dupæ cum øtiﬂi, seminarul luteran din
Tübingen are o tradiﬂie lungæ øi extraordinaræ în domeniul exegezei
profeﬂiei despre Anglia øi Germania. Ambele cuvinte în latinæ,
potrivit documentelor reformaﬂiunii, joacæ un rol important în istoria
celor douæ state în interiorul naﬂiunilor europene. În special profeﬂiile
biblice din ultimii cinci sute de ani s-au împlinit în cele mai mici
detalii. Istoria nu este altceva decât profeﬂie împlinitæ, iar profeﬂia
este istorie prezisæ. Aceasta se referæ øi la viitorul nostru øi de aceea
ne va da ræspuns la întrebærile noastre. Totuøi aceasta nu este numai
o prezentare germanæ cu privire la reformaﬂiune, chiar øi în Anglia
existæ foarte mulﬂi teologi care, pe baza capitolului 2 din Daniel, au
recunoscut istoria Angliei øi a Germaniei.
Despre aceste evenimente au scris øi au vorbit: reverendul Patrick
Hamilton, care a murit ars pe rug în 1528, George Wishart, næscut
în 1505 decedat ca martir în 1546. John Knox, marele reformator
care de douæ ori a fost excomunicat. Cristopher Goodman øi
colaboratorul sæu Lord Napier (1550-1617) care în acelaøi timp era
øi matematician, cel care a descoperit logaritmii. George Joey,
Nicolas Ridley, Huge Latimer, Thomas Cranmer, John Bale, John
Jewel, Thomas Brightman, øi mai presus de toﬂi, renumitul Sir Isaac
Newton. Lucrærile lui Newton au fost apreciate de Albert Einstein
prin urmætoarele cuvinte: ‘Nu se poate altfel decât sæ-ﬂi îndrepﬂi
gândirea cætre aceastæ minte luminatæ, nefiind nici unul înaintea
lui, sau dupæ el, care sæ fi trasat drumul spre o gândire occidentalæ a
cercetærii øi a reconstrucﬂiei practice’.
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Sir Isaac Newton era øi un învæﬂat renumit în domeniul profeﬂiilor
biblice. În cartea sa, Observaﬂii cu privire la profeﬂiile lui Daniel,
atrage atenﬂia asupra cærﬂii lui Daniel ca fiind cheia cætre toate
celelalte profeﬂii øi remarcæ urmætoarele: “Cine leapædæ profeﬂiile
sale acela leapædæ întreaga religie creøtinæ”.
El scrie de asemenea despre anglo-saxonii din timpul vechii Rome
øi a Angliei pânæ în zilele sale øi aratæ împlinirea exactæ a profeﬂiei
în istorie. Dintre sute de interpreﬂi ai profeﬂiei din Anglia, cel mai
mult îl apreciez pe Dr. Henry Grattan Guiness din Londra, care a
scris nenumærate cærﬂi cu privire la profeﬂiile Bibliei. La 7 mai 1873
la Londra a avut loc o “Conferinﬂæ profeticæ” condusæ de contele de
Shaftesbury. Dupæ acest eveniment important au mai avut loc alte
cincisprezece conferinﬂe profetice internaﬂionale pânæ astæzi, fiind
prezenﬂi reprezentanﬂi din partea diferitelor biserici din întreaga lume.
Astfel, existæ doar douæ grupe de oameni: una care cunoaøte viitorul,
pe baza profeﬂiei, øi alta care nu øtie cum se împlineøte istoria.”
Anglia øi Germania sunt relatate pe gravura de cupru de pe vremea
reformaﬂiunii, lângæ alte state ale Europei. Primul ministru britanic a
dat importanﬂæ acestei surse, øi a asigurat în ræspunsul sæu cæ se va gândi
la acest lucru.2

2

Vezi M. Kobialka, Was wird aus Deutschland? – Viziunea bibilicæ a lui Luther. Aceastæ
documentaﬂie au primit-o toﬂi membrii Bundestagului German, cât øi cei din Landestag,
pentru a fi informaﬂi cu privire la profeﬂia care ne aratæ drumul spre viitor.
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ANGLIA ØI GERMANIA ÎN PROFEﬁIE
Gravura de cupru din evul mediu aminteøte de Anglia øi Germania
cât øi de profeﬂia lui Daniel. În special se atrage atenﬂia cæ se vor uni la
fel ca øi alte case regale din Europa prin legæturi de cæsætorie, “însæ nu
vor fi uniﬂi”. Acest fapt este în special relevant înaintea primului ræzboi
mondial øi în timpul acestuia. Totul a început cu o poveste de dragoste
regalæ, øi o istorie familialæ cu un început tragic.
Cu ocazia vizitei prinﬂului Friedrich Wilhelm al Prusiei în 1851 la o
expoziﬂie mondialæ, el o observæ pentru prima datæ pe fiica reginei
Victoria øi a prinﬂului Albert al Angliei, øi se îndrægosti de ea. El împlinise
doar douæzeci de ani øi ea, Victoria, prinﬂesa regalæ, nici mæcar nu
împlinise doisprezece ani. Dar aceastæ dragoste se înfiripæ. Vicky este
încæ prea tânæræ, dar Friederich Wilhelm poate aøtepta.
Patru ani mai târziu fæcu o vizitæ la casa regalæ britanicæ øi a ræmas
întreaga varæ în Balmoral. Într-o zi, mærturiseøte reginei øi soﬂului ei,
prinﬂul Albert, dragostea lui faﬂæ de Vicky, fata lor cea mai mare øi
dragostea ochilor lor. Perechea regalæ este surprinsæ, deoarece Vicky a
lor este încæ atât de tânæræ.
Simﬂæmintele sale le relateazæ regina în jurnalul sæu zilnic: “Eram
într-o mare dilemæ datoritæ tinereﬂii sale, øi dacæ va fi bine sæ vorbeascæ
acum cu ea sau doar cu ocazia unei alte vizite. Am observat cæ ar fi mai
bine dacæ i-ar fi spus imediat. În timpul plimbærii noastre de amiazæ
cælare spre Craig-na-Ban a cules un buchet de iarbæ neagræ (semn al
marii fericiri) pe care i l-a dæruit. Acesta i-a dat posibilitatea unei aluzii
asupra speranﬂelor øi dorinﬂelor sale în timp ce cælæream înapoi la
Glen-Girnoch.”
Prinﬂesa îl avea deja pe Fritz în inima sa øi acceptæ bucuroasæ. Tatæl sæu
relateazæ în însemnærile sale: “Ea ne aratæ nouæ øi lui Fritz o dragoste
copilæreascæ sinceræ øi simplæ. Aceøti oameni sunt îndrægostiﬂi unul de altul”.
Tatæl ei, prinﬂul Albert de Saxa-Coburg-Gotha, este plin de speranﬂæ,
cæ cei doi nu vor fi numai un cuplu fericit, ci cæ prin ei se va face o
legæturæ stabilæ între Germania øi Anglia fiind o bazæ pentru o pace
mondialæ durabilæ. Într-adevær, Vicky este o tânæræ foarte øcolitæ øi
vorbeøte cursiv trei limbi, øi pe deasupra este øi destinatæ a fi mama
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împæratului Wilhelm II. Øi sora sa, Alice, joacæ un rol important în casele
princiare europene, fiind viitoarea mamæ a ultimei ﬂarine a Rusiei. Fratele
ei, Bertie, va conduce ræzboiul împotriva Germaniei, în 1914, sub numele
de regele Edward VII al Angliei.
Nunta celor doi îndrægostiﬂi va avea loc la 25 ianuarie 1858, în
Anglia. Invitaﬂi regali din întreaga Europæ sunt aøteptaﬂi, formând
împreunæ o singuræ familie princiaræ.
În sfârøit, tânæra familie cælætoreøte într-o caleaøcæ deschisæ, aclamatæ
de cætre popor, spre garæ. Ca însoﬂitor, din partea tatælui miresei, fratelui øi
cumnatului, a fost prinﬂul Bertie. Cei doi ajung în portul Gravesend unde
iahtul regal “Victoria øi Albert” aøtepta pentru a-i duce în Germania.
Un tren special, care a fæcut multe opriri, îi aduce pe cei doi la Berlin.
Când trenul a fæcut o oprire în oraøul lui Luther, Wittenberg, primarul
oraøului le-a dat în dar un imens tort de mere. Acest tort are o mare
însemnætate. Luther a vorbit odatæ despre un mær. Reformatorul træia
într-o continuæ aøteptare a revenirii lui Hristos, în fiecare an
comportându-se ca øi când acel an ar fi fost ultimul înainte de revenirea
Mântuitorului sæu. Cu toate acestea, îøi conducea toate treburile
pæmânteøti dupæ motoul: “Dacæ lumea s-ar termina mâine aø vrea sæ
mai plantez astæzi în grædina mea un mær”. Cu puﬂin înainte de Postdam,
renumitul mareøal contele de Wrangel urcæ în tren pentru a felicita
perechea. Apoi luæ loc lângæ prinﬂesæ, chiar pe locul pe care aceasta
aøezase minunatul tort. Mireasa împreunæ cu doamnele de la palat au
izbucnit în râs. Foarte galant contele râse în hohote împreunæ cu ele.
Înainte de Postdam, tânæra pereche a trebuit sæ meargæ într-o træsuræ
deschisæ, pe øosea, pânæ la palatul regal, în Berlin. Era un frig crunt, øi
pe jumætate îngheﬂaﬂi au coboarât pentru întâmpinarea oficialæ. Regele
øi regina le spun bun venit, dar reginei îi este frig øi o întreabæ pe nora
sa, puﬂin cam îndræzneﬂ: “Nu aﬂi îngheﬂat cu totul?”
“Ba da”, ræspunse Vicky tæios, “dar inima e caldæ”.
Populaﬂia din regatul Prusiei este mândræ cæ prinﬂul moøtenitor are
ca soﬂie fata reginei Victoria. Încetul cu încetul Vicky se obiønuieøte cu
noua ei reøedinﬂæ.
Un an mai târziu, la 27 ianuarie 1859, dæ viaﬂæ unui fiu. El va fi
botezat dupæ numele tatælui sæu, Friderich Wilhelm, øi în plus Victor,
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care trebuia sæ-i aminteascæ de bunica sa, Victoria, øi Albert, de iubitul
tatæ al lui Vicky. Naøterea a fost dificilæ. Braﬂul stâng al copilului a fost
dislocat øi din pæcate s-a observat prea târziu. Wilhelm a fost infirm pe
viaﬂæ. Vicky este o mamæ fericitæ. În total, ea aduce pe lume patru fii øi
fiice. Dar în ciuda tuturor îndatoririlor de mamæ, dragostea ei se îndreaptæ
øi cætre soﬂul ei, astfel încât amândoi duc o viaﬂæ de familie fericitæ.
Iubitului ei tatæ îi scrie urmætoarele: “De fiecare datæ când se apropie
ziua cæsætoriei noastre, în fiecare an, mæ simt atât de mulﬂumitæ øi fericitæ.
Nici o speranﬂæ care sæ fie înøelatæ, nici o aøteptare care sæ nu se fi
împlinit”. Ea ræmâne desigur legatæ în dragoste øi de mama sa, scriindu-i
zilnic, uneori chiar de douæ ori pe zi.
Din nou se apropie o nuntæ în familia regalæ europeanæ. Victoria are
un nepot în Danemarca, Christian, urmaøul la tron al regelui. Bertie,
singurul fiu al Victoriei øi frate cu Vicky, se îndrægosteøte de fiica sa,
Alexandra. Nunta va avea loc în Capela St. Georg din Winsdor. Este o
cæsætorie din dragoste øi întæreøte øi mai mult legætura de sânge a caselor
regale europene. Dupæ moartea mamei sale, Bertie va fi regele Edward
VII al Angliei.
Un alt nepot al reginei Victoria este Nicolae, moøtenitorul tronului
Rusiei. El îøi pusese în minte sæ se cæsætoreascæ cu prinﬂesa Alix de
Hessen, øi ea o nepoatæ a reginei, dar pærinﬂii lui sunt împotriva acestei
legæturi. Soﬂia ﬂarului, o soræ a prinﬂului de Wales, nu dorea sæ aibæ o
noræ de origine germanæ, dar Niky, dupæ cum este numit el în Anglia,
ræmâne de neclintit.
Dupæ moartea ﬂarilor, în noiembrie 1894, Nicolae urcæ pe tron ca
împærat al Rusiei. Nu dupæ multe luni va avea loc nunta cu Alix de
Hessen. Perechea pleacæ în sæptæmâna de miere în Anglia. Regina
Victoria remarcæ în jurnalul ei zilnic: “Pare imposibil cæ micuﬂa øi
delicata Alicky va fi marea împæræteasæ a Rusiei”
Dar cu privire la domnia lui Nicky, este foarte îngrijoratæ. El duce
mai departe autocraﬂia absolutistæ a tatælui sæu spre dezamægirea
poporului, dând naøtere germenului revoluﬂiei.
Øi în Austria apar neplæcerile. Odatæ cu începerea secolului XX,
împæratul dublei monarhii Austro-Ungare, Franz Joseph, este deja trecut
de 70 ani. Dorinﬂa sa era ca sæ intre în istorie ca un rege al pæcii.
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Într-adevær, casa de Habsburg, timp de peste 700 de ani, a pus
cæsætoriile pe seama politicii, pentru a mæri puterea casei lor. Pe vremea
aceea apæru un proverb: “Ræzboiul sæ-l poarte alﬂii, tu Austrie, fericitæ,
cæsætoreøte-te! Ceea ce alﬂii împart cu dumnezeul ræzboiului voi daﬂi
reginei dragostei”.
Este uimitor cât de exact se împlinesc cuvintele profetului Daniel
de-a lungul sutelor de ani, cu privire la politica de cæsætorie între statele
europene, care au luat fiinﬂæ din Imperiul Roman de apus: “Se vor uni
prin legæturi de sânge”, traduce Martin Luther, “dar nu vor fi legaﬂi
împreunæ”.
Certuri cu privire la tron øi ræzboaie privind moøteniri au rupt
legæturile stabilite prin cæsætorie. Popoarele Europei nu au gæsit o unitate
dupæ cum se spunea mai înainte. Legæturile sale faﬂæ de alﬂii îi vor fi
fatale urmaøului austriac la tron, potrivit idealului sæu de politicæ internæ.
El dorea sæ transforme “dualismul” monarhiei Austro-Ungare într-un
trialism unde slavii ar fi cei de-al treilea în pact. Dar chiar aici creøte
influenﬂa ruseascæ asupra monarhiei dunærene. Slavii vor regatul lor
independent.
Franz Ferdinand luptæ împotriva acestei miøcæri cu toatæ hotærârea.
Stræduinﬂa sa va fi îndreptatæ spre o dublæ conducere, astfel încât ministrul
Ernst von Koeber remarcæ odatæ arogant: “Noi nu numai cæ avem douæ
parlamente, dar avem øi doi regi”.
Unii væd planurile sale asemænætoare cu cele ale predecesorului sæu
din casa de Habsburg, Friederich III, cel care cu 500 de ani înainte visa
la o “împæræﬂie a lumii”. În ciuda tuturor evenimentelor a læsat sæ fie
sculptate peste tot, urmætoarele cuvinte, el însuøi scriindu-le zilnic pe
hârtie: “AEIOU” – AUSTRIA EST IMPERARE ORBI UNIVERSO –
datoria Austriei este sæ domine întreg pæmântul.
Consilierul spiritual al regelui Friedrich a omis, din pæcate, sæ-i
prezinte textul din profeﬂia lui Daniel, care a prezis adeværul. Dumnezeu
i-a arætat lui Daniel istoria acestui pæmânt pânæ la sfârøit, folosind ca
simbol o statuie din metal care înfæﬂiøa un om. Capul din aur, aøa i-a
explicat Dumnezeu, reprezintæ Babilonul, pieptul de argint reprezintæ
Medo-Persia, coapsele de aramæ reprezintæ Grecia øi picioarele de fier
reprezintæ Roma. Chipul avea picioare cu zece degete, parte de fier,
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parte de lut, øi reprezentau naﬂiunile Europei care urmau sæ ia fiinﬂæ din
Imperiul Roman de apus.
Aici ar fi putut recunoaøte regele trei fapte, care prevæd istoria
Europei:
1. Degetele ræmân unele lângæ altele nefiind distruse.
2. Popoarele europene stau la acelaøi rang unele lângæ altele
pânæ la sfârøitul lumii.
3. Nici o putere europeanæ sau din afara Europei nu va fi în stare
sæ o unifice sau sæ o anexeze.
4. Naﬂiunile Europei se vor uni prin legæturi de sânge dar, nu vor
ræmâne unite.
Visurile regelui Ferdinand al III-lea au fost sfærâmate de adeværurile
istorice, øi exact acest lucru l-a væzut Daniel înainte.
Regele german Wilhelm al II-lea se pare cæ a urmat ﬂinte asemænætoare multor înaintaøi ai lui, la fel ca arhiducele Franz Ferdinand, cu
care regele se înﬂelegea de altfel, foarte bine. El ar fi spus urmætoarele:
“Întreaga viaﬂæ am træit-o sub influenﬂa a cinci oameni: Alexandru, Cezar,
Carol cel Mare, Carol al V-lea øi Napoleon. Ei toﬂi au dorit sæ înfæptuiascæ
o împæræﬂie mondialæ, dar eu visez la un regat german mondial, øi pumnul
meu de fier va avea succes.
În anul 1914, Franz Ferdinand øi soﬂia sa se aflau la o întrevedere oficialæ
în partea slavæ a Serbiei. În timp ce cælætoreau într-o caleaøcæ deschisæ,
câteva gloanﬂe au øuierat øi amândoi au fost ræpuøi. Era 28 iunie 1914.
Întreaga lume øi-a ﬂinut respiraﬂia. Crima de la Sarajevo a fost
pretextul pentru declanøarea primului ræzboi mondial, care a costat viaﬂa
a peste patru milioane de oameni.
Rusia dorea sæ evite ce era mai ræu øi a fæcut apel la tribunalul de
arbitraj de la Haga. Germania respinge oferta øi declaræ ræzboi Rusiei la
1 august 1914. La 3 august declaræ ræzboi øi Franﬂei, invadând Belgia.
La 4 august Anglia declaræ ræzboi Germaniei. Regele Wilhelm a fost
surprins. Nu de mult timp discutase cu generalii sæi urmærind pe harta
Europei posibilul deznodæmânt al unui ræzboi.
Regele a atras atenﬂia asupra Angliei, cu observaﬂia cæ de acolo nu putea
veni nici un pericol, dar generalul Ludendorff dædu din cap gânditor dorind sæ
aminteascæ regelui de faptul cæ regatul insular duce o politicæ ce are ca ﬂel
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împiedicarea ridicærii oricærei puteri rivale pe continent, øi de aceea se
exprimæ foarte atent: “Maiestate, Anglia este o insulæ, este apæ între noi”.
Regele îi replicæ tæios: “Sângele este mai gros decât apa!”
Cu toate acestea Wilhelm al II-lea este zguduit de faptul cæ propria
sa familie, verii sæi, fratele mamei sale, unchiul Edward, i-au declarat
ræzboi. Ambasadorul Marii Britanii la Berlin a fost chemat în audienﬂæ
înaintea plecærii sale în Anglia. Când acesta a sosit, regele purta uniforma
sa de general englez împodobitæ cu nenumærate distincﬂii. Diplomatul a
fost uimit øi a privit nedumerit la uniforma propriei sale ﬂæri. Regele n-a
rostit nici un cuvânt, øi cu o singuræ miøcare øi-a smuls toate distincﬂiile
de pe piept øi le-a aruncat la picioarele ambasadorului strigând: “Povestiﬂi
asta unchiului meu, la Londra”, øi a pæræsit încæperea.
Cu siguranﬂæ, primul ræzboi mondial a fost un ræzboi între mai multe
case regale, care erau legate între ele prin legæturi de rudenie. În ciuda
legæturilor de rudenie, a spus profetul Daniel, statele Europei reprezentate
prin cele zece degete din viziune, nu vor fi unite. Chiar øi legæturile de
sânge între Germania øi Anglia aratæ clar împlinirea profeﬂiei.
În timpul ræzboiului, regele Germaniei s-a tæiat la deget în timp ce
curæﬂa un mær, la masæ, øi sângele ﬂâøni. Un servitor dori sæ aducæ repede
un bandaj, dar regele strigæ la el furios: “Nu-l bandaja, e doar sânge
englezesc!”
Cel de-al doilea ræzboi mondial urmæ exact dupæ planul iluminatului
William Pike fæcut cu o sutæ de ani mai îninte, dupæ cum se va explica
mai târziu.
Numærul victimelor a fost de zece ori mai mare decât în primul
ræzboi mondial. Statele Europei nu vor fi unite, potrivit cuvintelor
profetului Daniel. Aici nu este vorba de predestinaﬂie, ci de preøtiinﬂa
lui Dumnezeu, care a împærtæøit aceastæ profeﬂie lui Daniel. El a prezis
cum vor acﬂiona oamenii. Cuvântul profetic este adeværat øi demn de
luat în seamæ, meritând toatæ încrederea noastræ. De fapt, este singurul
lucru statornic în aceastæ lume tulbure, øi este singura noastræ speranﬂæ
pentru viitor. Politicieni ca Tony Blair în Anglia øi cei din Germania,
împreunæ cu cei din întreaga lume, ar trebui sæ nu-øi închidæ urechile în
faﬂa glasului profeﬂiei, cæci Dumnezeu este Cel care vorbeøte tare, prin
evenimentele acestor timpuri, popoarelor øi guvernelor.
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EUROPA, O MOØTENIRE A ROMEI
Europa îøi are înfipte rædæcinile în Imperiul Roman, care cu puﬂin
timp înainte de migraﬂia popoarelor, decade. “Din ce în ce mai mult,
statul devine o organizaﬂie de forﬂæ. Este dominat de o birocraﬂie
artificialæ, larg ræspânditæ. Administraﬂia proprie, care era la un moment
dat aøa de bine dezvoltatæ, este înlocuitæ de un regiment de funcﬂionari,
încetând a mai funcﬂiona, øi devine în aparenﬂæ rea. Statul se implicæ în
toate, reglementeazæ chiar øi cele mai mici lucruri.”3
Poporul strigæ dupæ PANEM ET CIRCENSES, pâine øi circ. Creøtinii
aøteptau cæderea Imperiului Roman, dupæ cum era prezis mai dinainte
în profeﬂia lui Daniel, care a væzut în viziunile sale primite de la
Dumnezeu ridicarea øi cæderea imperiilor Babilonian, Persan, Grecesc
øi Roman. Roma va fi învinsæ de popoare stræine øi divizatæ în zece
pærﬂi.
De asemenea, în Apocalipsa, descoperirea lui Isus Hristos, ultima
carte a Bibliei, Roma a fost væzutæ ca fiind oraøul care este aøezat pe
øapte coline, øi cele zece naﬂiuni ca fiind cele care vor cuceri Imperiul
Roman. O femeie, ca simbol pentru bisericæ, va cælæri pe fiaræ, care
reprezintæ Roma, øi va fi purtatæ de statul regal.
Mulﬂi creøtini credeau atunci în iminenta împlinire a profeﬂiei biblice.
Credinﬂa lor era mai tare decât moartea. Statul roman care le-a luat viaﬂa,
a decæzut dupæ cum stæ scris.
Cyprian, cel care a scris 38 de scrisori cætre conducætorii bisericii, a
atras atenﬂia cu privire la evenimentele viitoare. El a murit în anul 258
în Karthog, ca martir.
Episcopul Victorinus, care a fost ucis datoritæ credinﬂei sale creøtine
în anul 304, a væzut de asemenea, în fiara din Apocalipsa 17, statul
roman. Cele zece popoare descrise în Daniel capitolele 2 øi 7 øi în
Apocalipsa capitolele 12,13 øi 17 vor cuceri Imperiul Roman. Biserica
a fost asemænatæ în capitolul 12 din Apocalipsa, cu o femeie. Apoi, cea
care cælæreøte fiara, reprezintæ biserica apostatæ.
Episcopul Methodius, care a murit ca martir în 310, în urma prigoanei
împæratului Diocleﬂian, a împærtæøit aceleaøi pæreri. Laktantius,
3

G. Uhlhorn, Kampfe und Siege des Christentum, Stuttgart 1898 pag. 16-17
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supranumit øi Cicero cel creøtin, a scris în timpul prigoanei lui Diocleﬂian
øapte cærﬂi, øi aøtepta pe baza profeﬂiilor biblice ca Roma sæ fie cuceritæ
de cele zece popoare din nord.
Cyril (315-386), episcop de Ierusalim, a scris despre împlinirea
profeﬂiei lui Daniel, cu privire la împæræﬂiile lumii: Asiria care înfæﬂiøeazæ
prima putere, urmatæ de Medo-Persia øi Grecia, a patra fiind Imperiul
Roman. Mica împæræﬂie, care se va ridica din Imperiul Roman va fi
“Omul pæcatului”, despre care Pavel a primit descoperire øi l-a descris
în 2Tesaloniceni. El va înlocui Imperiul Roman. Øi renumiﬂii pærinﬂi
bisericeøti, ca Irineu øi Hyppolyt, øi-au împærtæøit pærerile lor.
Ambrosie (340-397), care a fost episcop de Milano, a numit pe goﬂi
ca fiind popoarele din nord, care ar pune capæt Imperiului Roman.
Chrysostom (347-407), patriarh de Constantinopol, a væzut în
germani pe cei care vor îngropa Roma.
Ieronim (345-420), care a træit de-a lungul domniei a cinci împæraﬂi,
a scris în comentariile sale cu privire la Daniel, cæ Roma va fi cuceritæ
de germani. El a enumerat zece triburi germane cu numele. În total au
fost øaptesprezece teologi care, pe baza profeﬂiei biblice, au aøteptat
cæderea Romei, prin migraﬂia popoarelor. Aøteptærile lor se vor împlini
cu exactitate istoricæ, într-o perioadæ cuprinsæ între 100 øi 200 de ani
mai târziu. Germanii au distrus Imperiul Roman.
La acest fenomen, de pe vremea romanæ, sunt douæ aspecte care nu
trebuie trecute cu vederea.
Primul este concluzia acestor øaptesprezece pærinﬂi bisericeøti despre
interpretarea profeﬂiei. Teologia ne oferæ trei posibilitæﬂi:
1. Interpretarea preteristæ, în care totul s-a întâmplat deja în trecut.
2. Interpretarea futuristæ, în care totul se va întâmpla în viitor, la
sfârøitul vremii.
3. Interpretarea istoricæ, în care istoria împlineøte profeﬂia.
Pærinﬂii bisericeøti împærtæøesc ultima interpretare, øi istoria le-a dat
dreptate. Într-adevær, zece popoare germanice cuceresc Imperiul Roman.
Al doilea aspect în împlinirea acestor profeﬂii biblice constæ în faptul
cæ, scrierile pærinﬂilor, au fost scrise cu mult timp înainte de prognozata
realizare a lor. Creøtinii au træit ei înøiøi cuvintele profetice ale Bibliei.
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Acest fapt întæreøte credinﬂa fiecærui creøtin faﬂæ de profeﬂia biblicæ øi
împlinirea ei istoricæ, dând credinﬂei lor o altfel de putere încât îndurau
chiar øi moartea. Credinﬂa lor în învierea din morﬂi, la revenirea lui
Hristos, era de nezdruncinat. Færæ aceastæ interpretare istorico-biblicæ a
profeﬂiei nu ar fi fost posibilæ rezistenﬂa eroicæ a creøtinilor în timpul
persecuﬂiei sângeroase a împæraﬂilor. Færæ profeﬂie nu ar fi existat biserica.
Astæzi biserica decade deoarece uitæ profeﬂia, cu toate cæ în zilele noastre
pærﬂi importante ale profeﬂiei biblice se împlinesc istoric.
Europa îøi are rædæcinile în Imperiul Roman, dupæ cum este descris
în cartea lui Daniel chipul cu cele douæ picioare de fier. Astæzi aproape
toatæ Europa doreøte sæ se întoarcæ la unitatea doritæ de vechiul imperiu,
sub forma “Uniunii Europene”. Dar acest lucru este doar o treaptæ mai
sus. Ultima dorinﬂæ sunt “Statele Unite ale Lumii”. Primul ministru
britanic a vorbit despre o guvernare mondialæ. Aceastæ idee provine de
la un ordin secret, Iluminaﬂii. Istoria lor este extrem de dramaticæ øi a
început în Ingolstadt.
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UN PREOT ÎNCEPE SÆ AIBÆ ÎNDOIELI
La data de 1 mai 1776, la Ingolstadt, în Bavaria, a avut loc o întrunire
secretæ unde au fost invitaﬂi câﬂiva învæﬂaﬂi aleøi, în spatele uøilor închise.
Iniﬂiatorul a fost preotul Adam Weishaupt. El a devenit tatæl “Noii Ordini
Mondiale”.
Adam a fost educat într-un liceu iezuit, într-o øcoalæ pentru tineri
aleøi. Aici erau educate viitoarele personalitæﬂi de conducere din viaﬂa
publicæ.
Planul de educaﬂie øi øcolarizare al RATION ATQUE INSTITUTIO
STUDIORUM SOCIETAS JESUS, fæcut public în anul 1586, cuprinde
reglementærile oficiale cu privire la øcoala iezuitæ, de la cel mai mic
nivel al øcolii latine pânæ la instituﬂii de teologie.
Caracteristice sunt evidenﬂierile publice øi private, pentru a trezi
spiritul de competiﬂie iar pe de altæ parte, banca ruøinii cu porecle.
Pedepsele corporale aveau loc nu prin intermediul profesorilor, ci
printr-un coleg. Cine folosea limba maternæ în timpul când acest lucru
era intrezis putea sæ evite pedeapsa descoperind un alt coleg care se
fæcea vinovat de aceeaøi faptæ øi acest lucru putea fi dovedit. Era
recomandat, în special, sæ se ia în considerare puterea øi influenﬂa viitoare
a elevilor. Majoritatea oamenilor erau creøtini lumeøti, øi acest lucru a
contribuit la decæderea protestantismului (mai ales în Boemia), la
începutul secolului al XVII-lea. Elevii din internatele nobililor erau în
legæturæ cu societatea iezuiﬂilor.
În plus exista o supraveghere atentæ a elevilor. Regulamentul zilnic
al unui iezuit din 1732, cerea de la pærinﬂi, profesori øi bucætari sæ
urmæreascæ pe elevi printr-o gauræ fæcutæ în uøæ, færæ ca ei sæ fie væzuﬂi.
Teatrul era interzis, dar vizionarea execuﬂiilor ereticilor era permisæ
pentru a întæri credinﬂa.4
Adam a încercat din ræsputeri sæ fie unul dintre cei mai buni din
clasa sa. În curând stæpânea limba latinæ mai bine decât limba sa maternæ.
În øcoalæ era permis sæ se vorbeascæ doar limba latinæ. El niciodatæ nu a
ajuns pe “banca ruøinii”, ci a primit numai laude din partea profesorilor
sæi.
4

Hermens/Kholschmidt, Protestantisches Tagebuch Leipzig 1905 pag. 979
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Educaﬂia specialæ care-l pregætea sæ ocupe un post de conducere, îi
va produce într-o zi un øoc mare din care nu-øi va mai reveni niciodatæ.
Acest lucru s-a întâmplat în timp ce studia teologia la Universitatea
iezuitæ, când papa a anulat ordinul iezuit. Acest lucru Adam nu l-a putut
înﬂelege. Nu era oare ﬂinta “Societas Jesu” sæ întæreascæ prin toate
mijloacele puterea papei? Cu toate acestea, nu au fost afectaﬂi de alegerea
metodelor. Cine stætea în calea ﬂelurilor lor era îndepærtat. Ei fæceau
lucrare misionaræ în Africa, America, India, China øi Japonia. Lucrarea
lor misionaræ a înflorit în special în secolele XVI øi XVII. În Paraguay
au înfiinﬂat o teocraﬂie, cu o conducere puternicæ din partea misionarilor.
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PLANURI TEOLOGICE DE CONDUCERE A LUMII
La aøa-zisele “convertiri”, iezuiﬂii au folosit o tacticæ a lor anume.
Metodele lor erau uneori færæ menajamente, folosite astfel încât, dupæ o
serie de plângeri la adresa lor, întregul ordin iezuit a fost interzis de
cætre papæ. De asemenea multe guverne au urmat exemplul Vaticanului,
øi au interzis ordinul fiind chiar øi alungaﬂi din ﬂærile respective: 1767 din
Spania, 1606 din Veneﬂia, 1729 din Savoya, 1764 din Franﬂa, 1767 din
Sicilia, iar între anii 1555-1773 au avut loc nu mai puﬂin de treizeci øi øapte
de excomunicæri. Care au fost motivele pentru aceste excomunicæri?
Regele catolic al Portugaliei spuse: “Nu poate fi altfel, datoritæ desfrâului
introdus de iezuiﬂi, care bazându-se pe minciunæ, crimæ øi sperjur, vor sæ
dea o faﬂæ moralæ caracterului uman. Învæﬂæturile lor scuzæ crima, sfinﬂesc
minciuna, aprobæ sperjurul, iau legii toatæ puterea ei, distrug supunerea
servilor, dau unora permisiunea de a ucide, mint øi mærturisesc strâmb în
funcﬂie de avantajele care le pot dobândi de pe urma acestor fapte. Ei îndepærteazæ
orice teamæ faﬂæ de legile omeneøti øi divine astfel încât, atât societatea
creøtinæ cât øi cea civilæ nu ar mai putea exista, dacæ ar avea ei conducerea”.
Universitatea catolicæ din Paris a protestat în anul 1643 împotriva
iezuiﬂilor: “Ei au contrafæcut învæﬂæturile lui Dumnezeu prin lucruri
nemaiauzite astfel încât nu mai existæ deosebire între virtute øi viciu.
Învæﬂæturile lor sunt în contradicﬂie cu ordinea, iar dacæ o astfel de teologie
øi-ar gæsi ecoul, atunci deøertul øi pædurile s-ar apropia de oraøe. Astfel,
societatea animalelor sælbatice, care au doar armele lor naturale, ar fi
mai bunæ decât societatea umanæ, care, în afaræ de violenﬂa patimilor
sale, ar mai avea øi aceastæ învæﬂæturæ a diavolului, care o îndrumæ sæ
se transforme, astfel încât, prin multitudinea ræutæﬂilor fæcute, ar ucide
pe mulﬂi. E o gæselniﬂæ a marelui duøman al sufletelor noastre”.
În 1762, Parlamentul din Paris a folosit cuvinte tari într-un document
prin care îl informau pe rege. Aici se regæsesc o serie de extrase ale 147
de scriitori iezuiﬂi, care i-au fost înmânate pentru a i se aduce la cunoøtinﬂæ
despre “urâciunile societæﬂii iezuiﬂilor din momentul înfiinﬂærii ei pânæ în
zilele noastre. Învæﬂæturile care aprobæ furtul, minciuna, sperjurul,
necuræﬂia, patima øi susﬂin uciderea tatælui, a regelui, ræstælmæcesc
învæﬂætura creøtinæ, aprobæ vræjitoria, hula øi idolatria.”5
5
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Ei erau numiﬂi deschis de cætre catolici “Ordinul Satanei”, “Slujitorii
ascunøi ai Satanei”. Iezuiﬂii deﬂineau sau influenﬂau poziﬂiile cheie din
guverne øi biserici. ﬁinta lor a fost øi este o nouæ ordine mondialæ. În
sfârøit, când trimisul papei, Tournon, a fost otrævit øi ordinele papale au
fost nesocotite fæﬂiø, s-a ajuns la interzicerea “Societas Jesu”.
“Decæderea interioaræ a ordinului a atins un astfel de apogeu încât
Clemens XIV, în 1773, printr-un edict, DOMINUS ACT REDEMPTOR,
a interzis ordinul iezuit øi învæﬂæturile sale anticreøtine, dând dreptate
naﬂiunilor catolice.”6
Iezuiﬂii au început sæ-øi punæ la punct propriul sistem bazat pe
minciunæ, astfel cæ, în ﬂærile necatolice, ca Prusia øi Rusia, au funcﬂionat
în continuare øcolile øi mænæstirile lor, refuzând sæ dea ascultare papei.
În afaræ de aceasta au început sæ foloseascæ sperjurul, preamærind ordinul
iezuit: “Mæ voi strædui, øi voi face tot ce îmi stæ în putinﬂæ sæ distrug
învæﬂæturile eretice protestante øi pe cele ale bisericilor libere, cât øi
puterea care susﬂin cæ o deﬂin. În afaræ de aceasta promit, ca ori de câte
ori se va ivi ocazia, sæ declar un ræzboi nemilos, deschis sau pe ascuns,
împotriva tuturor ereticilor, protestanﬂilor øi liberalilor, dupæ cum mi
s-a cerut sæ fac pentru a-i extermina de pe faﬂa pæmântului. Nu mæ voi
da înapoi luând în considerare vârsta sau poziﬂia socialæ sau oricare alt
obstacol. Îi voi spânzura, arde, fierbe, jupui, sugruma øi îngropa de vii
pe aceøti eretici, voi tæia pântecele mamelor øi voi da cu capul de pereﬂi
pe pruncii lor, pentru a distruge sângele lor blestemat. Iar dacæ nu pot
sæ-i ucid public, o voi face în ascuns printr-un potir otrævit, pumnal sau
mercur. Voi nesocoti virtutea, rangul sau autoritatea persoanei, sau a
persoanelor, le voi nesocoti poziﬂia în societate sau în viaﬂa privatæ”.7
Programul iezuiﬂilor se aratæ a fi mai de succes pe timpul
contrareformei. Spre exemplu, în Austria, care devenise 90% protestantæ,
au reuøit sæ o reconverteascæ la catolicism în întregime. Cel care nu
dorea sæ redevinæ catolic trebuia sæ pæræseascæ ﬂara, aøa au emigrat 40.000
de suflete din Salzburg, oræøeni øi ﬂærani, în Germania, læsând în urmæ
casæ, ogradæ øi copii, care apoi erau crescuﬂi în familii catolice.8
6

Hermens/Kholschmidt, idem pag 975
E. Paris, The Secret History of the Jesuits, Chino, CA 1975, pag 165. Acest juræmânt
a fost scos în 1926.
8
Printre cei care au emigrat în Germania se aflæ øi predecesori ai scriitorului.
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ÎNCEPUTUL UNEI LUPTE DRAMATICE
Adam Weishaupt era aproape de terminarea studiilor de teologie, la
Universitatea din München, când se produse dezastrul asupra ordinului
iezuit. Pânæ acum era convins cæ biserica catolicæ este raiul pe pæmânt
iar papa, locﬂiitorul lui Dumnezeu pe pæmânt. Acum credinﬂa lui începu
sæ se clatine. Cum se va putea ca întreaga lume sæ fie câøtigatæ pentru
Hristos când papa lasæ cele mai bune ajutoare, iezuiﬂii, sæ cadæ? Cum se
va putea sæ fie vindecatæ sciziunea dintre ordinul iezuit øi curia catolicæ?
Cum va fi posibilæ unificarea tuturor bisericilor øi grupærilor sub domnia
papei? Nu a spus cumva Isus cæ va exista “o turmæ øi un pæstor”? Acestea
øi alte întrebæri l-au adus pe Adam într-o crizæ de credinﬂæ. În afaræ nu
læsa sæ se observe dar, în interior, în gândirea lui, a început o revoluﬂie.
Atunci i-a venit în ajutor, ca un înger salvator, un profesor de istorie
a Bibliei, un specialist în øtiinﬂa Bibliei. Acesta era pærintele franciscan
Eugen, a cærui înﬂelepciune, sinceritate, prietenie øi lepædare de sine a
læsat o impresie adâncæ în inima lui. El i-a cerut sæ aibæ o întrevedere.9
În timp ce ambii teologi se plimbau øi discutau, bætuﬂi de razele
soarelui, de-a lungul malului râului Isar, la început de primævaræ, inima
lui Adam tresæri. Pærintele Eugen recunoscu problema lui Adam:
unificarea tuturor creøtinilor. El însuøi era ferm convins cæ, la un moment
dat, creøtinii vor fi una, bazându-se pe cuvintele lui Isus din Evanghelia
lui Ioan.
Isus le-a prezis urmaøilor Sæi cu privire la aceastæ unificare globalæ
ca fiind voinﬂa øi dorinﬂa Sa: “…ca toﬂi sæ fie una… vor fi o turmæ øi un
Pæstor.”10
Hristos aratæ de asemenea øi drumul cætre aceastæ unitate. El se
aseamænæ cu un pæstor bun, care îøi dæ viaﬂa pentru oile Sale. În aceastæ
parabolæ, oile reprezintæ pe urmaøii Sæi, oameni care au dorinﬂa sæ-øi
conducæ viaﬂa dupæ exemplul Sæu. Hristos a prezis în ce mod toﬂi ar
trebui sæ fie una. Sunt condiﬂii øi presupuneri, dar øi o temelie øi un ﬂel:
9

Pærintele Eugen este o figuræ simbolicæ, pentru cunoøtinﬂele teologice ale lui Adam
Weishaupt, cu care aceata se ræzboia.
10
Ioan 17:21. 10:16.
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1. “Eu îi voi conduce”.
2. “Ei aud glasul Meu”.
3. “Ei mæ urmeazæ”.
4. “Ei vor fi una, la fel cum eøti Tu în Mine øi Eu în Tine, Tatæ.”
5. “Ca ei sæ fie una în Noi”.
6. “Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sæ fie
una, cum øi Noi suntem una”.11
Pærintele Eugen vorbeøte cu zel. E ca øi cum ar fi în sala de conferinﬂe,
în faﬂa studenﬂilor. Adam îl ascultæ cu atenﬂie.
Pærintele explicæ mai întâi relaﬂia dintre pæstor øi oi. Mai departe
este vorba de o relaﬂie personalæ cu Hristos, apoi de conducerea Sa, prin
Duhul Sfânt, dupæ cum explicæ el în detaliu, mai târziu. Depinde dacæ
luæm în serios, ascultæm øi înﬂelegem Cuvântul Sæu, færæ interpretare
proprie.
Unitatea tuturor creøtinilor se produce numai în Dumnezeu øi Hristos,
“în noi”. Aceastæ expresie apare des în Biblie. În Psalmi se spune cæ
Dumnezeu ne înconjoaræ din toate pærﬂile.12 Iar øi iar, se spune cæ suntem
“în Hristos”, øi nu “în lume”, gândirea øi acﬂiunea noastræ nu mai este
lumeascæ, ci creøtinæ.
Acesta este un proces de perfectæ armonizare cu Dumnezeu øi voinﬂa
Sa. Cum este posibil sæ ajungem o ﬂintæ atât de înaltæ ne este ilustrat de
Hristos printr-o afirmaﬂie. Le-am dat “slava” Mea. Unitate în slava lui
Hristos. Slava lui Hristos este deci hotærâtoare în viitoarea “turmæ unitæ
sub un singur pæstor”.
Adam ascultæ pe pærintele Eugen færæ a-l întrerupe sau a pune o
întrebare. Acum apæru din nou o teamæ în mintea sa: “Credeﬂi, pærinte
Eugen, cæ astfel de creøtini se mai gæsesc în biserica noastræ?”
Acesta îl privi întrebætor apoi îi ræspunse cu o voce prietenoasæ færæ
sæ-i impute ceva: “Hristos ne-a învæﬂat sæ nu acuzæm sau sæ blestemæm
pe cineva. El singur poate vedea inima omului. Noi vedem doar cele
exterioare dar, El cunoaøte fiecare gând al omului.”
11
12

Ioan 10:16,27; 17:21,22.
Psalmi 139:5
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“Eu nu vreau sæ condamn, dar priviﬂi divizarea în biserica noastræ.
Câﬂi conducætori bisericeøti iau în serios øi câﬂi laici merg la bisericæ din
convingere?”
“Dar, iubite frate Weishaupt, gândiﬂi-væ numai la profetul Ilie. El
afirmæ cæ este ultimul profet credincios din Israel, dar Dumnezeu i-a zis
cæ mai sunt încæ øapte mii, care nu øi-au plecat genunchiul înaintea lui
Baal.”
Adam tæcu, astfel pærintele Eugen continuæ sæ vorbeascæ despre slava
lui Hristos.
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RAZE DE LUMINÆ LA ORIZONT
Hristos ne atrage atenﬂia asupra slavei Sale, care este din veønicii,
“înainte de întemeierea lumii…”, înainte de a fi lumea.13
Lumea este creatæ prin El, øi nimic din univers nu este fæcut færæ
14
El. El este Dumnezeul Creator. Când în Vechiul Testament se vorbeøte
de Dumnezeu, ca Creator øi Întemeietor al universului, se înﬂelege a fi
Hristos, dupæ cum explicæ Noul Testament. 15
În Biblie, numærul stelelor este de nenumærat pentru noi, oamenii.
Dumnezeu însæ numæræ stelele øi le cheamæ pe toate pe nume.16
Dumnezeu vorbeøte prin profetul Isaia: “Cu cine mæ veﬂi asemæna
ca sæ fiu deopotrivæ cu el? zice Cel Sfânt. Ridicaﬂi-væ ochii în sus øi
priviﬂi! Cine a fæcut aceste lucruri? Cine a fæcut sæ meargæ dupæ numær,
în øir, oøtirea lor? El le cheamæ pe toate pe nume; aøa de mare e puterea
øi tæria Lui cæ una nu lipseøte.”17
Este uimitor cæ, deja înainte cu peste 3.000 de ani, atunci când bolta
stelaræ era descrisæ, prin observatoarele astronomice babiloniene øi
greceøti, ca o jumætate de minge care se aflæ deasupra pæmântului,
israeliﬂii deﬂineau cunoøtinﬂe exacte cu privire la structura adeværatæ a
universului. Ei scriau: “Dar ce! Va locui cu adeværat Dumnezeu pe
pæmânt? Iatæ cæ cerurile øi cerurile cerurilor nu pot sæ Te cuprindæ…”18
Cu cinci sute de ani mai înainte, Moise, moøtenitorul tronului Egiptului,
a fost educat øi învæﬂat în toatæ cunoøtinﬂa Egiptului. Aici stelele erau
egale cu dumnezei, totuøi, dupæ întoarcerea sa la Dumnezeu, Moise a
recunoscut cæ toate erau creaturi ale lui Dumnezeu. Aflând despre
mærimea universului øi a Creatorului sæu a scris: “Iatæ ale Domnului
Dumnezeului tæu sunt cerurile øi cerurile cerurilor, pæmântul øi tot ce
13

Ioan 17:24, 5
Ioan 1:1-3,10
15
Ioan 1:1-4, 10:14, 10:30-38, 17:3, 1Cor:10:4-10, Efeseni 4:4-10, Filipeni2:5-11,
Coloseni 1:15-17, 1Timotei 3:16, 1Ioan 5:20, Evrei 1,1-10. 12:24-27. Apocalipsa
1:7-8. 22,12-16.
16
Psalmi 147:4
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Isaia 40:25-26
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1 Împæraﬂi 8:27
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cuprinde el.” Iar øi iar gæsim aceastæ expresie în Biblie: “cerurile øi
cerurile cerurilor”.19
Dumnezeu Însuøi le-a arætat profeﬂilor care au scris aceste cuvinte,
“atelierul” Sæu. Nu existæ numai un cer, cum se credea în antichitate, ci
mai multe ceruri care au la rândul lor, cerul lor. Aceasta este imaginea
universului, pe care o putem confirma astæzi cu ajutorul astronomiei
moderne. Bærbaﬂilor øi femeilor cærora le-a vorbit Dumnezeu atunci, au
aflat cæ fiecare stea øi fiecare cer cu stele, are o legæturæ directæ cu
Dumnezeu, Creatorul, Proprietarul universului. Ele aparﬂin lui
Dumnezeu, sunt proprietatea Lui, El le cunoaøte, le cheamæ pe nume,
le-a chemat la viaﬂæ øi le ﬂine prin puterea Sa în univers: “Ridicaﬂi-væ
ochii în sus øi priviﬂi! Cine a fæcut aceste lucruri? Cine a fæcut sæ meargæ
dupæ numær, în øir, oøtirea lor? El le cheamæ pe toate pe nume; aøa de
mare e puterea øi tæria Lui cæ una nu lipseøte.”20 Pe lângæ toate acestea,
profeﬂii au primit urmætorul mesaj din univers:
Dumnezeu spune: “Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice
Domnul, øi nu sunt Eu øi un Dumnezeu de departe? Poate cineva sæ
stea într-un loc ascuns færæ sæ-l væd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu
cerurile øi pæmântul? zice Domnul.”21
Cu toate cæ Dumnezeu este omniprezent în univers, întreg universul
nu-L poate cuprinde, El este mai mare decât universul.

19
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PUNCTUL DE VEDERE BIBLIC CU PRIVIRE LA
UNIVERS
Pærintele franciscan s-a ocupat foarte mult cu astronomia, care la
vremea aceea se afla pe o treaptæ destul de inferioaræ. El aducea în
concordanﬂæ descoperirile sale cu credinﬂa sa în Biblie. Adam îl asculta
cu plæcere deoarece pentru descoperirile øtiinﬂei nu avea nici o îndoialæ.
Eugen continuæ cu gândurile sale, care-l entuziasmau atât de tare, încât
începu sæ le spunæ cu voce tare. Noi aflæm øi mai multe despre univers
øi relaﬂia sa cu Creatorul: El nu este omniprezent doar în macrocosmos
ci “nu este departe de fiecare dintre noi creaturile Sale. Prin El træim
noi, ne miøcæm øi existæm.” (Fapte 17:28, dupæ textul original grecesc).
Întreg universul nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu deoarece El este
mai mare decât universul. Întreg cosmosul “se odihneøte” în El. El Însuøi
este graniﬂa universului cu stele lui îndepærtate. Hristos Însuøi “susﬂine
toate lucrurile cu Cuvântul puterii lui.”22 El este din afara universului
øi susﬂine întreg universul cu puterea Sa. Noi oamenii numim aceasta
transcendenﬂa Sa. El stæ deasupra universului, pentru noi de neimaginat
øi de necuprins. Este o slavæ din afara universului.
Din nou Adam ascultæ cu atenﬂie. Multe lucruri erau noi pentru el,
necunoscând Biblia din acest punct de vedere. Dacæ ar træi Adam øi
pærintele Eugen în zilele noastre, ar fi uimiﬂi de imaginea øi mærimea
actualæ a universului pe care l-a creat Hristos øi pe care-l ﬂine în existenﬂæ
în fiecare minut. Ei ar fi putut recunoaøte mærimea universului øi într-un
model astronomic, care redæ slava lui Hristos ca Creator.
Sæ ne imaginæm Soarele, care este mult mai mare decât Pæmântul,
de mærimea unui bostan. Faﬂæ de acesta Pæmântul ar fi cât gæmælia unui
ac øi s-ar roti la o distanﬂæ de circa 500 de metri în jurul acestui bostan.
Soarele îøi urmeazæ traiectoria împreunæ cu alﬂi 400 de sori în jurul
Cæii Lactee. Sæ ne imaginæm acum Soarele de mærimea unui bec.
Urmætorul soare, respectiv bec, ar fi la o distanﬂæ de 500 kilometri,
urmætorul la alﬂi 500 kilometri øi aøa mai departe. Dacæ am dori sæ
reprezentæm acest model cu becuri ne-ar trebui un spaﬂiu mai mare decât
ne poate oferi planeta noastræ.
22
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Calea Lactee nu este singura de acest fel în sistemul stelar. Pânæ
acum sunt cunoscute miliarde de asemenea galaxii în univers. De multe
ori, la o examinare mai atentæ, cu ajutorul telescopului sau a
radiotelescopului, s-a descoperit cæ ceea ce s-a crezut a fi iniﬂial o stea
era de fapt un grup de miliarde de sori, prin urmare, o altæ cale lactee.
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ASTRONOMIA CONFIRMÆ ADEVÆRUL BIBLIC
Pentru determinarea vitezei corpurilor cereøti s-au folosit calcule
astronomice destul de complicate. Pæmântul se roteøte cu o vitezæ de
300 m/sec în jurul axei sale, o datæ la 24 ore øi în 365 de zile în jurul
soarelui. În compania Soarelui, Pæmântul se deplaseazæ prin Calea Lactee
cu 300 km/sec faﬂæ de ansamblul de stele Hercules, care la rândul lor se
deplaseazæ cu 300 km/sec în jurul centrului Cæii Lactee. Este posibil ca
øi Calea Lactee, la rândul ei, sæ se roteascæ în cadrul concertului de
miliarde de galaxii, în univers.
Date despre distanﬂele exacte în univers ne oferæ radiotelescoapele
care mæsoaræ razele de luminæ øi undele electromagnetice radio care
sunt emise de cætre stele, øi pot fi mæsurate fie ziua sau noaptea, pe
vreme bunæ sau rea. Cu cât este mai mare dimensiunea telescopului cu
atât mai exactæ este mæsurætoarea. Mæsurætori senzaﬂionale s-au obﬂinut
cu câﬂiva ani în urmæ printr-o cumulare a mai multor telescoape
împreunæ, dupæ cum se relateazæ:
“Cel mai mare radiotelescop din lume cu un diametru de 18.000 de
kilometri a fost probat pentru prima datæ în lunile iulie øi august 1986.
Pentru mæsurætori astronomice s-au combinat pentru prima datæ mai
multe radiotelescoape terestre cu antena unui satelit geostaﬂionar. Pentru
observarea a trei quasari foarte îndepærtaﬂi – distanﬂa lor a fost apreciatæ
a fi la peste cincisprezece miliarde de ani luminæ – laboratoarele Jet
Propulsion ale NASA din Pasadena, California (USA), au îndreptat
simultan spre acelaøi obiect ceresc o antenæ de 64 metri din Australia cu
una de aceeaøi mærime din Usuda (Japonia), øi o antenæ de 5 metri a
satelitului de date TDRS. S-a ajuns astfel la o capacitate de rezolvare
care nu s-ar fi obﬂinut decât cu o antenæ parabolicæ de 18.000 kilometri.”23
O altæ descoperire a prezentului este “învæﬂætura” despre univers.
Între stele, stele fixe øi sori existæ o distanﬂæ foarte mare. Sæ ne imaginæm
o furtunæ de zæpadæ cu fulgii rotindu-se. Aceøti fulgi sunt folosiﬂi ca
imagini pentru stelele noastre øi nu se aflæ unul lângæ celælalt, ci departe
unul de celælalt, unul cæzând în Berlin altul în München øi altul în Köln,
iar urmætorii la distanﬂe asemænætoare. Aceasta ar fi imaginea Cæii noastre
23
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Lactee cu miliardele ei de stele øi sori. Între acestea este spaﬂiu gol.
Pæmântul pluteøte în acest vacuum susﬂinut de legea gravitaﬂiei despre
care nu øtim ce este. În relatærile biblice mai vechi de trei mii de ani se
spune: “El întinde miazænoaptea asupra golului, øi spânzuræ pæmântul
pe nimic”.24
Timp de mii de ani s-a crezut cæ pæmântul nostru este ca un disc.
Chiar øi cititori ai Bibliei au interpretat øi introdus aceastæ imagine în
Biblie, færæ a da importanﬂæ faptului cæ înainte cu 2.700 ani pæmântul
nostru a fost descris în Isaia 40:22 ca având forma unei bile. Cercetarea
etimologicæ a cuvântului khug, în acest loc, aratæ cæ are rædæcina în
verbul chakag. Acesta însemnæ “a se roti, a se învârti”. O cercetare
concordantæ a acestui cuvânt aratæ cæ fost folosit în Vechiul Testament
de patru ori, øi de fiecare datæ reprezenta o anumitæ formæ sau figuræ
geometricæ. În comparaﬂie cu Iov 26:10 øi Genesa 1:1-8 aici se vorbeøte
de o umflæturæ, astfel încât pæmântul nu are douæ dimensiuni ca un disc,
ci trei dimensiuni, asemenea unei bile.
Vechimea pæmântului este deseori datatæ la milioane de ani, în timp
ce în Biblie îi sunt atribuiﬂi doar øase mii. Baza øtiinﬂificæ de calcul
pentru vechimea pæmântului în cosmos, este viteza luminii, care este
deja cunoscutæ, 300.000km/sec. Din 1675, când astronomul danez
Roemer a mæsurat viteza luminii, au mai fost fæcute alte 50 de alte
mæsurætori, care aratæ cæ viteza luminii nu a fost totdeauna constantæ, ci
a dovedit o diminuare. O analizæ a fost fæcutæ de cætre matematicianul
Trevor Norman, pe computerul DEC10 al Universitæﬂii Flinder, din sudul
Australiei. Rezultatul aratæ o curbæ descrescætoare a vitezei luminii, care
în anul 1960 forma o linie constantæ ce începea în anul 4082 î.Hr.25
Potrivit acestuia, datele biblice cu privire la vechimea pæmântului
de aproximativ 6.000 ani sunt corecte øi corespund øtiinﬂelor naturale.
Cu mintea noastræ nu putem percepe imensitatea universului. Cu atât
mai puﬂin putem sæ ne imaginæm unde este graniﬂa universului, sau dacæ
este nemærginit. Mulﬂi savanﬂi renumiﬂi sunt convinøi de actul creaﬂiunii.
Spre exemplu Darwin, Einstein sau James Jeans, aceøtia fiind doar trei
dintre ei.
24
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“Cât de mare a fost Darwin, ca om, reiese din consideraﬂia acordatæ
adeværurilor religioase. Darwin a despreﬂuit religia, dupæ cum obiønuiau
øi colegii sæi sæ o facæ. Dar cu ocazia cælætoriei pe care afæcut-o în jurului
lumii, a întâlnit pe locuitorii ﬁærii de Foc, din America de Sud, pe care
i-a descris ca pe niøte diavoli. Nu dorea sæ-i recunoascæ drept oameni øi
a afirmat cæ sunt mai apropiaﬂi de animale decât de oameni.
Dupæ revederea acelor oameni, dupæ câﬂiva ani, a ræmas uimit de
incredibila transformare petrecutæ cu ei. El nu a întârziat sæ recunoascæ
deschis succesul misiunii creøtine în aceastæ transformare: “Defæimætorii
uitæ, sau nu doresc sæ-øi aducæ aminte, cæ desfrâul, crimele, uciderea
pruncilor s-au redus prin introducerea creøtinismului. Este cea mai mare
nemulﬂumire cæ cei care au scris jurnale de cælætorie despre astfel de
oameni uitæ acest lucru. Dacæ ar naufragia pe o insulæ necunoscutæ, ar
înælﬂa o rugæciune fierbinte cætre cer, ca învæﬂæturile misionarilor sæ fi
ajuns deja pânæ la locuitorii acelei insule.” Mai departe el a sprijinit
misiunile creøtine în fiecare an cu sume mari de bani.
Darwin a fost foarte onest când a scris: “Întrebarea, dacæ existæ un
creator øi domnitor al universului, este cea la care s-a ræspuns afirmativ
de cætre cele mai mari genii care au træit vreodatæ”. “Eu merit sæ fiu
numit un teist” - un om care crede în Dumnezeu. “În situaﬂii extreme de
cumpænæ nu am fost niciodatæ un ateist în adeværatul sens, încât sæ fi
negat existenﬂa unui Dumnezeu.”26
Albert Einstein recunoaøte: “Cred într-un Dumnezeu personal, øi
pot sæ spun cu conøtiinﬂa împæcatæ, cæ niciodatæ în viaﬂa mea nu am
acceptat o orientare ateistæ. Ca øi tânær student am dat la o parte punctul
de vedere øtiinﬂific al anilor ‘80 øi privesc învæﬂæturile evoluﬂioniste ale
lui Darwin, Haeckels øi Huxleys ca færæ speranﬂæ.”27
Marele astrofizician englez James Jeans, preøedintele Societæﬂii
Regale de Astronomie din Londra, în cartea sa Universul øi enigmele
sale, care a apærut în multe ediﬂii øi a fost tradusæ în patrusprezece limbi,
a scris urmætoarele despre mærimea øi armonia universului:
26
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“Ne putem reprezenta cel mai bine universul ca øi cum ar consta din
gândire puræ, ca pe gândirea unei fiinﬂe pe care noi, din cauza lipsei
unui termen mai cuprinzætor, trebuie s-o numim gândire matematicæ…
Dacæ universul este un univers al gândurilor, atunci crearea sa trebuie
sæ fi fost un act de gândire. Determinarea constantelor, ca cea a razei
universului øi a numærului de electroni pe care acesta îi conﬂine, include
gândirea al cærui conﬂinut de proporﬂii uriaøe este de nemæsurat. Teoria
øtiinﬂificæ modernæ ne obligæ pe noi, care suntem numai o parte a creaﬂiei
Sale, sæ ne gândim la Creator ca la ceva care acﬂioneazæ în afara spaﬂiului
øi timpului. Astæzi suntem aproape de acord cæ fluviul cunoaøterii curge
spre o realitate nemecanicæ; universul aratæ mai degrabæ ca o mare
gândire decât ca o mare maøinærie.” (pag 134-145)
Universul øi Pæmântul, macrocosmosul øi microcosmosul de pe
planeta noastræ, sunt descrise de James Jeans ca gânduri, produse
spirituale ale unui Creator supranatural. Exact aceste cunoøtinﬂe se aflæ
de peste trei mii de ani relatate în Biblie.28 Cugetætorul care ﬂine totul
laolaltæ este Însuøi Hristos.
În acelaøi timp, Hristos este aproape de fiecare fæpturæ omeneascæ.
El este pretutindeni în aceastæ lume. El transcende universul øi în acelaøi
timp este omniprezent în univers. El este prezent lângæ fiecare om în
plinætatea persoanei Sale, nevæzut, dar real. El este Prietenul nostru
pærintesc, plin de dragoste øi credincioøie.

28

Psalmi 139:8-14
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ØTIINﬁELE NATURII ØI BIBLIA
Dacæ ne întoarcem pe marginea Isarului, în lumea celor doi teologi,
în 1773, putem înﬂelege de ce o digresiune despre imaginea universului,
prezentatæ de øtiinﬂa modernæ, apare normalæ, pentru a nu læsa ca viziunea
biblicæ a pærintelui Eugen sæ paræ învechitæ. Niciodatæ respectul faﬂæ de
Creator nu a fost mai mare ca astæzi, datoritæ øtiinﬂei care ne descoperæ
o slavæ inimaginabilæ, slava Creatorului Însuøi. Aceastæ slavæ a lui Hristos
este astæzi baza pentru unirea tuturor credincioøilor.
Existæ afirmaﬂii în Biblie pe care pærintele Eugen øi colegii sæi nu au
putut sæ le înﬂeleagæ. Aici apar idei øtiinﬂifice ultramoderne pe care doar
astæzi, în secolul øtiinﬂei, le putem înﬂelege. Acesta este un semn cæ
Dumnezeu vorbeøte fiecærei generaﬂii, având un mesaj special pentru
fiecare timp. Autorii Bibliei nu au putut înﬂelege pe deplin mesajul la
vremea aceea. Astæzi însæ, datoritæ cunoøtinﬂelor øtiinﬂei, putem înﬂelege
termeni øi concepte øtiinﬂifice ultramoderne.
Cunoøtinﬂa despre noi înøine, despre viaﬂæ, relaﬂia dintre gânduri øi
fapte øi multe altele sunt astæzi un necunoscut pe care nimeni nu-l poate
pætrunde. Øtim sigur cæ Hristos este Întemeietorul tuturor lucrurilor,
fiind nu numai Creatorul ci øi Susﬂinætorul universului.
Odatæ cu crearea universului, Hristos a chemat la viaﬂæ øi “menﬂinerea
energiei”. În Genesa 2:1,2 citim cæ lumea a fost creatæ øi ræmâne
constantæ færæ a prelua sau a da energie. În era nouæ, fizica ne-a învæﬂat
cæ, pe pæmânt, suma energiilor este constantæ. În toate formele de energie
– potenﬂialæ, staticæ, electricæ, chimicæ, cineticæ øi termicæ, apar
transformæri, dar ræmân ca energie unicæ, constantæ.
Pe lângæ menﬂinerea energiei, în Biblie mai este menﬂionatæ øi legea
a doua a termodinamicii. Aceasta cuprinde faptul cæ izvoarele de energie
se micøoreazæ øi se învechesc (legea entropiei). Cu mai bine de trei mii de
ani acest lucru a fost destæinuit în Biblie, în Psalmi 102:26, 27.
Fizica atomicæ ne învaﬂæ cæ întreaga lume este formatæ din atomi.
Fiecare atom la rândul lui este alcætuit din nucleu øi electroni care îl
înconjoaræ. Nucleul este energie acumulatæ. Aøadar nu existæ materie
solidæ, ci numai forme de energie pe care noi o numim numai materie.
Pe baza legii cauzalitæﬂii, cu privire la cauzæ øi efect, fiecare energie are
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o sursæ, o origine. Aceastæ origine nu se poate afla în material, deoarece
la drept vorbind nu existæ materie, ci în supramaterial, nu în fizicæ ci în
metafizicæ, adicæ nu în spaﬂial ci în supraspaﬂial. Altfel spus, originea
nu se aflæ în imanenﬂæ, adicæ în interiorul lumii noastre de spaﬂiu øi
timp, ci în transcendenﬂæ, cum numim noi acea lume care depæøeøte
gândirea øi înﬂelegerea noastræ, øi cu toate acestea este adeværatæ, formând
cauza øi baza lumii noastre reale. Exact acest lucru ne învaﬂæ Biblia deja
de mii de ani. 29
Lumea noastræ este alcætuitæ din cele “nevæzute”30. Atomii, gravitaﬂia,
magnetismul, electricitatea, diferitele miøcæri de unde øi forme de energie
sunt invizibile. Øi acest lucru este relatat în Biblie: lumea a fost fæcutæ
din lucruri care nu se væd.

29
30

Evrei 1: 2.3; Coloseni 1: 17
Evrei 11: 1-3
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HRISTOS, IZVORUL VIEﬁII
Odatæ cu apariﬂia omului în pântecele mamei lui øtiinﬂa observæ astæzi
trei niveluri de acﬂiune. Nivelul atomic, în care ambele celule embrionare
sunt formate din atomi, cele mai mici particule ale planetei. Aceastæ
descoperire este relatatæ în Biblie, cu mai bine de trei mii de ani în
urmæ, în Psalmi 139:13-17.
Pentru a ne face o imagine nouæ, din lumea atomilor, sæ urmærim
numærul atomilor într-un gram de hidrogen. Putem numæra zi øi noapte
færæ încetare pânæ la sfârøitul vieﬂii øi nu vom ajunge la ﬂintæ. Apoi folosim
un calculator care la fiecare secundæ numæræ o mie de atomi. Atunci ar
trebui sæ numere douæ mii de ani færæ întrerupere pentru a gæsi numærul
de atomi din acest gram de hidrogen. În Biblie, care corespunde pe
deplin cu øtiinﬂele naturii, stæ scris deja de trei mii de ani cæ noi înøine
suntem alcætuiﬂi din mulﬂime færæ numær, dupæ cum se relateazæ în textul
original din Psalmi 139. Slava Creatorului se aratæ în minunata lume a
microcosmosului. Este slava lui Hristos.
Al doilea este nivelul genetic, cu codul genetic în spirale ale
cromozomilor, în celula embrionaræ numitæ helix. Acelaøi text biblic
menﬂioneazæ aceste spirale: omul a fost ﬂesut cu fire colorate împletite
sau înfæøurate împreunæ la zæmislirea în pântecele mamei sale. Aceøti
cromozomi, în greceøte – corpuri colorate, constau dintr-o grupare de
molecule care conﬂin o informaﬂie în aøa-numitul cod genetic. Dacæ
aceastæ scriere codatæ s-ar traduce în limba noastræ literalæ, s-ar ajunge
la peste un miliard de cuvinte care ar umple douæ mii de cærﬂi a câte
cinci sute de pagini fiecare. Acesta este limbajul Creatorului, “slava lui
Hristos”, pe care El ne-a dæruit-o pentru ca noi sæ putem exista.
Al treilea nivel este cel structural sau programt, care este relatat în
Psalmi 139:16. Creierul omului seamænæ cu un computer uriaø care este
de mii de ori mai performant decât calculatorul electronic construit de
om. Programul, aøa-numitul software, ca øi creierul însuøi, aøa-numitul
hardware, trebuie sæ fi fost programat øi chemat la existenﬂæ de un Inginer
øi Programator. Acelaøi verset din Psalmi formuleazæ acest gând ca
“sul de carte” în care sunt înscrise “gândurile lui Dumnezeu” øi de
asemenea timpurile îndeplinirii planului Sæu cu fiecare om în parte.
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Creierul nostru este compus din multe mii de milioane de celule, la
fel ca øi celelalte pærﬂi ale corpului. În acest sens se reliefeazæ unele
concluzii:
* Fiecare celulæ este conectatæ cu centrala, adicæ cu creierul.
* Energia electricæ este trimisæ de la creier cætre toate celulele.
* Aceastæ energie este produsæ pe cale biochimicæ prin schimbul
de ioni ca urmare a unei cibernetici, care nu este o comandæ
intermolecularæ, deci imaterialæ, ci o acﬂionare spiritualæ.
* Imediat ce aceastæ acﬂionare spiritualæ se întrerupe, nu mai existæ
energie în corp øi astfel omul este mort.
* Originea acestei acﬂionæri spirituale nu se aflæ în creier, care nu
are o autocomandæ, ci trebuie sæ aibæ loc din exterior, într-un mod
neelucidat.
Exact aceøti factori se aflæ de mii de ani în Biblie. În proverbele lui
Solomon stæ scris: “Suflarea omului este o luminæ a Domnului, care
pætrunde pânæ în stræfundul mæruntaielor.”31 Aici celulele sunt numite
camere, cuvântul grecesc “cheder” însemnând cameræ întunecatæ, ca
încæperile întunecate din interiorul templului. Aceasta este o prezentare
potrivitæ a celulelor corpului. Trupul este numit “Templul lui
Dumnezeu”, care nu are luminæ prin el însuøi, ci este luminat direct de
cætre Dumnezeu. Concordanﬂa cu descoperirile neurofiziologice este
uimitoare.32
“Lumina Domnului” merge prin toate cæmærile trupului. Dintr-un
punct central, aceastæ energie pleacæ spre toate celulele. O “luminæ”
este o sursæ de luminæ emisæ de energia electromagneticæ care trece
prin toate celulele.
Secretul acﬂionærii imateriale producerii øi transportului de energie
este rezolvat în Biblie. Este “suflarea omului” care este indenticæ cu
“lumina Domnului”. De o importanﬂæ majoræ în acest context este
cuvântul ebraic chaphasch care înseamnæ “cercetare, cæutare,
înﬂelepciunea cercetærii, o cæutare, a se læsa cæutat, a fi cæutat”.33
31

Proverbe 20:27
1Corinteni 3:16. 17
33
W. Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Wörterbuch Leipzig 1899
32
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Prin aceasta este descrisæ activitatea acestei “lumini a Domnului”,
øi este arætatæ asemænarea cu transmiterea curenﬂilor electrici, când o
celulæ nervoasæ “arde”. Aceastæ energie merge în axoni, reprezentând
linii de transport ale energiei electrice pânæ la conectare, la sinapse,
unde “cautæ” loc de trecere øi “este cæutatæ” de cætre receptorii de pe
cealaltæ parte a jumætæﬂii sinaptice, în dendrite.
Din moment ce existæ cinci sute de mii de miliarde de astfel de
conectori în creier, acest lucru aratæ cæ aceastæ structuræ este adeværatæ,
desævârøitæ, dumnezeiascæ, o “luminæ a Domnului”.
Din moment ce existæ cinci sute de mii de miliarde de astfel de
conectori în creier, acest
. lucru aratæ cæ aceastæ structuræ este adeværatæ,
desævârøitæ, dumnezeiascæ, o “luminæ a Domnului”. Aceastæ “minunæﬂie”
ne-a fost datæ de Hristos
. ca sæ putem træi øi gândi. Profesorului franciscan
Eugen, aceste lucruri nu-i erau cunoscute, dar el predæ mai departe.
.
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HRISTOS ØI MOARTEA
Imediat ce Dumnezeu îøi trage duhul Sæu înapoi, dupæ cum stæ scris
în: Iov 34:14.15; Psalmi 104:29.30 øi Luca 22:46, câmpurile electrice
ale creierului înceteazæ sæ mai funcﬂioneze, celulele se descompun øi
omul este mort, devenind din nou ﬂærânæ (Genesa 3:19). Atomii øi
moleculele din care este compus corpul, îøi întrerup legæturile, øi omul
nu este nimic altceva decât ﬂærânæ. Spiritul lui Dumnezeu însæ ræmâne,
el nu poate sæ se deterioreze sau sæ piaræ. Observând corect, spiritul lui
Dumnezeu este cel care ræmâne øi nu cel al omului.
Imaterialul, deci originea spiritualæ a omului, adicæ “Domnul” Însuøi
în calitate de Creator øi Susﬂinætor al omului, atrage la Sine “spiritul”
sau “suflarea de viaﬂæ”. De aceea originea omului nu a încetat sæ existe,
ci este øi ræmâne “în Dumnezeu”, care-l va chema pe om în “ziua de
apoi” din nou la viaﬂæ, în aøa-numita “paligenesia”, noua creaﬂiune, într-o
înviere realæ øi foarte personalæ.
Omul a fost conceput ca un gând al lui Dumnezeu de cætre Creator,
ca o fiinﬂæ conøtientæ øi independentæ. Aceastæ ilustraﬂie biblicæ despre
gânditor øi gânduri ne lasæ sæ întrezærim ceva despre taina Dumnezeu øi
taina om. Dacæ nu înﬂelegem adâncimea acestor taine, în ciuda tuturor
eforturilor de a le înﬂelege cu mintea noastræ, atunci le putem doar træi.
Le træim nu ca pe ceva mistic ci, ca realitate absolutæ. Prin moarte omul
nu mai existæ, devenind ﬂærânæ, dupæ cum a explicat Dumnezeu la început
(Genesa 2:19).
Deoarece pæmântul este compus din atomi, ræmâne ceva pur fizic
din om, ceea ce Biblia numeøte ca fiind sæmânﬂa pentru înviere, o creare
nouæ a omului (1Corinteni 15:37-38).
“Apoi Dumnezeu îi dæ un trup, dupæ cum voieøte; øi fiecærei seminﬂe
îi dæ un trup al ei.” Aici gæsim cuvântul atom în greacæ “en atomo – în
atom”. Oamenii sunt transformaﬂi prin Dumnezeu (vers. 51: 52), ei
primind “un trup ceresc, unul duhovnicesc” (vers. 44. 46-49).
În aceastæ imagine a Gânditorului øi a gândurilor putem sæ ne
imaginæm, din propria experienﬂæ, cæ odatæ cu moartea, Dumnezeu nu-l
mai “gândeøte” (integreazæ) pe om în aceastæ lume. Omul nu mai este
în aceastæ lume. Dar Dumnezeu nu a uitat acest gând “øi viaﬂa voastræ
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este ascunsæ cu Hristos în Dumnezeu.” (Coloseni 3:3). Apoi, Dumnezeu
îøi aduce aminte de acest gând, øi omul este aici din nou, cu ocazia
învierii, la fel cum a træit înainte de moarte. De aceea, Hristos a numit în
nenumærate rânduri moartea doar ca un somn, în care oamenii “dorm”
færæ a avea cunoøtinﬂæ sau memorie. Pentru cel care moare, moartea
este doar o clipitæ ca o secundæ între adormire øi trezire, între moarte øi
înviere. Cunoøtinﬂele de astæzi cu privire la geologie, botanicæ, zoologie,
biologie ø.a.m.d., care se gæsesc în Biblie, pot umple cærﬂi. Aceste lucruri,
desigur, pærintele Eugen nu le-a cunoscut la vremea aceea. Sæ luæm
doar numai încæ un exemplu scurt: “Cæci viaﬂa trupului este în sânge”
relateazæ Biblia în Leviticul 17:11. În cinci pânæ la øase litri de sânge,
din corpul nostru, se aflæ 30 de miliarde de celule roøii. Într-o picæturæ
de mærimea unui milimetru cub, de mærimea unui cap de ac, numæræm
cinci milioane. În fiecare dintre aceste celule roøii se gæsesc 300 de
milioane de hemoglobine, care formeazæ culoarea roøie a sângelui.
Fiecare hemoglobinæ este compusæ din 758 de atomi de carbon, 1203
atomi de hidrogen, 195 atomi de azot, 3 atomi de sulf, 1 atom de fier øi
216 atomi de oxigen.
În fiecare minut mor în corpul nostru 72 de milioane de celule roøii
øi în acelaøi timp sunt înlocuite cu altele72 de milioane de celule noi. În
fiecare din aceste celule vor fi înnoite øi 300 de milioane de molecule
de hemoglobinæ formate din mai mult de 2.300 de atomi diferiﬂi. Acest
lucru se întâmplæ în fiecare minut, în aceeaøi ordine, în acelaøi numær øi
în aceeaøi configuraﬂie. Este baza vieﬂii noastre.“Cæci viaﬂa trupului
este în sânge” spune Biblia.
Aceste relatæri ar trebui sæ fie suficiente pentru a întæri încrederea
în Biblie, în aceastæ carte extraterestræ, pe baza cæreia øtiinﬂa s-a dezvoltat.
Acolo unde se doreøte a se gæsi ceva neøtiinﬂific, îndræznesc sæ spun cæ
øtiinﬂa nu a ajuns la nivelul Bibliei. În locul unei critici nefondate, aceastæ
carte meritæ încrederea noastræ nelimitatæ. În locul criticii neîndreptæﬂite,
aceastæ Carte meritæ încrederea noastræ nemærginitæ. Ea este o expresie
a “slavei” Domnului nostru.
Primele pagini ale Biblie, cele cinci cærﬂi ale lui Moise au fost scrise
cu trei mii cinci sute de ani în urmæ. Este posibil ca tæbliﬂele scrise care
de fapt au apærut cu mai bine de 5.000 de ani în urmæ, deci cu mult timp
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înainte de potop sæ fi servit ca model. Într-o perioadæ de timp de 1.100
de ani, profeﬂii lui Dumnezeu au scris în ebraicæ cele 39 de cærﬂi ale
Vechiului Testament, care au fost gata cu 400 de ani înaintea Domnului
Hristos. La acestea s-au adæugat cele 27 de cærﬂi ale Noului Testament
scrise în limba greacæ între anii 50 øi 100 dupæ Hristos. Astfel Biblia,
greceøte He Biblos - numitæ Cartea, este o culegere de 66 de cærﬂi la care
au participat patruzeci de scriitori. Eu au scris informaﬂiile care le-au
primit de la Dumnezeu, deci din supranaturalul extraterestru, adicæ din
univers. Aceasta este o descoperire a “Slavei lui Dumnezeu”, pe care
ne-a dæruit-o nouæ, tuturor.
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FENOMENUL PROFEﬁIEI CREØTINE
Sæ ne întoarcem cu gândul înapoi la Adam Weishaupt øi la criza
care-l cuprindea. Cunoøtinﬂele sale cu privire la Biblie erau doar frânturi,
dar pærintele Eugen avea cunoøtinﬂe vaste øi-l invitæ sæ-l viziteze în
camera sa de studiu pentru a cunoaøte mai întâi de toate profeﬂiile Bibliei.
Adam aprobæ. Câteva zile mai târziu urcæ treptele locaøul franciscanilor
cætre camera pærintelui Eugen. Adam speræ sæ poatæ scæpa de îndoiala
cu privire la Bisericæ, Hristos øi Dumnezeu. Au putut oare profeﬂiile
Bibliei sæ-l ajute la aceasta? Pærintele Eugen i-a oferit un fel de prelegere
privatæ cu privire la cercetærile sale efectuate în Sfânta Scripturæ.
Imediat dupæ înviere Isus s-a arætat ucenicilor øi le-a explicat prorociile
Noului Testament care s-au împlinit prin viaﬂa øi moartea Sa. El i-a întrebat:
“Nu trebuia sæ sufere Hristosul aceste lucruri, øi sæ intre în slava
Sa? Øi a început de la Moise, øi de la toﬂi proorocii, øi le-a tâlcuit, în
toate Scripturile, ce era cu privire la El. Apoi le-a zis: ‘Iatæ ce væ
spuneam când încæ eram cu voi, cæ trebuie sæ se împlineascæ tot ce este
scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci øi în Psalmi.’ Atunci
le-a deschis mintea, ca sæ înﬂeleagæ Scripturile. Øi le-a zis: ‘Aøa este
scris, øi aøa trebuia sæ pætimeascæ Hristos, øi sæ învieze a treia zi dintre
cei morﬂi. Øi sæ se propovæduiascæ tuturor neamurilor, în Numele Lui,
pocæinﬂa øi iertarea pæcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteﬂi
martori ai acestor lucruri.’”34
Apostolii au mærturisit cu mare bucurie:
“În adevær, v-am fæcut cunoscut puterea øi venirea Domnului nostru
Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niøte basme meøteøugit alcætuite, ci
ca unii cari am væzut noi înøine cu ochii noøtri mærirea Lui. Cæci El a
primit de la Dumnezeu Tatæl cinste øi slavæ, atunci când, din slava
minunatæ, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ‘Acesta este Fiul
Meu prea iubit, în care Îmi gæsesc plæcerea.’ Øi noi înøine am auzit
acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.”35
Martorii relateazæ adeværul “øi numai adeværul” dar întotdeauna ca
pe o træire personalæ pur subiectivæ. Plecând de la aceasta, fiecare
34
35

Luca 24:26. 27. 44-48
2 Petru 1:16-18
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judecætor verificæ afirmaﬂiile, pe cât posibil, pentru a descoperi adeværul
obiectiv. Astfel, apostolul Petru spune cæ avem ceva mai solid decât
afirmaﬂiile apostolilor, ca martori oculari, avem cuvântul profetic: “Øi
avem cuvântul prorociei fæcut øi mai tare; la care bine faceﬂi cæ luaﬂi
aminte, ca la o luminæ care stræluceøte într-un loc întunecos, pânæ se
va cræpa de ziuæ øi va ræsæri luceafærul de dimineaﬂæ în inimile voastre.
Fiindcæ mai întâi de toate, sæ øtiﬂi cæ nici o prorocie din Scripturæ nu se
tâlcuieøte singuræ. Cæci nici o prorocie n-a fost adusæ prin voia omului;
ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaﬂi de Duhul Sfânt”.36
Cu siguranﬂæ, nici un om nu poate sæ øtie de la sine viitorul. Aici întâlnim
un fenomen care nu are explicaﬂie omeneascæ. Viaﬂa øi lucrarea lui Isus
pe pæmânt este prezisæ în detaliu, cu sute, chiar cu mii de ani înainte.
Un autor evreu creøtin, a numærat peste 300 de astfel de preziceri
speciale øi le-a descris împlinirea exactæ prin Mesia adicæ Isus Hristos.37
Expunerile pærintelui franciscan sunt completate încæ prin cercetærile
din zilele noastre: “Impresionanta dramæ care s-a expus cu privire la
om în profeﬂiile Vechiului Testament øi în biografia celor patru
Evanghelii, este istoria lui Isus. Un fapt important îl face sæ fie prezentat
ca o persoanæ unicæ, acesta fiind faptul cæ despre un singur om în istoria
lumii existæ relatæri exacte despre naøterea, viaﬂa, moartea øi învierea
Sa.
Aceste amænunte sunt relatate în documente care au fost publicate
cu sute de ani înainte de apariﬂia Sa. Nimeni nu pune la îndoialæ cæ,
aceste documente, erau distribuite într-un numær mare, cu mult înainte
de naøterea Sa. Fiecare în parte poate compara relatærile cu privire la
viaﬂa Sa, cu acele documente strævechi, øi va observa cæ ele corespund
în cele mai mici detalii. Cea mai mare provocare din aceastæ minune
este faptul cæ, în întreaga istorie a lumii aceste lucruri s-au întâmplat
numai unui singur om.” (D. M. Panton)
“Aceste profeﬂii vechi testamentale mergeau pânæ în detaliu øi erau
aøa de multe, iar împlinirea lor în Noul Testament este atât de exactæ
încât Dr. A.T. Pierson spune: ‘Nu ar fi nici un necredincios sincer în
lume dacæ profeﬂia mesianicæ ar fi studiatæ. Nu ar fi nici un ucenic
36
37

2 Petru 1:19-21
F. J. Meldau, Mesia în beiden Testamenten, Stuttgart 1984
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neîncrezætor dacæ ar fi cunoscute faptele profeﬂiei øi împlinirea lor
deplinæ.’ Apoi adaugæ: ‘Din pæcate, este un fapt, cæ mereu avem sæ
întâlnim pe primul sceptic sau critic sincer care a studiat cu atenﬂie
profeﬂia centratæ în Hristos’.”38 Aceste împliniri exacte ale profeﬂiilor
vechi de sute de ani, nu pot sæ fi avut loc datoritæ hazardului. Calculul
probabilitæﬂii exclude acest lucru pe deplin.“Sæ presupunem, spuse Dr.
Olinthus Gregory, cæ în Vechiul Testament ar exista numai 50 de profeﬂii
cu privire la prima venire al lui Hristos (în loc de 300), care ne oferæ
detalii cu privire la Mesia care va veni øi care toate aratæ spre persoana
lui Isus… atunci probabilitatea ar fi o împlinire a întâmplærii. Dupæ
cum este calculat de cætre matematicieni, potrivit teoriei probabilitæﬂii –
mai puﬂin de 1:1 125 000 000 000 000.”39 Aceasta înseamnæ, cæ
probabilitatea unei întâmplæri este egalæ cu zero. Atotøtiinﬂa lui
Dumnezeu este izvorul profeﬂiei care o face descoperitæ oamenilor.
Deoarece nici un om nu poate prezice viitorul pe o perioadæ de sute
sau mii de ani, afirmaﬂiile profeﬂiei sunt o dovadæ cæ Dumnezeu Însuøi
S-a descoperit profeﬂilor: “Eu sunt Dumnezeu, øi nu este altul, Eu sunt
Dumnezeu, øi nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit de la început ce
are sæ se întâmple øi cu mult înainte ce nu este încæ împlinit. Eu zic:
Hotærârile Mele vor ræmâne în picioare, øi Îmi voi aduce la îndeplinire
toatæ voia Mea”.40
De asemenea øi în Talmud putem citi în Sanhedrin 97a øi 97b cæ
Mesia cel profetizat va veni la începutul celui de-al cincilea mileniu de
la creaﬂiune, deci în perioada în care Isus a devenit om.
“Dar din cauza pæcatelor noastre care sunt multe”, timpul nu este
recunoscut. Greøelile nu sunt din partea iudeilor ci din partea bisericii
creøtine øi a persecuﬂiei iudeilor. Nu este de mirare cæ astæzi doar puﬂini
iudei se mai intereseazæ de profeﬂie iar rabinii interpreteazæ altfel
profeﬂiile Vechiului Testament. 41
38

idem, pag 77. 11
idem, pag 15
40
Isaia 46:9,10. Vezi øi Isaia 41:21-23, Ieremia 28:9; Deuteronomul 18:21,22; Ioan
13:19 etc.
41
Literatura pe aceastæ temæ este foarte diversificatæ øi foarte veche. Dr. Seligmann,
Pick Frankfurt 1923
39
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Dar øi printre creøtini, profeﬂia este ca øi necunoscutæ. Acesta este øi
motivul principal pentru care a scæzut încrederea în Biblie. Prin aceasta
a dispærut øi credinﬂa creøtinæ øi tot la fel øi puterea care vine doar prin
træirea realitæﬂii prezenﬂei lui Hristos. Pe cine mai miræ faptul cæ se
vorbeøte despre un “secol dupæ Hristos”.
Ne întoarcem în camera de studiu a profesorului franciscan, în
München, øi vedem pe cei doi teologi aplecaﬂi asupra Sfintei Scripturi.
Pærintele Eugen predæ:
1. Cu 4000 de ani înainte de Hristos a fost prezis cæ urmaøii Evei
vor distruge ræul întruchipat în Satana, dar cæ pentru aceasta vor
trebui sæ sufere (Genesa 2:15). În literatura iudaicæ, acest text se
atribuie lui Mesia (Targum Pseudo Jonathan 2-122). În Noul
Testament (Galateni 4:4) se relateazæ cæ acest urmaø al Evei a
fost Hristos.
2. Profetul Isaia a profetizat cu 740 de ani mai înainte cæ Hristosul,
Mesia, se va naøte dintr-o fecioaræ, deci pe o cale supranaturalæ
(Isaia 7:14). Traducerea iudaicæ a Vechiului Testament
Septuaginta, atribuie cuvântului ebraic almah cuvântul grecesc
parthenos - fecioaræ. Noul Testament confirmæ aceastæ profeﬂie
ca o minune a lui Dumnezeu. (Matei 1: 23,24, Luca 1:27, Fapte
21:9, 1Corinteni 7:25. 28. 30, 2 Corinteni 11:2)
3. Cu 1000 de ani înainte de Hristos se relateazæ în acest psalm
mesianic, Psalmi 2:7.12, cæ Mesia care va sæ vinæ este Fiul lui
Dumnezeu. Acest pasaj, iudeii din vechime l-au atribuit lui Mesia,
dupæ cum a dovedit teologul Hengstenberg.42
4. Cu 2000 de ani î.Hr. i-a fost prezis lui Avraam cæ, printr-un urmaø
al sæu, “toate popoarele vor fi binecuvântate” (Genesa 22:18).
Dumnezeu a jurat cæ acest lucru se va întâmpla. Noul Testament
ne aratæ cæ acest lucru se va împlini prin Isus Hristos. (Galateni
2:16; Matei 1:1)
5. 500 de ani mai târziu se spune cæ Mesia va fi un urmaø al lui
Iacov. (Numeri 24:17) dintr-o sursæ iudaicæ (TARGUM JONATHAN, o
traducere a profeﬂilor la Genesa 35:11, TARGUM ONKELOS, o
traducere a celor cinci cærﬂi ale lui Moise). Despre Numeri 24:17.
42

Josh McDowell, Evidence that demands a verdict, San Bernandino, USA 1972 pag. 152
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Midrash Bamidbar Rabbah aratæ ca acest text se referæ la Mesia,
apostolii aratæ øi ei cæ este Mesia. (Luca 2:23.24)
6. Øapte sute de ani înainte de Hristos, profetul Mica profetizase cæ
Mesia se va naøte în Betleem, øi aceasta s-a întâmplat cu exactitate
(Mica 5:2;Matei 2:1).
7. În acelaøi text profetul aratæ cæ Hristos este din veønicii, adicæ
înainte de întemeierea lumii. Noul Testament accentueazæ acest
adevær în Coloseni 1:17, Ioan 1:1. 2, Apocalipsa 1:17; 2, 8, 22:
13. Isaia ne aratæ în capitolul 9:6 veønicia lui Mesia.
8. O mie de ani înainte de Hristos, Mesia este descris în Psalmul
11:1,2 ca Dumnezeu, în ebraicæ Jahweh. Izvoarele iudaice ca
Midrash Tehillim, Echa Rabbathi explicæ textul din Plângeri 1:16,
unde Mesia poartæ numele de Jahweh. Luca 2:11 øi 20, 41-44
aratæ împlinirea în Isus Hristos.
9. Numele de Mesia va fi de asemenea “Emanuel - Dumnezeu cu
noi”, aceasta a profetizat Isaia cu 700 mai înainte (Isaia 7:14).
Matei 1:23 øi Luca 7:16 aratæ împlinirea cuvintelor: Isus Hristos
este “Dumnezeu cu noi”.
10. El este numit Profet, Mare Preot, Judecætor øi Împærat:
Deuteronom 18, 15, Matei 21:11 øi Psalmul 110:4, Evrei 3:1,
Isaia 32:22, Ioan 5:30, Psalmi 2:6, Ieremia 22:5, Matei 27:37.
11. Râvna Sa faﬂæ de Dumnezeu, Ioan 2:15-17.
12. Un trimis vesteøte venirea Sa, Isaia 40:3, Maleahi 3:1. Ioan
Botezætorul împlineøte aceastæ prezicere, Matei 3:1-3, Luca 1:17.
Izvoare iudaice Targum Isaia 40:3.
13. Timpul venirii Lui a fost profetizat exact în Daniel 9:24-27.
Øaptezeci de sæptæmâni (ebraicæ schabua = 70 de zile sau ani).
definiﬂi ca ani în Leviticul 25:3.4.8, Numeri 14:34, Ezechiel 4:6.
Dupæ 483 de ani, Mesia va trebui sæ vinæ. Acest timp a început în
anul 457 î.Hr. cu decretul împæratului Artaxerxe de rezidire a
Ierusalimului. Biblia Stuttgarter Jubileum aratæ apariﬂia lui Mesia
exact dupæ 483 de ani øi moartea Sa dupæ trei ani øi jumætate
“færæ a fi gæsit vreo vinæ asupra Lui”. Lucrarea, moartea øi învierea
Sa au fost prezise cu exactitate, Galateni 4:4.
14. Minunile Sale, Isaia 35:5.6, 32:3.4.
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15. Exact 29 de profeﬂii ale Vechiului Testament s-au împlinit în
interval de 24 de ore odatæ cu suferinﬂele Lui. Trædat de un prieten
în schimbul a 30 de arginﬂi, pe care trædætorul i-a aruncat în templu
øi cu care a fost cumpærat ogorul olarului. Pæræsit de ucenicii Sæi,
tæcut în faﬂa afirmaﬂiilor mincinoase fæcute de acuzatorii Sæi, El a
fost bætut øi pironit pe cruce, mâinile øi picioarele i-au fost
stræpunse. Pe drumul spre locul crucificærii a cæzut sub povara
crucii. A fost crucificat împreunæ cu tâlharii, batjocorit, pæræsit
de poporul Sæu, urât færæ vreun motiv, toﬂi se uitau la El, dædeau din
cap øi aruncau zarurile pentru hainele Lui. El s-a rugat pentru
batjocoritorii Lui. A suferit de sete øi i-a fost dat sæ bea oﬂet øi
fiere, murind cu un ultim strigæt de victorie al unei inimi zdrobite.
Picioarele nu i-au fost zdrobite, ci numai coasta înpunsæ. Un
întuneric a cuprins întregul ﬂinut. El a fost aøezat în mormântul
unui om bogat.43
16. Învierea øi înælﬂarea Sa la cer sunt relatate în Psalmii 16:10; 30:44;
68:19, cât øi în Fapte 1:9; 2:31; 13:33, Matei 28:6.
17. El stæ la dreapta lui Dumnezeu, Psalmul 110:1; Fapte 2:34.35;
Marcu 16:19; Evrei 1:3.
Aici am enumerat doar câteva din cele 300 de profeﬂii cu privire la
viaﬂa lui Isus. Este imposibil ca Hristos, ca om, sæ fi putut împlini toate
acestea prin propria Sa voinﬂæ. Chiar øi întâmplarea, ca posibilitate pentru
împlinirea lor, iese din discuﬂie, deoarece chiar dacæ s-ar fi împlinit numai
opt profeﬂii atunci probabilitatea ar fi de 1 la 1017, iar dacæ s-ar fi împlinit
numai 48 de profeﬂii probabilitatea ar fi de 1 la 10.157 dupæ cum a fost
calculat. Aceasta dovedeøte cæ nu întâmplarea, ci cunoøtinﬂa exactæ a
Dumnezeului Atotputernic este sursa acestor profeﬂii. Aceasta aratæ
unicitatea dumnezeirii lui Hristos ca Mesia øi Ræscumpærætor al tuturor
oamenilor. Aici, în faﬂa ochilor noøtri, este arætatæ, cu adeværat, slava
lui Hristos.

43
Textele biblice din Vechiul Testament øi împlinirea lor prin suferinﬂele lui Isus pot fi
solicitate în scris de la autorul acestei cærﬂi.
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SPIRITISMUL ÎN RÆZBOI CU CREØTINISMUL
Dupæ aceastæ prezentare logicæ øi convingætoare oferitæ de pærintele
Eugen, Adam ar fi trebuit sæ gæseascæ din nou încrederea în Hristos, dar
ceva îl reﬂinea de la aceasta. Era ca un voal în faﬂa ochilor sæi spirituali.
El ar fi dorit sæ creadæ øi totuøi nu putea sæ creadæ pe deplin. Motivul
pentru aceastæ reﬂinere interioaræ, care stætea ca un blestem înaintea lui,
era alchimia, dupæ cum era numit ocultismul la vremea aceea. El a
recunoscut aceasta deschis, printr-o scrisoare adresatæ unui prieten:
“Am alungat øi citat duhuri, am sæpat comori, m-am dedat kabalei,
am jucat lotto, am putut înnobila metale…” 44
Adam a susﬂinut cæ era în legæturæ cu sufletele morﬂilor. Dar au
putut sæ i se arate cu adeværat morﬂii? Hristos, a relatat pærintele Eugen
din Biblie, este Creatorul øi susﬂinætorul fiecærui om. Viaﬂa vine de la El
øi færæ El nu este viaﬂæ. Sufletul nu este nimic altceva decât suflare de
viaﬂæ pe care ne-o insuflæ El. Omul este un gând al Creatorului,
indispensabil legat de El. O existenﬂæ, færæ Hristos, dupæ moarte este
puræ ficﬂiune, puræ fantezie færæ vreun gram de realitate.
În zilele noastre s-a verificat în diferite universitæﬂi, pe cale øtiinﬂificæ,
dacæ pot apærea morﬂii. De-a lungul a 35 de ani Prof. Rhine a încercat
prin intermediul a 20 de mediumuri spiritiste sæ descopere dacæ morﬂii
apar cu adeværat. Metodele folosite la aceste experimente au fost atât de
diferite încât greøelile sau înøelætoriile pot fi cu totul excluse. Rezultatul
a fæcut clar faptul cæ nu existæ nici o dovadæ a continuærii existenﬂei
sufletului celui mort, în ciuda tuturor afirmaﬂiilor spiritiøtilor. Era clar
faptul cæ duhurile care apar în spiritism nu sunt ale celor morﬂi. H.
Garland a cercetat timp de 40 de ani, cu metode foarte sigure, øi a ajuns
la aceeaøi concluzie. Corliss Lamont, psihologul William James, George
Withhead, Prof. Hislop, Prof. Gebhard Frei, Prof. Bender în Freiburg,
Dr. Tischner, Dr. Moser, Prof. Osterreich în Tübingen, Dr. Lechler în
Frankfurt, Dr. Kurt Koch au confirmat de asemenea aceste rezultate. În
întreaga lume existæ mai mult de 20 de parapsihologi angajaﬂi la diferite
universitæﬂi. Rezultatul a fost pretutindeni acelaøi. Morﬂii nu au apærut,
44
Joh. Robison, Instituﬂii secrete, apærut în 1800 Eulmann, retipærit øi tradus din englezæ,
Durach 1998

50

øi nici nu vor putea sæ aparæ ci sunt cu adeværat morﬂi. Astfel acest lucru
este dovedit øtiinﬂific, asemenea celor scrise în Sfânta Scripturæ: “Cei
vii, în adevær, mæcar øtiu cæ vor muri; dar cei morﬂi nu øtiu nimic, øi nu
mai au nici o ræsplatæ, fiindcæ pânæ øi pomenirea li se uitæ. Øi dragostea
lor, øi ura lor, øi pizma lor, de mult au øi pierit, øi niciodatæ nu vor mai
avea parte de tot ce se face sub soare… Cæci, în locuinﬂa morﬂilor, în
care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialæ, nici øtiinﬂæ, nici
înﬂelepciune!”45
Totuøi, fiinﬂele inteligente care apar în cercurile spiritiste, la øedinﬂele
lor, existæ cu adeværat øi sunt reale, dar nu sunt ale celor care au murit.
De unde vin aceste creaturi nu s-a putut stabili doar printr-un experiment
øtiinﬂific. A ræmas o tainæ, care ar putea fi rezolvatæ doar la tratarea
bolnavilor psihici în cabinetele psihologilor.
În clinicile de psihiatrie apare adesea fenomenul de posedare.
Semnele de posedare sunt asemenea cu cele de pe vremea lui Isus, care
adesea a alungat demonii din cei posedaﬂi. S-a recunoscut astæzi, øtiinﬂific,
cæ aceøti demoni existæ, dar psihiatria øi parapsihologia nu au reuøit sæ
recunoascæ provenienﬂa lor. Hristos rezolvæ aceastæ tainæ, prin explicaﬂia
pe care o dæ spunând cæ nu provin de pe acest pæmânt. Sunt îngeri care
au decæzut øi au fost aruncaﬂi pe acest pæmânt, øi vor træi în lumea
nevæzutæ de noi pânæ la judecata lumii.
În urma acestor cercetæri øtiinﬂifico-teologice este clar cæ nu cei morﬂi
erau cei care au apærut ci îngerii cæzuﬂi din cer, care au luat înfæﬂiøarea øi
vocea celor morﬂi. Înøelæciunile acestea demonice au urmæri groaznice;
printre altele au contribuit la apariﬂia celor douæ ræzboaie mondiale.46
Spiritismul are doar un ﬂel, acela de a lupta împotriva lui Hristos. Este
vorba despre ræzboiul dintre Hristos øi Satana care a început în cer øi se
va purta aici pe pæmânt pânæ la sfârøit.47 În ziarul spiritist Banner of
light din 4.11.1865, se aflæ relatarea unui medium renumit:
Întrebare: Cunoaøteﬂi ceva despre un duh sau o persoanæ pe care noi
o numim diavol?
Ræspuns: Desigur. Acest diavol este dumnezeul nostru, tatæl nostru.
45

Eclesiastul 9:5.6.10
M. Kobialka, Viata dupæ Viatæ, capitolul: Pot morﬂii sæ aparæ?
47
Apocalipsa 12:7-12
46
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Aceastæ afirmaﬂie poate fi gæsitæ adesea în literatura spiritistæ. Existæ
cultul diavolului chiar în mijlocul ﬂærilor industrializate, în ciuda oricærei
øtiinﬂe øi tehnici.
Slujbe satanice au loc pentru a preamæri pe Lucifer, un alt nume al
diavolului. Acest lucru se observæ cel mai bine în muzica rock. Consilierii
spirituali atrag atenﬂia asupra puterii demonilor care este nimicitæ imediat
ce ne rugæm lui Dumnezeu. Exorcismul, adicæ scoaterea demonilor la
fel ca pe vremea lui Isus, este astæzi o practicæ obiønuitæ. Autorul a
trebuit sæ alunge odatæ un demon dintr-un angajat al serviciilor secrete
americane. Acest om a fost, dupæ eliberarea sa, un om schimbat, liber,
bucuros øi fericit.
În zilele noastre se încearcæ a se nega existenﬂa demonilor numind-o
drept fantezie, sau idioﬂenie. Acest lucru poate fi întâlnit în multe cazuri,
dar nu pot fi trecute cu vederea rezultatele experimentelor øtiinﬂifice din
cadrul clinicilor de psihiatrie. Existenﬂa demonilor este din pæcate o
realitate. Este trist cæ øi papii se lasæ duøi în eroare de asemenea înfæﬂiøæri
demonice, dupæ cum demonstreazæ multe relatæri autentice. 48
Isus a prezis aceasta mai dinainte, în Apocalipsa, zicând: “Acestea
sunt duhuri de draci, cari fac semne nemaipomenite, øi cari se duc la
împæraﬂii pæmântului întreg, ca sæ-i strângæ pentru ræzboiul zilei celei
mari a Dumnezeului Celui Atotputernic… A cæzut, a cæzut, Babilonul
cel mare! A ajuns un locaø al dracilor, o închisoare a oricærui duh
necurat….”49
Metodele satanice împotriva lui Hristos se repetæ. Pe vremea
Imperiului Roman, Satana a încercat sæ distrugæ creøtinismul prin
persecuﬂii din partea împæraﬂilor. Nereuøind sæ-øi atingæ scopul în ciuda
milioanelor de victime, a transformat biserica creøtinæ în religie de stat.
Biserica era acum divizatæ în biserica-stat øi bisericile mici, libere,
care erau numite sectante øi eretice. Aceøti creøtini sinceri øi statornici
au fost persecutaﬂi de biserica stat øi uciøi. Se estimeazæ cæ prin inchiziﬂie,
crucificæri øi ræzboaie creøtine au murit între 50-100 de milioane de
oameni.
48
49

M. Kobialka. Revoluﬂie la Vatican. Capitolul: Spiritism la Vatican
Apocalipsa 16:14 18, 2
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Creøtinismul însæ nu s-a læsat nimicit. Totuøi, în interiorul bisericilor
naﬂionale sau de stat, romano-catolice, ortodoxe, anglicane sau
protestante, existæ încæ mulﬂi credincioøi care-L servesc pe Hristos dupæ
cunoøtinﬂa pe care o au øi cum pot mai bine, la fel ca øi creøtinii din
bisericile libere sau aøa numiﬂii sectanﬂi. De aceea Satana a încercat sæ
schimbe învæﬂætura creøtinæ, sæ distrugæ toate grupærile creøtine, sæ
infiltreze, ca împreunæ cu alte religii mondiale sæ formeze o nouæ
societate mondialæ, cu o singuræ religie mondialæ într-un aøa-zis “proces
de conciliere.”
Adam Weishaupt a fost din plin înøelat din cauza ocupaﬂiei sale cu
aøa-zisele duhuri ale celor morﬂi. Efectele implicærii în spiritism se væd
în special în incapacitatea de a mai crede. Auzi cuvintele lui Dumnezeu
dar nu mai eøti convins de adeværul lor. Hristos relateazæ în parabola cu
cele patru ogoare ale inimii omeneøti, în care a fost semænat sæmânﬂa,
Cuvântul lui Dumnezeu: “Când un om aude Cuvântul privitor la
împæræﬂie, øi nu-l înﬂelege, vine Cel ræu øi ræpeøte ce a fost semænat în
inima lui.” (Matei 13:19)
Pærintele Eugen nu putea sæ vadæ în interiorul inimii prietenului
sæu, dar a continuat mai departe cu relatærile despre slava lui Hristos,
aøa cum este ea arætatæ în Biblie. Când s-au întâlnit din nou în camera
de studiu i-a prezentat întreaga cunoøtinﬂæ cu privire la mântuire.
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UN LUCRU INCREDIBIL
Biblia ne învaﬂæ cæ Isus este Creatorul tuturor lucrurilor.50 El a creat
pe fiecare om în pântecele mamei sale, folosind genotipul ambilor pærinﬂi
ca øi componente biologice, în ciuda naturii lor. Eul nostru împreunæ cu
conøtiinﬂa noastræ sunt un cadou personal al Creatorului cætre creaturile
Sale øi este de nedezlipit de existenﬂa noastræ biologicæ.51
Astfel, fiecare om este unic, deosebit, un minunat gând a lui
Dumnezeu. El este Gânditorul care ne-a conceput aøa cum suntem, cu
o voinﬂæ liberæ øi inteligenﬂæ, aproape la fel de independenﬂi ca øi El, dar
legaﬂi nedespærﬂit de EL.52
Este tragic cæ omul, în ciuda faptului cæ Dumnezeu este aøa de
aproape, a ales sæ se despartæ de El øi sæ træiascæ aøa ca øi când Dumnezeu
nu ar exista. Existenﬂial, nu existæ oameni despærﬂiﬂi de Dumnezeu
deoarece fiecare depindem de El. Totuøi, prin faptul cæ nu se gândesc la
El, sunt despærﬂiﬂi de Dumnezeu. Prin aceasta, legætura interioaræ este
întreruptæ iar omul, ca gând al lui Dumnezeu, se desparte de Gânditor.
Deoarece nu existæ gânduri færæ Gânditor, omul îøi pierde existenﬂa prin
depærtarea sa de Dumnezeu; el înceteazæ sæ mai existe, este mort pentru
Dumnezeu. Gândirea, faptele øi dorinﬂele sale sunt færæ Dumnezeu.53
Aceastæ despærﬂire de Dumnezeu este esenﬂa pæcatului øi are ca
rezultat moartea fizicæ.54 Când un gând se desparte de Gânditorul sæu,
înceteazæ sæ mai existe, se afundæ în marea uitærii.
Deoarce omul este un miracol al creaﬂiunii, o capodoperæ, Dumnezeu
îl susﬂine cu toatæ dragostea Sa øi nu doreøte sæ-l piardæ. Îl iubeøte atât
de mult încât doreøte sæ-l elibereze din lanﬂurile pæcatului øi ale morﬂii.
De aceea Dumnezeu în dragostea Sa a creat ceva nou, ceva unic, minunat
– planul de mântuire, un act al creaﬂiunii lui Dumnezeu. El a devenit
prin Hristos om øi a murit ca om în locul omului.
Acest act al dragostei lui Dumnezeu este condiﬂionat de dragostea
Sa faﬂæ de om. Dupæ cum o mamæ se jertfeøte pentru a salva viaﬂa
50

Fapte. 17:24 Ioan 1. 1-4. Evrei 1. 1-3
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copilului ei, aøa se jertfeøte Dumnezeu în dragostea Sa pentru fiecare
om, færæ deosebire. El îi iubeøte pe oameni ca pe un gând al Sæu, ca pe
o parte din El, jertfindu-se mai degrabæ pe Sine decât sæ piaræ omul
iubit. Ca un nou act al creaﬂiunii, devine om, moare ca om, øi învie din
morﬂi, cheamæ pe oameni la Sine, îi iartæ øi îi transformæ în oameni noi
dacæ aceøtia doresc øi se lasæ salvaﬂi. El a învins puterea morﬂii øi oferæ
omului în dar aceastæ victorie ca pe un cadou al dragostei Sale. Cine se
lasæ cuprins de imensitatea acestei iubiri øi cere iertare primind acest
dar al iertærii, va deveni un om nou, o creaturæ nouæ, un om salvat.55
Aceastæ iertare este dumnezeiascæ øi, în afaræ de creøtinism, nu mai are
loc în altæ religie.
Dupæ cum noi oamenii træim în mijlocul creaﬂiunii øi o simﬂim ca pe
un fapt concret, tot la fel este øi mântuirea, absolut realæ, ca o a doua
creaﬂiune a lui Dumnezeu. Ea nu este dependentæ de acﬂiuni omeneøti
øi fapte bune, de idei strælucite, filozofii, religii sau instituﬂii religioase.
Acest act al lui Dumnezeu nu poate fi discutat ci doar simﬂit. El se aflæ
deasupra oricærei gândiri omeneøti øi se înﬂelege ca salvarea omului
muribund. Este o reunificare cu Gânditorul øi Creatorul nostru. Aceasta
este o minune a dragostei Sale faﬂæ de noi.
Deoarece dragostea nu poate fi definitæ obiectiv ci doar simﬂitæ, tot
aøa, dragostea lui Dumnezeu arætatæ prin salvarea noastræ prin Isus poate
fi primitæ numai cu toatæ inima, puterea øi înﬂelegerea noastræ. Dragostea
este independentæ de a treia persoanæ, situaﬂie sau lucru, este legætura
adâncæ ce uneøte relaﬂia a douæ persoane. Este o minune incomensurabilæ,
este slava mântuirii prin Isus Hristos pe care am primit-o ca un dar
consistent øi veønic.
Cine a primit øi a træit aceastæ minune stæ pe stânca ce produce
aceastæ unificare cu omul, o unitate care nu poate fi înlocuitæ cu nimic
altceva. Unitatea este posibilæ doar prin aceastæ slavæ atribuitæ în dar.
Isus nu aminteøte altæ cale, øi nu existæ altæ cale. Restul poate pærea
foarte frumos, dar este numai drum greøit care nu duce nicæieri.56 Este
nefiinﬂæ totalæ aøa cum un gând este øters, când nu ne mai gândim la el,
øi nu ne mai amintim de el.
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Dumnezeu nu doreøte sæ forﬂeze pe oameni sæ træiascæ într-un alt
mod, dacæ resping viaﬂa oferitæ de Dumnezeu, øi resping mântuirea.
Biblia aratæ acest fapt în 130 de texte.57
Dragostea nu obligæ nici nu cunoaøte ræzbunare sau uræ. Învæﬂætura
cu privire la o pedeapsæ veønicæ este o næscocire a evului mediu ca
metodæ de intimidare øi este în contradicﬂie cu dragostea lui Dumnezeu.
Unele texte din Biblie sunt luate din contextul lor øi înﬂelese øi învæﬂate
greøit, dar întreaga imagine a Bibliei este foarte claræ.
Când cei doi teologi s-au întâlnit iaræøi, legând o prietenie între timp,
pærintele Eugen øi-a început prezentarea cu un zel arzætor, iar noul lui
prieten, Adam, asculta cu atenﬂie øi ræbdare, chiar dacæ nu putea înﬂelege
toate lucrurile.
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Obadia 16, Psalmi 21. 10, Prov. 12. 7, Isaia 26:11, Plângeri 5:7, Maleahi 3:19, Evrei
6:8 Ioan 3:16, Matei 3:12 Apoc. 18:8. ø.a.m.d. Cuvântul blestem mai înseamnæ øi
distrugere (greceøte Apoleia), care se gæseøte ca substantiv de 14 ori øi ca verb de 77 de
ori în Biblie. Cunoaøtem cuvântul analyse – topire, cuvântul apolyse care este enunﬂat
aici înseamnæ nefiinﬂæ. Termenul de suflet nemuritor provine din filozofia greacæ øi nu
se regæseøte în Biblie. De 1700 de ori gæsim cuvântul suflet sau duh, dar niciodatæ nu
sunt descrise a fi nemuritoare. Din contræ se vorbeøte de “suflete moarte”.
Învæﬂætura cu privire la chinul veønic provine din evul mediu, unde au fost scoase pasaje
biblice din context, iar cuvântul veønic a fost fals interpretat fiind atribuit focului øi nu
efectului focului, a nimicirii.
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HRISTOS ØI REÎNCARNAREA
Ceea ce doresc toﬂi care cred în reîncarnare, într-o reîntrupare a
sufletului dupæ moarte, este un caracter desævârøit. Ei doresc sæ fie
curæﬂaﬂi de vinovæﬂie øi pæcat, øi sæ revinæ pe acest pæmânt dupæ multe
reîncarnæri, ajungând la un statut de desævârøire.
Acest statut al desævârøirii îi este oferit omului în dar, într-o clipæ,
din momentul în care crede în Hristos.
Stæm în faﬂa unui miracol care nu s-a împlinit doar o singuræ datæ, ci
s-a repetat de mii de ori pe acest pæmânt. Este o înnoire, o renaøtere a
omului prin credinﬂa în Isus Hristos. Este o træire realæ pe care o înﬂelege
numai acela care a træit-o. Este independentæ de lucrarea, de puterea
sau de faptele noastre, asemenea unui copil care vine pe lume færæ a
avea vreo contribuﬂie la aceasta.
Prin aceastæ afirmaﬂie, pærintele Eugen a nimerit færæ sæ øtie într-o
zonæ întunecatæ a lui Adam, care credea, de când se ocupa cu ocultismul,
în reîncarnarea omului. Astæzi existæ o îndoialæ cu privire la reîncarnare
din partea øtiinﬂei.
ﬁara de origine a credinﬂei reîncarnærii este India, unde a træit øi a
predat autorul. Mahatma Gandhi a declarat cæ învæﬂætura despre
reîncarnare este o povaræ prea grea pentru India, øi ﬂara nu o poate purta.
El a spus foarte deschis: “Omul care a dæruit cel mai mult Indiei nu a
fost personal aici niciodatæ; numele lui este Isus Hristos”. În loc de
Samsara sau Rad care au avut nenumærate reîncarnæri, autorul a memorat
urmætorul cuvânt în sanscritæ: Prabathananda - (engl. bliss in the
morning), fericirea de dimineaﬂæ, aceasta însemnând imensa bucurie a
renaøterii omului în Isus. Un profesor de psihologie din Viena, pe nume
Wielfried Daim, a descris în øapte puncte aceastæ înnoire interioaræ prin
termeni de specialitate, care se suprapun cu cuvintele Bibliei.
1. Omul este supus instinctelor sale, obiectul instinctiv îl conduce
spre exemplu la dragostea faﬂæ de o femeie sau faﬂæ de un
bærbat, dorinﬂa de laudæ øi recunoaøtere, dorinﬂa de putere øi
autoritate, instinctul de a poseda, dragostea de bani øi bunuri.
Apostolul Pavel descrie în Epistola sa cætre Romani capitolul
7, cum a cæzut pradæ plæcerilor øi cum a fost dominat de
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acestea. El a luptat zadarnic øi a strigat descurajat: “O nenorocitul
de mine cine mæ va izbævi?”
2. Când un obiect îl îngenuncheazæ pe om, devine dumnezeul lui,
care stæ deasupra lui ca un dumnezeu cæruia trebuie sæ-i slujeascæ.
Dar nu este un dumnezeu adeværat ci un idol (ex. banii, faima sau
puterea care pot deveni idoli).
3. În aceastæ captivitate, omul sincer tânjeøte dupæ eliberarea de sub
dictatura acestor idoli, dupæ mântuire. Dar aceastæ salvare nu se
aflæ în interiorul omului subjugat, deoarece în interiorul lui este
captiv, ci aceasta trebuie sæ vinæ din exterior.
4. Eliberatorul sau Salvatorul nu poate fi un om, care træieøte de
asemenea în robie ca fiecare om de pe acest pæmânt. Salvatorul
trebuie sæ fie færæ idoli, trebuie sæ fie færæ pæcat. Cel care se aflæ
într-o mlaøtinæ nu se poate ajuta pe sine øi nici pe altcineva.
5. Pentru a-l putea ajuta cu adeværat pe omul care cautæ mântuirea,
salvatorul trebuie sæ-l cunoascæ cu exactitate, sæ se poatæ identifica
cu cel care cautæ salvarea, el însuøi trebuie sæ fie om.
6. Deoarece obiectul a devenit idol care este deasupra omului,
salvatorul trebuie sæ stea deasupra idolului, pentru a putea elibera
pe om de idol. Trebuie sæ fie Dumnezeu adeværat.
7. Dacæ ne întrebæm unde existæ un astfel de Mântuitor care
îndeplineøte toate aceste condiﬂii pentru o mântuire adeværatæ, cu
alte cuvinte un om færæ pæcat, care în acelaøi timp este Dumnezeu
adeværat, atunci existæ un singur ræspuns: Isus Hristos, Dumnezeul
adeværat, care a fost Om adeværat øi prin care mulﬂi care au cæutat
mântuirea au gæsit-o printr-o nouæ schimbare, prin naøterea din
nou, în El.
Pavel descrie foarte deschis experienﬂa personalæ a naøterii din nou
în Romani capitolele 7 øi 8. Ca apostol al lui Isus, a cunoscut o adeværatæ
pocæinﬂæ pe drumul spre Damasc. A mai existat un pæcat în viaﬂa sa, pe
care nu l-a recunoscut. A încælcat porunca a zecea a decalogului “sæ nu
pofteøti”. El era invidios pe concetæﬂenii lui øi credea cæ acest lucru este
ceva natural. Într-o zi a observat comportamentul sæu greøit øi a început
sæ-l combatæ dar, færæ succes. Idolul invidiei era mai puternic decât voinﬂa
sa. Când a descoperit acest lucru, a læsat la o parte osteneala sa zadarnicæ
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øi a cæutat ajutor din afaræ, acesta este singurul mod de a scæpa de o
patimæ. Este un adevær universal recunoscut de toﬂi cei care sunt
dependenﬂi de alcool sau de droguri. Ei trebuie sæ fie conøtienﬂi cæ singuri
nu se pot ajuta, ci au nevoie de ajutor din afaræ. Pavel s-a adresat direct
Salvatorului acestei lumi, øi a gæsit imediat eliberarea adeværatæ. Este
demn de remarcat cæ el însuøi, ca misionar øi apostol, a gæsit puterea de
a-øi recunoaøte deschis pæcatele øi neputinﬂa sa, pentru a putea cere ajutor.
Numai atunci a putut experimenta ajutorul real, prin Isus, manifestat
prin darul Duhului Sfânt.
Deoarece fiecare om de pe acest pæmânt este înzestrat cu conøtiinﬂæ,
dupæ cum ne este relatat în Romani, având cunoøtinﬂæ cu privire la pæcat,
træieøte øi robia apæsætoare a idolilor personali dupæ cum ne-a fost
prezentat mai înainte. Este clar faptul cæ fiecare om pe acest pæmânt are
nevoie de mântuire. În comparaﬂie cu alﬂi mântuitori din diferite religii,
Isus Hristos este singurul care îndeplineøte toate condiﬂiile pentru o
mântuire totalæ, øi aceasta o împlineøte zilnic.
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UN CRITERIU INDUBITABIL PENTRU TOATE
RELIGIILE
În cercetærile sale comparate, Prof. Niebergall a cercetat toate religiile
acestei lumi dupæ un criteriu de bazæ: “Care este interesul cel mai înalt
care satisface aceastæ religie?” El a descoperit cæ în religiile naturale un
interes este primordial, acela fiind protecﬂia faﬂæ de forﬂele ræului øi
fericire în viaﬂa aceasta øi cea viitoare. Nevoile egocentrice vor fi sæturate.
Ca o a doua grupæ, a descoperit religiile populare sau naﬂionale,
unde în primul rând nu se urmæreøte binele personal ci binele comun al
tribului, poporului sau naﬂiunii. Statul øi religia au fost o unitate de
nedespærﬂit. Credinciosul singur era doar pentru societate øi interesele
sale în aceastæ lume.
Ca øi a treia grupæ sunt acele religii ale mântuirii care promit, prin
diferite metode, salvarea de la moarte øi pæcat a omului. Cel mai mare
interes este desævârøirea personalæ, ca ﬂel al mântuirii, având ca rezultat
viaﬂa veønicæ plinæ de bucurie øi fericire.
Creøtinismul la rândul sæu nu aparﬂine în forma sa originaræ nici
uneia din aceste forme, cu toate cæ-l are în centrul credinﬂei pe Isus ca
Mântuitor. Hristos nu numai cæ ne-a mântuit, ca sæ ne meargæ bine în
aceastæ lume øi în lumea care va sæ vinæ, ci ne-a mântuit pentru Sine, sæ
avem pærtæøie cu El în dragostea Lui, astfel încât creøtinismul nu este o
religie ci o pærtæøie cu o persoanæ, cu Isus Hristos. El este Întemeietorul,
Creatorul øi Mântuitorul aceste lumi, dragostea eternæ întruchipatæ. 58
Înnoirea pæcætosului prin naøterea din nou nu este numai o experienﬂæ
personalæ minunatæ, ci øi o descoperire uimitoare a slavei lui Hristos.
Profesorului Eugen i-a fost clar cæ, prin descoperirile sale cu privire la
naøterea din nou prin Duhul Sfânt, era în contradicﬂie cu învæﬂæturile øi
dogmele bisericeøti ale ordinului sæu. El se destæinui lui Adam Weishaupt
cæ nu are permisiunea de a vorbi deschis despre aceasta în prezentærile
sale. Roma învæﬂa cæ un prunc la naøtere, prin botez, se libereazæ de
pæcatul originar, fiind descris ca o naøtere din nou. O naøtere din nou
prin Duhul Sfânt nemaifiind necesaræ, biserica luând copilul botezat
asemenea unei mame sub protecﬂia øi paza sa, atât timp cât va træi.
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Biserica a înlocuit prin aceasta lucrarea Duhului Sfânt øi susﬂinea: “În
afara bisericii nu existæ mântuire - EXTRA ECCLESIAM NULLA
SALUS!”
Pærintele Eugen øi Adam erau de aceeaøi pærere cu privire la
învæﬂæturile nebiblice ale bisericii, privitoare la naøterea din nou a
pruncilor, odatæ cu botezul lor. Pærintele Eugen îøi menﬂinu credinﬂa
nezdruncinatæ prin faptul cæ dædea mai multæ crezare Bibliei decât
învæﬂæturilor bisericeøti. Lui Adam în schimb îi fugea tot mai mult
pæmântul de sub picioare.
Nu i-a ajutat cu nimic faptul cæ pærintele Eugen prezenta mai departe.
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O SINGURÆ PUNTE ÎNTRE DUMNEZEU ØI OM
Experienﬂa naøterii din nou are în perspectivæ o treaptæ mai sus.
Isus accentueazæ cæ nu este doar ca om sau pæmântean ci, în acelaøi
timp, “este øi în Cer”
“Cel ce vine de sus este peste toate. Cel ce este de pe pæmânt,
vorbeøte despre ce este pe pæmânt. Cel ce este din Cer mærturiseøte
despre tot ceea ce a væzut øi auzit.”
“Isus le-a mai spus:‘Eu Mæ duc, øi Mæ veﬂi cæuta, øi veﬂi muri în
pæcatul vostru; acolo unde Mæ duc Eu, voi nu puteﬂi veni.’ Atunci iudeii
au zis: ‘Doar n-o avea de gând sæ se omoare, de zice: Unde Mæ duc Eu,
voi nu puteﬂi veni!’ ‘Voi sunteﬂi de jos’, le-a zis El; ‘Eu sunt de sus: voi
sunteﬂi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea
v-am spus cæ veﬂi muri în pæcatele voastre; cæci, dacæ nu credeﬂi cæ Eu
sunt, veﬂi muri în pæcatele voastre’.”59
Isus vorbeøte despre existenﬂa a douæ lumi, cea de sus øi cea de jos,
despre cer øi pæmânt. Lumea væzutæ øi cea nevæzutæ este citatæ de mai
multe ori în Biblie.60 Hristos spune cæ El træieøte în acelaøi timp øi în
lumea de jos cât øi în lumea de sus. De douæ ori accentueazæ faptul cæ El
“este peste toate” atât peste lumea nevæzutæ cât øi peste lumea væzutæ.
Acest lucru poate fi înﬂeles cel mai bine printr-o metaforæ, øi anume, în
cea de-a patra dimensiune.
Hristos este “Dumnezeul nevæzut” care a creat “væzutul øi
nevæzutul”. Aici avem una în faﬂa celeilalte, cele douæ feﬂe ale Creaﬂiunii:
cea “væzutæ” øi cea “nevæzutæ”. Amândouæ sunt realitæﬂi, nu sunt lumi
închipuite sau mistice, nu este o contradicﬂie între adevær øi fantezie, ci
douæ realitæﬂi care stau una lângæ alta. Diferenﬂa este între transcendenﬂa
øi imanenﬂa lui Dumnezeu. Transcendenﬂa este lumea nevæzutæ a lui
Dumnezeu, iar imanenﬂa este cea væzutæ. Aceasta se descoperæ prin
metafora “celei de-a patra dimensiuni”. Prin aceasta nu se face referire
la termenul “timp”, dupæ cum îl formuleazæ Albert Einstein, ci la a patra
dimensiune pur geometricæ.
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HRISTOS ØI A PATRA DIMENSIUNE
Ca un experiment simplu, sæ scriem pe o bucæﬂicæ de hârtie: “un
centimetru” iar apoi desenæm o linie potrivit acestei dimensiuni, apoi
scriem un “centimetru pætrat” øi desenæm un centimetru în înælﬂime,
apoi un pætrat corespunzætor, apoi “un centimetru cub”, un centimetru
la puterea a treia pe care-l putem desena pe hârtie doar în douæ dimensiuni
ale sale. Apoi scriem un centimetru la puterea a patra. Acest lucru nu-l
mai putem desena øi nici închipui deoarece prin aceastæ formulæ
matematicæ pæræsim lumea noastræ cu privire la lungime, læﬂime øi
înælﬂime.
Dacæ am încerca sæ reprezentæm acest corp în patru dimensiuni
într-una singuræ, ar fi ca øi când am încerca sæ reprezentæm un zar
tridimensional pe o suprafaﬂæ bidimensionalæ care are doar lungime øi
læﬂime dar nu are înælﬂime, deci cub nu are loc pe o foaie de hârtie
bidimensionalæ. Sæ ne închipuim cæ existæ doar o lume bidimensionalæ
asemenea lumii noastre, dar cu o dimensiune mai jos. Aici ar exista
numai lungime øi læﬂime, deci un fel de lume platæ. Dacæ ar exista
locuitori în aceastæ lume platæ, nu ar cunoaøte dimensiunea pe care o
numim înælﬂime. Ei nu ne-ar putea vedea în dimensiunea, necunoscutæ
lor, numitæ înælﬂime. Noi însæ am putea vedea “de sus” pe locuitorii
plaﬂi, pe toﬂi odatæ, de la o margine la alta, ba mai mult, am putea vedea
øi prin ei deoarece nu au nici o graniﬂæ “în sus”, deci sunt deschiøi. Noi
am putea ridica un obiect din lumea lor doar puﬂin în sus, øi el ar dispærea
pentru ei din existenﬂæ.
Cu alte cuvinte, o fæpturæ tridimensionalæ din lumea noastræ ar fi
perceputæ în lumea lor platæ ca o fæpturæ bidimensionalæ. Ar fi pentru ei
exact cum este de fapt. Pentru o demonstraﬂie, sæ introducem un creion
printr-o coalæ de hârtie. Pe coalæ, din creion s-ar vedea doar un cerc
deoarece alungirea în sus øi în jos în aceastæ lume platæ nu ar putea fi
væzutæ.
Sæ ne închipuim cæ noi, oamenii în lumea noastræ tridimensionalæ,
suntem priviﬂi de cei din cea de-a patra dimensiune existentæ deasupra
noastræ, la fel cum noi vedem pe locuitorii lumii plate. Locuitorii celei
de-a patra dimensiuni ne-ar putea vedea “de sus” ca øi deschiøi. Dacæ
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de exemplu am fi înghiﬂit un ac care blocheazæ stomacul, acesta ar putea
fi væzut de sus din a patra dimensiune. El ar putea fi apucat øi ridicat în
cea de-a patra dimensiune iar pentru noi ar fi nevæzut øi inexistent. Aøanumiﬂii “vindecætori de suflete” din a patra dimensiune ar putea cu
uøurinﬂæ sæ înfæptuiascæ aøa-zisele “vindecæri miraculoase”.
O fæpturæ din a patra dimensiune ar putea coborî în lumea noastræ,
dar l-am cunoaøte doar în înfæﬂiøare tridimensionalæ. Pentru noi ar fi la
fel de real în toate detaliile. Prin acest fel de a privi lucrurile am putea
înﬂelege mai bine natura lui Isus Hristos, care ne spune: “Eu vin de
sus… Eu nu sunt din lumea aceasta” (Ioan 8:23).
Cu aceastæ imagine putem înﬂelege mai bine minunile lucrærii Sale,
naøterea dintr-o fecioaræ, vindecærile øi învierea din morﬂi, mersul Sæu
pe apæ, înmulﬂirea pâinilor øi în final, moartea øi învierea Sa. Mai presus
de toate am înﬂelege natura Sa mai bine, cæ a fost pe deplin om ca øi noi
øi în acelaøi timp pe deplin Dumnezeu. “Cæci în El locuieøte trupeøte
toatæ plinætatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). El de asemenea a spus cæ
noi nu putem înﬂelege acest lucru. El a venit din lumea nevæzutæ din
Ceruri, El fiind în acelaøi timp în Ceruri (deci nu din aceastæ lume) Ioan
3:12.13. De asemenea, atât temporal cât øi istoric, stæ “deasupra” lumii
noastre: “Înainte de a fi Avraam am fost Eu” (Ioan 8:58).
Înainte ca sæ se fi næscut Avraam, cu douæ mii de ani mai înainte, Hristos
a fost deja. “Isus Hristos este acelaøi ieri øi azi øi în veci!” (Evrei 13:8).
Øi adeværul despre trinitatea lui Dumnezeu este mai uøor de înﬂeles
având acest punct de vedere. În lumea noastræ tridimensionalæ nu putem
înﬂelege în cuvinte omeneøti cæ “Fiul lui Dumnezeu” este una cu “Tatæl”
øi cu “Duhul Sfânt”. Acestea sunt trei persoane øi totuøi numai un
Dumnezeu. În imaginea celei de-a patra dimensiuni putem recunoaøte
cæ apare o persoanæ din lumea “de deasupra” unde în realitatea noastræ
este o persoanæ care se prelungeøte “în sus øi în jos” în aceastæ altæ
lume. În realitate, nu este numai o persoanæ, ci pot fi douæ sau trei
persoane în acelaøi timp, cu toate cæ noi nu putem vedea decât una
singuræ. Astfel înﬂelegem øi cuvintele pe care le-a rostit Isus:
“Cine M-a væzut pe Mine a væzut pe Tatæl” (Ioan 14:7-11. 12: 45).
“Eu øi Tatæl una suntem” (Ioan 10:30).
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La fel este øi cu “Duhul Sfânt” care “vine de la Tatæl”, dar în acelaøi
timp este øi PERSOANÆ, fiind numit Martor øi Mângâietor, având toate
atributele unei persoane (Ioan 15:26). Deci putem spune cæ atunci când
Hristos, Tatæl, øi Duhul Sfânt apar în lumea noastræ, sunt în acelaøi timp
toﬂi trei prezenﬂi în mod real, chiar dacæ întâlnim o persoanæ sau alta. Cu
gândirea noastræ omeneascæ legatæ de spaﬂiu øi timp suntem legaﬂi de
lumea tridimensionalæ, øi nu putem înﬂelege. Înﬂelepciunea noastræ se
opreøte la graniﬂa “lumii de sus”, care în Biblie este numitæ lumea
nevæzutæ.
Væzut din punct de vedere matematic, reiese un alt aspect interesant.
În exemplul nostru geometric am pornit de la dimensiunea de un
centimetru. Aceastæ linie am numit-o prima în cele trei dimensiuni. Ea
este o parte din cea de-a doua dimensiune, suprafaﬂa. Linia nu poate
exista singuræ, nu desprinsæ de o dimensiune superioaræ, ea este doar o
parte a suprafeﬂei, deoarece putem trasa o linie doar pe o suprafaﬂæ, iar
suprafaﬂa este doar o parte din cea de a treia dimensiune, pe care o
putem percepe dupæ lungime, læﬂime øi înælﬂime. Fiecare suprafaﬂæ este
întotdeauna o parte a spaﬂiului tridimensional, neputând exista
independent de aceastæ ordine superioaræ. În sfârøit ajungem la o
concluzie analogæ: øi lumea noastræ tridimensionalæ în care træim este
doar o parte, doar o funcﬂie a spaﬂiului cvadridimensional. Dacæ mergem
cu aceastæ gândire mai departe, atunci trebuie sæ spunem cæ øi spaﬂiul
cvadridimensional este la rândul sæu doar o parte, o funcﬂie a spaﬂiului
celor cinci dimensiuni øi acesta la rândul sæu doar o parte a celei de a
øasea dimensiuni øi aøa mai departe pânæ la infinit, pe care îl putem
defini printr-un semn matematic, dar pe care nu-l putem înﬂelege. Astfel,
toate dimensiunile sunt doar o parte a infinitului. Biblia numeøte acest
infinit ca fiind Dumnezeu ca persoanæ. “Cæci în El avem viaﬂa, miøcarea
øi fiinﬂa” (Fapte 17:28). Universul este deci doar o parte din Dumnezeu:
“Iatæ cæ cerurile øi cerurile cerurilor nu pot sæ Te cuprindæ”
(1Împæraﬂi 8:27). El este mai mare decât universul. “Øi toate se ﬂin prin
El” (Coloseni 1:18), existæ doar prin El. Fiecare om existæ doar prin El
øi pentru El. Sensul træirii mele este a træi pentru Dumnezeu, care mi se
aratæ prin Hristos.
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HRISTOS CA SINGUR MARE PREOT
Salvarea prin Isus Hristos este un nou act al creaﬂiunii. În trei locuri
ne este relatat în Noul Testament, cæ înainte de a deveni om, înainte de
crearea universului, El este Dumnezeul Creator.61 El întreﬂine fiecare
clipæ a vieﬂii unui om.62 Noi depindem de El asemenea unui gând de
gânditorul sæu. Fiecare dintre noi suntem un gând al Sæu. Fiecare este
un unicat, deoarece nu existæ pe acest pæmânt doi oameni la fel. De
aceea, fiecare dintre noi suntem pentru Creator atât de preﬂioøi øi de
neînlocuit. El ne iubeøte asemenea unei mame care îøi iubeøte fiul, El se
îngrijeøte de noi ca un tatæ. El este în acelaøi timp tatæ, mamæ, frate øi
prieten. Suntem legaﬂi de El, de nedespærﬂit. Pentru El nu existæ oameni
færæ Dumnezeu, ci doar oameni care susﬂin a fi færæ Dumnezeu sau care
doresc sæ fie færæ Dumnezeu. În realitate nimeni nu træieøte singur, nu
suferæ øi nu moare singur. Hristos este motivul invizibil al existenﬂei
noastre vizibile.. El ne poartæ øi ne susﬂine existenﬂa. El plânge plânsul
nostru, suferæ suferinﬂa noastræ, simte grijile noastre, împærtæøeøte
singurætatea noastræ, îngæduie moartea noastræ. El are pærtæøie cu noi la
tot ce facem, gândim sau vorbim. Tot ceea ce e fæcut greøit, toate greøelile
noastre, vinovæﬂia noastræ Îl rænesc øi Îl dor atât de tare încât, inima Sa
plinæ de supærare se frânge øi moare în aceastæ lume vizibilæ (Psalmi
69: 20-22). Dupæ ce a devenit om øi a murit pe cruce, nu rænile care au
fost provocate de soldaﬂii romani i-au frânt inima, ci pæcatele întregii
lumi, pæcatele noastre. Deoarece susﬂine viaﬂa fiecærui om, are parte de
moartea fiecærui om.
Hristos ne-a creat din dragoste, øi pentru dragostea Sa am fost
chemaﬂi la existenﬂæ. Dragostea Sa este atât de mare încât nu doreøte sæ
piardæ pe niciunul dintre noi. El se jertfeøte mai degrabæ pe El, decât sæ
ne piardæ pe noi. El ia asupra Sa întreaga noastræ vinæ øi moare în locul
nostru. Profetul Isaia vede acest lucru în viziunea sa profeticæ, cu 700
de ani înainte de crucificare:
“El suferinﬂele noastre le-a purtat, øi durerile noastre le-a luat
asupra Lui, øi noi am crezut cæ este pedepsit, lovit de Dumnezeu, øi
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smerit. Dar El era stræpuns pentru pæcatele noastre, zdrobit pentru
færædelegile noastre. Pedeapsa, care ne dæ pacea, a cæzut peste El, øi
prin rænile Lui suntem tæmæduiﬂi.” (Isaia 53:4. 5)
Astfel, Hristos stæ în faﬂa tronului de judecatæ, în faﬂa lui Dumnezeu
ca Marele nostru Preot sau ca Apærætor în faﬂa Judecætorului. Numele
nostru este strigat, iar documentele vieﬂii noastre sunt deschise.
Tribunalul øi întreg universul pot vedea viaﬂa noastræ, ca øi cum noi
înøine am sta în faﬂa lor. Pæcatele noastre sunt motivul morﬂii lui Isus.
Pæcatele noastre, care ne despart de Dumnezeu ca izvor al vieﬂii, atrag
asupra noastræ moartea.
Acum Isus pæøeøte ca Mare Preot, pentru noi. El are drept asupra
noastræ, deoarece ne-a creat, suntem proprietatea Lui. El are drept asupra
noastræ deoarece ne-a eliberat prin moartea Sa pe cruce de pæcatele
noastre. El dovedeøte curﬂii, cæ i-am mærturisit Lui, ca avocat al nostru,
toate pæcatele, øi ne-a pærut ræu de trecutul nostru. “Domnul nostru,
care a fost dat din pricina færædelegilor noastre, øi a înviat din pricinæ
cæ am fost socotiﬂi neprihæniﬂi” (Romani 4:25). El aratæ curﬂii cæ a luat
pæcatele noastre asupra Lui øi a murit pentru ele. Aceastæ transpunere a
pæcatelor noastre asupra Lui este un act de creaﬂiune.
Salvarea este o a doua creaﬂiune a lui Dumnezeu: Hristos S-a fæcut
pæcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). El nu este pæcætos, øi nu a fæcut nici
un pæcat, El Însuøi a devenit pæcat. El a luat locul pæcatului în aceastæ
lume. Nu mai exista pæcat; Hristos Însuøi era pæcatul. Din dragoste faﬂæ
de noi, oamenii pierduﬂi, S-a fæcut pæcat, pæcatul întregii lumi. Prin
moartea Lui a murit øi pæcatul odatæ cu El. Pæcatul nu a mai existat.
Moartea Sa este o jertfæ a dragostei Sale faﬂæ de noi. Învierea Sa
este un nou act al creaﬂiunii, luând moartea øi dæruindu-ne viaﬂa veønicæ
aøa dupæ cum øi El este veønic. Aceasta este salvarea personalæ.
Tribunalul øi întregul univers observæ cæ, în ciuda iertærii vinei noastre,
am comis greøeli øi pæcate.
Acum este momentul ca Hristos, Marele nostru Preot sæ stea în locul
nostru pentru noi. “…voi mærturisi numele lui înaintea Tatælui Meu øi
înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:5).
Dupæ salvarea personalæ care priveøte relaﬂia noastræ cu Isus, urmeazæ
salvarea publicæ în faﬂa lui Dumnezeu øi a tribunalului sæu. El recunoaøte
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cæ toate pæcatele noastre care sunt scrise în cærﬂi, øi pe care le-am sævârøit
ca urmaøi ai Sæi, sunt iertate de El, deoarece le-am recunoscut øi ne-a
pærut ræu de ele. De aceea jertfa Sa este valabilæ øi pentru aceste pæcate.
El ne-a iertat aceastæ vinovæﬂie. Aceasta este puterea Sa creatoare, puterea
dragostei Sale faﬂæ de noi, care, ca al doilea act al creaﬂiunii, øterge
pæcatele noastre, ca øi cum nu ar fi existat niciodatæ. Marele nostru Preot
a dus cazul nostru în faﬂa tribunalului spre victorie, noi suntem liberi.
Cærﬂile sunt închise. Dreptatea øi iubirea lui Dumnezeu sunt legate de
dragostea lui Hristos faﬂæ de noi. Acum aparﬂinem Lui pentru veønicie.
Adam a ascultat cu atenﬂie cuvintele prietenului sæu franciscan. Cu
toate cæ nu putea aproba øi înﬂelege totul, imediat i-a fost clar cæ pærintele
Eugen se îndepærta øi mai mult de învæﬂæturile bisericii. Hristos este
aproape necunoscut ca Mare Preot în bisericæ, deoarece serviciul preoﬂesc
al messei se aflæ în centrul vieﬂii øi învæﬂæturii bisericeøti. Cine se
adreseazæ direct lui Hristos pentru iertarea pæcatelor, se desparte de
intermedierea preoﬂeascæ romanæ, prin împærtæøanie øi spovedanie.
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CEL MAI MARE EVENIMENT ÎN VIAﬁA UNUI OM
Încæ un adevær biblic a dorit pærintele Eugen sæ-i transmitæ prietenului
sæu Adam. El îi explicæ împæcarea. Aceasta este reinstaurarea dreptului
de a fi copil al lui Dumnezeu. Acest lucru are loc printr-o sentinﬂæ publicæ
în faﬂa îngerilor øi a locuitorilor întregului univers. Pentru mulﬂi creøtini
este stræin acest termen de adopﬂie de drept, al salværii publice într-un
tribunal de reabilitare, cu toate cæ aceasta a fost prezentatæ în Vechiul
Testament de mii de ani prin Sfânta, iar Isus a vorbit de 20 de ori despre
acest lucru.
De douæzeci de ori a arætat Hristos cæ doreøte sæ mântuiascæ pe fiecare
om. Dacæ vreunul se depærteazæ de El øi vrea sæ meargæ pe cæile sale,
nu-l va obliga. Fiecare mântuit face greøeli øi pæcate în viaﬂa sa. Dacæ
nu le lasæ la o parte, prin puterea lui Hristos, poate distruge salvarea sa.
Într-un tribunal de revizuire se va observa dacæ mântuitul a ræmas fidel
pânæ la capæt, sau dacæ pæcatele sale îl despart din nou de Dumnezeu.
Cercetarea vieﬂii sale pânæ la sfârøitul ei va decide asupra acestui lucru.
Despre aceastæ judecatæ de cercetare Hristos ne învaﬂæ în urmætoarele
pasaje din Biblie (citeøte anexa 1).
Sfânta, ca loc al împæcærii în Vechiul Testament, are douæ despærﬂituri
øi douæ metode de împæcare, una personalæ øi alta publicæ. Pæcætosul,
personal, trebuia sæ aducæ o jertfæ în curtea templului øi sæ-øi recunoascæ
pæcatele în faﬂa preotului, transferând pæcatele asupra animalului care
trebuia sæ moaræ în locul lui. Preotul lua o parte din sânge øi-l ducea în
Sfânta, prin care aræta cæ sângele, ca susﬂinætor al vieﬂii, a fost værsat, øi
a avut loc moartea, adicæ despærﬂirea de Dumnezeu. Apoi preotul fæcea
cunoscut pæcætosului, în Numele lui Dumnezeu, iertarea pæcatelor sale.
Aceasta era salvarea personalæ, împæcarea personalæ.
Odatæ cu marea zi a ispæøirii, YOM KIPPUR, care de asemenea era
øi ziua judecæﬂii øi care avea loc o datæ pe an, se vorbea de salvarea
publicæ a pæcætosului, øi de reabilitarea sa. Lucrarea aceasta o efectua
doar marele preot. Cu sângele unei jertfe, care trebuia sæ moaræ pentru
pæcatele întregului popor, pæøea în Sfânta Sfintelor unde nici un preot
nu avea voie sæ intre, în afaræ de el. În aceastæ zi prezenﬂa lui Dumnezeu
era vizibilæ printr-un nor de luminæ. Poporul era îngenuncheat în jurul
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templului. Marele preot se ruga pentru iertarea pæcatelor întregului popor
prin Isus Hristos Însuøi. Apoi anunﬂa achitarea prin harul lui Hristos.
Acelaøi procedeu se efectueazæ la judecata divinæ, în faﬂa tronului
lui Dumnezeu. Hristos stæ la dreapta Tatælui, øi oferæ fiecærui pæcætos
care se adreseazæ Lui în rugæ, iertarea personalæ a tuturor pæcatelor.
Apoi, Biblia relateazæ despre lucrarea lui Hristos, în templul din ceruri,
prin restabilirea apartenenﬂei, ca øi copii ai lui Dumnezeu, în faﬂa îngerilor
øi a locuitorilor cerului, ca o reabilitare a pæcætosului
Daniel øi Ioan au væzut cæ tronul lui Dumnezeu nu se mai afla în
sfânta în ceruri, ca înainte63, acolo unde se afla sfeønicul cu cele øapte
braﬂe øi altarul tæmâierii, unde Isus stætea la dreapta Tatælui. Tronul a
fost “aøezat”, øi Tatæl S-a aøezat. Se vedea chivotul care se afla în Sfânta
Sfintelor, iar judecata a început în cea de-a doua parte a templului la
tronul lui Dumnezeu.64 Apoi se ﬂine judecata potrivit celor zece porunci,
aflate în chivot, ca semn al dreptæﬂii. Aici are loc salvarea publicæ prin
Marele nostru Preot, Isus Hristos, care nu mai stæ pe tron lângæ Tatæl, ci
apare în faﬂa tronului de judecatæ al lui Dumnezeu, în calitate de Apærætor
al nostru. Ce se întâmplæ cu urmaøul lui Hristos care nu øi-a recunoscut
toatæ vinovæﬂia în faﬂa Avocatului sæu, ci a ﬂinut-o ascunsæ,
nemærturisind-o øi nepæræsind-o?
Isus Hristos este îngrijorat de fiecare urmaø al Sæu, încât a avertizat
de 20 de ori, sæ nu ne jucæm cu pæcatul, astfel nu va putea sæ efectueze
salvarea publicæ, la judecatæ, în faﬂa lui Dumnezeu øi a îngerilor sæi. La
aceastæ judecatæ din Cer, Isus este singura noastræ salvare. De aceea
strigæ øi solul care zboaræ prin mijlocul cerului cætre toﬂi oamenii øi
toate popoarele: “Temeﬂi-væ de Dumnezeu, øi daﬂi-I slavæ, cæci a venit
ceasul judecæﬂii Lui; øi închinaﬂi-væ Celui ce a fæcut cerul øi pæmântul,
marea øi izvoarele apelor!” Apocalipsa 14:7. Pærintele Eugen nici nu
bænuia cæ aceleaøi gânduri au fost publicate într-o carte, de un coleg al
sæu din ordinul iezuit. Este vorba de pærintele iezuit Lacunza, care dupæ
interzicerea ordinului iezuit în America de Sud, a plecat în Italia. Aici a
descoperit, pe baza studiilor efectuate asupra profeﬂiei lui Daniel,
adeværul cu privire la judecata lui Dumnezeu. El a fæcut asocierea cu
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venirea lui Hristos la Judecata de apoi øi a calculat pe baza textului din
Daniel 8:14 timpul pentru a doua venire a lui Hristos, în anul 1843
d.Hr. Nu a îndræznit sæ publice cartea sub numele sæu, astfel cæ a apærut
sub pseudonimul Ben Ezra. O dovadæ a slavei lui Hristos a ræmas ascunsæ
pærintelui Eugen øi pærintelui Lacunza. Era puterea slavei prin lucrarea
de evanghelizare creøtinæ.
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PUTEREA MISIUNII CREØTINE
Hristos S-a rugat Tatælui pentru urmaøii Sæi: “Cum M-ai trimes Tu
pe Mine în lume, aøa i-am trimes øi Eu pe ei în lume. Øi Eu însumi Mæ
sfinﬂesc pentru ei, ca øi ei sæ fie sfinﬂiﬂi prin adevær. Øi mæ rog nu numai
pentru ei, ci øi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mæ rog
ca toﬂi sæ fie una, cum Tu, Tatæ, eøti în Mine, øi Eu în Tine; ca, øi ei sæ
fie una în noi, pentru ca lumea sæ creadæ cæ Tu M-ai trimes. Eu le-am
dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17:18-22).
Aceastæ trimitere prin Isus Hristos se gæseøte în latinæ sub numele
de mission. Este identicæ cu trimiterea lui Hristos în lume. Misiunea
este începutul, centrul øi ﬂinta creøtinismului. Prin aceasta se aratæ slava
øi adeværul lui Hristos.
Imediat ce primii creøtini au experimentat naøterea din nou a salværii,
sunt împinøi sæ aducæ semenilor lor aceastæ veste a victoriei dragostei
lui Hristos. În Ierusalim, cu ocazia Cincizecimii, au acceptat Evanghelia
trei mii de oameni, øi au fost botezaﬂi. Cu ocazia celei de a doua predici
s-au decis cinci mii pentru Hristos. Imediat au plecat soli în întreaga
lume de atunci, øi predicau Evanghelia la toate popoarele. Peste tot au
luat fiinﬂæ biserici creøtine øi centre ale misiunii.
Curând, Imperiul Roman a devenit un duøman puternic al creøtinilor.
Motivul era cultul regesc roman. Împæratul roman era venerat ca un
zeu, deoarece era socotit fiul zeului soare. În acelaøi timp era øi
conducætorul statului, astfel încât statul øi religia erau una. Cine nu-l
recunoøtea pe împærat ca zeu devenea un duøman al ﬂærii, un impostor,
un terorist. Deoarece creøtinii credeau doar în Hristos ca fiind Fiu al lui
Dumnezeu, nu puteau recunoaøte pe împærat ca fiu al lui Dumnezeu.
Astfel romanii priveau credinﬂa creøtinæ ca pe o trædare faﬂæ de stat øi
împærat.
Romanii credeau cæ statul lor va dæinui veønic, “Roma aeterna –
Romæ ræmâi veønicæ”, aceasta era afirmaﬂia lor politicæ. Creøtinii credeau
în iminenta revenire a lui Hristos la sfârøitul lumii, øi la instaurarea
Împæræﬂiei lui Dumnezeu, care va înlocui oricare altæ împæræﬂie lumeascæ,
inclusiv pe cea romanæ. Cu aceastæ credinﬂæ erau duømani politici direcﬂi
ai statului, fiind persecutaﬂi sângeros pe întregul teritoriu al imperiului
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iar în urmætoarele secole mii au fost crucificaﬂi ca martiri. Cu toate
acestea, numærul lor a crescut øi credinﬂa lor era mai puternicæ decât
moartea. Ei øtiau cæ vor învia din morﬂi øi vor træi veønic în Împæræﬂia
lui Dumnezeu, asemenea învierii lui Hristos. Istoria relateazæ cæ adesea
cælæii deveneau creøtini dupæ ce experimentau puterea credinﬂei de a
trece peste moarte. Pe vremea aceea se auzeau cuvintele “sângele
martirilor este sæmânﬂa bisericii”. Împæræﬂiile s-au præbuøit iar Evanghelia
s-a ræspândit între toate popoarele.
Cu mai mult de o sutæ de ani înainte de cæderea Romei, împæratul a
ridicat creøtinismul din groapa persecuﬂiei øi l-a fæcut religie de stat
deoarece au recunoscut cæ, creøtinismul este mai puternic decât cultul
soarelui. Aceastæ nouæ bisericæ-stat creøtinæ a divizat creøtinætatea,
deoarece mulﬂi nu doreau sæ-l recunoascæ pe rege øi pe urmaøii lui ca
dumnezeu, ci numai pe Hristos Însuøi. Acest lucru, biserica-stat nu l-a
putut îngædui, øi a început sæ persecute pe creøtinii credincioøi la fel ca
øi împæraﬂii romani de mai înainte. Milioane au ajuns în camerele de
torturæ, pe rugul inchiziﬂiei unde au murit, dar credinﬂa era mai mare
decât moartea. Hristos a prezis cæderea bisericii-stat de la Evanghelie,
prin intermediul profeﬂiilor, dupæ cum vom vedea mai târziu în aceastæ
carte.
Odatæ cu Reformaﬂiunea au încetat øi persecuﬂiile în multe ﬂæri, iar
în altele s-au accentuat øi mai tare prin contrareformæ. Reformaﬂiunea a
fost sprijinitæ de unele ﬂæri, astfel încât, credinﬂa a devenit motivul
ræzboaielor sângeroase, ræzboaie religioase øi ræzboaie civile. Elucidarea
acestor lucruri a pus capæt acestor nelegiuiri, iar creøtinii au început sæ
ducæ Evanghelia lui Hristos în toatæ lumea. Era misiunii a început. Au
luat fiinﬂæ multe societæﬂi misionare:
1706 - Misiunea danezæ înfiinﬂatæ de August Hermann Franke
1732 - Herrenhuter Brüdergemeinde de Contele de Zinzendorf
1793 - Societatea misionaræ baptistæ înfiinﬂatæ de William Carey
1795 - Societatea misionaræ din Londra
1799 - Societatea misionaræ bisericeascæ din Londra
1815 - Misiunea din Basel
1824 - Misiunea din Berlin
1836 - Misiunea din Leipzig
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1841 - Misunea din Neuendettelhausen
1849 - Misiunea din Hermannsburg
1863 - Centrul misionar al adventiøtilor de ziua a øaptea
1877 - Shanghai: Conferinﬂæ cu 473 de misionari din 20 de misiuni
1888 - Londra: Conferiﬂæ unde au participat 1576 de misionari din
140 de misiuni
1900 - New York: Conferinﬂæ la care au participat 1666 de misionari
din 400 de misiuni
1900 - New York: Conferinﬂa misiunilor studenﬂeøti la care au
participat 5000 de voluntari dintre care 1550 serveau ca
misionari în stræinætate.
1910 - Edinburg – Conferinﬂæ misionaræ internaﬂionalæ unde s-au
unit toate societæﬂile misionare pentru înfiinﬂarea unui
consiliu mondial al misiunii.
Istoria misionaræ relateazæ în aceastæ perioadæ de douæ sute de ani,
mari minuni în ﬂærile misiunilor unde slava øi puterea lui Dumnezeu
este vizibilæ. Din canibali au devenit urmaøi blânzi ai lui Isus Hristos,
din impostori øi criminali au devenit oameni cinstiﬂi, din prostituate øi
homosexuali au devenit persoane cu o moralæ ridicatæ, din oameni
antisociali øi leneøi au devenit muncitori harnici, din atei øi teroriøti au
devenit creøtini credincioøi øi iubitori. Oamenii îndoielnici øi cu o credinﬂæ
slabæ øi-au întærit credinﬂa în Mântuitorul lor. Triburi întregi øi adesea
întregii locuitori ai unei insule s-au întors la Hristos. Aceste minuni ale
misiunii alcætuiesc multe volume de relatæri autentice.
De la Conferinﬂa din Edinburg, puterea misiunii s-a diluat prin
teologia liberalæ, îndreptatæ spre evanghelia socialæ, o interpretare
istorico-criticæ a Bibliei, a individualismului în locul Evangheliei
creøtine, influenﬂe politice øi ecumenice, cât øi printr-o teologie a
nesiguranﬂei aøezând Evanghelia pe acelaøi nivel cu religiile necreøtine
cu ocazia dialogurilor interreligioase.
Între misiunile evanghelice ræmase, este øi misiunea adventæ,
societatea misionaræ cu cea mai rapidæ creøtere. Are 12 milioane de
membri, 5.600 de øcoli øi universitæﬂi, peste 500 de spitale øi sanatorii,
57 de case de edituræ în 205 ﬂæri ale pæmântului øi în 748 de limbi având
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2.148 de transmisiuni radio sæptæmânale øi 1.815 transmisiuni televizate.
Agenﬂia Adventistæ pentru Dezvoltare øi Refacere (ADRA), este de
asemenea activæ la nivel mondial.
Zilele Cincizecimii din Ierusalim par a se repeta prin aceste societæﬂi
misionare. Atunci au fost botezaﬂi într-o singuræ zi trei mii de oameni.
Astæzi, în fiecare zi a anului, sunt botezaﬂi, prin botezul la maturitate, în
cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Øaptea, trei mii de oameni. În
fiecare minut sunt doi noi adventiøti pe pæmânt iar la fiecare patru ore ia
fiinﬂæ o nouæ bisericæ, dupæ cum relateazæ un ziar evanghelic. Adventiøtii
atribuie aceastæ creøtere rapidæ doar dragostei lui Hristos, de care sunt
mânaﬂi sæ propovæduiascæ Evanghelia, prin vorbe øi fapte.
Creøterea misiunii advente este de 6% anual iar populaﬂia globului creøte
doar cu 1,9%. Dacæ se menﬂine aceastæ creøtere rapidæ, în anul 2080 pæmântul
va avea zece miliarde de oameni din care jumætate vor fi adventiøti. Autorul
a fost misionar în Africa, India øi în alte ﬂæri, øi poate da mærturie personalæ
despre slava lui Hristos øi puterea acestei misiuni.
Adam Weishaupt nu a mai træit slava lui Hristos în misiune. El a
cunoscut doar lucrarea misionaræ a iezuiﬂilor øi efectele ei negative. El a
oscilat o perioadæ de câteva luni între ceea ce i-a spus pærintele Eugen
cu privire la puterea Bibliei, ca øi Cuvânt al lui Dumnezeu, øi dezamægirile
sale cu privire la greøelile bisericii. El ar fi putut cu siguranﬂæ sæ iasæ
învingætor în aceastæ luptæ aprigæ care se dædea în interiorul lui, dacæ
rezistenﬂa puterilor oculte, cu care s-a ocupat, nu ar fi fost aøa de puternicæ.
Este o experienﬂæ generalæ, cæ implicarea în ocultism leagæ mintea øi
gândurile încât solia dragostei lui Hristos nu mai are loc. Se vorbeøte despre
un blestem sub care este omul.
Adam Weishaupt credea cæ ceea ce s-a întâmplat nu se va schimba.
Marile evenimente ale istoriei lumii ræmân adeværuri, chiar dacæ unele
detalii sunt colorate øi prezentate tendenﬂios de cætre scriitorii istoriei.
Într-un conflict, învingætorul øi învinsul descriu træirile lor deseori într-un
mod contradictoriu. Observatorii neutri încearcæ sæ evite astfel de
tendinﬂe. Adam a avut acces la diferite izvoare istorice în marea bibliotecæ
de la München, dar nu i-au ræmas ascunse nici descrierile istoriei din
punct de vedere al profeﬂiei biblice. Din concluziile sale de atunci putem
ajunge pânæ în prezent.
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ÎMPÆRÆﬁIA OMENEASCÆ A LUI DUMNEZEU
Primii creøtini au aøteptat în zadar revenirea lui Hristos întreaga lor
viaﬂæ. De-a lungul persecuﬂiilor sângeroase conduse de puterea statalæ
romanæ în primii trei sute de ani de la Hristos, creøtinii au sperat cæ
Hristos va veni în curând øi va pune capæt tuturor suferinﬂelor, dupæ
cum a promis. Ei cunoøteau profeﬂiile biblice ale profetului Daniel cu
privire la soarta Imperiului Roman øi priveau cu atenﬂie cæderea lui.
Cu aproape øase sute de ani înainte de Hristos, Dumnezeu i-a arætat
lui Daniel, care la vremea aceea era ministru de stat la curtea împæratului
Babilonului, împæræﬂiile care aveau sæ vinæ, pânæ la sfârøitul lumii. Prin
simbolul unor animale, Daniel a prevæzut ridicarea øi cæderea
Babilonului, Medo-Persiei, Greciei øi Romei (Daniel 7). În aproape o
mie de ani de istorie am væzut împlinirea exactæ a profeﬂiei dumnezeieøti.
De-a lungul a trei sute de ani, Imperiul Roman a încercat sæ distrugæ
creøtinismul. Acum creøtinii aøteptau sfârøitul Romei prin a doua venire
a lui Hristos. Totuøi, între timp a intervenit ceva, ceea ce øi profetul
Daniel a væzut mai dinainte. Roma s-a transformat. Istoria ne aratæ
detaliile acestei transformæri. Aceastæ transformare a început cu
împæratul Constantin.
Constantinus Chlorus a fost numit de cætre împæratul Diocleﬂian
împreunæ cu Maximianus, un prieten de arme al împæratului, ca øi
coregent, deci ca Cezar. Timp de zece ani împæratul a încercat sæ
stârpeascæ creøtinii din împæræﬂia sa prin persecutarea lor. El a primit
administrarea Galiei, Franﬂa de astæzi, a Britaniei øi a Spaniei în timp ce
coregentul sæu a primit spre administrare Italia øi Africa.
Patrusprezece ani mai târziu Constantius Chlorus a decedat în
Britania, iar funcﬂia a fost preluatæ de fiul sæu, Constantin, care a domnit
ca un renumit conducætor de oøti în ﬂærile care erau administrate de tatæl
sæu. Roma l-a numit pe pretorianul Maxentius, fiul lui Maximianus, ca
Augustus, contra rege. Acest fapt a generat între cei doi împæraﬂi un
ræzboi.
Constantin, a înaintat cu armata sa împotriva Romei care era ocupatæ
de Maxentius øi care avea o armatæ mult mai numeroasæ. “El a venit cu
scopul sæ devinæ singurul împærat. Nu øi-a acordat prea multe øanse
76

deoarece rivalul sæu, Maxentius, era în avantaj. Puterile sale erau mai
mari øi mai proaspete. El trebuia doar sæ ræmânæ în spatele zidurilor
romane øi era imbatabil. Constantin a mærøæluit mai departe deoarece
nu avea altæ alegere. El trebuia sæ lupte pânæ la capæt.”65
Într-o noapte a avut un vis. A væzut soarele sub o cruce øi a auzit o
voce: IN HOC SIGNO VINCES – cu acest semn vei învinge.
El era un închinætor evlavios al dumnezeului soare, SOL INVICTUS
– soarele invincibil. Mama lui, Elena, i-a povestit despre Hristos care a
murit pe cruce øi a înviat din morﬂi. Acum a væzut unite soarele øi crucea.
El trebuia sæ slujeascæ ambelor religii øi acest lucru l-a fæcut toatæ viaﬂa
sa.
El a ordonat ofiﬂerilor sæi sæ picteze pe steagurile øi scuturile lor
cercul soarelui, deasupra grinzii orizontale a crucii, în locul vulturului
roman. Acest Hristos, s-a gândit el, a înviat din morﬂi. A folosit acest
lucru ca pe un truc care l-ar putea avantaja într-o confruntare cu
Maxentius, dupæ cum a spus. În timpul marøului, iscoadele l-au informat
cæ Maxentius a pæræsit Roma øi s-a îndreptat mærøæluind nouæ mile la
nord de Roma în SAXA RUBA. Atunci a øtiut cæ mai avea o øansæ.
Acolo drumul s-a transformat într-o cærare între douæ dealuri. El a
conceput planuri pentru a tæia drumul de întoarcere a lui Maxentius. În
acea searæ s-a rugat fierbinte soarelui pronunﬂând numele noului sæu
zeu.
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TRANSFORMAREA ÎN BISERICÆ
“Dimineaﬂa urmætoare, 27 octombrie 312, împæratul Constantin
aøteptæ ræsæritul soarelui pentru a fi sigur cæ Isus era cu el, apoi porunci
atacul. Duømanul fu încercuit la podul Milvius. Maxentius s-a panicat
øi a încercat sæ scape aruncându-se în Tibru dar armura l-a tras la fund
øi a murit asemenea multor soldaﬂi de-ai sæi. Constantin intræ triumfætor
în Roma – un nou rege, protejat de o zeitate mai mult.”66
“De la începutul secolului al treilea, Imperiul Roman era, din punct
de vedere economic, în declin iar reformele statale fæcute sub domnia
lui Diocleﬂian øi Constantin nu au putut sæ opreascæ acest declin, ci mai
degrabæ l-au accelerat. Populaﬂia a scæzut atât ca numær cât øi ca putere.
De mult timp Roma nu mai putea înregimenta romani în legiunile sale
iar barbarii pæzeau graniﬂele imperiului. Oraøele s-au micøorat, comerﬂul
s-a împotmolit, iar agricultura a regresat. Cel mai ræu era faptul cæ nivelul
de trai era tot mai diferenﬂiat iar diferenﬂa între bogaﬂi øi særaci era tot
mai mare. Micii proprietari de pæmânturi, din care mai existau mulﬂi în
perioada înfloritoare a împæræﬂiei, nu se mai puteau menﬂine øi erau
obligaﬂi sæ devinæ dependenﬂi de cei mari, deoarece nu-i mai proteja
nimeni împotriva violenﬂei. Astfel, pæmânturile au intrat pe mâna a tot
mai puﬂini oameni, iar nivelul de trai era dependent de împærﬂirea
pæmântului. Majoritatea au ajuns cerøetori, în timp ce în câteva mâini
au intrat averi colosale. Statul nu fæcea nimic pentru a-i ajuta, nu-øi mai
proteja supuøii, ci doar îi chinuia. Nevoile financiare tot mai ridicate au
condus la un sistem de impozitare øi colectare tot mai drastic, nemaiavând
egal în întreaga istorie. Cei mai mari au gæsit mijloace øi metode de a se
sustrage øi astfel împinseseræ povara asupra micilor cetæﬂeni øi ﬂæranilor.
ﬁæranii au pæræsit în masæ pæmânturile lor deoarece aveau de plætit atâtea
impozite încât nu mai erau în stare sæ le achite. Suprafeﬂe imense de
teren, odatæ roditor, acum erau pustii, deoarece nimeni nu dorea sæ le
cultive. În Italia øi Galia ﬂæranii s-au unit în bande de hoﬂi care adesea se
transformau în mici oøti. În oraøe, funcﬂia onorificæ DEKURION, de
administrare a oraøului, a devenit o povaræ tot mai apæsætoare astfel
încât a devenit obligatoriu ca aceastæ funcﬂie sæ fie transmisæ din tatæ în
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fiu. S-a întâmplat chiar ca pedeapsa datæ de judecætor unui condamnat
sæ fie aceea de a devini dekurion.
Statul a devenit din ce în ce mai mult o instituﬂie a forﬂei. O birocraﬂie
artificial aranjatæ dominæ. Autoadministrarea renumitæ de altæ datæ s-a
supus regimentului de funcﬂionari, øi a încetat cu totul sæ mai existe sau
era doar o nælucæ. Statul se implica în toate øi reglementa pânæ øi cele
mai mici lucruri.”67
Într-o împæræﬂie decadentæ øi putredæ, împæratul Constantin a væzut
în creøtini øi în valorile morale ridicate “sarea de conservare”. El le-a
dat drepturi cetæﬂeneøti depline øi a emis aøa-numitul edict al toleranﬂei
de la Milano unde spuse:
“Noi suntem de mult de pærere cæ libertatea de credinﬂæ nu trebuie
interzisæ, ba mai mult trebuie garantatæ libertatea gândirii øi a dorinﬂelor
fiecæruia, astfel încât sæ fie în stare, sæ priveascæ lucrurile spirituale
dupæ cum doreøte el. De aceea am dat ordin ca fiecærui om sæ-i fie permis
sæ aibæ credinﬂa sa øi sæ o practice dupæ cum doreøte”.
Aceastæ libertate a credinﬂei øi conøtiinﬂei a fost mai târziu, din pæcate,
suprimatæ de Roma creøtinæ, numind-o dæunætoare, nebunæ, ateistæ øi
blestematæ. Cel mai mult a evidenﬂiat acest lucru Pius al IX-lea.
Prin acest edict dat de Constantin, biserica a fost ridicatæ din
catacombe øi adusæ în curtea împæræteascæ. Din secta desconsideratæ a
creøtinilor, cu învæﬂæturile ei antistatale, a devenit o religie de stat, fiind
recunoscutæ a fi egalæ cu, cultul regal al soarelui. Ca sectæ persecutatæ,
creøtinii s-au dovedit a fi invincibili: “sângele martirilor a fost sæmânﬂa
bisericii”. Cu cât mai mulﬂi creøtini erau masacraﬂi cu atât mai mulﬂi
romani deveneau creøtini. Acum împæratul a învins biserica øi a preluat-o
sub puterea sa, trægând-o în braﬂele sale iubitoare. Acum biserica trebuia
sæ-l serveascæ øi sæ facæ ce spunea el. Luase fiinﬂæ o cæsætorie nelegitimæ
între stat øi bisericæ, o relaﬂie de dragoste, pe care pærinﬂii bisericeøti o
væd ca øi o împlinire a textului din Apocalipsa 17 unde este evidenﬂiat
adulterul øi curvia creøtinismului. Apæruse într-adevær biserica aceea
care stætea cælare pe fiaræ, purtatæ de Imperiul Roman.

67

G. Uhlhorn, Ræzboaie øi victorii ale Creøtinismului Stuttgart 1898 pag 16. 17

79

DEZVOLTAREA GREØITÆ A BISERICII A FOST
PREZISÆ
Împæratul nu a devenit nici creøtin øi nici nu s-a lepædat de titlul sæu
PONTIFEX MAXIMUS, ca mare preot al cultului soarelui, al
dumnezeului MYTHRAS. Acest titlu a fost preluat mai târziu de
episcopii romani. Constantin a transformat unele temple pægâne în
biserici creøtine øi a construit creøtinilor biserici minunate dar, în acelaøi
timp, a construit øi temple pægâne impunætoare în noul sæu oraø
Constantinopol.
Pe monedele sale regale era gravat chipul lui, ca fiul lui Dumnezeu,
SOL INVICTUS, soarele invincibil. O astfel de monedæ cu aceastæ
inscripﬂie deﬂine øi autorul acestor rânduri.
Constantin dorea sæ lege creøtinismul de cultul soarelui. Astfel, la
data de 7 martie 321, a decretat prima lege duminicalæ, poruncind tuturor
locuitorilor împæræﬂiei sæ serbeze øi sæ sfinﬂeascæ ziua întâi a sæptæmânii
ca “venerabila zi a soarelui”.
“Când Constantin øi ‘preaiubiﬂii lui fraﬂi’ øi-au dat numele de
‘episcopi ai episcopilor’ (ceea ce papii au preluat mai târziu) nu erau
creøtini, nici mæcar catehizaﬂi. Dar nimeni nu a ajuns nici mæcar în
apropierea staturii øi autoritæﬂii sale. Însuøi episcopul Romei, care secole
mai târziu se numea papæ, în comparaﬂie cu el, era lipsit de importanﬂæ.
Din punct de vedere legal, era un vasal al împæratului, iar din punct de
vedere duhovnicesc, în comparaﬂie cu Constantin, era un episcop de
clasa a doua...”
Dupæ cum accentueazæ Burckhardt în cartea sa Epoca lui Constantin
titlul regal “episcop ecumenic” nu era doar vorbærie goalæ, deoarece
biserica nu avea pe nimeni altcineva. Nu papa, ci el, asemenea lui Carol
cel Mare, era capul bisericii øi izvorul unitæﬂii. La picioarele lui, episcopul
Romei trebuia sæ cadæ øi sæ promitæ supunere. Toﬂi episcopii erau de aceeaøi
pærere, cæ el este oracolul inspirat al înﬂelepciunii bisericeøti apostolice.
(Øi aceastæ poziﬂie a fost preluatæ mai târziu de papi în învæﬂætura cu
privire la infailibilitate – o remarcæ a autorului).
Împæratul era o persoanæ sfântæ PONTIFEX MAXIMUS – un alt
titlu pe care papii l-au preluat mai târziu… Un episcop al vremurilor
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noastre afirmæ: “Biserica era o parte a statului. Biserica a fost introdusæ
în imperiu, nu imperiul în bisericæ. De aceea, Constantin dicta, øi nu
episcopii, timpul øi locul ﬂinerii sinoadelor bisericeøti øi chiar rezultatul
alegerilor. Færæ aprobarea lui nu puteau intra în vigoare. El singur era
legiuitorul imperiului. Este un paradox al istoriei cæ, un pægân,
Constantin, a fost inventatorul unui consiliu al tuturor bisericilor…”
“Constantin a chemat laolaltæ pentru prima datæ consiliul tuturor
bisericilor în anul 325 la Nicea, care înseamnæ ‘victorie’. A fost probabil
cea mai importantæ întrunire creøtinæ a istoriei… În Nicea s-au adunat
pærinﬂii întemeietori ai consiliilor, 300 de episcopi, iar cheltuielile de
transport au fost suportate de cætre Constantin. Pânæ la o jumætate de
duzinæ au venit din est. Silvestru, episcopul Romei nu a fost prezent…
un împærat pægân avea totul sub control. Toate acestea au avut loc în
marea salæ a palatului. Potrivit istoricului Eusebius, el era înalt øi subﬂire,
plin de graﬂie øi maiestos. Pentru a face simﬂitæ prezenﬂa sa, a deschis
consiliul ‘plin de purpuræ, aur øi pietre preﬂioase’”. 68
Era un politician tare ca piatra, îngâmfat øi avid de putere, færæ
conøtiinﬂæ øi scrupule. Fusese de douæ ori cæsætorit. Pe fiul sæu, Crispus,
din prima cæsætorie, l-a ucis în anul 326. Pe cea de-a doua sa soﬂie a
înecat-o în cadæ. Øi-a ucis nepotul de unsprezece ani øi cumnatul, cu
toate cæ-i fæcuse un juræmânt prin care îi asigurase o conducere liberæ.
Biserica se conformæ lui færæ a fi deranjatæ de crimele sale. Politica
bisericeascæ luæ locul prioritæﬂilor Evangheliei. Religia nu era importantæ,
doar biserica singuræ era importantæ. Rezultatul a fost, dupæ cum spune
Burckhardt, o “bisericæ ce a decæzut rapid.” Preﬂul pentru ‘convertirea’
lui Constantin la creøtinism a fost pierderea nevinovæﬂiei. 69
Prin expresia ‘pierderea nevinovæﬂiei’, Isus a descris în cartea
Apocalipsei biserica decæzutæ, care, ca øi o femeie care nu este fidelæ
bærbatului ei, curveøte cu împæraﬂii pæmântului. Isus descrie biserica Sa
decæzutæ ca pe cea care cælæreøte pe fiaræ, ca øi curva împæratului.
CEZAROPAPISMUL, este termenul potrivit pentru aceastæ stare a
bisericii, unde împæratul, cezarul, era în acelaøi timp papæ al bisericii.
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Într-adevær, împæratul a fost conducætor peste biserica ridicatæ la rang
de religie de stat, timp de douæ sute de ani. Dupæ aceea, a preluat aceastæ
funcﬂie episcopul de Roma, care a devenit papæ, împærat, PONTIFEX
MAXIMUS, locﬂiitorul lui Dumnezeu pe pæmânt, episcopul episcopilor
plin de putere øi cinste încât se asemæna împæratului roman. Din imperiu
roman a devenit Roma papalæ. Exact acest lucru a fost profetizat de
Hristos, ca avertizare øi mângâiere pentru ræmæøiﬂa urmaøilor Sæi. Au
fost uciøi mii øi milioane prin inchiziﬂie øi poliﬂie bisericeascæ la fel
ca øi pe vremea împæratului, când Constantin încæ nu era convertit.
Bolnav, pe patul de moarte, el a fost adus la VILLA ACHYRONIA
lângæ Nicomidia. Acolo a fost botezat nu de un papæ, nici mæcar de
un episcop sau preot catolic, ci de un episcop eretic, arian, pe nume
Eusebiu. El a murit în ultima zi a rusaliilor, în anul 337.”70
Astæzi, urmærile “comportamentului extraconjugal” al bisericii
cu împæratul sunt vehement combætute de mulﬂi, dar aproape nu se
spune nimic despre cauza domniei împæraﬂilor romani asupra
bisericii. Istoria bisericeascæ dovedeøte corectitudinea profeﬂiei lui
Hristos din Apocalipsa capitolul 17.
“Bonaventura, cardinal øi general al franciscanilor, a comparat Roma
cu, curva din Apocalipsa capitolul 17 øi, a fæcut aceastæ afirmaﬂie cu
trei sute de ani înaintea lui Luther. ‘Aceastæ curvæ,’ scria el, ‘îmbatæ împæraﬂi
øi popoare cu vinul curviei ei’. El susﬂinea cæ nu a gæsit în Roma decât
plæceri trupeøti øi simonie (cumpærarea posturilor), chiar øi la cele mai
înalte niveluri bisericeøti. Roma a corupt conducætorii bisericii,
conducætorii bisericii au corupt clerul, iar clerul a corupt poporul...
Un papæ olandez pe nume Hadrian al IV-lea a recunoscut în 1522 în
faﬂa parlamentului de la Nürnberg, cæ tot ræul din bisericæ a pornit de la
Curia romanæ. ‘De mulﬂi ani au existat pe scaunul lui Petru multe
fenomene rele, abuzuri în lucrurile duhovniceøti, încælcarea poruncilor,
încât totul a devenit ræu øi pervers.’
Cardinalul iezuit Bellarmin interveni mai târziu: ‘De-a lungul câtorva
ani, înainte de Luther øi Calvin, aproape cæ nu mai exista religie în
bisericæ. Papalitatea aproape cæ a distrus creøtinismul.’
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Lucrurile stæteau atât de ræu încât Contarini spusese papei Paul al
III-lea (1539-1549) cæ întreaga curte papalæ a devenit ereticæ (decæzutæ
de la Hristos), øi este în contradicﬂie cu Duhul Evangheliei. Legea lui
Hristos aduce libertate, dar papalitatea, spuse Contarini, aduce doar robie
øi incorectitudine. ‘La nici o altæ sclavie mai mare ca aceasta nu puteau
fi supuøi credincioøii creøtini.’…
Biserica romanæ, la vest despærﬂitæ de protestanﬂi, era mai puﬂin o
bisericæ catolicæ øi mai degrabæ o sectæ de temut sub varga papei.”71
Nu este de mirare cæ, scriitorul catolic Dante, în lucrarea sa DIVINA
COMEDIE, blestema cu iadul pe papi øi cardinali. Chiar øi fostul profesor
de teologie catolicæ, Martin Luther, øi de asemenea mulﬂi alﬂi reformatori
au væzut în papalitate împlinirea profeﬂiilor cu privire la antihrist din
Daniel capitolul 7 øi Apocalipsa capitolul 13 împreunæ cu cele 20 de
caracteristici unice care se împlinesc istoric numai într-o singuræ putere
– papalitatea.
Nu numai reformatorii se plângeau de decæderea spiritualæ a
papalitæﬂii, dar øi sfinﬂii bisericii romano-catolice, øi chiar scriitorii
lumeøti.
Katharina din Siene i-a scris lui Grigorie al XI-lea cæ nu trebuie sæ
viziteze curtea papalæ pentru a o mirosi, deoarece “duhoarea Curiei a
ajuns demult în oraøul meu”.
Sfânta Brigitta spuse lui Grigorie: “Clericii sunt mai mult adepﬂi ai
diavolului decât preoﬂi ai lui Dumnezeu.”
De asemenea Niccolo Machiavelli a scris urmætoarele: “Italienii sunt
împoværaﬂi de vinovæﬂia bisericii romane øi al clerului sæu. Prin exemplul
lor am pierdut tot adeværul religios øi am devenit în totalitate
necredincioøi. Luaﬂi acest lucru ca regulæ: cu cât mai aproape træieøte
un popor de Curia romanæ, cu atât mai puﬂinæ religie deﬂine.”
Învæﬂatul Erasmus, din secolul al XVI-lea, unul dintre cei mai
înﬂelepﬂi oameni ai timpului sæu, a spus cæ tirania romanæ este mai rea
decât cea a turcilor. El a scris un scheci în care-l descrie pe papa Iulius
cum încearcæ sæ treacæ pe lângæ Petru la poarta raiului. Petru se uitæ la el
øi nu-l poate recunoaøte pe luptætorul bærbos ca urmaø al sæu. Iulius îøi
dæ coiful jos øi aøeazæ tiara. Petru devine øi mai agitat. În sfârøit Iulius,
71
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neræbdætor, vâræ cheia sub nasul lui Petru. Apostolul o cerceteazæ øi dæ
încet din cap: “Îmi pare ræu dar aceasta nu se va potrivi nicæieri în aceastæ
împæræﬂie.”72
Cu siguranﬂæ, nu trece nimeni pe lângæ acest fapt istoric, dar cauzele
aproape cæ nu sunt bægate în seamæ. Acestea se aflæ cu mult în urmæ pe
vremea Imperiului Roman. Cine se întreabæ astæzi cu privire la
dezvoltarea greøitæ a bisericii, va gæsi ræspunsul la împæraﬂii care au
desfrânat cu biserica. Este o relaﬂie extraconjugalæ, de infidelitate øi
decædere de la Hristos, dupæ cum este descrisæ în Apocalipsa. O
infidelitate cu efecte pânæ în prezent øi viitor.
Hristos prezintæ în capitolul 12 din Apocalipsa o altæ femeie, fiind
adeværata lui Bisericæ: “Øi în cer s-a arætat un semn mare: o femeie
învæluitæ în soare, cu luna sub picioare, øi cu o cununæ de douæsprezece
stele pe cap.” Pærinﬂii bisericeøti au recunoscut în acest simbol, biserica
adeværatæ øi curatæ, mireasa lui Hristos. Ei nu øtiau nimic despre cultul
Mariei, apærut mai târziu, unde aceastæ imagine, în ciuda tuturor
descrierilor evenimentelor, a fost atribuitæ greøit Mariei. Era vorba de
biserica curatæ în comparaﬂie cu biserica decæzutæ, care în Apocalipsa
17 este descrisæ ca o prostituatæ.
Aceastæ bisericæ øi-a pierdut inocenﬂa, împæratul Constantin a adus-o
la stadiul de prostituatæ. Astfel ræmân aceste douæ femei, biserica
adeværatæ øi cea falsæ, de-a lungul istoriei pânæ la sfârøitul lumii.
Constantin a împærﬂit biserica. Majoritatea s-a unit cu împæratul
iar minoritatea a trebuit sæ se refugieze în munﬂi øi pæduri øi sæ se
retragæ din viaﬂa publicæ øi de la activitæﬂile bisericii-stat. Ei nu erau
de acord nici cu DIES SOLIS – ziua soarelui – øi ﬂineau mai departe
Sabatul læsat de la creaﬂiune. În aceastæ zi Isus s-a odihnit în mormânt
dupæ crucificarea Sa, dupæ ce noua creaﬂiune a mântuirii a fost
încheiatæ prin moartea Sa.
Reprezentanﬂii bisericii statale de mai târziu au fæcut un compromis
adoptând cultul soarelui. Ei au descris pe Hristos ca “adeværatul soare”.73
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Deoarece Hristos a înviat în prima zi a sæptæmânii care se numea
duminica (ziua soarelui) au særbætorit cu pægânii aceastæ zi. Exact acest
lucru a væzut Constantin în visul sæu, cercul soarelui unit cu crucea. Era
semnul victoriei sale asupra coregentului sæu, Maxentinus, apoi a devenit
semnul victoriei sale asupra bisericii lui Isus Hristos, ademenind-o øi
determinând-o sæ comitæ adulter.
Pânæ în prezent, biserica persecutatæ a lui Dumnezeu a ﬂinut
adeværatul Sabat al lui Isus Hristos.74 Ea s-a depærtat de cultul soarelui
care era interzis de Dumnezeu din timpuri strævechi.75 În curând, în
biserica evului mediu domina aceeaøi situaﬂie, întâlnitæ în timpul
decæderii Imperiului Roman. Poporul s-a împotrivit reformaﬂiunii øi mai
târziu revoluﬂiei din biserica-stat.
Reformatorii au recunoscut papalitatea în “cornul cel mic” din
profeﬂia lui Daniel capitolul 7. Ei au analizat textul profetic exact. Aceastæ
analizæ este lærgitæ prin evenimentele istorice pânæ în prezent.
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L. R. Conradi, Istoria Sabatului øi zilei întâi a sæptæmânii în lumina Sfintei Scripturi
øi a istoriei, de la întemeierea lumii pânæ în prezent. Hamburg 1912
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Exodul 32:1-8. Numeri 25:1-4. Deuteronomul 17:3. 32:16.17. 2Împæraﬂi 23:4.5
Ieremia 7:9.10.17-19 Ezechiel 6:4. 8:16. Viﬂelul de aur era tot o imagine a dumnezeului
soare al egiptenilor.
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PRÆBUØIREA CREDINﬁEI
Criza credinﬂei lui Adam Weishaupt a ajuns la punctul ei culminant.
El a luat o decizie care a avut urmæri nefaste nu numai pentru el ci
pentru întreaga omenire, dupæ cum s-a dovedit mai târziu. Pentru el era
clar cæ papalitatea eøuase deoarece papa luase locul lui anticrist. Cu
gândirea sa, favorabilæ bisericii, nu putea vedea dincolo de independenﬂa
reformatorilor. Pe baza educaﬂiei sale nu putea înﬂelege cæ era creat unic
de cætre Dumnezeu dupæ cum spune Hristos:
“Sæ iubeøti pe Domnul Dumnezeul tæu cu tot sufletul tæu, øi cu toatæ
puterea ta”.
Dupæ cum dragostea uneøte douæ persoane, aøa øi omul iubit de
Dumnezeu ar trebui sæ fie una cu Hristos. Nici un om sau instituﬂie nu
se poate interpune în aceastæ legæturæ færæ a distruge acest legæmânt al
dragostei. Credinﬂa lui Adam era dimpotrivæ astfel formatæ, ca sæ punæ
biserica pe primul loc. Din partea bisericii, øi în special din partea
iezuiﬂilor, reformaﬂiunea era blestematæ. El s-a îndepærtat tot mai mult
øi de iezuiﬂi, astfel încât nu mai avea o credinﬂæ solidæ. Totuøi, ca teolog
învæﬂat, nu dorea sæ tragæ consecinﬂele poziﬂiei sale de respingere. Pânæ
la urmæ era în joc cariera sa, astfel încât øi-a jucat rolul mai departe, øi
l-a jucat bine. El a urcat pe treptele carierei tot mai sus pânæ când, prin
influenﬂa unchiului sæu, Adam Ickstatt, a obﬂinut catedra de drepturi
canonice la Universitatea din Ingolstadt. Împlinise numai 26 de ani când
a fost numit profesor de drept bisericesc.
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O NOUÆ RELIGIE
Dupæ despærﬂirea sa de pærintele Eugen, Adam Weishaupt s-a ocupat
în München în principal cu filozofia lui Moses Mendelsohn, care s-a
næscut la Dessau la 6 septembrie 1729 øi murit la Berlin în 4 ianuarie
1786. Revendicarea sa cu privire la o toleranﬂæ a tuturor religiilor, în
special a celor trei religii avraamice, iudaismul, creøtinismul øi islamul,
a influenﬂat øi lucrarea lui Lessing, Natan cel înﬂelept. Renaøterea acestei
idei dominæ astæzi, în secolul XXI, publicul øi în special pærinﬂii noii
religii mondiale care va sæ vinæ; este vorba de “noua toleranﬂæ”.
Adam era entuziasmat de ideea unei toleranﬂe, care-l elibera de
constrângerile educaﬂiei sale catolice. Mendelsohn l-a cunoscut pe
Lavater, care era un creøtin convins al Bibliei, øi care dorea sæ-l
converteascæ pe evreul Mendelsohn la Hristos, la adeværatul Mesia. În
schimb, el s-a împotrivit vehement. Din anul 1769 au apærut scrisorile
sale evreo-creøtine de polemicæ pe care Adam Weishaupt le studia cu
atenﬂie. Se va întoarce el, care s-a næscut evreu, înapoi la religia sa pe
care a pæræsit-o în tinereﬂe, pentru a trece de partea catolicismului?
Era totuøi numai un gând al toleranﬂei pe care l-a preluat de la
Mendelsohn. Aceastæ toleranﬂæ nu trebuia numai învæﬂatæ, ci chiar
impusæ. Lui îi încolﬂi în minte toleranﬂa ca o nouæ religie, ca øi religie
mondialæ. Aceastæ idee a unei religii universale øi a unei conduceri
globale pentru întreg pæmântul a întâlnit-o, spre surprinderea lui, la un
ordin secret, Francmasoneria.
În secolul al XIV-lea exista deja un ordin secret pe nume “fræﬂietatea
øarpelui”. Cuvântul biblic pentru øarpe este “nahash” care provine din
NHSH care înseamnæ “descifrare, descoperire” iar în latinæ “illuminare”
= cunoaøtere, a lumina. Erau aøa numiﬂii “Iluminaﬂi”. Ramificaﬂia lor
cea mai renumitæ în Germania erau “rozicrucienii”, care au ca fondator
pe împæratul Carol cel Mare în secolul al IX-lea. Oficial, prima lor lojæ,
care avea însemnætatea unei comunitæﬂi religioase , a fost înfiinﬂatæ cu
1100 ani dupæ Hristos în oraøul Worms.
Un sistem deosebit de tæinuire i-a caracterizat pe rozicrucieni. Au
activat timp de 108 ani în mod public, iar 108 ani în ascuns, astfel încât,
s-a crezut cæ ordinul dispæruse. În anul 1614 ordinul a devenit din nou
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public printr-un anunﬂ în care se racolau membri, astfel încât, unii
recunosc acest an ca fiind anul întemeierii ordinului. Ei au dezvoltat
mai multe ramuri unele având scopuri pozitive ca: cunoaøterea mântuirii
sufleteøti a omului. O altæ ramuræ erau aøa numiﬂii “Prietenii lui
Dumnezeu” cu învæﬂæturile lor apocaliptice, fiind activi în anii epidemiei
de ciumæ, în Europa. Apoi, conducerea acestui ordin a fost preluatæ de
“Ordinul Sfântului Ioan” care este descris în cartea “Enciclopedia
francmasoneriei” de Albert MacKey ca øi “organizaﬂia fracmasonilor
cu misiune secretæ”.
O relaﬂie strânsæ cu francmasoneria a avut un timp øi Martin Luther.
El a fæcut clar acest lucru prin stema sa care a fost proiectatæ de
rozicrucieni pentru el, la Nürnberg.76 Ea reprezenta un trandafir împreunæ
cu iniﬂialele sale øi o cruce.
Acest lucru se întâmpla cu un an înainte de tezele lui Luther din
Wittenberg. “În urma unor cercetæri noi s-a descoperit cæ ceea ce se
considera pânæ atunci trandafirul lui Luther de fapt era o stemæ cu mult
mai veche, care cu sute de ani înainte de reformaﬂiune a fost fæcutæ øi
aplicatæ în biserica sfântului Lorenz din Nürnberg. Aici au luat fiinﬂæ
ideile reformatoare a lui Martin Luther. Rozicrucienii sunt de fapt
francmasoni ai evului mediu. Ei au propovæduit încæ din secolul al XIIIlea o reformæ politicæ øi religioasæ. Lucrarea principalæ a rozicrucienilor
are ca titlu “Reformaﬂiunea generalæ øi universalæ a întregii lumi!”…
Cel mai apropiat colaborator a lui Luther era Philipp Melanchton care,
de fapt, a fost principalul actor al reformaﬂiunii ducând la divizarea
bisericii prin formarea “Uniunii bisericilor protestante statale” în 1527.
Elanul protestantismului, prin urmare, a fost øi mai tare tæiat.
Denominaﬂiunile øi sectele au fost încurajate de lojæ. Dacæ ne gândim
numai la francmasoni ca John Wesley, Thomas Chalmers, Contele
Zinzendorf, care au avut grijæ de alte divizæri. Pe lângæ acestea se numæræ
øi sectele înscenate de lojæ: Øtiinﬂa Creøtinæ, Mormonii, Martorii lui
Iehova, Antropozofii ø.a. Întemeietorul Martorilor lui Iehova, C.T.Rusell,
a fost de asemenea francmason ca øi Joseph Smith øi Brigham Young
de la mormoni øi Rudolf Steiner, de la antropozofi. De asemenea øi
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B.M.Eddy de la Øtiinﬂa Creøtinæ a fost propulsat potrivit Lexiconului
Internaﬂional al francmasoneriei de cætre Lojæ. Loja Quatuor Coronati
relateazæ în anuarul din 1978 cæ Dr. Rudolf Steiner i-a fost încredinﬂat
un patent pentru a forma o Lojæ de Menphis øi una de Misraim, care
activeazæ în 95 de grade…
Melanchton nu era singurul ‘iluminat’ care-l înconjura pe Luther.
Întreg anturajul lui Luther era compus din rozicrucieni. Aceøtia erau pe
atunci francmasoni.”77
Adam Weishaup s-a întâlnit cu rozicrucienii în perioada descumpænirii
sale interioare, când un francmason, care a ræmas necunoscut, i-a fæcut
cunoøtinﬂæ cu scrierile ordinului, ca de exemplu: “Compasul înﬂelepﬂilor”,
“Ghiveciul de flori”. Weishaupt a fost atât de entuziasmat încât i-a venit
ideea înfiinﬂærii unei societæﬂi secrete, pentru a domina lumea:
“Pe aceastæ cale, chiar înainte de a fi fost membru cu adeværat al
unei socetæﬂi secrete, exista în fantezia mea un ideal al unei astfel de
societæﬂi care mæ atrægea spre ea, øi a provocat dorinﬂa arzætoare de
aderare øi, mai târziu, a devenit temelia pentru ceea ce au adus la
îndeplinire… Decizia mea de a face parte din societate, indiferent cât ar
costa, prinsese de acum rædæcini. Aøa scriam eu, cu acest scop, peste tot
unde bænuiam cæ ar putea exista francmasoni.”78
În aceastæ perioadæ de schimbare interioaræ, profesorul Weishaupt
a prezentat øi prelegerea despre filozofia practicæ. El a început aceasta
cu un sârg deosebit. Studenﬂii sæi erau atât de acaparaﬂi de ideile
cosmopolite încât participau în masæ la prezentærile sale.
Studenﬂi de la toate facultæﬂile fæceau parte din audienﬂa sa. Din
ﬂærile vecine aproape toﬂi studenﬂii veneau cel puﬂin odatæ la Ingolstadt
pentru a cunoaøte tezele sale.
Dupæ interzicerea ordinului iezuit, s-a dedicat cu totul
francmasoneriei. În “Loja Theodor” din München era un membru harnic.
Despre succesul prezentærilor sale la Universitatea Ingolstadt a scris
unui prieten urmætoarele:
“Este cunoscut cæ am adunat pe tinerii din Germania în jurul catedrei
mele, pe care cu ceva timp înainte doar puﬂini studenﬂi o frecventau.
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Am parcurs tot cercul øtiinﬂelor umane… Cine sæ fi crezut cæ un profesor
din Igolstadt ar atrage profesorii din Göttingen øi cei mai mari oameni
ai Germaniei?”79
Ceea ce fæcea cursul sæu atât de atrægætor era interesanta idee a unei
reforme mondiale. Trebuia construitæ o nouæ ordine statalæ øi juridicæ,
cât øi o nouæ formæ de creøtinism. Vechile forme statale ar fi eøuat.
Nedreptatea, corupﬂia, særæcia, ræzboaiele øi jaful l-au fæcut pe om
nefericit. Statul nu-øi poate ajuta cetæﬂenii. Statul este incapabil øi trebuie
înlocuit printr-o nouæ ordine mondialæ, de cætre cetæﬂenii mondiali, un
stat mondial cu libertate, egalitate, fræﬂietate.
Chiar øi biserica a eøuat în a-i face fericiﬂi pe cei særaci øi în a aduce
pacea pe pæmânt. De aceea trebuie sæ ia fiinﬂæ o nouæ formæ de creøtinism.
Puterea moralæ a francmasoneriei ar fi adeværatul creøtinism. O eticæ
mondialæ ar trebui sæ uneascæ toate religiile lumii.
Drumul spre o societate mondialæ liberæ øi fericitæ trebuie nivelat
la nevoie øi cu forﬂa. Revoluﬂii, haos, colaps economic, anularea
moralei învechite, desfiinﬂarea bisericii øi a clerului ar trebui sæ
distrugæ ruinele vechii orânduiri pentru a face loc unei noi conduceri
øi religii mondiale.
Oamenilor særaci øi subjugaﬂi trebuie sæ le fie acordatæ o nouæ
iluminare. De aceea Adam Weishaupt a întemeiat la cererea directæ
a iluminaﬂilor de odinioaræ, sub conducerea francmasoneriei, la data
de 1 mai 1776 în Ingolstadt, ordinul secret al iluminaﬂilor. De atunci, 1
mai este ziua muncitorului, care se særbætoreøte aproape în întreaga lume.
O serie de oameni renumiﬂi din Germania au aderat la ordinul
iluminaﬂilor. Conducætorul armatei Adolf von Knigge, Gotthold Ephraim
Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Herder care era deja francmason
din 1776, iar mai târziu, Joseph von Sonnenfeld øi Johann Cristoph Bode,
care i-a câøtigat de partea iluminaﬂilor pe Herder øi Goethe.80
“În timp ce Weishaupt nu dorea sæ profaneze religia bisericeascæ,
Knigge considera acest lucru necesar, deoarece considera cæ doar pe
aceastæ cale este posibil ca credincioøii, necredincioøii øi entuziaøtii sæ
poatæ fi uniﬂi într-o religie universalæ…
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Principiul conducætor al ordinului iluminaﬂilor era ideea de înaintare
øi creøtere a omenirii. Iluminaﬂii doreau sæ ridice neamul omenesc la un
nivel mai înalt, printr-o revoluﬂie moralæ pe toate planurile…
Lessing a scris urmætoarele: “Cu siguranﬂæ va veni vremea unei noi
Evanghelii veønice, care ne este promisæ în cærﬂile noului legæmânt”.
Ideile lui Lessing au fost duse mai departe de Herder…
Francmasoneria putea duce la îndeplinire aceastæ misiune doar prin
trecerea peste acuzaﬂiile din interior, educând adepﬂii sæi într-o nouæ
formæ de gândire. Prin aceasta, Herder deveni purtætorul de cuvânt al
Iluminismului…
“Adeværatul conﬂinut al Apocalipsei creøtine se regæseøte în
francmasonerie. Francmasoneria are misiunea de a duce mai departe
marea revoluﬂie începutæ de Isus. Acum Iluminaﬂii apæreau ca øi adeværaﬂi
creøtini care duc spre victorie minunata lucrare a Mântuitorului lor,
împlinind visul întregii omeniri.
Preluarea simbolurilor creøtine a servit doar ca o capcanæ. Weishaupt
plænuia nu o adâncire a creøtinismului ci o îngrædire a sa, øi reîntoarcerea
omului la stadiul de deplinæ dependenﬂæ, la fel cum a træit în vremurile
preistorice”.81
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LUPUL ÎN BLANÆ DE OAIE
Cu siguranﬂæ, profesorului Weishaupt nu-i era necunoscut cæ toﬂi
reformatorii au cæzut de acord cu privire la profeﬂia “cornului cel
mic” din Daniel capitolul 7, ca fiind papalitatea. Istoria le-a dat færæ
îndoialæ dreptate.
Profeﬂia biblicæ vorbeøte în detaliu despre o putere mondialæ, care
este descrisæ a fi Antihrist. În Daniel capitolul 2 sunt enumerate patru
împæræﬂii, Babilon, Medo-Persia, Grecia øi Roma. Toate patru au existat
în istoria lumii înainte de Revoluﬂia Francezæ. Nu va exista o a cincea
împæræﬂie ci cea de a patra, adicæ Imperiul Roman, se va diviza în zece
pærﬂi, care vor ræmâne pânæ la sfârøitul pæmântului. Într-adevær au fost
zece popoare germanice care au cucerit Imperiul Roman de ræsærit øi
mai târziu, ca moøtenitori ai Romei, au format statele Europei.
În Daniel capitolul 7 au fost profetizate aceleaøi împæræﬂii, øi în
fapt, ele au apærut una dupæ alta pe scena istoriei, fæcând loc urmætoarei,
aøa dupæ cum profeﬂia a relatat cu sute de ani înainte. În final va ræmâne
Europa, reprezentatæ prin simbolul celor zece coarne ale fiarei a patra,
adicæ a Imperiului Roman. Din Imperiul Roman va lua fiinﬂæ “cornul
cel mic” în mijlocul celor zece coarne. Acest corn mic este numit în
Biblia catolicæ (în explicaﬂii) ca fiind anticristul. Profeﬂia nu dæ nume,
ci numai indicii ale acestei puteri. În total sunt cincisprezece indicii,
care sunt prezentate øi care clarificæ taina, dacæ urmærim cu atenﬂie
evenimentele istorice. Este de observat cum Biblia se explicæ singuræ
deoarece simbolurile profeﬂiei sunt explicate în întregime în alte pasaje
ale Bibliei. De asemenea, Hristos a vorbit adesea în parabole øi apoi
mai târziu le-a explicat exact. Mai întâi sæ urmærim textul din Daniel
capitolul 7:
În anul dintâi al lui Beløaﬂar, împæratul Babilonului, Daniel a visat
un vis øi a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmæ a
scris visul øi a istorisit lucrurile de cæpetenie. Daniel a început øi a
zis: ‘În vedenia mea de noapte am væzut cum cele patru vânturi ale
cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Øi patru fiare mari au
ieøit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semæna cu un leu,
øi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, pânæ în clipa când i s-au
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smuls aripile; øi, sculându-se de pe pæmânt, a stat drept în picioare
ca un om, øi i s-a dat o inimæ de om. Øi, iatæ cæ o a doua fiaræ era ca
un urs øi stætea într-o rânæ; avea trei coaste în guræ între dinﬂi; øi i
s-a zis: ‘Scoalæ-te, øi mænâncæ multæ carne!’ Dupæ aceea m-am
uitat mai departe øi iatæ o alta ca un pardos, care avea pe spate
patru aripi ca o pasære; fiara aceasta avea øi patru capete, øi i s-a
dat stæpânire. Dupæ aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte,
øi iatæ cæ era o a patra fiaræ, nespus de grozav de înspæimântætoare
øi de puternicæ; avea niøte dinﬂi mari de fer, mânca, sfærâma, øi
cælca în picioare ce mai ræmânea; era cu totul deosebitæ de toate
fiarele de mai înainte, øi avea zece coarne. M-am uitat cu bægare
de seamæ la coarne, øi iatæ cæ un alt corn mic a ieøit din mijlocul
lor, øi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi
coarne. Øi cornul acesta avea niøte ochi ca ochii de om, øi o guræ…,
care vorbea cu trufie. Mæ uitam la aceste lucruri, pânæ când s-au
aøezat niøte scaune de domnie. Øi un îmbætrânit de zile a øezut jos.
Haina Lui era albæ ca zæpada, øi pærul capului Lui era ca niøte
lânæ curatæ; scaunul Lui de domnie era ca niøte flæcæri de foc, øi
roatele Lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea øi ieøea dinaintea
Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau, øi de zece mii de ori zece mii
stæteau înaintea Lui. S-a ﬂinut judecata øi s-au deschis cærﬂile. Eu
mæ uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie, pe cari le
rostea cornul acela: m-am uitat pânæ când fiara a fost ucisæ, øi
trupul ei a fost nimicit øi aruncat în foc, ca sæ fie ars. Øi celelalte
fiare au fost dezbræcate de puterea lor, dar li s-a îngæduit o lungire
a vieﬂii pânæ la o vreme øi un ceas anumit. M-am uitat în timpul
vedeniilor mele de noapte, øi iatæ cæ pe norii cerurilor a venit unul
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbætrânit de zile øi a fost
adus înaintea Lui. I S-a dat stæpânire, slavæ øi putere împæræteascæ,
pentru ca sæ-i slujeascæ toate popoarele, neamurile, øi oamenii de
toate limbile. Stæpânirea Lui este o stæpânire vecinicæ, øi nu va trece
nicidecum, øi împæræﬂia Lui nu va fi nimicitæ niciodatæ. Eu, Daniel
m-am turburat cu duhul, øi vedeniile din capul meu m-au
înspæimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stæteau acolo, øi
l-am rugat sæ-mi dea læmuriri temeinice cu privire la toate aceste
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lucruri. El mi-a vorbit øi mi le-a tâlcuit astfel: Aceste patru fiare
mari, sunt patru împæraﬂi, cari se vor ridica pe pæmânt. Dar sfinﬂii
Celui Prea Înalt vor primi împæræﬂia øi vor stæpâni împæræﬂia în
veci, din vecinicie în vecinicie. În urmæ am dorit sæ øtiu adeværul
asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte, øi era
nespus de grozavæ: avea dinﬂi de fer øi gheare de aramæ, mânca,
sfærâma øi cælca în picioare ce ræmânea; øi asupra celor zece coarne
pe cari le avea în cap, øi asupra celuilalt corn care ieøise, øi înaintea
cæruia cæzuseræ trei; asupra cornului acestuia, care avea ochi, o
guræ, care vorbea cu trufie, øi avea o înfæﬂiøare mai mare decât
celelalte coarne. Am væzut de asemenea cum cornul acesta a fæcut
ræzboi sfinﬂilor, øi i-a biruit, pânæ când a veni Cel îmbætrânit de zile
øi a fæcut dreptate sfinﬂilor Celui Prea Înalt, øi a venit vremea, când
sfinﬂii au luat în stæpânire împæræﬂia. El mi-a vorbit aøa:, Fiara a
patra, este o a patra împæræﬂie, care va fi pe pæmânt. Ea se va deosebi
de toate celelalte, va sfâøia tot pæmântul, îl va cælca în picioare øi-l
va zdrobi. Cele zece coarne, înseamnæ cæ din împæræﬂia aceasta se
vor ridica zece împæraﬂi. Iar dupæ ei se va ridica un altul, care se va
deosebi de înaintaøii lui, øi va doborî trei împæraﬂi. El va rosti vorbe
de hulæ împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinﬂii Celui Prea
Înalt, øi se va încumeta sæ schimbe vremile øi legea; øi sfinﬂii vor fi
daﬂi în mâinile lui timp… de o vreme, douæ vremi, øi o jumætate de
vreme. Apoi va veni judecata, øi i se va lua stæpânirea, care va fi
præbuøitæ øi nimicitæ pentru totdeauna. Dar domnia, stæpânirea øi
puterea tuturor împæræﬂiilor cari sunt pretutindeni supt ceruri, se
vor da poporului sfinﬂilor Celui Prea Înalt. împæræﬂia Lui este o
împæræﬂie vecinicæ, øi toate puterile Îi vor sluji øi-L vor asculta!
Aici s-au sfârøit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au turburat nespus
de mult gândurile mele, øi mi s-a schimbat coloarea feﬂii; dar am
pæstrat cuvintele acestea în inima mea.”
Cele cincisprezece caracteristici ale “cornului cel mic”:
1. Este un corn
corn. Coarnele reprezintæ împæræﬂii, potrivit versetului 24.
2. Este un corn mic
mic, deci o împæræﬂie micæ.
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3. Ia fiinﬂæ din cea de a patra fiaræ care simbolizeazæ Imperiul Roman.
4. Ia fiinﬂæ între cele zece coarne, care simbolizeazæ naﬂiunile Europei,
care au cucerit Imperiul Roman de apus odatæ cu migraﬂia popoarelor.
Migraﬂia popoarelor a avut loc între anii 375-560 dupæ Hristos.
5. La apariﬂia sa sunt rupte trei coarne
coarne. Acest fapt este explicat în
versetul 24; va umili trei împæraﬂi
împæraﬂi.
6. Va fi cu totul altfel decât cei dinainte
dinainte. Deci se va deosebi vizibil
de celelalte popoare europene.
7. Avea ochi asemenea cu ochii omului
omului. Celelalte coarne nu aveau
aøa ceva øi nu puteau vedea ceea ce vede acest corn. Când se
spune cæ o fiaræ are ochii asemenea omului, atunci se face referire
la înﬂelepciunea acestei împæræﬂii. Dacæ o împæræﬂie este foarte
înﬂeleaptæ, acest fapt se relevæ în politica øi în diplomaﬂia sa.
8. Avea o guræ care vorbea lucruri mari
mari. Acest lucru se explicæ în
versetul 25. Va batjocori pe cel Prea Înalt. Cel Prea Înalt este
Dumnezeu. Aceastæ împæræﬂie practicæ blasfemia øi batjocura la
adresa lui Dumnezeu.
9. Va fi mai mare decât cei care au fost lângæ el
el, versetul 20. Acest
lucru este ceva unic, mai întâi este o împæræﬂie micæ, mai micæ
decât a altor popoare europene, apoi va fi mai mare decât celelalte
popoare europene.
10. Apoi am væzut cornul cel mic rostind vorbe de hulæ la adresa
Celui Prea Înalt
Înalt. În versetul 25 se explicæ, cæ va ucide pe sfinﬂii
Celui Prea Înalt. Deci va conduce prigoane creøtine sângeroase,
øi va învinge neputând ca sæ i se opunæ nimeni.
11. Se va încumeta sæ schimbe vremile øi legea
legea. Schimbæri de timp
sunt posibile doar prin modificarea calendarului. Schimbarea Legii
lui Dumnezeu, a celor zece porunci, este o rebeliune directæ
împotriva Dætætorului legii, adicæ Hristos, care a dat cele zece
porunci oamenilor, la Sinai. În Luca 16:17, Hristos spune: “Este
mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ
frânturæ de slovæ din lege”. Aceastæ putere însæ, se va încumeta
sæ schimbe legea.
12. Îi vor fi date 3 vremi øi jumætate
jumætate. Aceastæ perioadæ profeticæ
este relatatæ de øapte ori în profeﬂie în Daniel øi Apocalipsa. În
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timpul acestei perioade sfinﬂii sunt în mâna lui øi poate sæ-i
persecute øi sæ-i ucidæ.
13. Apoi se va ﬂine judecata. Aceastæ împæræﬂie va ræmâne pânæ la
judecata de apoi. Este o perioadæ destul de lungæ de timp, de la
migraﬂia popoarelor pânæ la sfârøitul lumii. Cu alte cuvinte nu se
poate vorbi de o singuræ persoanæ, deoarece nimeni nu træieøte
aøa de mult, ci este vorba de o împæræﬂie. Anticristul este deci un
stat, o împæræﬂie cu un cap încoronat, cu un împærat.
14. Puterea sa i se va lua
lua. Aceastæ împæræﬂie nu va putea fi învinsæ
de nici o împæræﬂie pæmânteascæ, ci numai de Dumnezeu la
judecata Sa.
15. Va fi øtearsæ de pe faﬂa pæmântului. Deci va înceta sæ mai existe,
nu va mai exista pe pæmânt nici în aøa-zisul chin veønic. Împæræﬂia
øi coroana, tronul øi puterea vor dispærea pentru totdeauna.
Toate aceste indicii se regæsesc, dupæ cum susﬂin teologii din
timpul reformaﬂiunii încoace, într-o singuræ împæræﬂie în Europa, biserica
stat avându-l pe papæ ca monarh. Aceastæ afirmaﬂie va fi doveditæ dupæ
cum urmeazæ:
1. Vaticanul, cu adeværat, este o împæræﬂie. Papa este în acelaøi timp
rege øi capul bisericii catolice.
2. În fapt este chiar o împæræﬂie micæ. La început biserica-stat era
doar aøa numitul Patrimonium Petri adicæ cuprindea oraøul Roma
øi împrejurimile.
3. A luat naøtere cu adeværat din Imperiul Roman. Papa a devenit
urmaøul împæratului roman, øi preluæ de la el, limba, coroana,
tronul, structurile administrative øi numele de PONTIFEX
MAXIMUS ca mare preot. Acest nume poate fi væzut la Roma,
sæpat pe ruinele vechii Rome øi de asemenea în biserica Sfântul
Petru, ca titlu al papei.
4. Øi apariﬂia bisericii stat odatæ cu migraﬂia popoarelor, se potriveøte.
Pânæ în anul 476 dupæ Hristos a domnit un împærat în Italia. În
acest an Roma a cæzut în mâinile germanilor. Episcopul de Roma
era dependent de mila lor. Împæratul Teodosius al
Constantinopolului l-a numit în anul 534 conducætor al oraøului
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Roma. Prin aceasta, episcopul de Roma a primit puteri lumeøti
asemenea unui împærat.
5. Cu toate acestea, el nu putea sæ-øi exercite puterea, deoarece
germanii domneau din perioada migraﬂiei popoarelor. Ei erau de
credinﬂæ arianæ øi nu-l recunoøteau pe papæ. Trei împæraﬂi au fost
smuløi, exact dupæ cum relateazæ profeﬂia. Acest lucru s-a împlinit
cu exactitate, când herulii au fost învinøi în anul 493, vandalii în
534, øi ostrogoﬂii care au trebuit sæ renunﬂe la ocupaﬂia Romei în
anul 538.
6. Noul stat al papalitæﬂii era cu adeværat altfel decât forﬂele politice,
era o putere bisericeascæ, bisericæ stat.
7. Înﬂelepciunea, care este reprezentatæ prin ochi, asemenea unui
om, se aratæ prin politica øi diplomaﬂia bisericeascæ din
urmætoarele secole. O zicalæ spune cæ: “Toreador poﬂi deveni
numai în Spania iar diplomat numai la Roma.” Prin spovedanie
biserica stat avea acces la secrete øi astfel au dezvoltat un sistem
unic de informare. Ei cunoøteau mai mult decât celelalte state.
8. Caracteristic acestui stat este øi hula arogantæ la adresa lui
Dumnezeu. Istoria ne relateazæ: “Papa este aøa de plin de
demnitate øi de sublim, încât nu este numai un om, ci este ca øi
cum ar fi Dumnezeu, Vicarul lui Dumnezeu… Singur papa va fi
numit cel Prea Înalt… Monarh divin, mare împærat, rege al
regilor… Papa deﬂine o asemenea demnitate øi putere încât
formeazæ împreunæ cu Hristos acelaøi tribunal, astfel încât, orice
ar face papa, pare a fi venit din gura lui Dumnezeu.” (Ferrari,
Prompta, Bibliotheca, Art. Papa) “Noi avem pe pæmânt locul
Dumnezeului celui Prea Înalt în noi.” Acest lucru afirmase Leo
al XIII-lea în anul 1893. Printre alte afirmaﬂii asemænætoare se
aflæ øi dogma infailibilitæﬂii, introdusæ de Pius al IX-lea în anul
1870.
9. Faptul cæ papalitatea a ajuns cea mai mare putere în Europa o
aratæ clar istoria bisericeascæ. El a aøezat øi a dat jos pe împæraﬂi.
Cine dorea sæ devinæ împærat, primea de la el coroana
împæræteascæ. Prinﬂii îi cædeau la picioare øi i le særutau. El era
netægæduitul domn al Europei.
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10. La fel ca øi la împæraﬂii romani, nici la papalitate nu exista libertate
religioasæ. Cine nu dorea sæ i se închine era distrus. Potrivit
relatærilor istorice i-au cæzut victime acestui colos peste 50 de
milioane de oameni. Prin cruciadele duse împotriva valdenzilor
øi albigenzilor de cætre papa Inocenﬂiu al III-lea au fost uciøi nu
mai puﬂin de un milion din aceøti buni creøtini. De la înfiinﬂarea
ordinului iezuit au fost uciøi, între 1540 øi 1580, nu mai puﬂin de
900.000 de oameni. 150.000 øi-a pierdut vieﬂile prin inchiziﬂie
numai în 40 de ani. Dupæ edictul lui Carol al V-lea împotriva
protestanﬂilor, 50.000 de oameni au fost spânzuraﬂi, decapitaﬂi
sau arøi de vii, pentru erezie. În timpul domniei ducelui de Alba,
în Olanda, în cinci ani au fost uciøi 18.000 de oameni. Inchiziﬂia
nu se supunea nimænui decât papei. Cruciadele øi ræzboiul de
treizeci de ani au dublat numærul victimelor.
11. A avut loc øi schimbarea vremilor øi a legii. Cele zece porunci
numesc ca zi sfântæ, ziua Domnului, ziua a øaptea a sæptæmânii,
Sabatul. Deoarece Hristos este Creatorul Lumii, serbarea zilei a
øaptea, sâmbæta este o zi de aducere aminte a creaﬂiunii prin
Hristos. Ca øi la o zi onomasticæ, fiecare om este invitat sæ serbeze
aceastæ zi. În Imperiul Roman se særbætorea în cinstea zeului soare,
Mythras, prima zi a sæptæmânii, adicæ duminica. Papa s-a decis
sæ serbeze særbætoarea pægânæ, øi a desfiinﬂat Sabatul creøtin færæ
folos, deoarece era Sabatul iudaic, iar duminica era ziua învierii
lui Hristos. Astfel a fost schimbatæ vremea øi legea dupæ cum a
prezis profeﬂia. A fost o rebeliune directæ împotriva Dætætorului
Legii, împotriva lui Hristos, care a dat cele zece porunci omenirii
la Sinai. În Luca 16:17, Isus a spus: “Este mai lesne sæ treacæ
cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de slovæ din
lege”.
12. Øi datele profetice cu privire la cele trei vremi øi jumætate, sau
ani profetici, s-au împlinit cu exactitate în istoria papalitæﬂii.
Perioada aceasta se regæseøte de trei ori în Biblie sub diferite
forme: ca an a 12 luni, deci 3,5 x 12 = 48 de luni. Fiecærei luni
atribuindu-se 30 de zile, rezultæ 1260 de zile. Toate acestea sunt
relatate în Daniel 7:25; 12:7, Apocalipsa 11:2. 3; 12:6.14; 13:5.
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În mai multe pasaje biblice este indicatæ ca unitate de mæsuræ
pentru perioadele de timp profetic: o zi profeticæ este un an
calendaristic. Potrivit acestui fapt cele 1.260 de zile reprezintæ
1.260 de ani reali. Când Vigilius, episcopul Romei, øi-a început
exercitarea forﬂei, prin retragerea goﬂilor din Roma, era anul 538
d.Hr. papalitatea trebuia sæ aibæ puteri nelimitate 1.260 de ani,
adicæ pânæ în anul 1798. Exact în acest an a avut loc ræzboiul
dintre Napoleon øi papa Pius al VI-lea. Napoleon a ieøit învingætor
øi papa a fost luat prizonier øi dus în captivitate în Valence (Franﬂa).
Biserica-stat a fost suspendatæ iar republica desfiinﬂatæ. Papalitatea
a primit o “ranæ de moarte” dupæ cum stæ scris în profeﬂia paralelæ
din Apocalipsa capitolul 13. Pius al VI-lea a decedat în captivitate.
Nu a mai existat un alt papæ care sæ persecute pe credincioøii care
credeau altceva decât el. Dar rana de moarte se va vindeca iar
puterea papei va creøte. Cu exactitate matematicæ profeﬂia a
devenit istorie.
13. În Veneﬂia a fost ales în secret un nou papæ, care dupæ cæderea
lui Napoleon sæ poatæ urca iar pe tronul Romei. De atunci papa
va ræmâne pânæ la sfârøitul vremii, pânæ la judecata lui Dumnezeu.
14. Puterii sale nu-i va putea pune nimeni capæt, în afaræ de
Dumnezeu. Nimeni nu va înfrânge papalitatea în afaræ de Hristos,
la revenirea Sa.
15. Atunci papalitatea va fi distrusæ în întregime de Dumnezeu.
Aceasta este încæ o întrebare a viitorului, deci øi acest punct al
profeﬂiei va deveni realitate.82
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Faptul cæ este vorba de Antihrist în profeﬂia lui Daniel 7 cu privire la cornul cel mic,
o dovedeøte øi Biblia catolicæ “Noul Testament” editat în anul 1947 de Prof. Dr. Eugen
Henne øi Prof. Osmund M. Graff la imprimeria din Padeborn. Simbolul celei de a patra
fiare simbolizeazæ o împæræﬂie, care urmeazæ Medopersiei, Greciei øi imperiului
Diadochilor. Se recunoaøte a fi potrivit explicaﬂiilor Imperiul Roman, ca fiind o putere
contra lui Dumnezeu pânæ la sfârøitul lumii. Cele zece coarne reprezintæ zece împæræﬂii
(v. 24). Dupæ acestea se va scula un împærat, care va fi cornul cel mic crescut între
celelalte coarne øi care va distruge pe trei dintre ei (v. 8). Vorbirea de hulæ atrage atenﬂia
asupra convingerilor antireligioase ale împæratului. Acest împærat este întruparea tuturor
puterilor ræului, adicæ Antihrist”
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O EROARE TRAGICÆ
Este o eroare tragicæ faptul cæ profesorul Weishaupt a încurcat
învæﬂæturile lui Isus cu cele ale bisericii romane. Isus a adus pacea færæ
violenﬂæ, care ia fiinﬂæ în inimæ øi se ræsfrânge în afaræ. Biserica-stat,
înfiinﬂatæ de împæratul Constantin, dorea pacea prin forﬂa statului dar a
eøuat lamentabil.
Weishaupt nu numai cæ dorea sæ schimbe structura bisericii, ci însæøi
vestea cea bunæ a Evangheliei. În aceasta a constat eroarea sa care a fost
condiﬂionatæ de experienﬂele sale personale. Doar fusese educat de iezuiﬂi.
Apoi acest ordin a fost interzis de bisericæ øi de stat. El a receptat acest
lucru ca pe o nedreptate, ca pe o greøealæ de moarte a bisericii. Biserica
era væzutæ de majoritatea catolicilor ca øi o poartæ spre ceruri: EXTRA
ECCLESIAM NULLA SALUS - în afara bisericii nu existæ mântuire.
Atunci concluzionæ astfel: dacæ biserica este greøitæ atunci trebuie cæ øi
mântuirea bisericii este greøitæ, øi mântuirea devine un dezastru. De
aceea era nevoie de o nouæ mântuire, de o nouæ evanghelie, creatæ de
oameni înﬂelepﬂi, Iluminaﬂii. “Egalitatea între toﬂi oamenii trebuia sæ
aducæ pacea, libertatea sæ înlocuiascæ opresiunea statului, iar fræﬂietatea
sæ uneascæ inimile tuturor oamenilor” Aceste trei cuvinte: EGALITATE,
LIBERTATE, FRATERNITATE au fost scânteia exploziei populare
din Revoluﬂia Francezæ.
Weishaupt scria:
“Despotismul le-a furat oamenilor libertatea. Cum poate fi cel slab
protejat? Doar prin unire, dar acest lucru se întâmplæ rar. Prin nimic
nu poate fi cauzat acest lucru, decât prin societæﬂi secrete. Øcoli
secrete ale inteligenﬂei vor servi într-o bunæ zi, pentru a elibera
oamenii din lanﬂurile lor; ele au fost tot timpul arhiva naturii øi a
drepturilor omului øi prin ele omul va renaøte din starea lui decæzutæ.
Atunci societatea umanæ va fi din nou o familie iar pæmântul va fi
iar cæminul unor oameni raﬂionali. Doar morala poate cauza acest
lucru. Fiecare cap al familiei va fi ceea ce a fost Avraam, patriarh øi
preot al familiei sale, iar raﬂiunea va fi singura lege a omului.”83
83
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În cadrul Revoluﬂiei Franceze o renumitæ actriﬂæ din Paris a fost
încoronatæ ca zeiﬂæ a raﬂiunii, øi purtatæ în cadrul unei procesiuni pe
stræzile Parisului. Ordinea bisericii øi statului a fost mæturatæ de furtuna
revoluﬂiei, sângele preoﬂilor øi al prinﬂilor curgea øuvoaie din lama
ghilotinei. Conducætorii revoluﬂiei erau membri ai Ordinului Iluminaﬂilor.
Weishaupt a prezis “dezordine øi furtunæ”:
“Aceasta este marea noastræ tainæ. Poate cæ se va ivi pe ici pe acolo
dezordine, dar iar øi iar tot ce va fi inegal va deveni egal, iar dupæ furtunæ
se va aøterne liniøtea. Vor putea ræmâne urmærile nefericite, dacæ va fi
înlæturatæ cauza lor? Ridicaﬂi-væ oameni, cereﬂi-væ drepturile, iar raﬂiunea
îøi va lua sceptrul sæu cel blând, øi toﬂi vor fi fericiﬂi. Morala va înfæptui
toate aceste lucruri, deoarece ea este un fruct al Iluminismului. Obligaﬂiile
øi drepturile sunt reciproce…Iluminismul ne aratæ drepturile noastre,
iar morala urmeazæ, ea ne aratæ cæ nu mai suntem sub tutelæ, ci suntem
majori øi nu mai avem nevoie de preoﬂi øi prinﬂi… 84
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ETOSUL MONDIAL, O SPERANﬁÆ ÎNØELÆTOARE
Previziunile asupra viitorului fæcute de profesorul Weishaupt pæreau
la început promiﬂætoare. Întreaga omenire va fi fericitæ, toﬂi oamenii vor
fi mulﬂumiﬂi øi fericiﬂi. Cum se va realiza acest lucru? El dæ ræspunsul
care priveøte øi provoacæ fiecare persoanæ: “Morala va face toate aceste
lucruri!”
Dar mai întâi este aøteptatæ “furtuna”, øi doar dupæ “furtunæ se
aøteaptæ liniøtea”. Dacæ privim furtuna Revoluﬂiei Franceze, atunci cu
adeværat aceastæ furtunæ a mæturat morala. Ura, forﬂa, trædarea, minciuna,
crima øi acﬂiunile sângeroase, pline de cruzime au fost sfârøitul moralei.
Medicul francez Le Bon a descris în cartea sa Psihologia maselor
cele mai oribile acte ale “mæcelarilor umani” din cadrul revoluﬂiei:
“Sub influenﬂa sugestiilor primite, ei sunt cu totul convinøi cæ
împlinesc o obligaﬂie pærinteascæ. Ei exercitæ o dublæ funcﬂie, cea de
judecætori øi cea de cælæi øi nu se consideræ sub nici o formæ a fi criminali.
Potrivit numærului considerabil de acuzaﬂi, se va lua decizia ca:
preoﬂii, ofiﬂerii, slujitorii împæratului… sæ fie mæcelæriﬂi cu græmada,
færæ a necesita o sentinﬂæ specialæ… Pe aceastæ cale conøtiinﬂa
nedezvoltatæ a maselor este mulﬂumitæ, øi pot participa legal la mæcel,
dând frâu liber instinctelor de cruzime. În timpul bæii de sânge domneøte
o continuæ fericire. Se cântæ øi se danseazæ în jurul cadavrelor, doamnele
sunt fericite væzând aristocraﬂi uciøi, iar bæncile le sunt puse la dispoziﬂie.
În cetate, victimele sunt dezbræcate complet, o jumætate de oræ sunt
sfârtecaﬂi, apoi, dupæ ce fiecare a væzut totul, sunt uciøi.
Mæcelarii de oameni sunt foarte conøtiincioøi øi declaræ acea
moralitate despre care am vorbit a fi deja în inimile maselor. În toate
acﬂiunile lor se regæsesc aceste forme nedezvoltate de gândire care sunt
caracteristice pentru sufletele maselor.
Aøa au fost peste opt mii de “duømani ai poporului” mæcelæriﬂi în
închisorile din Paris, la aceøtia adæugându-se cincizeci de copii între
doisprezece øi øaptesprezece ani care, de asemenea, puteau deveni
duømani ai poporului øi trebuiau sæ fie îndepærtaﬂi în totalitate.”85
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“Dupæ o sæptæmânæ de muncæ, toate aceste mæsuri au fost îndeplinite
øi mæcelarii de oameni puteau sæ viseze la odihnæ. Erau adânc pætrunøi
cæ au servit bine patria, øi au cerut de la reprezentanﬂii puterii ræsplatæ
iar cei mai harnici au cerut chiar o medalie.”86
Când profesorul Weishaupt poate vorbi aici despre “dezordine øi
furtunæ” este o descriere foarte grotescæ. Mame øi femei priveau cu
satisfacﬂie cum copii de doisprezece ani erau mæcelæriﬂi øi li se despicau
burﬂile. Nu a mai ræmas nici o scânteie de feminism sau simﬂ matern,
nici un fel de cavalerism sau simﬂ patern, acest sadism oribil a øters øi
ultima urmæ de moralæ în aceastæ “furtunæ” a furiei poporului. Apoi,
aøa spera Weishaupt, va veni liniøtea iar morala va creøte mereu øi mereu.
Totuøi s-a întâmplat opusul: mæcelarii de oameni, setoøi de sânge, cer
încæ ræsplatæ øi medalii pentru actele lor sângeroase. De fapt iluminaﬂilor
ar fi trebuit sæ li se aprindæ un bec dupæ Revoluﬂia Francezæ, deoarece
utopia lor, cu privire la victoria moralei umane, s-a præbuøit. O listæ
aratæ numærul victimelor crucificærilor din timpul revoluﬂiei. Uciøi de
ghilotinæ 18.603, în închisoarea La Vendee au fost mæcelæriﬂi 37.000,
uciøi de furia poporului 900.000, victime în Nantes 32.000, victime în
Lyon 31.000 87
În total se estimeazæ la douæ milioane victimele Revoluﬂiei Franceze.
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SOCIETÆﬁILE SECRETE ØI REVOLUﬁIA
Weishaupt înfiera dictaturile din trecut: “despotismul le-a furat
oamenilor libertatea. Cum poate omul slab sæ fie protejat? Doar prin
unire, dar acest lucru se întâmplæ rar. Prin nimic nu poate fi acﬂionat
acest lucru decât prin societæﬂi secrete.”
Aceste societæﬂi trebuiau sæ înveﬂe masele cu privire la înﬂelepciunea
moralei. Numai prin unire poate fi ajutat cel asuprit. În cartea lui Le
Bon cu privire la revoluﬂie se pot citi urmætoarele la pagina 9:
“Transformarea fiecæruia în cadrul maselor are legæturæ cu o pierdere
de identitate øi conduce la o slæbire a lipsei de ræspundere.”
Astfel de rezultate ale revoluﬂiei sunt contraargumente pentru tezele
øi învæﬂæturile despre moralæ ale lui Weishaupt. Ele au devenit astfel o
utopie færæ speranﬂæ. O schimbare de gândire ar fi cea mai bunæ øi cinstitæ
concluzie a acestui fapt. Dar a avut oare aceasta loc?
“Acest iluminism a fost o societate secretæ revoluﬂionaræ în spatele
francmasonilor. Iluminaﬂii au intrat în toate lojele marelui orient al
francmasoneriei fiind sprijiniﬂi de evreii kabbaliøti. Interesant este faptul
cæ ambii duci de Orleans øi Talleyrand au fost introduøi în iluminism de
Mirabeau, la puﬂinæ vreme dupæ ce acesta a introdus iluminismul din
Frankfurt în Franﬂa…
Pânæ în anul 1789 au existat în Franﬂa peste douæ mii de loji afiliate
marelui orient, instrument direct al revoluﬂiei internaﬂionale, øi existau
100.000 de maeøtri.” 88
Episcopul catolic, Rudolf Graber din Regensburg, a scris urmætoarele
despre Revoluﬂia Francezæ:
“În Franﬂa, iacobinii, o grupæ fanaticæ a francmasoneriei, s-au ataøat
iluminaﬂilor. Ei au fost cei care au aﬂâﬂat baia de sânge între creøtini, din
oribila Revoluﬂie Francezæ. Cele mai importante curente care provin
din gândirea iluminismului împreunæ cu ura faﬂæ de Dumnezeu øi creøtini,
sunt: comunismul, anarhismul, naﬂional-socialismul øi fascismul.”89
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Despre “autorul revoluﬂiei”, Leon de Poncins scrie urmætoarele: “Nici
unul dintre renumiﬂii scriitori ai istoriei revoluﬂiei nu au amintit rolul pe
care l-a jucat în aceasta francmasoneria. În faﬂa noastræ se aflæ cel mai
mare eveniment din ultimi 1800 de ani, un rezultat care a transformat
complet înfæﬂiøarea planetei noastre, iar o putere misterioasæ joacæ aici
rolul principal, iar aceastæ putere a întunericului ræmâne total
necunoscutæ. Unii au øtiut adeværul dar au tæcut, fie de teamæ, fie cæ au
fost ei înøiøi implicaﬂi.
Astæzi francmasonii recunosc foarte deschis cæ Revoluﬂia Francezæ
a fost opera lor. În øedinﬂa camerei reprezentanﬂilor din 1 iulie 1904,
marchizul Rosanbo a spus urmætoarele lucruri deschis: ‘francmasoneria
a lucrat insistent, dar în secret la pregætire Revoluﬂiei Franceze…’
Deci suntem întru-totul de acord cæ francmasoneria este autorul
revoluﬂiei, øi cæ francmasoneria a creat revoluﬂia. Domnul Jumel spune:
‘Noi nu numai cæ admitem, dar o facem cunoscut foarte deschis.’”90
Revoluﬂia ar fi putut fi evitatæ dupæ cum aratæ un incident curios –
sau poate a fost un avertisment divin. Un curier al francmasonilor a fost
lovit de un fulger în Bavaria în anul 1785 øi a murit pe loc. Poliﬂia a
gæsit asupra cadavrului hârtii în care era vorba de o revoluﬂie mondialæ.
“Datoritæ acestui fapt, guvernul bavarez a cercetat cartierul general
al francmasoneriei, fiind descoperite în plus o serie de materiale
doveditoare. Au fost informate autoritæﬂile franceze, dar procesul de
paralizie era deja prea avansat astfel încât nu a fost întreprins nimic în
acest sens în Franﬂa.” 91
Ceea ce este descris prin “proces de paralizie” a fost cu siguranﬂæ
condiﬂionat de activitatea celor 100.000 de maeøtri al iluminismului din
Franﬂa a cæror ﬂintæ era revoluﬂia.
Cu ocazia controlului au fost gæsite documente care fæceau cunoscut
planul iluminaﬂilor:
“Primul secret ca sæ-i conduci pe oameni este supremaﬂia asupra
opiniei publice, provocând atâta vrajbæ, îndoialæ øi pæreri contradictorii
pânæ când oamenii nu se mai pot orienta în aceastæ harababuræ øi sunt
90
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convinøi cæ este mai bine sæ nu aibæ nici o opinie personalæ cu privire la
problemele de stat. Trebuie aprinse pasiunile poporului øi trebuie creatæ
o literaturæ murdaræ, lipsitæ de spirit øi dezgustætoare. Mai departe este
datoria presei sæ demonstreze neputinﬂa non-iluminaﬂilor în toate
domeniile.
Al doilea secret constæ în exploatarea la maxim a slæbiciunilor
omeneøti, a tuturor obiceiurilor negative, a pasiunilor øi greøelilor, pânæ
când oamenii nu se mai pot înﬂelege între ei.
Trebuie combætutæ tæria de caracter, pentru cæ nu existæ nimic mai
periculos. Dacæ aceasta este asociatæ cu o putere spiritualæ creativæ, atunci
poate dæuna mai mult decât milioane de oameni.
Prin invidie, discordie øi uræ, prin lipsuri, foamete øi extinderea
molimelor, toate popoarele vor fi atât de epuizate încât nu vor mai gæsi
altæ cale de ieøire decât sæ se supunæ în totalitate Iluminaﬂilor.
Un stat epuizat de revoltele interne, sau aflat pe mâna duømanilor
din cauza ræzboiului este oricum sortit pieirii øi deci pradæ pentru noi.
Vom obiønui popoarele sæ ia aparenﬂa drept monedæ adeværatæ, sæ
se mulﬂumeascæ cu nimicuri, sæ alerge numai dupæ plæceri, sæ se epuizeze
cæutând mereu ceva nou øi în fine sæ-i urmeze masele pentru supunerea
øi înﬂelegerea lor.
Prin degradarea societæﬂii, oamenii vor pierde credinﬂa în Dumnezeu.
Prin prelucrarea intenﬂionatæ a scrierilor, a discuﬂiilor øi a
comunicærii, masele de manevræ vor fi conduse dupæ voinﬂa noastræ.
Prin învæﬂæmânt intuitiv oamenii vor fi dezobiønuiﬂi sæ gândeascæ,
iar forﬂele spirituale existente vor fi dirijate spre o prefæcætorie a vorbelor
goale. Gândurile liberale ale politicienilor vor fi atât de mult discutate
de oratori instruiﬂi de cætre Iluminaﬂi, încât oamenii vor obosi øi vor fi
dezgustaﬂi de discursurile de orice culoare politicæ. Dimpotrivæ, ideologia
iluminaﬂilor va fi insuflatæ necontenit cetæﬂenilor, pentru a nu ieøi cumva
din conøtiinﬂa lor.
Masele sunt oarbe, lipsite de înﬂelepciune øi raﬂiune, de aceea nu au
de ce sæ se amestece în treburile statului; ele vor fi conduse cu dreptatea
cuvenitæ, însæ sever øi cu brutalitate.
Dominaﬂia mondialæ va fi obﬂinutæ pe cæi ocolite, prin subminarea
oricærei libertæﬂi – a jurisprudenﬂei, a alegerilor, a presei, a persoanei øi
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mai ales a educaﬂiei øi a formærii poporului – øi prin pæstrarea secretului
cu privire la acﬂiunile pe care le întreprind.
Prin subminarea puterii de stat, guvernele vor fi hærﬂuite pânæ când
vor fi gata sæ renunﬂe la întreaga putere doar ca sæ aibæ liniøte.
În Europa, vom aﬂâﬂa contradicﬂiile individuale øi naﬂionale,vrajba
rasialæ øi religioasæ, pentru a crea o præpastie de netrecut, astfel încât sæ
nu mai gæseascæ nici un sprijin din partea statelor creøtine, care se vor
teme sæ încheie o alianﬂæ care sæ nu fie avantajoasæ iluminaﬂilor.
În celelalte continente vor exista certuri, neliniøte øi duømænie, pentru
ca statele sæ înveﬂe sæ se teamæ.
Fiecare resort al aparatului de stat va avea o funcﬂie importantæ,
astfel încât prin pertrurbarea unuia sæ fie stagnat întregul sistem.
Fiecare preøedinte de stat va fi ales din rândul favoriﬂilor supuøi
Iluminaﬂilor, al cæror trecut prezintæ un punct negru, vulnerabil, prin
care va deveni executant al indicaﬂiilor noastre. Astfel vom putea
ræstælmæci legile øi schimba constituﬂiile.
Întreaga armatæ va fi în mâinile Iluminaﬂilor pentru cæ-i vom da
puteri depline preøedintelui, inclusiv aceea de a declara ræzboi.
Pe guvernanﬂii care nu vor fi recrutaﬂi dintre noi îi vom însærcina cu
misiuni importante care sæ-i ﬂinæ departe de ocupaﬂiile statului.
Prin coruperea înalﬂilor funcﬂionari ai statului vor creøte datoriile
externe ale guvernelor care vor deveni sclavii datornici ai Iluminaﬂilor.
Præbuøirea economiei financiare a non-iluminaﬂilor va fi cauzatæ de
crizele economice provocate prin retragerea subitæ a disponibilului
financiar.
Moneda va dobândi autocraﬂie în comerﬂ øi industrie pentru ca, în
acest fel, industriaøii sæ câøtige putere politicæ. În afara milionarilor
care depind de noi, a poliﬂiei øi a soldaﬂilor, vor exista øi særaci.
Prin introducerea votului universal egal, va fi creatæ autocraﬂia
majoritæﬂii. Prin deprinderea gândului la autodeterminare vor fi
desfiinﬂate semnificaﬂia familiei øi valorile ei educative.
Printr-o educaﬂie bazatæ pe principii false øi învæﬂæturi mincinoase,
tineretul va fi indus în eroare, ademenit øi corupt.
Pentru atingerea ﬂelurilor vor exista legæturi cu noile legi masonice
existente. Nimeni nu va cunoaøte scopurile acestora, mai ales fraierii
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non-iluminaﬂi, ademeniﬂi în aceste loji doar pentru a li se arunca praf în
ochi.
Prin toate aceste mijloace, naﬂiunile vor fi silite sæ cedeze Iluminaﬂilor
dominaﬂia lumii. Noul guvern mondial va trebui sæ aparæ drept
protectorul øi binefæcætorul acestora, cel care se supune lor de bunævoie.
Dacæ un stat se opune, trebuie mobilizaﬂi vecinii împotriva lui printr-o
acﬂiune armatæ. Dacæ aceøtia vor sæ se alieze trebuie provocat un ræzboi
mondial”. (CORALF: “Maitreya, der kommende Weltlehrer”,
Konny-Verlag, 1991, pag 115) 92
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PROFEﬁIA CU PRIVIRE LA REVOLUﬁIE
Øtirile îngrozitoare cu privire la teroarea øi baia de sânge, provocate
de Revoluﬂia Francezæ, a umplut ziarele din întreaga lume. În Anglia,
presa a atras atenﬂia asupra unor vechi profeﬂii biblice care au fost prezise
cu sute de ani înainte de Revoluﬂia Francezæ, de cætre teologi englezi øi
francezi.
Lui Adam Weishaupt nu i-au scæpat aceste øtiri. Crimele oribile din
cadrul revoluﬂiei ar fi trebuit sæ miøte conøtiinﬂa sa øi sæ schimbe planurile
sale. Acum era înspæimântat cât de exact se împlinise profeﬂia biblicæ
pe care o aflase prin intermediul pærintelui Eugen. Prin cuvântul profetic,
Hristos miøcæ din nou inima øi inteligenﬂa sa.
Robert Fleming (1660-1716) s-a næscut în Scoﬂia, a studiat teologie
la Leyden øi Utrecht, a devenit paroh în Rotterdam fiind apoi rechemat
în Anglia de cætre regele Wilhelm al III-lea. El a scris nouæ volume cu
privire la profeﬂie øi a fost adesea chemat de rege pentru a-i cere sfat. În
anul 1701 a scris o carte cu privire la iminenta revoluﬂie din Franﬂa, care
devenit celebræ dupæ moartea sa. În special în anii de groazæ ai revoluﬂiei
au apærut noi ediﬂii, în Londra, anii 1793 øi 1809, în America în anul
1794, în Germania în anul 1800, în Scoﬂia øi Edinburg în anul 1800.
Robert Fleming a scris urmætoarele: “Cât de orbi trebuie sæ fie
oamenii, care nu observæ în toate aceste schimbæri degetul lui Dumnezeu,
ci spun continuu: Unde este promisiunea venirii Sale? Unde este
împlinirea profeﬂiei? O nebunilor cu inimile împietrite, care nu credeﬂi
ceea ce au spus profeﬂii!”93
În anul 1793, în mijlocul revoluﬂiei, a apærut o carte de la Londra
tipæritæ de W. Taylor, purtând titlul: Preziceri profetice cu privire la
Revoluﬂia Francezæ, cu rezumate de:
Episcopul Brown 1551
Pastor J. Knox
1572
Dr. T. Goodwin
1639
Pastor Chr. Love 1651
Episcop Uscher
1655
Dr. H. More
1663
93
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Pastor P. Jurieu
1687
Pastor R. Fleming 1701
Pastor J. Willson 1742
Dr. Gill
174894
Pastorul J. L. Towers (1767-1831), a scris pe lângæ alte lucræri despre
profeﬂia biblicæ, o carte despre revoluﬂia din Franﬂa. El citeazæ o serie de
teologi care au prezis, de-a lungul unei perioade de 150 ani, Revoluﬂia
Francezæ: Brigtmann (1644), Durham (1660), Mede (1663), More
(1680), Goodwin (1683), Jerieu (1687), Cradock (1696), Fleming (1701),
Whinston (1706), Waple (1715), Vitringa (1719), Daubuz (1720),
Robertson (1730), Pyle (1735), Lowman (1745), episcopul Newton
(1748), Johnson (1794).
Dr. Thomas Goodwin a publicat cu 140 de ani înainte, o carte cu
titlul Prevederea revoluﬂiei franceze. Ca toﬂi colegii sæi, dinainte øi dupæ
el, øi-a bazat prognozele pe Apocalipsa capitolul 11.
Au fost mai mult de douæzeci de teologi în Franﬂa, Anglia, Elveﬂia,
øi Germania, care într-o perioadæ de 140 de ani au prezis, independent
unul de altul, foarte clar øi færæ dubii, Revoluﬂia Francezæ, pe baza
profeﬂiei din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa capitolul 11.
Profeﬂia vorbeøte în limbajul biblic al Apocalipsei prin parabole,
care sunt apoi explicate literal în alte pasaje. Acestea au fost metodele
Domnului Isus în predicile sale în timpul vieﬂii sale pe acest pæmânt. El
a vorbit cel mai mult în parabole, ilustræri øi povestiri, pentru a stimula
ascultætorul sæ gândeascæ. Numai în predica de pe munte Isus a folosit
mai mult de patruzeci de exemple. Oamenii au væzut cu ochii spirituali,
ceea ce le povestea Isus, astfel având o træire interioaræ comunæ.
Învæﬂæturile træite interior le puteau læsa apoi sæ devinæ fapte în viaﬂa øi
acﬂiunile lor øi sæ decidæ conøtient pentru ele.
Astfel a vorbit Isus în Apocalipsa capitolul 11 despre fiaræ. Fiarele
sunt împæraﬂi, imperii, guverne. Acestea sunt explicate literal în
Apocalipsa capitolul 17, la fel øi în Daniel 7:17. Aici “Fiara” este numitæ
ca fiind ceva evident, deja cunoscut (Daniel 7). De aceea explicæ øi
Codex Alexandrinus cæ cea de “a patra fiaræ”, care este precedatæ de
cele trei, Babilonul, Persia øi Grecia, este Imperiul Roman. A fost
94
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imperiul pe timpul Noului Testament, pe timpul lui Hristos øi al
apostolului Ioan, care a scris Apocalipsa arætatæ lui, de Hristos. Aceastæ
fiaræ va fi divizatæ în zece pærﬂi øi va ræmâne pânæ la sfârøitul lumii.
Dupæ cum am væzut mai sus, øaptesprezece teologi au prezis, pe
baza profeﬂiei biblice, cu o sutæ de ani mai înainte, cucerirea Romei de
cætre germani, în anul 476 d.Hr. Cele zece triburi germanice au fost
numite chiar pe nume. Într-adevær, la început au fost zece popoare
germanice, care au cucerit Imperiul Roman øi l-au împærﬂit între ele, iar
mai târziu au format statele Europei. În sfântul Imperiu Roman al naﬂiunii
germane s-a menﬂinut totuøi coroana regalæ romanæ. De asemenea, prin
intermediul papei, împæratul roman a træit mai departe din multe puncte
de vedere. În versetul 13, Roma a fost numitæ “cetate” iar în Apocalipsa
17:9.18 ca “cetatea de pe cei øapte munﬂi”, care aratæ clar spre Roma.
A zecea parte a oraøului. Înainte cu 140 de ani de Revoluﬂia Francezæ,
mulﬂi teologi francezi øi englezi au recunoscut Franﬂa. Printre alﬂii a
scris øi P. Jurieu, pastor al bisericii franceze în Rotterdam, în anul 1687.
“Observæ cæ cea mai mare zguduire în ﬂara papalitæﬂii, se petrece
numai în a zecea parte a oraøului. Care este a zecea parte a oraøului care
va cædea? Færæ îndoialæ este Franﬂa. Aceastæ împæræﬂie este cea mai
considerabilæ parte a celor zece coarne sau state, care formeazæ marele
oraø Babilon. Este foarte probabil, cæ Dumnezeu nu va læsa nepedepsite
actele groaznice ale prigoanei, pe care Franﬂa o exercitæ astæzi. Cei care
persecutæ protestanﬂii nu øtiu încotro îi conduce Dumnezeu. Acesta nu
este drumul pe care doreøte sæ conducæ Franﬂa spre vârful slavei Sale.
Dacæ va ajunge acolo va fi doar pentru cæ a ales altæ cale. Aceastæ a
zecea parte a oraøului va cædea, cu referire la papalitate, va face o rupturæ
cu Roma sau religia romanæ.” 95
“Desfiinﬂarea titlurilor onorifice. Cu ocazia acestui mare cutremur
øapte mii de nume de oameni vor fi desfiinﬂate. Nu se spune de øapte
mii de oameni, ceea ce nu s-ar fi potrivit deoarece revoluﬂia a cerut
aproximativ douæ milioane de victime, ci este vorba de øapte mii de
nume, titluri ale oamenilor sau titluri de nume. Øapte este totdeauna un
numær întreg. Este un fapt impresionant de remarcat cæ în timpul acelei
revoluﬂii, sub pretextul libertæﬂii, egalitæﬂii øi fraternitæﬂii, s-a decis
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desfiinﬂarea tuturor titlurilor onorifice, funcﬂiilor onorifice, a regatului
øi a emblemelor sale, chiar øi numele stræzilor øi oraøelor care ar aminti
de acesta. În acelaøi timp au fost desfiinﬂate toate titlurile onorifice
religioase, fiecare adresându-se celuilalt cu ‘tu’. În ceea ce priveøte teama
celor ræmaøi ea se numeøte ‘domnia groazei’ fiind cele mai întunecate
zile ale revoluﬂiei care au durat timp de opt luni. Când Robespierre a
primit confirmarea legii groazei, la data de 10 iunie 1794, fiecæruia îi
era teamæ de viaﬂa sa, zilnic cæzând între 50 øi 60 de capete sau dupæ
cum relateazæ Furnier: ‘Capetele cædeau asemenea ﬂiglelor, øi în plus,
Loire era plin de cadavrele înecaﬂilor.’”96
Profesorul Froom citeazæ în istorisirea sa unicæ cu privire la
înﬂelegerea profeﬂiei biblice de cætre primii creøtini pânæ în prezent, un
alt numær de teologi francezi øi britanici care au prezis în cærﬂile lor
Revoluﬂia Francezæ, øi asta cu mulﬂi ani înainte de a avea loc acest
eveniment.
Este de presupus cæ Adam Weishaupt nu era stræin de aceastæ
literaturæ, care cu siguranﬂæ nu lipsea din biblioteca universitaræ din
München øi Ingolstadt. Totuøi, între timp, a avut loc un eveniment care
printr-o lovituræ a pus capæt carierei sale.
Principele Bavariei a dispus o razie la casa domnului von Zwack,
asistentul principal al lui Weishaupt. Acolo au ieøit la ivealæ documentele
øi planul iluminaﬂilor bavarezi cu privire la noua ordine mondialæ. El
le-a luat drept “acte originale ale ordinului sectei iluminaﬂilor”, læsând
sæ fie tipærite øi trimise tuturor monarhilor europeni pentru a-i avertiza.
Lui Adam Weishaupt i-a fost retras titlul de profesor, øi a trebuit sæ fugæ
øi sæ se ascundæ. S-a crezut cæ acesta este sfârøitul iluminaﬂilor, dar aceøtia
øi-au continuat lucrarea lor în secret. Tæinuirea tuturor activitæﬂilor øi
planurilor lor este pânæ astæzi cea mai mare poruncæ.
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NOUA ORDINE MONDIALÆ, O IMITAﬁIE A
CREØTINISMULUI
Adam Weishaupt a folosit aceleaøi cuvinte pe care le-a învæﬂat în
bisericæ: pæcatul moøtenit, împæræﬂia harului, împæræﬂia celor drepﬂi,
mântuire, naøtere din nou, scriind urmætoarele:
“Pæcatul ereditar constæ în aceea cæ omul a pæøit afaræ din starea de
libertate øi egalitate. Împæræﬂia harului este reînfiinﬂarea prin iluminism
øi moralæ. Aceasta este naøterea din nou.
Omul a cæzut, înseamnæ: când træieøte sub un guvern. Omul este mântuit
numai când urmeazæ morala, atunci pæøeøte în împæræﬂia celor drepﬂi…
Pentru a fi liber øi næscut din nou, nu existæ alte mijloace decât
folosirea raﬂiunii, prin care se reinstaureazæ morala, iar omul este readus
la starea de a se putea conduce singur, obﬂinând din nou valorile sale de
la început, învæﬂând pe cei care conduc, sæ renunﬂe la sprijinul politic.
Acest lucru nu poate fi pus în practicæ decât prin uniri secrete, care în
tæcere împuternicesc iar øi iar puterile statale, folosind în final metodele
celor ræi de a-øi ajunge ﬂelurile lor.
Prinﬂii øi preoﬂii sunt cei færæ Dumnezeu, iar mâinile lor trebuie sæ
ne intermedieze legarea acestor relaﬂii, dacæ nu putem sæ le nimicim.
Dacæ o naﬂiune a ajuns majoræ atunci tutela trebuie sæ înceteze. 97
Ce semnificaﬂie are faptul cæ tutela asupra prinﬂilor trebuia sæ înceteze,
o ilustreazæ clar værsarea de sânge din Revoluﬂia Francezæ. Întreaga omenire
ar trebui ræscumpæratæ de cætre conducætorii øi reprezentanﬂii religioøi.
Aceastæ structuræ a ræscumpærærii este la fel, atât în creøtinism cât øi
în noua ordine mondialæ.
În creøtinism, Biblia ne învaﬂæ despre starea omului din Paradis.
Apoi a intervenit cæderea în pæcat, Paradisul a fost pierdut iar suferinﬂa
øi moartea au trezit în om dorinﬂa de ræscumpærare. Omul trebuia sæ
aøtepte pânæ la “împlinirea vremii” când a venit Hristos øi a adus
ræscumpærarea. Oricine a crezut în El a simﬂit certitudinea ræscumpærærii
prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar øi eliberarea lumii de suferinﬂæ øi moarte
va avea loc odatæ cu revenirea lui Hristos, øi instaurarea Împæræﬂiei Sale
veønice.
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Aceeaøi structuræ a preluat-o øi profesorul Weishaupt. Starea færæ
pæcat, de libertate a omului færæ preoﬂi øi prinﬂi, era în paradisul de la
început. Cæderea în pæcat era subjugarea omului de cætre om, prinﬂi øi
preoﬂi. De atunci, lumea aøteaptæ o eliberare, o ræscumpærare din acest
ræu. În sfârøit, apæru izbævitorul, Adam Weishaupt, aducând eliberarea
de sub dominaﬂia umanæ, prin iluminism. De aici înainte omenirea
aøteaptæ dupæ paradisul care va veni. Dupæ o revoluﬂie mondialæ va veni
øi paradisul mult dorit, guvernul mondial øi religia mondialæ cu libertate,
egalitate øi fraternitate. La acestea se mai adaugæ încæ un gând, anume
eliberarea de særæcie. Diferenﬂa dintre bogaﬂi øi særaci va trebui sæ disparæ.
Totul va aparﬂine tuturor. Ca unealtæ pentru atingerea acestei ﬂinte a fost
gæsit evreul Moses Mordechai Marx Levi, (alias Karl Marx) care a scris
Manifestul comunist. Gary Allen a scris urmætoarele cu privire la aceasta:
“Manifestul comunist era într-adevær deja în circulaﬂie cu mult înainte
ca numele lui Karl Marx sæ fie unanim recunoscut în calitate de autor al
acestui manual revoluﬂionar. Ceea ce a fæcut de fapt Marx, a fost sæ
modifice øi sæ codifice aceleaøi planuri øi principii revoluﬂionare scrise
cu øaptezeci de ani înainte de Adam Weishaupt, fondatorul ‘Iluminaﬂilor
bavarezi’”. 98
Acest Manifest comunist a devenit evanghelia eliberatoare a
muncitorilor øi ﬂæranilor de sub dominaﬂia clasei conducætoare prin
bisericæ øi stat. Aratæ aceeaøi structuræ biblicæ: Paradis, cæderea în pæcat,
mântuire, noul paradis. Potrivit lui Marx, în starea de la începutul
omenirii, totul a aparﬂinut tuturor. Cæderea în pæcat a apærut dupæ crearea
proprietæﬂilor private. Apoi capitaliøtii au subjugat clasa muncitoare.
Ea aøteaptæ izbævirea. Eliberatorul se numeøte Karl Marx. Evanghelia
sa va provoca o revoluﬂie în întreaga lume, care lichideazæ pe capitaliøti
øi începe un paradis al muncitorilor øi ﬂæranilor unde din nou totul va
aparﬂine tuturor.
Aøa stau, diametral opuse, Evanghelia creøtinæ øi evanghelia
comunistæ, ca Evanghelie a iubiri øi evanghelie a urii, ca Evanghelie a
vieﬂii øi evanghelie a morﬂii, consolare øi moarte. Isus Hristos îøi dæ
viaﬂa pentru a salva omul, iar comunismul ia viaﬂa omului pentru a da
averea lor særacilor. Dar aceasta este doar o ﬂintæ aparentæ, capitalismul
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privat va deveni capitalism de stat, capitalismul de stat va deveni
capitalism mondial, unde toate posesiile vor fi în mâinile guvernului
mondial. Economia øi politica prezentului sunt aproape de a ajunge la
acea ﬂintæ, care în secret este demult atinsæ.
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URMAØII LUI ADAM WEISHAUPT
Întemeietorul ordinului Iluminaﬂilor a plænuit Manifestul Comunist,
dar nu a træit sæ vadæ realizarea sa prin intermediul lui Karl Marx. El a
murit în anul 1830 în vârstæ de 82 de ani, nebægat în seamæ de public øi
totuøi a fost pærintele revoluﬂiei mondiale, al viitorului guvern mondial
øi al religiei mondiale.
Conducerea ordinului Iluminaﬂilor a fost preluatæ de Giuseppe
Mazzini, în anul 1834, care a ræmas la conducerea ordinului pânæ la
moartea sa în anul 1872. Ca un conducætor al operaﬂiunilor ordinului l-a
numit pe satanistul øi mare maestru al ritului scoﬂian în Statele Unite øi
întemeietor al KU-KLUX KLAN, Albert Pike. Planul lui a fost de a
conduce întreaga francmasonerie.
Într-o scrisoare din 15 august 1871 adresatæ conducætorului Iluminaﬂilor,
Manzzini, Pike îi aratæ în mare planul de cucerire a lumii în trei ræzboaie
mondiale, ca fiind calea pentru stabilirea NOII ORDINI MONDIALE.
PRIMUL RÆZBOI MONDIAL trebuia înscenat pentru ca Rusia
ﬂaristæ sæ ajungæ sub controlul direct al iluminaﬂilor bavarezi. Apoi Rusia
era folositæ ca marionetæ pentru a promova ﬂelurile iluminaﬂilor pe plan
mondial.
AL DOILEA RÆZBOI MONDIAL urma a fi fabricat cu ajutorul
diferenﬂelor de opinie dintre naﬂionaliøtii germani øi sioniøti. Prin acesta,
influenﬂa Rusiei se va mæri având ca rezultat formarea statului Israel.
AL TREILEA RÆZBOI MONDIAL ar trebui sæ fie declanøat ca
rezultat al diferenﬂelor de opinie create de iluminaﬂi între sioniøti øi arabi.
A fost plænuitæ lærgirea conflictului la scaræ mondialæ.
Prin intermediul Rusiei (ca imagine a ræului), naﬂiunile occidentale
vor fi constrânse sæ efectueze alianﬂe pe care nu le-ar fi fæcut de bunæ
voie (NATO, ONU). De asemenea Rusia, ca duøman al lumii, a condus
la înflorirea comerﬂului mondial de armament, ceea ce a fost din nou
benefic pentru bancherii internaﬂionali.
Din acest pasaj se observæ cæ în spatele celui de-al doilea ræzboi
mondial trebuie cæ mai exista un cu totul alt scenariu decât cel descris
în cærﬂile noastre de istorie. 99
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La data de 4 iulie 1889, Albert Pike a dat “instrucﬂiunile” sale cætre
23 din cele mai înalte consilii ale lumii:
“Urmætoarele lucruri trebuie sæ le spunem mulﬂimii: Noi slujim unui
dumnezeu, dar dumnezeului nostru ne închinæm færæ superstiﬂii…
Religia masonæ va fi primitæ de noi toﬂi, care suntem secreﬂi la cel
mai înalt nivel, în curæﬂia doctrinei luciferice…
Da, Lucifer este dumnezeu… Filozofia adeværatæ øi curatæ este
credinﬂa în Lucifer.”100
Într-adevær, Satana a fost la lucru când iadul s-a dezlænﬂuit în primul
øi al doilea ræzboi mondial, provocând decesul a milioane de oameni
læsând ræniﬂi, ciungi, orfani, væduvi øi færæ patrie.
Acum este planificat cel de-al treilea ræzboi mondial, care ar trebui
sæ înceapæ în orientul mijlociul între israeliﬂi øi palestinieni. Probabil cæ
agenﬂii Iluminaﬂilor lucreazæ cu sârguinﬂæ la aceasta.
Un multimilionar din Arabia Sauditæ, pe nume Bin Laden, este
conducætorul terorismului împotriva statului Israel øi a tuturor ﬂærilor
care sprijinesc Israelul. El a construit o reﬂea globalæ de teroriøti special
antrenaﬂi, în special în Afganistan. Deja în anul 1997 a declarat oficial
ræzboi Statelor Unite efectuând atacuri teroriste în America, Kenia øi
Tanzania.
La 11 septembrie 2001, patru avioane deturnate se îndreptau spre
ﬂintele lor care au fost alese cu exactitate. Douæ dintre ele au fost
direcﬂionate cætre World Trade Center, din New York, lovind în centrul
acestor clædiri ale oraøului, care aveau 110 etaje øi în care lucrau 50.000
de oameni, incendiindu-le. La scurt timp aceøti zgârie nori s-au præbuøit
iar un al treilea s-a præbuøit la scurt timp. Un alt avion deturnat s-a
præbuøit peste Pentagon, ministerul apærærii din Washington, ucigând
800 de oameni. Al patrulea avion era îndreptat spre Camp David,
reøedinﬂa preøedintelui SUA, dar s-a præbuøit la scurtæ vreme, înainte de
a ajunge la ﬂintæ. Naﬂiunea americanæ øi întreaga lume erau sub øoc.
În Germania, cancelarul Schröder a numit acest atentat “o declaraﬂie
de ræzboi împotriva întregii lumi civilizate”. Întreaga lume se înarma
pentru ræzboi împotriva terorismului în propria ﬂaræ. Deja cu ani în urmæ,
poliﬂia criminalæ din Germania a explicat cum grupurile musulmane
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extremiste din Germania, care numæræ peste 30.000 la trei milioane de
musulmani care træiesc în Germania, reprezintæ cel mai mare factor de
risc pentru poporul german.
Musulmanii tânjesc la conducerea lumii sub “øaria”, adicæ legea
islamului. Ei privesc religia lor, cea datæ de Allah, ca pe singura religie
adeværatæ, unde statul øi religia sunt una. Cine moare în lupta împotriva
celor “necredincioøi” ajunge imediat în paradis, se menﬂioneazæ în coran.
Astfel, existæ mulﬂi atentatori sinucigaøi, care cu ajutorul bombelor lor
îøi ucid atât duømanii cât øi pe ei înøiøi. Aceasta s-a întâmplat øi cu
piloﬂii celor patru avioane din Washington øi New York. Preøedintele
Bush a anunﬂat represalii dure în acest sens. Ræzboiul a început. America
este siguræ de victoria asupra terorismului.
Imediat ce victoria este atinsæ, se va instaura un guvern mondial
dupæ planurile iluminaﬂilor. Aceastæ pace a lumii este prezisæ în Biblie
în 1Tesaloniceni 5:1-5, dar nu va dura. Hristos spune în cartea
Apocalipsei capitolul 16, cæ se va abate o plagæ groaznicæ ce va afecta
întreg pæmântul. Este marøul popoarelor lumii pe câmpul de luptæ
“Armaghedon” care este câmpia din faﬂa muntelui Carmel, unde la
dreapta sa se aflæ impunætoarea cetate Meghido.
Lupta de la Armaghedon ar însemna sfârøitul omenirii prin arme atomice.
Potrivit afirmaﬂiilor ministrului øi generalului rus Alexander Lebed,
au fost furate din Rusia peste o sutæ de bombe atomice øi se gæsesc
acum în proprietatea arabilor. Pe lângæ acestea mai sunt armele chimice
øi biologice care, de asemenea, ar putea fi în mâinile musulmanilor.
Spre exemplu, o linguræ cu bacilul botulinus dacæ ar fi aruncatæ în apæ
ar putea ucide populaﬂia unui oraø întreg. Otrævuri asemænætoare
ameninﬂæ întreaga omenire, dacæ s-ar face uz de ele.
Hristos a prezis înainte cæ lupta de la Armaghedon nu va avea loc.
Popoare întregi se vor pregæti pentru acest ræzboi. Toate armele sunt
pregætite pentru distrugere, iar întreaga omenire se zbate într-o teamæ
de moarte. Dar acest ræzboi nu va începe. Un eveniment ceresc îi va
pune capæt înainte de a începe.
Hristos Însuøi este începutul øi sfârøitul acestui pæmânt, nu vreun
eveniment pus la cale de oameni. El va veni pe nori personal, cu mare
putere øi slavæ.
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INSTRUCﬁIUNILE LUI ALBERT PIKE.
Ceea ce a prezentat Alber Pike în prognozele sale este alarmant:
“Dogma teologicæ a lui Albert Pike este relatatæ în instrucﬂiunile
sale care au fost adresate celor 23 de consilii de rang înalt din
întreaga lume, la data de 1 iulie 1889. Trebuie sæ spunem maselor
urmætoarele lucruri: ‘Noi ne închinæm unui dumnezeu, dar
dumnezeului nostru ne închinæm færæ suspiciune. Vouæ,
suveranilor, marilor instructori generali, væ spunem ceea ce trebuie
sæ repetaﬂi fraﬂilor din gradul 32, 31, 30. Religia masonæ trebuie
sæ fie menﬂinutæ de noi, cei iniﬂiaﬂi, la cel mai înalt nivel, în curæﬂia
doctrinei luciferice. Dacæ Lucifer nu ar fi dumnezeu, Adonai
(Dumnezeul iudeilor), ale cærui fapte dovedesc ura faﬂæ de oameni,
barbaria, cruzimea øi respingerea øtiinﬂei, atunci ar fi Adonai
calomniat de preoﬂii lui? Da, Lucifer este dumnezeu; iar din
nefericire Adonai este de asemenea Dumnezeu. Cæci dupæ legea
veønicæ nu existæ luminæ færæ întuneric, frumuseﬂe færæ urâﬂenie,
alb færæ negru. Absolutul poate exista doar sub înfæﬂiøarea a douæ
entitæﬂi dumnezeieøti. Întunericul serveøte luminii ca fundal, dupæ
cum statuia are nevoie de piedestal. Doctrina satanicæ este erezie.
Filozofia curatæ øi adeværatæ este credinﬂa în Lucifer, cel care este
asemenea lui Adonai. Dar Lucifer, dumnezeul luminii øi bunætæﬂii,
luptæ pentru omenire împotriva lui Adonai, Dumnezeul ræului øi
al întunericului.’” 101
Prin aceasta Pike întoarce adeværul pe dos øi distorsioneazæ realitatea.
Ce efecte a avut religia sa asupra omenirii o aratæ Revoluﬂia Francezæ,
creatæ øi condusæ de ordinele secrete conduse de Weishaupt øi Pike,
cele douæ ræzboaie mondiale cât øi actele teroriste. Cum aratæ adeværul
în realitate?
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TAINA RÆULUI
Este de neimaginat cum a putut lua fiinﬂæ ræul într-o lume a dreptæﬂii,
a fericirii øi a pæcii. Creatorul universului este numai dragoste, bunætate,
dreptate, nu este nimic ræu în El. Ræul nu vine de la El, El nu l-a dorit øi
nici nu l-a plænuit sau creat. Biblia consacræ doar câteva rânduri tragediei
care a avut loc la tronul lui Dumnezeu øi a urmærilor ei nefaste.
Când Dumnezeu a creat pe unul dintre cei mai apropiaﬂi sfætuitori ai
Sæi la tronul Sæu, l-a creat din nimic, într-un loc atât de minunat. (În
Isaia 14:12-17 øi Ezechiel 28:11-19 este prezentat în simbol, ca rege al
Babilonului øi al Tirului). Cu ocazia creærii acestei fæpturi, miliardele
de îngeri au aprobat aceasta intonând imnuri de bucurie în jurul tronului
lui Dumnezeu. Aceastæ nouæ fæpturæ era de o frumuseﬂe absolutæ, un
sigiliu al puterii creatoare a lui Dumnezeu. Era plin de înﬂelepciune,
coroana creaﬂiunii lui Dumnezeu, un heruvim, unul dintre cei patru prinﬂi
la tronul lui Dumnezeu, un serafim arzând de strælucire. Lui i-a fost
atribuitæ o imensæ zonæ de domnie. Era færæ patæ, færæ vreun defect,
fæcea parte din grupa serafimilor. A primit un loc pe muntele adunærii, pe
muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, øi a fost numit Luceafærul de dimineaﬂæ.
Chiar în el, cel care era cel mai aproape de Dumnezeu, tragicul øi-a
avut începutul. În acest heruvim a luat naøtere ceva ascuns, care a fost
motivul tuturor relelor. Tot ce s-a dezvoltat poate fi cuprins într-un singur
cuvânt. Øi acest cuvânt este invidia! Pânæ atunci nu a existat aøa ceva în
univers. El era cel mai frumos dintre toﬂi, cel mai înﬂelept dintre toate
creaturile. De acest lucru era mândru. Din aceastæ mândrie s-a næscut
dorinﬂa de a urca øi mai sus, fiind asemenea lui Dumnezeu, stând deasupra
Lui. El se uita numai la sine, nu se mai uita la splendoarea, frumuseﬂea
øi maiestatea Creatorului sæu, care era plin de dragoste. Acest egoism
desprins din legea armoniei, a fost moartea dragostei sale faﬂæ de Creator.
Acest proces s-a dezvoltat treptat. În Biblie ne sunt prezentate
douæsprezece aspecte ale depærtærii sale de dragostea lui Dumnezeu.
“Vreau sæ mæ ridic mai presus de stele (aici: îngerii lui Dumnezeu),
era motivul sæu. El dorea sæ aibæ cea mai mare poziﬂie pe muntele
adunærii, dorea sæ fie egal cu Cel Prea Înalt. Astfel, în interiorul sæu, a
devenit plin de nelegiuire iar inima i s-a ræsculat læsându-se sedus de
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frumuseﬂea øi înﬂelepciunea sa. Prin activitæﬂile sale incorecte a pæcætuit,
iar prin manipulærile sale øi-a distrus sfinﬂenia læsându-se condus în
nelegiuire. El a fost creat færæ cusur øi nu exista nici cel mai mic motiv
în favoarea gândirii øi acﬂiunii sale greøite. În dragostea Sa, Dumnezeu
a încercat sæ-l ajute.
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ÎNCERCÆRI DE COMUNICARE
Dumnezeu a creat planeta Pæmânt în prezenﬂa tuturor sfætuitorilor
Sæi, de la tronul Sæu. El spune: “Când am întemeiat pæmântul… stelele
dimineﬂii izbucneau în cântæri de bucurie øi toﬂi fiii lui Dumnezeu scoteau
strigæte de veselie” Iov 38:4.7. Acestor luceferi aparﬂinea øi luceafærul
de dimineaﬂæ, Lucifer, cel mai frumos dintre îngeri.
În acest pasaj observæm cæ Dumnezeu explicæ clar locuitorilor
pæmântului, cæ El a creat pæmântul, nu s-a dezvoltat singur, din nimic.
Dumnezeu nu ia în calcul ideea evoluﬂiei. Nici aøa-numita evoluﬂie având
ca tezæ cæ Însuøi Dumnezeu a condus øi dorit dezvoltarea pæmântului cu
toate formele sale de viaﬂæ, nu este logicæ.
Înainte de cæderea în pæcat nu exista moarte, nici în univers, nici pe
planeta noastræ (Romani 5:12). Evoluﬂia învaﬂæ despre dezvoltarea
speciilor puternice pe fondul dispariﬂiei speciilor slabe. Deoarece nu
exista moarte sau dispariﬂie øi nici Dumnezeu nu foloseøte moartea ca
mijloc al Creaﬂiei Sale, ipoteza unei evoluﬂii teistice este lipsitæ de orice
temei.
Adam øi Eva au fost avertizaﬂi sæ se pæzeascæ de înøelæciunile lui
Satana. Pomul cunoøtinﬂei a fost pentru ei un mijloc de testare a ascultærii
øi iubirii lor faﬂæ de Dumnezeu. Asemenea îngerilor, locuitorii Edenului
au fost puøi la probæ; fericirea lor putea fi menﬂinutæ numai cu condiﬂia
credincioøiei faﬂæ de Legea Creatorului. Ræul a apærut færæ vreun drept
sau motiv øi va dispærea din nou la sfârøit. Aceastæ nefiinﬂæ este moartea,
de care Legea lui Dumnezeu doreøte sæ apere pe om.
În acest moment, Satana (acuzatorul) pæøeøte în grædina Edenului øi
poate amægi omul prin douæ minciuni pentru a-l înøela øi a-l provoca la
neascultare. Prima minciunæ este: “Hotærât cæ nu veﬂi muri”. Aici îøi
are rædæcina învæﬂætura cu privire la nemurirea sufletului. Cu a doua
minciunæ, “Veﬂi fi ca Dumnezeu”, Satana intenﬂiona sæ fie ca Dumnezeu.
Aceastæ idee a transmis-o primilor oameni. Astæzi se regæseøte în multe
din religiile orientale. Oamenii au fost îndoctrinaﬂi cu credinﬂa cæ, dupæ
moarte, vor fi ca Dumnezeu sau chiar Dumnezeu. Hristos îl numeøte pe
Satana “tatæl minciunii, ucigaøul de la început”, cel care a creat minciuna
øi domn al morﬂii (Ioan 8:44, Evrei 2:14).
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Satana ia dreptul lui Adam de domnie asupra pæmântului, pretinzând
a fi al lui. Acum el este prinﬂul acestei lumi (Ioan 12:31; 2Corinteni 4:4).
De fapt, Dumnezeu dorea sæ arate Satanei un exemplu, de supunere
øi dragoste necondiﬂionatæ al acestor doi oameni. Dar omul a dat greø
trebuind sæ lase Satanei, domnia acestei lumi.
Cu ocazia unei consfætuiri la tronul lui Dumnezeu, Satana a avut voie
sæ fie øi el prezent (Iov 1:6). Dumnezeu a dorit sæ-l ajute, øi sæ-i arate cum
Iov, færæ cunoøtinﬂe personale despre lumea nevæzutæ, este devotat lui
Dumnezeu. Satana a pus la îndoialæ credincioøia lui Iov spunând: el îl slujeøte
pe Dumnezeu numai pentru cæ-i merge bine. Dumnezeu a trebuit sæ permitæ
ca Satana sæ aducæ nenorocirea asupra lui Iov. Satana, ca stæpânitor al acestei
lumi, are putere asupra naturii. Astfel a folosit catastrofe ca: fulgerul, focul
øi furtuna, crima øi ræzboiul pentru a face din Iov un om særac. El spera sæ
poatæ ﬂine în picioare acuzaﬂiile sale, dar totul s-a petrecut altfel. Iov a ræmas
credincios lui Dumnezeu, chiar øi în necaz.
Cu ocazia unei noi întâlniri la tronul lui Dumnezeu, Satana a
participat din nou. El nu a încetat sæ argumenteze cæ Iov a ræmas
credincios doar pentru cæ este sænætos, iar dacæ ar fi sæ sufere nu ar mai
fi de partea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu i-a permis Satanei sæ aducæ
boala asupra lui Iov. Satana øi-a folosit toatæ puterea pentru a lovi pe
Iov cu o suferinﬂæ grea øi cu dureri insuportabile. Originea tuturor bolilor
se aflæ în Satana, cel care deterioreazæ natura, øi duce pe oameni în rætæcire
provocând nenumærate suferinﬂe. Iov a ræmas de partea lui Dumnezeu în
ciuda suferinﬂei sale. Dumnezeu l-a vindecat øi i-a refæcut casa.
Acum Satana era învins. Cu toate acestea nu s-a læsat convins. În
relatærile lui Iov nu mai este pomenit mai departe. Pierduse. Dar el nu
s-a schimbat (Iov 2:1-8; 42:10).
Când marele preot Iosua stætea în faﬂa lui Dumnezeu, purta haine
necurate ca semn al pæcatelor øi greøelilor sale. Însuøi marele preot, ca
slujitor al lui Dumnezeu pe pæmânt, nu era færæ pæcat, de aceea Satana
l-a pretins pentru el. Hristos dorea sæ-i arate Satanei cæ El îi iartæ pæcatele
marelui preot. Aici ar fi putut recunoaøte dragostea necondiﬂionatæ a lui
Isus, care mai degrabæ se jertfeøte pe Sine decât sæ piardæ pe omul iubit.
Dar øi cu aceastæ ocazie Satana nu se lasæ convins, pæræsind scena
(Zaharia 3:1-5).
123

INVAZIE DIN UNIVERS
Controversa dintre Hristos øi Satana a ajuns la punctul culminant la
crucificarea lui Isus. Întreaga omenire a putut asista cum Isus S-a jertfit
din dragoste pentru omul pierdut (1Corinteni 4:9). Odatæ cu moartea Sa
a început o nouæ creaﬂiune, creaﬂiunea mântuirii (2 Corinteni 5:19). Dar
nici acest act al dragostei lui Dumnezeu nu l-a impresionat pe Lucifer,
din contræ a fæcut totul pentru a-L ucide pe Isus. El a încercat sæ
zædærniceascæ chiar øi învierea Sa, prin sigilarea mormântului, dar
acﬂiunile sale au fost zadarnice. Isus a învins moartea øi astfel a luat
Satanei puterea asupra morﬂii. Isus Hristos a învins lumea, pæcatul,
moartea øi pe Satana. Acum “toatæ puterea mi-a fost datæ în cer øi pe
pæmânt”; ea se aflæ în totalitate în mâinile lui Isus. (Matei 28:18-30).
Isus a væzut mai dinainte victoria Sa. “Am væzut pe Satana cæzând
ca un fulger din cer” (Luca 10:18). Øi Satana a væzut starea sa mai
dinainte, totuøi a încercat prin forﬂæ sæ creeze o rebeliune la tronul lui
Dumnezeu. Prin aceasta a reuøit sæ convingæ prin minciunæ, o treime
din îngerii lui Dumnezeu, sæ fie de partea Sa. Numærul lor nu este relatat
cu exactitate, dar dacæ este o treime din “o mie de mii øi de zece ori zece
mii”, atunci ne putem imagina cæ este vorba de milioane. Cum a fost
posibil sæ aibæ un aøa succes groaznic putem afla numai înﬂelegând cele
trei principii satanice:
1. subminarea încrederii
2. informarea unilateralæ
3. minciuna
Ræstignirea lui Hristos a fost, pentru întregul univers, dovada vie a
dragostei lui Hristos øi în acelaøi timp dovada minciunilor lui Satana. În
timp ce Isus era pe pæmânt, a avut loc judecata lui Satana. Isus a explicat
aceasta ucenicilor cu o ocazie când din cer s-a auzit un glas, recunoscut
de mulﬂi ca fiind glasul lui Dumnezeu: “Acum are loc judecata lumii
acesteia, acum stæpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afaræ.” (Ioan
12:31)
Pe cruce “Hristos øi-a plecat capul øi a murit, dar øi-a pæstrat cu
tærie credinﬂa øi supunerea faﬂæ de Dumnezeu.” “Øi am auzit în cer un
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glas tare, care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea øi împæræﬂia
Dumnezeului nostru, øi stæpânirea Hristosului Lui; pentru cæ pârâøul
fraﬂilor noøtri, care zi øi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a
fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului øi prin cuvântul
mærturisirii lor, øi nu øi-au iubit viaﬂa chiar pânæ la moarte. De aceea
bucuraﬂi-væ, ceruri, øi voi cari locuiﬂi în ceruri! Vai de voi, pæmânt øi
mare! Cæci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcæ
øtie cæ are puﬂinæ vreme (Apocalipsa 12:7-12).
Aceastæ invazie din univers nu a avut loc de bunæ voie, ci înseamnæ
un exil pe aceastæ planetæ pânæ la judecata de apoi. “Cæci dacæ n-a
cruﬂat Dumnezeu pe îngerii cari au pæcætuit, ci i-a aruncat în Adânc,
unde stau înconjuraﬂi de întunerec, legaﬂi cu lanﬂuri øi pæstraﬂi pentru
judecatæ” (2 Petru 2:4). “Lanﬂurile întunericului”, înseamnæ cæ este vorba
de ceva ce nu putem vedea, adicæ nevæzutul. Întunericul, înseamnæ în
latinæ ocultul. Aceøti exilaﬂi din univers sunt legaﬂi cu “lanﬂuri” neavând
voie sæ se facæ væzuﬂi pe acest pæmânt, trebuind sæ træiascæ în lumea
nevæzutæ de noi. Numai prin intermediari, prin mediumi, pot intra în
lumea vizibilæ. Ei sunt alungaﬂi în “iad”. Cuvântul grecesc “tartaros”
care este folosit în acest pasaj nu înseamnæ iad, ci este vorba de
întunericul ce înconjoaræ pæmântul, “nevæzutul de pe acest pæmânt”.
Este clar cum Satana øi ajutoarele sale extraterestre folosesc aceleaøi
principii pentru a duce în eroare întreaga lume (Apocalipsa 12:9):
1. Pretinde încrederea, dar mai întâi trebuie sæ distrugæ încrederea
în Dumnezeu. Acest lucru îi reuøeøte cel mai bine atunci când
ræspândeøte ideea cæ, foametea, catastrofele naturale, suferinﬂa,
moartea, crimele øi ræzboaiele provocate de el sunt atribuite lui
Dumnezeu. Prin acestea omul îøi pierde încrederea în Dumnezeu.
Oamenii nu mai cred în Dumnezeu cu toate cæ El a demonstrat la
cruce iubirea Sa faﬂæ de noi.
2. Ræspândeøte idei unilaterale. Metodele sale se numesc
secularizare. Lumea øi tot ceea ce este în ea, existæ doar pentru ea
øi prin ea, færæ Dumnezeu. Øtiinﬂa, filozofia, cultura, dezvoltarea
øi religia sunt fæcute de oameni, deci sunt umane, libere de orice
dependenﬂæ de Creatorul øi Susﬂinætorul lumii øi al omului.
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Pretutindeni oamenii se lovesc de limitele înﬂelepciunii lor, øi au
întrebæri peste întrebæri. În acel moment intræ în acﬂiune al treilea
principiu al Satanei.
3. Minciuna. Jumætæﬂi de adevær, neadevær, adevær aparent, legate
cu fenomene supranaturale incontestabile, pregætesc minciunile
sale în toate domeniile vieﬂii omeneøti. “Oamenii cred în
minciunæ” deoarece nu au primit “dragostea faﬂæ de adevær”
(2Tesaloniceni 2:9-12).
Cu aceste trei principii rele Satana poate seduce ‘întreaga omenire’.
Necredinﬂa ia din ce în ce mai multæ amploare, astfel încât Hristos zice:
“Dar când va veni Fiul omului, va gæsi El credinﬂæ pe pæmânt?” (Luca
18:8)
Astfel, astæzi, întreaga lume nu mai este plinæ de credinﬂa în Isus ci
de credinﬂa în supranatural sau în planetarienii care vor veni în nave de
pe alte planete, cu toate cæ planetele sistemului nostru solar nu sunt
locuite. Invazia din univers a avut deja loc cu ocazia exilærii rebelilor
de la tronul lui Dumnezeu, pe planeta Pæmânt, din cauza neascultærii lui
Adam øi Eva.
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DISTRUGEREA ARMONIEI PE PÆMÂNT
Constant, ispititorul a încercat sæ influenﬂeze pe fiecare om de pe
acest pæmânt dupæ cum aratæ Biblia: “Voi eraﬂi morﬂi în greøelile øi în
pæcatele voastre, în cari træiaﬂi odinioaræ, dupæ mersul lumii acesteia,
dupæ domnul puterii væzduhului, a duhului care lucreazæ acum în fiii
neascultærii. Între ei eram øi noi toﬂi odinioaræ, când træiam în poftele
firii noastre pæmânteøti, când fæceam voile firii pæmânteøti øi ale
gândurilor noastre, øi eram din fire copii ai mâniei, ca øi ceilalﬂi. Dar
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu
care ne-a iubit, mæcar cæ eram morﬂi în greøelile noastre, ne-a adus la
viaﬂæ împreunæ cu Hristos (prin har sunteﬂi mântuiﬂi). El ne-a înviat
împreunæ, øi ne-a pus sæ øedem împreunæ în locurile cereøti în Hristos
Isus (Efeseni 2:1-6).
Este tragic faptul cæ fiecare om, care nu se aflæ sub conducerea lui
Dumnezeu, este sub conducerea lui Satana, care este numit “domn al
acestei lumi”. Un om care træieøte doar pentru sine însuøi, este mort
pentru Dumnezeu, el nu træieøte pentru Dumnezeu. Atunci când se
întoarce la Dumnezeu, Hristos îl transformæ în om nou, asemenea unuia
înviat din morﬂi. În acest moment este transpus în “împæræﬂia lui
Dumnezeu” el fiind total sub puterea øi protecﬂia lui Dumnezeu astfel
încât Satana nu mai are nici o influenﬂæ asupra lui.
Ræzboaiele, nelegiuirile, catastrofele, foametea, bolile, øi moartea
sunt opera lui Satana øi a ajutoarelor sale. În faﬂa acestor groaznice mizerii
de pe pæmânt, mulﬂi oameni nu înﬂeleg de ce permite Dumnezeu toate
acestea. Totuøi, Dumnezeu a stabilit ziua judecæﬂii øi de aceea
“Dumnezeu nu ﬂine seama de vremurile de neøtiinﬂæ, øi porunceøte acum
tuturor oamenilor de pretutindeni sæ se pocæiascæ; pentru cæ a rânduit
o zi, în care va judeca lumea dupæ dreptate, prin Omul, pe care L-a
rânduit pentru aceasta øi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadæ
netægæduitæ prin faptul cæ L-a înviat din morﬂi” (Fapte17:30,31). Satana
“øtie cæ are puﬂinæ vreme” (Apocalipsa 12:12), de aceea mânia sa este
aøa de mare øi de aceea acﬂioneazæ atât de diabolic pe pæmânt încât
Biblia spune: “Vai de cei care locuiesc pæmântul”.
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Opera “prinﬂului acestei lumi”, care poate vedea într-o clipæ toate
împæræﬂiile pæmântului øi are putere asupra lor (Luca 4:5-8), este descrisæ
în Isaia 14:16.17: “Cei ce te væd se uitæ ﬂintæ miraﬂi la tine, te privesc cu
luare aminte øi zic: ‘Acesta este omul care fæcea sæ se cutremure
pæmântul, øi zguduia împæræﬂiile, care prefæcea lumea în pustie, nimicea
cetæﬂile øi nu dædea drumul prinøilor sæi de ræzboi?’” Distrugerea
oraøelor prin cutremure, inundaﬂii øi ræzboaie, pustiirea pæmântului prin
contaminare øi exploatarea færæ rost a resurselor naturale, sunt înscenate
øi provocate de Satana. Fiind duøi în eroare, mulﬂi oameni îl consideræ
pe Dumnezeu ræspunzætor pentru aceasta. Cu puﬂin timp înainte de ziua
judecæﬂii divine, când Însuøi Dumnezeu va interveni, situaﬂia se va agrava
tot mai mult pe planeta noastræ. Satana este descris a fi afaræ din fire de
furios… El ﬂine pe oameni prizonieri în ei înøiøi øi nu-i lasæ liberi
niciodatæ.
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ULTIMUL RÆZBOI DECISIV
Fiecare om în parte se gæseøte involuntar într-un ræzboi decisiv pentru
libertatea øi salvarea sa. Apostolii au scris urmætoarele cuvinte
încurajatoare:
“Încolo, fraﬂilor, întæriﬂi-væ în Domnul øi în puterea tæriei Lui.
Îmbræcaﬂi-væ cu toatæ armætura lui Dumnezeu, ca sæ puteﬂi ﬂinea piept
împotriva uneltirilor diavolului. Cæci noi n-avem de luptat împotriva
cærnii øi sângelui, ci împotriva cæpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stæpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor
ræutæﬂii cari sunt în locurile cereøti. De aceea, luaﬂi toatæ armætura lui
Dumnezeu, ca sæ væ puteﬂi împotrivi în ziua cea rea, øi sæ ræmâneﬂi în
picioare, dupæ ce veﬂi fi biruit totul. Staﬂi gata dar, având mijlocul încins
cu adeværul, îmbræcaﬂi cu platoøa neprihænirii, având picioarele
încælﬂate cu râvna Evangheliei pæcii. Pe deasupra tuturor acestora,
luaﬂi scutul credinﬂei, cu care veﬂi putea stinge toate sægeﬂile arzætoare
ale celui ræu. Luaﬂi øi coiful mântuirii øi sabia Duhului, care este
Cuvântul lui Dumnezeu. Faceﬂi în toatæ vremea, prin Duhul, tot felul de
rugæciuni øi cereri. Vegheaﬂi la aceasta, cu toatæ stæruinﬂa” (Efeseni
6:10-18).
“Øi toﬂi în legæturile voastre, sæ fiﬂi împodobiﬂi cu smerenie. Cæci
Dumnezeu stæ împotriva celor mândri, dar celor smeriﬂi le dæ har.
Smeriﬂi-væ dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea
Lui, El sæ væ înalﬂe. Øi aruncaﬂi asupra Lui toate îngrijorærile voastre,
cæci El însuøi îngrijeøte de voi. Fiﬂi treji, øi vegheaﬂi! Pentru cæ
protivnicul vostru, diavolul, dæ târcoale ca un leu care ræcneøte, øi cautæ
pe cine sæ înghitæ. Împotriviﬂi-væ lui tari în credinﬂæ, øtiind cæ øi fraﬂii
voøtri în lume trec prin aceleaøi suferinﬂe ca voi. Dumnezeul oricærui
har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinicæ, dupæ ce veﬂi
suferi puﬂinæ vreme, væ va desævârøi, væ va întæri, væ va da putere øi væ
va face neclintiﬂi. A Lui sæ fie slava øi puterea în vecii vecilor! Amin”
(1Petru 5:5-10).
“Vedeﬂi ce dragoste ne-a arætat Tatæl, sæ ne numim copii ai lui
Dumnezeu! Øi suntem. Lumea nu ne cunoaøte, pentru cæ nu L-a cunoscut
nici pe El. Prea iubiﬂilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Øi ce
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vom fi, nu s-a arætat încæ. Dar øtim cæ atunci când Se va aræta El, vom
fi ca El; pentru cæ îl vom vedea aøa cum este. Oricine are nædejdea
aceasta în El, se curæﬂeøte, dupæ cum El este curat. Oricine face pæcat,
face øi færædelege; øi pæcatul este færædelege. Øi øtiﬂi cæ El S-a arætat ca
sæ ia pæcatele; øi în El nu este pæcat. Oricine ræmâne în El, nu
pæcætuieøte; oricine pæcætuieøte, nu L-a væzut, nici nu L-a cunoscut.
Copilaøilor, nimeni sæ nu væ înøele! Cine træieøte în neprihænire, este
neprihænit, cum El însuøi este neprihænit. Cine pæcætuieøte, este de la
diavolul, cæci diavolul pæcætuieøte de la început. Fiul lui Dumnezeu
S-a arætat ca sæ nimiceascæ lucrærile diavolului. Oricine este næscut
din Dumnezeu, nu pæcætuieøte, pentru cæ sæmânﬂa Lui ræmâne în el; øi
nu poate pæcætui, fiindcæ este næscut din Dumnezeu. Prin aceasta se
cunosc copiii lui Dumnezeu øi copiii diavolului” (1Ioan 3:1-10).
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NOUA ORDINE MONDIALÆ
Fostul preøedinte american Woodrow Wilson (1856-1924), a
exprimat un cuvânt extrem de important:
“Existæ o putere organizatæ atât de perfect, atât de fin øi subtil, atât
de pætrunzætor, încât oamenii prevæzætori vorbesc mai degabæ în øoaptæ
despre ea, øi blestemæ aceastæ putere.”
Øi un alt preøedinte american, F.D. Rossvelt, se exprimæ punctual:
“În politicæ, nimic nu are loc întâmplætor. Când se întâmplæ ceva, poﬂi fi
sigur cæ aøa a fost plænuit”.
Cuvintele lui Walter Rathenaus sunt urmætoarele: “Trei sute de oameni
care se cunosc între ei decid economia europeanæ, øi îøi aleg ei înøiøi urmaøii
lor. Astæzi poate fi valabil acest lucru în toate domeniile vieﬂii.” 102
David Rockerfeller, unul dintre cei mai mari bancheri øi iniﬂiatorul
unui guvern mondial, recunoaøte deschis:
“Ne gæsim la începutul unor schimbæri globale. Tot ceea ce ne mai
lipseøte, este o crizæ mondialæ
mondialæ, înainte ca naﬂiunile sæ accepte NOUA
ORDINE MONDIALÆ.”
S-a gândit oare Tony Blair la visul din vechime al omenirii, cu privire
la o împæræﬂie a pæcii pe pæmânt, dupæ cum relateazæ cu atâta mæiestrie
Milton în cartea sa Paradisul pierdut øi paradisul regæsit? Vor deveni
realitate visurile lui Milton prin planurile de creare a unei societæﬂi
mondiale? Astæzi, întreaga omenire tânjeøte dupæ dreptate øi pace. De
aceea gândurile primului ministru britanic sunt exact dupæ inima
poporului, øi vor gæsi sprijin total, când va fi vorba de punerea în practicæ
a unei noi ordini mondiale.
Inscripﬂia latinæ “NOVUS ORDO SAECULORUM” - “NOUA
ORDINE MONDIALÆ” este scrisæ pe fiecare bancnotæ de un dolar
american, sub imaginea unei piramide. Mai sunt scrise cu cifre latine
anul 1776, data proclamærii independenﬂei Americii øi în acelaøi timp
data de înfiinﬂare a ordinului secret al Iluminaﬂilor, al cæror program
este instaurarea noii ordini mondiale. Fiecare dolar este o piatræ de
construcﬂie în împlinirea acestui plan. Un nou dolar ca monedæ mondialæ
va înlocui euro øi toate celelalte valute ale lumii ca o premisæ a noii
102
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societæﬂi mondiale. 103
Înainte de primului ræzboi mondial, în anul 1914, Oberst House,
consilier al preøedintelui Wilson, a propagat ideea noii ordini mondiale.
În al doilea ræzboi mondial, Adolf Hitler a vrut sæ transpunæ în realitate
ideea unei noi ordini mondiale, sub domnia sa.
În faﬂa pericolului unui ræzboi atomic, Albert Einstein a cerut
formarea unui guvern mondial ca singuræ soluﬂie de stopare a distrugerii
planetei pe cale nuclearæ.
În New York, N. Rockerfeller, în anul 1968 a cerut o nouæ ordine
mondialæ. R.N.Gardner, consilier al preøedinﬂilor Kennedy øi Johnson,
a fost de partea unei noi ordini mondiale în anul 1974, iar preøedintele
Jimmy Carter în anul 1976.
Manifestul Umanist din anul 1973 a cerut o lege globalæ øi o nouæ
ordine mondialæ. Francmasoneria øi Iluminaﬂii, miøcarea New Age,
Vaticanul, øi Consiliul Mondial al Bisericilor væd într-un guvern mondial,
øi o religie mondialæ, o împlinire a dorinﬂelor omenirii.
Directorul Organizaﬂiei Mondiale a Sænætæﬂii, B. Chisolm, a scris în
anul 1981 cæ, pentru instaurarea unui guvern mondial trebuie îndepærtate
individualismul, patriotismul, øi învæﬂæturile religioase. În acelaøi timp
o publicaﬂie a lui Mr. Rothschild, din New York, a cerut americanilor sæ
se supunæ noii ordini mondiale.
Reprezentantul New Age, Benjamin Creme, a dorit instaurarea unei
noi ordini mondiale øi a unei religii mondiale, sub conducerea conducætorului
mondial Maitreia. Trupe de poliﬂie mondiale, un tribunal mondial, bancæ
mondialæ, valutæ unicæ mondialæ, iar un guvern mondial va conduce la
reîmpærﬂirea bogæﬂiilor. Pânæ la sfârøitul ultimului secol, adicæ la sfârøitul
anului 2000 ar fi trebuit ca toate acestea sæ fie duse la îndeplinire.
Dupæ ræzboiul din Golf, preøedintele Bush a reamintit cæ noua ordine
mondialæ ar fi trebuit instauratæ pânæ în anul 2000. Aceleaøi cerinﬂe le-a
formulat øi fostul øef de stat al fostei Uniunii Sovietice, Mihail
Gorbaciov, væzând împlinirea acestor lucruri pânæ în anul 2000.
Consiliul Mondial al Bisericilor øi-a dorit unificarea tuturor religiilor
pânæ în anul 2000. Programul sæu, aøa-numitul proces de conciliere:
“pace, dreptate øi protejarea creaﬂiunii”, va unifica toate bisericile lumii
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øi va fi îndrumætorul tuturor religiilor pæmântului.104
Øi papa aøtepta noua ordine mondialæ în anul 2000. În acelaøi an, cu
ocazia cræciunului, dorea sæ ofere copilului Isus ca un cadou
“creøtinismul unificat”. Papa dorea sæ se întâlneascæ pe muntele Sinai
cu musulmani, iudei, øi creøtini pentru a aduce pacea între religiile
avraamice. A ræmas doar cu aceastæ dorinﬂæ. Speranﬂa s-a spart asemenea
unui balon de sæpun øi contrariul a devenit realitate. Enciclica papalæ
“Dominus Jesus” a îngheﬂat din nou relaﬂia cu Consiliul Mondial al
Bisericilor øi cu ecumenismul. În interiorul øi în afara Ierusalimului
ræzboiul dintre evrei øi musulmani a cerut sute de victime. Toate
negocierile de pace s-au pierdut în nisip. Este noua ordine mondialæ cu
o religie unicæ doar o utopie, sau a întârziat doar înfæptuirea ei? Aparﬂin
aceste întârzieri tot planurilor guvernului mondial?
Astæzi noua învæﬂæturæ a moralei iluminaﬂilor este înlocuitæ de o altæ
moralæ, despre orânduirea mondialæ. Acum morala, etica, obiceiurile,
sunt sinonime.“Orânduirea mondialæ” a lui Hans Küng, ca învæﬂæturæ
moralæ, este baza tuturor religiilor “noii ordini mondiale”. Cu alte cuvinte
se continuæ ideile Revoluﬂiei Franceze. Din nou, acum, o “revoluﬂie
paønicæ” va trebui sæ conducæ la o guvernare mondialæ împreunæ cu o
familie omeneascæ fericitæ. Din nou morala va trebui sæ fie calea pentru
atingerea acestei ﬂinte, fiind valabilæ pentru toﬂi cetæﬂenii planetei.
Dacæ papa crede cæ instaurarea unei noi ordini mondiale este posibilæ
færæ værsare de sânge atunci Vaticanul nu s-a transformat îndeajuns.
Evul mediul cu ale sale inchiziﬂii, cruciade øi ræzboaie religioase va
cunoaøte o renaøtere, cu toate cæ tot ce se întâmplæ este în numele crucii.
Va avea loc ceea ce mulﬂi episcopi øi preoﬂi bænuiau. Este o transformare
interioaræ a bisericii, în timp ce structurile exterioare ræmân øi se
integreazæ în noua ordine mondialæ. Va avea loc un schimb al
paradigmei, cuvintele creøtine se transformæ øi devin conﬂinutul
contrariului, în timp ce cuvintele ræmân aceleaøi.
Acum a trecut sfântul an bisericesc 2000 øi totul a ræmas ca înainte.
Aøteptærile øi speranﬂele politicienilor, conducætorilor bisericeøti, øi
ecumenismului cu privire la noua ordine mondialæ a anului 2000 nu a
devenit realitate, cu toate cæ în acel an s-a lucrat intens la acest lucru.
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UN VECHI VIS OMENESC
La sfârøitul anului 2000 s-au întâlnit 1800 de reprezentanﬂi ai celor
mai mari religii ale lumii, la New York, cu ocazia “Summitului
Mileniului – al conducætorilor religioøi øi spirituali.”
Gândul cælæuzitor pentru o religie unicæ mondialæ a fost cunoscuta
idee a lui Hans Küng: un etos mondial, pentru toate religiile. Trei
sæptæmâni mai târziu erau adunaﬂi la New York, în sediul ONU, øefii de
state ale aproape tuturor statelor lumii, pentru a se consfætui cu privire
la guvernul mondial.
Omenirea este obositæ de neînﬂelegeri. Când va fi în sfârøit pace?
Întreg globul pæmântesc, ecumenismul, tânjesc dupæ înﬂelegere øi unitate.
Prin cuvântul ecumenism înﬂelegem astæzi “Consiliul Ecumenic al
Bisericilor”. Acestui organism aparﬂin deja 324 de biserici evanghelice,
ortodoxe øi anglicane.
Se doreøte prin ecumenizarea tuturor religiilor pæmântului, sæ ia fiinﬂæ
o singuræ øi unicæ religie mondialæ, o unificare a tuturor religiilor creøtine
øi necreøtine. Premisa pentru înfæptuirea acestui lucru este o Nouæ Ordine
Mondialæ, un nou Guvern Mondial.
În expunerile cu privire la utopia unei noi ordini mondiale, øi a unui
guvern mondial, autorul a cerut ascultætorilor sæ spunæ ce øi-ar dori de
la un guvern bun din ﬂara lor, scriind rezultatele pe o tablæ:
1. Pace øi siguranﬂæ
2. Dreptatea tribunalelor
3. Impozite øi dæri sociale
4. Muncæ pentru toﬂi
5. Locuinﬂæ pentru toﬂi
6. Pensie asiguratæ
7. Nivel înalt de perfecﬂionare øcolaræ øi profesionalæ
8. Locuri de calificare pentru toﬂi
9. Protejarea familiei
10. Sfârøitul corupﬂiei
11. Libertatea presei
12. Libertate religioasæ øi de exprimare
13. Sfârøitul poluærii mediului înconjurætor
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14. Libertate confesionalæ
15. Combaterea criminalitæﬂii
16. Stoparea særæciei øi aøa mai departe.
Este de înﬂeles cæ dorinﬂele øi næzuinﬂele popoarelor nu au putut fi
îndeplinite de guvernele ﬂærilor lor. Se poate trage concluzia, în urma
eøecului guvernelor, cæ dorinﬂa generalæ în favoarea unui guvern mondial
este tot mai puternicæ. Deja de mai bine de douæ sute de ani o serie de
grupæri interesate lucreazæ la punerea în aplicare a acestor dorinﬂe ale
oamenilor: Francmasoneria, Iluminaﬂii, ONU, Agenda 21 a ONG,
biserici øi religii, concerne economice, New Age øi micile grupuri øi
secte.
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FORUMUL MONDIAL
La sfârøitul lui septembrie 1995, la San Francisco, a avut loc un
congres care a avut o contribuﬂie considerabilæ la crearea viitoarei noi
ordini øi religii mondiale. Fundaﬂia Gorbaciov, care îøi are sediul în
metropola californianæ, a iniﬂiat o festivitate spectaculoasæ cu titlul: “State
of the World Forum”.105
În informaﬂiile puse la dispoziﬂie, fundaﬂia a motivat necesitatea unei
astfel de întâlniri datoritæ problemelor mondiale tot mai serioase,
deoarece de partea politicienilor nu mai existæ o capacitate crescutæ de
a rezolva problemele. Aproape cæ nu se mai observæ o conducere
deoarece lipseøte o viziune. Fostul senator american Alan Cranston,
conducætorul Fundaﬂiei Gorbaciov, a analizat situaﬂia astfel: “Fie
recunoaøtem cæ împreunæ putem rezolva problemele, fie suntem sortiﬂi
unei catastrofe”.
Jim Garrison, preøedintele fundaﬂiei, a atras atenﬂia la activitatea
fostului preøedinte sovietic: “Gorbaciov crede cæ statul naﬂional se
destramæ, iar mult discutata ordine mondialæ este de neevitat. El crede
cæ suntem în faﬂa naøterii unei noi civilizaﬂii globale”. Într-o astfel de
perioadæ de tranziﬂie se merge haotic încât se pot testa noi idei.
Potrivit unei astfel de situaﬂii, forumul mondial ar trebui sæ serveascæ,
într-o astfel de situaﬂie, unei cauze clare. Forumul, cu privire la starea
naﬂiunilor lumii, este începutul unei iniﬂiative de mai mulﬂi ani a unor
fæuritori de idei a cetæﬂenilor. Este provocarea de bazæ ce aduce în centrul
atenﬂiei posibilitæﬂile cu care s-ar putea confrunta omenirea, la intrarea
în noua fazæ a dezvoltærii umane. ﬁelul forumului, potrivit “naøterii
primei civilizaﬂii globale”, este de a folosi oportunitatea istoricæ øi a
pune noi ﬂinte, iar prioritæﬂile existente sæ fie aranjate într-o altæ ordine.
“Noi trebuie sæ efectuæm o schimbare a valorilor, o schimbare a
paradigmei”, a accentuat Gorbaciov într-un interviu acordat pentru San
Francisco Cronicle. “Cred puternic cæ trebuie sæ ne miøcæm spre o nouæ
ordine mondialæ”.
Pentru a putea duce la capæt aceastæ misiune, Fundaﬂia Gorbaciov a
invitat oameni din nouæ grupuri sociale (domenii de activitate) pe care
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îi consideræ remarcanﬂi: foøti øefi de state, conducætori politici actuali,
patroni, oameni de øtiinﬂæ, intelectuali, conducætori spirituali øi tineri.
S-a fæcut diferenﬂa între cei 100 de camarazi øi cei 250 de participanﬂi.
Criteriile de selectare sunt interesante: în centrul atenﬂiei sunt cei 100
de tovaræøi care au fost selectaﬂi potrivit recunoaøterii internaﬂionale
pentru aportul adus creæri noii noastre civilizaﬂii globale. Participanﬂii
sunt în general întreprinzætori din întreaga lume, care s-au dedicat activ
acestei misiuni istorice. 106
Cranston afirmase cæ “Gorbaciov este probabil cea mai respectatæ
personalitate de pe planetæ”, evidenﬂiind importanﬂa gazdei. “El este
unica persoanæ care ar fi putut convoca o astfel de întâlnire”. Participanﬂii
au format grupuri de lucru, care au servit în calitate de catalizatori în
jurul a douæsprezece mese rotunde, pentru a gæsi øi propune anumite cæi
de acﬂiune øi rezolvare a problemelor globale. Enumeræm câteva din
temele pentru “mesele rotunde”:
* ‘Schimbæri majore care au hotærât începutul secolului 21’
* ‘Drepturi øi ræspunderi individuale øi de grup’
* ‘Impactul social al tehnologiei telecomunicaﬂiilor’
* ‘Criza mondialæ a valorilor, cæutarea unui sens’
Potrivit reporterului de la Cronicle, Gorbaciov a oferit o viziune a
unei noi lumi pentru un nou mileniu. Secolul 21 este un timp al unitæﬂii
în diversitate pe planeta Pæmânt. Gorbaciov a pledat vehement pentru
un rol mai mare al ONU: “Numai naﬂiunile unite sunt în stare sæ rezolve
106
Printre cei prezenﬂi au fost: George Bush, fostul preøedinte american, Margareth
Thatcher, fost prim ministru britanic, Zbigniew Brzezinski, consilier pe probleme de
securitate al preøedintelui Carter, James Baker øi George Schultz, foøti miniøtri de externe
ai SUA, Vaclav Havel, preøedintele Cehiei, Curt Biedenkopf øi Hans Dietrich Genscher,
Tansu Ciller, fost preøedinte al Turciei, Tony Blair, preøedintele partidului laburist,
Rupert Murdoch, imperiu mediatic, Ted Turner, imperiu mediatic, Milton Friedman,
om de øtiinﬂæ, John Naisbitt, futurolog, Gertrude Mongella preøedinta Organizaﬂiei
Mondiale a Femeii, Teodore Roszak, Stanislav Grof, Willis Harman, Hazel Handerson,
Shirley Maclain, Rupert Sheldrake øi Antony Robbins, toﬂi figuri centrale ale miøcærii
New Age, Koshuk Bakula, conducætor al budismului mongolez, Maha Ghosanada
patriarh al budismului cambodgian, Thich Nhat Hanh, conducætor al budismului
vietnamez, Majit Singh, conducætorul templului auriu din Amritsar (India), Desmond
Tutu, episcop de Kapstadt.
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conflicte… Acestea sunt timpurile Naﬂiunilor Unite”. Ted Turner a spus:
“Crearea canalului american de øtiri CNN, cu acoperire globalæ, a
schimbat lucrurile pentru totdeauna”. Acum posedæm comunicaﬂii
globale la secundæ. Nu mai avem vreo scuzæ pentru a face lucruri
prosteøti. Singura parte din cadrul conferinﬂei permise publicului a fost
runda de discuﬂii dintre Bush, Thatcher øi Gorbaciov, transmisæ de CNN.
Nici un alt eveniment din ultimii ani nu a scos mai clar în evidenﬂæ
cât de adânc a pætruns ideea New Age, politica, economia øi societatea
øi cât de înaintatæ este aceastæ idee. Alarmant este unde cred organizatorii
cæ vor gæsi valorile spirituale de care au atât de multæ nevoie. Dacæ
privim din punctul de vedere al episcopului Tutu, punctul de vedere al
cremei New Age nu este într-o religie monoteistæ, dupæ teoreticienii
New Age. Jim Garrison, care a lucrat în anii ’80 la institutul ESALEN107
un institut renumit ca fæuritor de gânditori New Age, a gæsit chiar corect
faptul:
‘În timpul tranziﬂiei, ereticii trebuie onoraﬂi. Ortodoxia se aflæ în
pragul colapsului’.
Potrivit cu cât s-a putut afla, a fost doar o voce care a protestat, cea
a omului de øtiinﬂæ Carl Sagan. El a vorbit de o creøtere a superstiﬂiei øi
a misticismului în Statele Unite, fosta Uniune Sovieticæ øi China. Existæ
o totalæ încurcæturæ a ceea ce este bun øi ceea ce pare doar a fi bun.
Este de temut cu câtæ uøurinﬂæ, majoritatea bærbaﬂilor øi femeilor,
nealeøi de nici un popor, se adunæ în public pentru a se “uni”, øi vor ca
valorile lor sæ ne cælæuzeascæ în secolul care urmeazæ. În acest context
nu este de mirare, cæ o serie întreagæ de participanﬂi aparﬂin Comisiei
Trilaterale øi Consiliului de Relaﬂii Externe108 iar în Germania nu s-a
gæsit nici un ziar regional care sæ dea crezare unei relatæri cu privire la
evenimentele întâmplate (acesta într-o strânsæ colaborare cu publicaﬂiile
de presæ internaﬂionale ca TIME, NEWSWEEK øi INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE). Gorbaciov a pæræsit San Francisco, imediat dupæ
sfârøitul conferinﬂei, pentru a participa la o serie de prelegeri care urmau
sæ fie ﬂinute în mai multe state americane. 109
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O LUME NOUÆ ØI UN OM NOU
În paralel cu Conferinﬂa de la Rio, din anul 1992, despre dezvoltare
øi mediu înconjurætor, la cererea lui Gorbaciov a fost întemeiatæ o
organizaﬂie pe plan global: Green Cross Internaﬂional (GCI – Crucea
Verde Internaﬂionalæ). GCI are între timp reprezentanﬂe aproape pe întreg
globul. Preøedinte este bineînﬂeles Gorbaciov. Comitetul de coordonare
este condus de Daniel Goedevert, fostul topmanager de la VW øi Ford.
Din consiliu mai fac parte, printre alﬂii, Perez de Cuellar (fost secretar
al ONU), consilierul lui Gorbaciov, Ted Turner, preøedintele canalului
global de øtiri CNN.
Unele dintre proiectele fæcute publice de cætre GCI sunt în domeniul
protecﬂiei mediului. În special unul dintre ele iese în evidenﬂæ: planificarea
unei aøa-zise “Chartæ a pæmântului”. GCI înﬂelege prin acestea, drepturile
pæmântului, ceva similar cu drepturile omului, fiind o protecﬂie împotriva
intervenﬂiei omului în naturæ. Charta “va introduce noi norme de
comportament etic øi moral accentuându-le pe cele vechi, acestea fiind
fæcute pentru individ, organizaﬂii, stat øi relaﬂii interstatale”. Aici sunt
deja clare pretenﬂiile absolute care se ræsfrâng asupra tuturor persoanelor
în particular øi a oricæror organizaﬂii sociale la orice nivel.
Aceastæ impresie se accentueazæ în lectura ﬂinutæ de cætre Gorbaciov
fiind apoi ræspânditæ de cætre GCI. Spre exemplu, vorbeøte despre
necesitatea “schimbærii bazei fundamentale a dezvoltærii societæﬂii
umane”, dacæ dorim sæ evitæm catastrofe ireparabile pe planeta noastræ.
În timp ce explicæ faptul cæ, “criza ecologicæ este mai exact o crizæ a
valorilor øi ﬂelurilor tradiﬂionale, reflectând o crizæ a sufletului”, reiese
de fapt cæ nu mediul înconjurætor este de fapt ﬂinta lui. Gorbaciov face,
færæ îndoialæ, claræ dorinﬂa sa de a folosi criza ecologicæ pentru a elimina
din mers sistemul valorilor, valabil pânæ acum:
“În esenﬂæ, prin noile valori, nu este vorba numai de ecologie, ci
despre orice primejdie descoperitæ care ar ameninﬂa biosfera planetei
noastre, devenind un catalizator pentru un nou sistem de valori. Deseori,
în istorie, o înnoire filozoficæ a fæcut capabilæ omenirea sæ gæseascæ o
ieøire din încurcætura moralæ, putând sæ spunæ øi astæzi cæ omenirea se
aflæ în pragul unor noi scopuri øi descoperiri filozofice. În timp ce
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omenirea se îndreaptæ spre un nou sistem de valori, trece printr-o perioadæ
de transformare a felului cum acﬂionæm øi gândim”.
Este evident cæ Gorbaciov doreøte pentru noii oameni o schimbare
dupæ modelul New Age:
“Noi suntem în conflict cu noi înøine, cu natura øi chiar cu universul.
Omenirea nu mai este nemuritoare, øi potrivit acestui fapt trebuie sæ
reacﬂionæm, în sfârøit. Nu mai este de ajuns sæ creæm un climat politic
sænætos pe planeta noastræ, trebuie sæ schimbæm øi condiﬂiile culturale
øi spirituale. Avem nevoie de un nou sistem de valori, un sistem al unitæﬂii
organice dintre om, naturæ øi eticæ, o responsabilitate globalæ.”
Pentru Gorbaciov, un nou sistem de valori øi o nouæ ordine mondialæ
se completeazæ una pe cealaltæ: “Îmbunætæﬂirea proceselor viitoare ale
lumii øi trecerea la o nouæ ordine mondialæ, este strâns legatæ de
instaurarea unui nou sistem de valori.”
Preøedintelui GCI îi este desigur clar cæ se joacæ cu focul:
“Desigur, este imposibil sæ se vadæ linia de demarcaﬂie care, odatæ
ce este trecutæ, pune în pericol întregul sistem. Dar importanﬂa
transformærilor, necesare pentru a duce la bun sfârøit strategia, este
evidentæ”.
Gorbaciov este trist de faptul cæ “procesul transformærilor
progreseazæ foarte încet”, scoﬂând în evidenﬂæ funcﬂia GCI: “GCI trebuie
sæ fie catalizatorul, acceleratorul acestui proces”.
Într-o cuvântare “adresatæ omenirii”, preøedintele CNN, Ted Turner,
mulﬂumeøte pentru posibilitatea de a putea vorbi întregii lumi øi îøi
prezintæ astfel organizaﬂia: “Misiunea Crucii Verzi Internaﬂionale, cât
øi a organizaﬂiilor sale naﬂionale, constæ în dezvoltarea unei conøtientizæri
a mediului înconjurætor cât øi a noilor valori, pentru a ajuta la trecerea
într-o nouæ civilizaﬂie.”
El vede în GCI cea mai dotatæ organizaﬂie pentru aceastæ misiune:
“Puterea Crucii Verzi Internaﬂionale constæ în faptul cæ ne putem
baza pe oamenii care øi-au læsat amprenta în societate, pe oamenii care
au o reﬂea de contacte bine pusæ la punct iar prin încrederea acordatæ au intrare la cele mai înalte nivele”.
O întrebare importantæ mai ræmâne deschisæ, desigur cu intenﬂia
væditæ a lui Gorbaciov: care sunt oare “noile valori” dupæ care tânjeøte?
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O micæ greøealæ ne conduce, cel puﬂin, pe urma acelor valori despre
care el nu pomeneøte nimic. În timp ce vorbeøte iar øi iar despre
necesitatea unor discuﬂii øi decizii comune, nu se gæsesc nicæieri creøtini
în anturajul lui sau în cercul celor care conduc organizaﬂiile sale, în
special atunci când este vorba de o discuﬂie cu privire la crearea unui
nou sistem de valori, cum a fost anul trecut la ultimul forum mondial
iniﬂiat de el!
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O FABRICÆ DE GÂNDITORI PENTRU
GUVERNUL MONDIAL
În noiembrie 1997 a avut loc, pentru a treia oaræ, o sesiune a
organizaﬂiei “State of The World Forum”, condusæ de Mihail Gorbaciov,
iar ca oraø a fost din nou ales San Francisco. Aceastæ întâlnire a
personalitæﬂilor de conducere din întreaga lume este necesaræ, potrivit
preøedintelui forumului, James Garisson, deoarece “træim naøterea primei
civilizaﬂii globale” iar generaﬂia noastræ “are marea misiune de a ajuta
la naøterea ei”. Pentru el, misiunea centralæ sunæ astfel:
“Odatæ cu progresele din economie øi tehnologie vor trebui sæ se
facæ progrese øi în capacitatea omului de a lua decizii sænætoase. Acestei
provocæri îi aparﬂine øi întærirea rædæcinilor noastre spirituale cât øi sensul
întæririi relaﬂiilor cu mediul înconjurætor…”
De aici dezvoltæ, printre altele, noi întrebæri pentru forumul mondial:
“Cum dezvoltæm mecanisme de conducere, care sæ corespundæ
provocærilor globale actuale? Astfel vorbeøte deschis cæ problemele
globale nerezolvate, servesc drept scop mecanismelor de conducere
globalæ.
De fapt, în realitate, temele dezbætute de Forumul Mondial au fost
alese astfel încât o ﬂaræ singuræ nu poate rezolva problemele enunﬂate,
dat fiind faptul cæ temele au sens doar dintr-un punct de vedere global.
În totalitatea lor sunt atât de multilaterale øi cuprinzætoare, încât ai
impresia cæ se discutæ cæi de acﬂiune pentru un guvern mondial. Câteva
exemple: “viitorul civilizaﬂiei umane”, “educaﬂia prin internet” sau
“globalizarea economicæ”. O atenﬂie deosebitæ se acordæ tineretului. În
programul sesiunii se întrevede unul dintre motive:
“Gândirea øi construcﬂia neurologicæ a tinerilor îi face în special
capabili pentru o gândire idealistæ, cât øi pentru a privi dincolo de
acﬂiunile øi sistemul de valori existente.”
În decembrie 1997 a avut loc din nou un forum mondial cu 700 de
participanﬂi. Jim Garisson, unul dintre fondatorii fundaﬂiei Gorbaciov,
preøedinte al forumului øi fost conducætor al centrului New Age, Esalen,
explicæ diferenﬂa dintre forum øi alte iniﬂiative, într-un interviu acordat
în seara dinaintea conferinﬂei, astfel:
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“Noi avem grijæ ca într-adevær sæ se întâmple ceva. Proiectul nostru
are ca scop dispariﬂia armelor atomice, iar pentru aceasta am adunat
mai multe sute de conducætori militari øi foøti conducætori politici. Noi
lucræm øi împreunæ cu parlamentul european.”
Dizolvarea statului naﬂional este pentru el un proces inevitabil:
“reﬂelele umane înlocuiesc statele øi guvernele ca locuri, unde se gæsesc
resurse, putere de imaginaﬂie øi energie”.
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SESIUNEA FORUMULUI MONDIAL
Cu ocazia celei de a patra sesiuni anuale, la sfârøitul lunii octombrie
1998, s-au întâlnit din nou la San Francisco membrii organizaﬂiei
înfiinﬂate de Gorbaciov “State of the World Forum”. Reprezentaﬂii au
fost, potrivit ordinii de zi, printre alﬂii: American Express, VISA, Time,
Shell, Saatchi&Saatchi, Hewlett-Packard, Sun Microsistem øi Oracle,
NASA, Financial Time, Comisia Europeanæ, Parlamentul European øi
o serie de universitæﬂi din diferite state.
Dintre participanﬂi fæceau parte o serie din cadrul diferitelor
organizaﬂii ONU. Nu a fost fæcutæ publicæ lista participanﬂilor la masa
rotundæ, care øi-au pus ca ﬂintæ urmætoarele:
1. Înfiinﬂarea unui “consiliu de conducere global” care sæ fie alcætuit
din “conducætori inovatori din politicæ, economie, lumea
academicæ, comerﬂ, religie øi artæ”.
2. Înfiinﬂarea pe internet a unui reﬂele durabile având ca scop
cercetarea globalæ øi sprijinirea deciziilor. Ea va fi compusæ
dintr-un “consorﬂiu internaﬂional de centre de cercetare de referinﬂæ
din domeniul privat øi public”. Datoria lor va fi sæ punæ la
dispoziﬂie “un standard obiectiv de informaﬂii decisive, sfaturi
înﬂelepte øi cunoaøtere cu privire la dezvoltarea viitoare a unei
civilizaﬂii durabile”.
În timpul sesiunii, managerii de la Sun Microsistem øi Oracle au
anunﬂat un proiect care ar putea asigura influenﬂa øi coordonarea globalæ
a tineretului: o “bazæ de date globalæ a øcolilor” care, potrivit afirmaﬂiei
vicepreøedintelui Oracle, Marc Benioff, va conduce la “instaurarea unei
reﬂele educaﬂionale globale de o calitate ridicatæ”. Mai întâi se doreøte
strângerea de informaﬂii cu privire la “øcolile izolate”, pentru a putea
vedea cine este sau nu conectat la reﬂea. De asemenea, se doreøte a se
cunoaøte cum sunt alcætuite planurile de predare øi cum au fost øcolarizaﬂi
profesorii. Sun Microsistem doreøte sæ punæ la dispoziﬂie computerele
iar Oracle programul cu baza de date.
Favorabil intereselor sale, va avea loc o lovituræ, probabil prin faptul
cæ Forumul Mondial a ajuns în domeniul relaﬂiilor publice. El a câøtigat
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de fapt, ca “partener de comunicaﬂii strategice” Saatchi&Saatchi, una
dintre cele mai mari agenﬂii de publicitate din lume. Kevin Roberts,
øeful Saatchi Worldwide, descoperæ cæ aceastæ alianﬂæ este “produsul
unor filozofii extrem de compatibile”. Saatchi&Saatchi este “bucuroasæ
sæ punæ la dispoziﬂie resursele sale globale pentru a duce la îndeplinire
ﬂelurile Forumului Mondial”.
Un “reprezentant” european a anunﬂat pentru luna martie, a anului
viitor: o conferinﬂæ la Viena a cærei tematicæ va fi “Holocaustul øi alte
experienﬂe ale exterminærii popoarelor, cât øi criminalitatea acutæ”,
“cæutæri universale adânci, dupæ dreptate, milæ, iertare øi salvare”.
Sintetizând opiniile, nu se ajunge la concluzia cæ forumul mondial
se prezintæ cu o iscusinﬂæ strategicæ drept instrument al conducerii
globale. Pentru activitæﬂile sale, alege teme globale care vorbesc
“sufletelor popoarelor”, iar ca urmare, primesc sprijin atât de la
organizaﬂii neguvernamentale globale cât øi regionale, influente.
Evidentæ este absenﬂa creøtinilor credincioøi de la aceste întruniri, chiar
atunci când se vorbeøte de teme tipice “har”, “iertare”, “salvare”.
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COMISIA TRILATERALÆ
În aprilie 1996 a avut din nou loc o øedinﬂæ a Comisiei Trilaterale în
Vancouver. Ce ﬂeluri urmæreøte de fapt aceastæ organizaﬂie influentæ?
Pentru a putea ræspunde la aceastæ întrebare este necesaræ o scurtæ
revizuire istoricæ. La începutul anilor ’70 a avut loc un eveniment
important în politica monetaræ internaﬂionalæ, eøecul aøa-numitului sistem
Bretton Woods. Acesta a fost înlocuit de o creøtere a dolarului în raport
cu aurul, iar urmærile au constat în eschivarea SUA de a mai schimba
dolari în aur, dupæ cum prevedeau reglementærile lor în vigoare la acel
moment, aceasta fiind o problemæ majoræ pentru economie øi pentru
societæﬂile internaﬂionale. Aproape în acelaøi timp puterea economicæ a
SUA a trebuit sæ ia la cunoøtinﬂæ cum iau fiinﬂæ doi concurenﬂi de vazæ,
în Europa øi Japonia.
Odatæ cu înfiinﬂarea Comisiei Trilaterale, în anul 1973, a fost
acceptatæ aceastæ situaﬂie doar ca punct de plecare pentru deliberæri,
despre cum ar putea fi incluse Europa øi Japonia într-un sistem economic
de interes comun. Comisia a avut mai întâi de toate sarcina de a formula,
canaliza øi reprezenta în aøa fel interesele societæﬂilor internaﬂionale din
cele trei regiuni globale, încât sæ poatæ fi comun reprezentate în restul
lumii (în special Europa de est øi lumea a treia), dar øi în ﬂærile lor. Au
fost în special douæ principii care au condus la succesul pe aceastæ cale:
1. Alcætuirea membrilor: Comisia Trilateralæ este compusæ în special
din oameni foarte influenﬂi din economie, politicæ, media, militar.
Membri sunt, sau au fost spre exemplu, preøedinﬂii americani
Carter, Bush øi Clinton, Henry Kissinger, Otto Graf Lambsdorff
(coordonator european), Teo Sommer (Die Zeit), Kurt Biedenkopf
øi Gerhard Stoltenberg. Reprezentaﬂi sunt, sau au fost, Esso, Sony,
Hitachi, Toshiba, IBM, Fiat, Coca-Cola, Pepsi-Cola, VW, Nissan,
Toyota, Deutsche Bank, Mitsubishi, Llyods, Banca Mondialæ,
Bank of Tokio, Washington Post, Financial Time, The Economist,
New York Times øi CNN.
2. De aici rezultæ influenﬂa deosebit de puternicæ asupra guvernelor
øi organizaﬂiilor internaﬂionale, spre exemplu Fondul Monetar
Internaﬂional sau Banca Mondialæ: “Faptul cæ guvernele øi
146

organizaﬂiile internaﬂionale au reacﬂionat pozitiv faﬂæ de
propunerile Comisiei Trilaterale, este o dovadæ a valorii muncii
noastre de pânæ acum”.
Este obiønuit a compara puterea unei ﬂæri cu numærul de voturi pe
care le are în cadrul unei organizaﬂii internaﬂionale. Comisia însæ vede
acest lucru total altfel; ea pune accent pe tacticæ, iar deciziile importante
se iau în avans, în spatele uøilor închise, spre exemplu prin înﬂelegeri
prealabile øi influenﬂarea ordinii de zi.
Comisia îøi vede rolul printre altele øi în dizolvarea intereselor
statului naﬂional având grijæ ca organizaﬂiile suprastatale sæ efectueze
alianﬂe influente, care impun statelor øi organizaﬂiilor anumite reguli de
comportament:
“Væzute din acest punct de vedere, organizaﬂiile informale, asemenea
Comisiei Trilaterale, pot fi necesare pentru a coordona poziﬂia faﬂæ de
alte grupe. Interesele statelor vor corespunde rareori, dar interesele
coaliﬂiilor care trec dincolo de graniﬂele naﬂionale pot influenﬂa statele
spre a lua o poziﬂie comunæ”.
Într-un interviu acordat ziarului vienez DIE ZEIT, Otto Graf
Lambsdorf descrie acest fel de acﬂiune astfel:
“Comisia Trilateralæ nu doreøte sæ exercite o politicæ în sensul unei
ræspunderi sau puteri, ci încearcæ sæ formuleze stimuli politici pentru a
se putea înﬂelege anumite pæreri øi viziuni…”
În prezent, ca øi înainte, ﬂelul important al Comisiei Trilaterale constæ
în a conduce øi a asigura capitalul societæﬂilor internaﬂionale pentru a
evita obstacolele din cale. Astfel de obstacole sunt, de exemplu, bariere
comerciale øi valute care nu sunt liber convertibile. Comisia promoveazæ
mæsuri prin care sæ se reducæ naﬂionalismul øi restricﬂiile comerciale,
cooperarea în economie øi politicæ. Dincolo de ceea ce se vede,
dezvoltarea UE, discuﬂii despre moneda unicæ europeanæ, înfiinﬂarea
zonei de liber schimb nord-americanæ, NAFTA, øi alte dicuﬂii, trebuie
væzute øi alte alianﬂe similare în alte regiuni ale pæmântului.
Faﬂæ de noile structuri politice din lume, Comisa Trilateralæ
reacﬂioneazæ flexibil, ca øi cum ar dori sæ ofere mai departe oportunitæﬂi
spre succes. Spre exemplu, cæderea blocului din Europa de est poate fi
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folosit la lærgirea influenﬂei, læsând impresia cæ dizolvarea acestui bloc
internaﬂional, aproape de neclintit, a avut un loc precis în calculele
comisiei. În orice caz, comisia a început sæ aparæ ca un jucætor global
puternic, afiøând dorinﬂa de a promova øi defini interesele øi ﬂelurile
sale în sensul unei politici globale øi de management economic. Interesele
politice limitate regional vor fi subordonate intereselor economice
globale.
Urmærile logice ar fi în completare, pe lângæ UE øi NAFTA,
împærﬂirea restului lumii în uniuni interstatale, limitate regional, în acelaøi
timp cu instalarea unui mecanism prin care întregul sistem global sæ
poatæ fi ﬂinut sub control. Potrivit tuturor acestor activitæﬂi, Comisia
Trilateralæ nu este în nici un fel legitim democraticæ, øi legat de acest
aspect, nu este de mirare cæ activitæﬂile sale sunt urmærite cu atenﬂie de
cætre aceia care susﬂin cæ un guvern mondial nu este benefic.
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ÎNTÂLNIREA DE LA BERLIN A COMISIEI TRILATERALE
“Øi toﬂi au venit”, se anunﬂæ în ziarul Süddeutschen Zeitung. Se relata
despre înfiinﬂarea “American Academy”, la 21 martie în Berlin, unde
printre alﬂii au venit Helmuth Kohl, Roman Herzog, Henry Kissinger.
Mult mai interesant a fost ceea ce nu s-a anunﬂat:
Exact în acelaøi timp, între 21-23 martie 1998, a avut loc în Berlin
întâlnirea anualæ a Comisiei Trilaterale, care este væzutæ de critici ca øi
o parte însemnatæ a unui guvern mondial secret. Toate personalitæﬂile
mai sus numite au luat parte la aceastæ întâlnire.110
Reprezentate au fost øi Fondul Monetar Internaﬂional øi ziare
renumite ca: Asahi Shirnburn (Japonia) øi Financial Time (Anglia).
Temele au fost: “Germania”, “provocæri pentru Europa” øi în special
“infuzia globalæ de capital øi dezvoltarea economiei naﬂionale”. Cu toate
cæ cercul participanﬂilor acestei întâlniri a fost evident mai important øi
mai influent iar temele au fost mult mai vaste, cât poate fi verificat, nu
s-a spus nimic, sau foarte puﬂin despre aceasta în presa naﬂionalæ din
Germania. Numai în Berlin, unde presiunea a fost atât de mare pentru a
relata evenimentul ce a adunat o serie atât de mare de nume sonore,
ziarul de dimineaﬂæ a fost de acord sæ dea niøte nume, dar numai cât a
fost strict necesar, despre Comisia Trilateralæ. Acest proces ar trebui sæ
fie numit cenzuræ, øi este de temut cât de tæcut funcﬂioneazæ acest lucru.
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Otto Graf Lamsdorf ca øi conducætor al secﬂiunii europene, Wolfgang Schäuble (fost
preøedinte al fracﬂiuni CDU în parlamentul federal), Günter Verheugen (Purtætor de
cuvânt al politicii externe a SPD), Heinrich von Piere (Simens), Amulf Baring (FU
Berlin), Klaus Mangold (Daimler Benz), Eberhard Diepgen (fost primar regional al
Berlinului), Josef Ackermann (Deutsche Bank), David Rockerfeller, Henry Kissinger,
Javier Solana (secretar general NATO), Lamberto Dini (ministru italian de externe),
Grigori Jawlinski (preøedintele partidului reformartor din Rusia, Jabloko) Alekxander
Kwasniewski (preøedintele Poloniei) .
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GRUPUL BILDERBERGER SE ÎNTÂLNEØTE ÎN
ELVEﬁIA
Începând cu anul 1954 se întâlnesc regulat membrii societæﬂii
Bielderberger. Sunt vârfurile din nobilime, din politicæ øi din
economie, øi îøi ﬂin sesiunile în spatele uøilor închise. Despre ce
teme discutæ, cu ce rezultate, este de ani de zile o tainæ pentru public.
Aproape nici o publicaﬂie majoræ nu relateazæ despre vreo întâlnire
a membrilor organizaﬂiei Bilderberger, iar la radio øi televiziune nu
sunt deloc amintiﬂi. De ani de zile organizaﬂia Bilderberger (care
øi-au dat denumirea dupæ hotelul Bilderberg din Olanda, unde a avut
loc prima lor întâlnire stimulatæ de prinﬂul Bernhard al Olandei) este
suspectatæ a fi un guvern mondial secret. Argumente în sprijinul
acestei bænuieli oferæ organizaﬂia prin politica consecventæ de tæcere,
cât øi prin ocupaﬂiile ei secrete.
Ce importanﬂæ are conferinﬂa societæﬂii Bilderberger, o demonstreazæ
mæsurile de securitate care au fost aprobate de cætre instituﬂiile elveﬂiene.
Sprijiniﬂi de cætre aparﬂinætorii soldaﬂilor elveﬂieni, poliﬂia cantonalæ a
sigilat oraøul Bürgenstock – care se aflæ situat lângæ lacul Vierwaldstäter.
Chiar øi trenul din Bürgenstock a trebuit sæ-øi întrerupæ activitatea pe
perioada conferinﬂei. Potrivit informaﬂiilor oferite de ziarul NEUE
ZÜRCHER ZEITUNG la aceastæ întâlnire, a organizaﬂiei Bilderberger,
au luat parte 120 de personalitæﬂi din Europa øi America de Nord.
În acel an, conducætorul conferinﬂei a fost fostul secretar general al
NATO (1984 - 1988), britanicul Lord Carrington. La conferinﬂæ au mai
luat parte printre alﬂii: regina Beatrix a Olandei împreunæ cu regele Carl
al XVI-lea, Gustav al Suediei, cancelarul austriac Franz Vranitzky,
preøedintele Finlandei, Martti Ahtisaari, comisarii europeni Hans van
den Broek øi Ritt Bjerregaard, secretarul general al NATO Willy Claes
cât øi preøedintele Bæncii Mondiale, James D. Wolfensohn (Wolfensohn
fiind de asemenea membru al CFR), øeful ABB, Percy Barnevik, øeful
concernului Fiat, Giovanni Agnelli. În afaræ de aceøtia au mai participat
preøedintele de la Nestle – Helmut O. Maucher, David de Pury din partea
concernului BBC-ABB, E Schmidheiny, Fritz Gerber øi Alex Krauer
din partea gigantului Basler Chemie cât øi reprezentanﬂii unor bænci
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precum Josef Ackermann (SKA), Hans Heckmann (SBG) øi Walter
Frehner (SBV).
Din partea Americii øi-au anunﬂat prezenﬂa finanﬂistul David
Rockefeller øi Henry Kissinger. Prima datæ dupæ mulﬂi ani nu a mai fost
ﬂinutæ secret lista participanﬂilor Bilderberger. De asemenea øi pretinsele
teme ale sesiunii au fost fæcute publice, într-un comunicat de presæ.
Potrivit acestor declaraﬂii s-a discutat despre NATO, asigurarea pæcii,
piaﬂa muncii din SUA øi UE dar øi despre politica mondialæ øi criza
monetaræ. Despre rezultatele concrete, în urma discuﬂiilor dintre
nobilime, politicæ øi economie, opinia publicæ nu a aflat nici mæcar cel
mai mic detaliu pânæ astæzi: Ce ﬂinte sunt urmærite? Care au fost
înﬂelegerile? În ultima perioadæ se înmulﬂesc întâlnirile oamenilor iluøtri
din elita politicului øi economiei, øi opinia publicæ nu aflæ nimic despre
ce se discutæ concret la aceste întrevederi la nivel înalt. O urmætoare
conferinﬂæ de acest gen va avea loc la sfârøitul lui septembrie în San
Francisco sub conducerea lui Mihail Gorbaciov. Elita mondialæ, care
cuprinde 8.000 de persoane, în special din politicæ øi economie, se va
întâlni pentru a se gândi la o nouæ “civilizaﬂie globalæ”.
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CONSTITUﬁIA PENTRU STATUL FEDERAL PÆMÂNT
Aproape cæ nu este nici un mediu mai favorabil decât reﬂeaua de
date a internetului, pentru promovarea ideii de unitate mondialæ. Nici
nu este de mirare cæ este folositæ în acest scop. Un exemplu interesant
este schiﬂa completæ pentru o guvernare mondialæ, “ræspânditæ global
pentru a fi ratificatæ de statele øi popoarele lumii”, de cætre “Asociaﬂia
pentru o Constituﬂie øi un Parlament Global”, care îøi are sediul în
Lakewood, statul american Colorado. Aceastæ schiﬂæ iese clar în evidenﬂæ
datoritæ faptului cæ a fost elaboratæ de specialiøti în domeniu, øi este
foarte detaliatæ mergând pânæ acolo încât este enumeratæ lista de
îndatoriri ale noii administraﬂii globale. În afaræ de aceasta existæ câteva
puncte cærora, în viitor, va trebui sæ li se acorde o atenﬂie specialæ. Mai
întâi, într-un preambul, se aratæ de ce este necesaræ o constituﬂie globalæ:
“Ne dæm seama cæ omenirea a ajuns la un punct de cotituræ a istoriei,
într-o eræ a pæcii, prosperitæﬂii, dreptæﬂii øi armoniei;
Cunoscând interdependenﬂa oamenilor, a naﬂiunilor øi a întregii vieﬂi;
Cunoscând cæ abuzurile øtiinﬂei øi tehnologiei au adus omenirea la
distrugere øi la marginea unei catastrofe ecologice øi sociale;
Cunoscând cæ abordarea conceptului tradiﬂional de securitate prin
apærare militaræ, este o iluzie totalæ pentru prezent øi pentru viitor;
Cunoscând nenorocirile øi conflictele cauzate de ineglitatea
crescândæ dintre bogaﬂi øi særaci;
Conøtienﬂi de obligaﬂia noastræ faﬂæ de posteritate, de a salva omenirea
de la o distrugere iminentæ øi totalæ;
Conøtienﬂi cæ omenirea umileøte existenﬂa diverselor naﬂiuni, rase,
credinﬂe, idologii øi culturi, øi le dispreﬂuieøte;
Conøtienﬂi de realitatea inevitabilæ a unui guvern mondial
democratic;
Noi, cetæﬂenii, suntem de acord cu constituﬂia Statului Federal
Pæmânt”
Aici gæsim o serie de termeni care au fost de ani de zile caracteristici
miøcærii New Age. Tendinﬂa lor cætre o unitate mondialæ este bazatæ în
esenﬂæ în unitatea (spiritualæ a) tuturor celor existenﬂi. Un al doilea punct
este indiciul asupra situaﬂiei catastrofale create de om pe pæmânt. Væzut
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din puræ raﬂiune, acest lucru este unul dintre cele mai puternice argumente
pentru un guvern mondial. Din punct de vedere biblic este limpede cæ,
singura speranﬂæ de supravieﬂuire se aflæ doar într-o guvernare mondialæ.
Structurile, funcﬂiile øi însærcinærile noului guvern mondial sunt
stabilite în articolul 19. Principiul de bazæ este, – neacceptându-se altfel
– împærﬂirea puterii, øi aceasta fæcându-se cu øiretlicuri. Asemænætor
parlamentului federal øi al celui regional va fi o “casæ a popoarelor” (a
popoarelor lumii) øi o “casæ a statelor” (adicæ a statelor lumii). Apoi
urmeazæ o a treia cameræ având o funcﬂie asemænætoare (clubului
politicienilor de elitæ, pensionari), dupæ cum funcﬂioneazæ deja acest
lucru pentru ONU (ex. Kissinger, Gorbaciov, Giscard D’Estaning, von
Weizsäcker). Aceasta este aøa numita “casæ a sfætuitorilor”, formatæ
din oameni care vor trebui sæ reprezinte cel mai bine“ interesele øi binele
omenirii ca întreg”.
Dacæ privim mai cu atenﬂie acest lucru, apar deosebiri clare în modul
de înfiinﬂare øi influenﬂa celor trei instituﬂii.“Camera sfætuitorilor” are
dreptul de a propune ocuparea celor mai importante funcﬂii constituﬂionale,
spre exemplu locurile pentru prezidiul mondial, colegiul judecætorilor
supremi øi al procuraturii øi în final, cel al øefului poliﬂiei mondiale.
De evidenﬂiat este faptul cæ, cei care sunt candidaﬂi pentru aceastæ
“casæ a sfætuitorilor” nu sunt legaﬂi de o anumitæ regiune a lumii de a
cæror populaﬂie trebuie sæ fie votaﬂi; ei pot fi propuøi de universitæﬂi,
colegii øi instituﬂii. Aceasta înseamnæ cæ, dintr-un foc, organizaﬂiile
influente øi instituﬂiile globale asemenea Comisiei Trilaterale, vor putea
domina dintr-o singuræ lovituræ aceste organisme constituﬂionale. Chiar
øi calea spre vârful absolut este practic predefinitæ, deoarece “sfætuitorii”
pot aparﬂine prezidiului mondial pe care ei înøi îl propun.
Schiﬂa “adunærii constituﬂionale” dæ impresia cæ, fiecærui stat în parte,
îi sunt læsate o serie de funcﬂii de autonomie. Ce valoare au acestea o
aratæ o listæ de puncte pe care o controleazæ însuøi guvernul mondial.
Printre altele sunt enumerate: supravegherea totalæ a dezarmærii, sistemul
bancar mondial cât øi moneda mondialæ, transportul internaﬂional, poøta,
sistemul de comunicaﬂii, activitæﬂi economice interstatale, cât øi
instituﬂiile de credit øi asiguræri. Capacitatea de miøcare a unei ﬂæri din
cadrul federaﬂiei Pæmânt este egalæ cu zero. Trebuie atrasæ atenﬂia asupra
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altor douæ drepturi atribuite guvernului mondial, deoarece punerea lor
în aplicare nu este aøa de improbabilæ datoritæ organismelor globale
existente astæzi:
“Dreptul de a dezvolta cæi øi mijloace øi a le pune în aplicare pentru
a controla rata naøterilor în raport cu posibilitæﬂile pæmântului, cât øi de
împærﬂire a populaﬂiei, øi dreptul de a corecta materialul de comunicare
plin de prejudecæﬂi, care provoacæ neînﬂelegeri sau conflicte din cauza
rasei, religiei sau sexului”.
433 de organizaﬂii din 81 de ﬂæri au semnat deja schiﬂa acestei
constituﬂii, majoritatea dintre ele nefiind cunoscute în afara ﬂærii lor.
Printre acestea se gæsesc “UNITY AND DIVERSITY WORLD
CONCIL” din SUA, care reprezintæ 100 de organizaﬂii
nonguvernamentale, “WAR AND PEACE FOUNDATION”
reprezentând 130 de ONG-uri, din Olanda, “SPRING FOUDATION”,
din Elveﬂia, “DIRECTE-DEMOCRATIE-COALITION” øi “ST.
KATARINA WERKE” din Germania, “WORLD CITIZEN PARTY”
iar din India 450 de parlamentari øi organizaﬂii centrale de tineret. 111
Surprinzætoare este numirea organizaﬂiilor creøtine, ca de exemplu:
Federaﬂia Bisericilor Creøtine din Pakistan sau Miøcarea Creøtinæ
Naﬂionalæ din Tanzania. Adunarea oferæ material continuu cu privire la
activitæﬂile începute cu ani în urmæ, pentru transformarea schiﬂei
guvernului mondial în realitate. Se pot cæuta pe internet øi alte organizaﬂii
care, de asemenea, au ca ﬂintæ o nouæ guvernare mondialæ: organizaﬂiile
“STATE OF THE WORLD FORUM” øi GREENPEACE.112
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CETÆﬁENI AI PLANETEI
“…Viziunea de a miøca America spre o formæ globalæ de guvernare
este adânc înrædæcinatæ în mulﬂi conducætori americani, inclusiv
preøedintele Clinton”. Cu aceste cuvinte comenteazæ un post de øtiri pe
internet strædaniile crescânde de a crea un guvern mondial. În special
douæ organizaﬂii fac reclamæ în acest sens, pe internet: WORLD
FEDERATION ASSOCIATION (WFA) (Asociaﬂia Federaliøtilor
Mondiali) øi WORLD CITIZEN FOUNDATION (Fundaﬂia Cetæﬂenilor
Lumii). Ambele au ajuns la concluzia cæ fiecare om este un “cetæﬂean
mondial” øi propagæ un fel de “cetæﬂenie globalæ”, pe care fiecare ar
trebui sæ o ia în considerare.
WORLD CITIZEN FOUNDATION, cu sediul în statul american
Vermont înﬂelege “cetæﬂenia mondialæ øi guvernul mondial ca extindere
de bazæ a drepturilor øi responsabilitæﬂilor cetæﬂeanului”. Ea øi-a propus
sæ adune øi sæ promoveze toate activitæﬂile care se ocupæ de promovarea
drepturilor cetæﬂenilor globali. În afaræ de aceasta, doreøte sæ producæ øi
sæ distribuie material corespunzætor pentru educatori. Printre consilierii
organizaﬂiei se numæræ øi preøedintele companiei cosmetice YVES
SAINT- LAURENT øi influentul, de atâﬂia ani în miøcarea New Age,
fostul secretar general al ONU, Robert Muller.
WORLD FEDERALIST ASSOCIATION este o parte a WORLD
FEDERALIST MOVEMENT (WFM), a cærui preøedinte este Sir Peter
Ustinov. Ambele organizaﬂii se implicæ pentru formarea unui stat federal
global. Numai cu ajutorul unei astfel de structuri politice va fi posibilæ
o conducere globalæ, cu ajutorul cæreia pot fi rezolvate problemele
noastre de astæzi. Unul dintre principiile WFA se aseamænæ, în formæ,
cu binecunoscutul principiu New Age “uniﬂi în diversitate”. Propagarea
“cetæﬂeniei globale” aratæ cæ guvernul mondial tinde spre o miøcare
masivæ a fiecærei persoane în parte. Tactica urmæritæ pânæ acum consta
în faptul cæ, organizaﬂiile existente precum ONU, vor crea instituﬂii
globale cu noi drepturi. Astfel WFA s-a implicat, spre exemplu,
vehement pentru instaurarea unui tribunal internaﬂional global.
WORLD FEDERALIST MOVEMENT are øi o secﬂiune în
Germania, WORLD FEDERALIST MOVEMENT GERMANY.
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Aceasta doreøte un progres rapid al dezvoltærii instituﬂiilor globale
democratice, pentru o lume dreaptæ, unde oamenii øi naﬂiunile pæmântului
îøi pot reglementa relaﬂiile în pace øi dreptate, realizând astfel o lume
amiabilæ øi ecologicæ…113 Pe pagina lor de internet este o ramificaﬂie
cætre CLUB OF BUDAPEST (COB, 9/97) transcriind misiunea lor ca
fiind “un însoﬂitor critic øi constructiv pentru o bunæ creøtere a omenirii”,
oferind un premiu pentru “conøtiinﬂæ planetaræ”. Odatæ cu înmânarea
premiului în 1997 lui Mihail Gorbaciov, fostul preøedinte Richard von
Weizsäcker a vorbit despre o lume “care ne obligæ la unitate, datoritæ
legæturilor øi dependenﬂei pe diferite planuri.” La cererea ONU, von
Weizsäcker a fost implicat activ în elaborarea unui raport, cu privire la
“conducerea globalæ”. Relaﬂiile Clubului din Budapesta cu federaliøtii
mondiali este evidentæ. Pe lângæ Dalai Lama øi a unui conducætor sufi,
sunt membri øi Sir Peter Ustinov øi Robert Muller.
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PROGRESUL GLOBALIZÆRII
Îøi spun “Grupul de la Lisabona” oameni de øtiinﬂæ, politicieni øi
industriaøi care avertizeazæ asupra pericolului globalizærii. Asemenea
“Clubului de la Roma” care încearcæ sæ atragæ atenﬂia asupra graniﬂei
înmulﬂirii globale, lisabonezii încearcæ sæ arate clar “graniﬂa concurenﬂei”.
În cartea lor Graniﬂa creøterii globale (Editura Luchterhand,
München 1997), descriu globalizarea ca un altfel de ræzboi, ræzboiul
tehnico-economic, pentru a prelua conducerea globalæ. Potrivit autorilor,
noua lume globalæ este stabilitæ de corporaﬂii active pe plan global, care
în final dicteazæ fiecærui stat în parte ce are de adoptat øi ce nu. Politicienii
din întreaga lume vor deveni în final marionete ale managerilor
concernelor când vor încerca liberalizarea economiei, privatizarea
întreprinderilor de stat, liberalizarea pieﬂelor. Desfiinﬂarea statelor
socialiste, øomajul øi særæcirea crescândæ a pæturii de mijloc din ﬂærile
occidentale sunt urmæri clare ale politicii de globalizare duse de
concernele mondiale. Totuøi ce urmeazæ?
“Grupul din Lisabona” propune ca, adunarea generalæ a ONU, sæ
fie transformatæ într-un stat global cu o adunare globalæ a poporului,
împreunæ cu un acord global. Primele 1000 de întreprinderi ca mærime
din lume, sæ fie adunate la o masæ rotundæ pentru a crea o nouæ societate
civilæ globalæ. Ce fel de societate civilæ globalæ îi va aøtepta pe cetæﬂenii
acestei lumi, dacæ structura economicæ øi globalæ mondialæ poartæ urmele
unei dictaturi? Dupæ cum se aratæ tot mai clar, globalizarea devine, în
cele din urmæ, un fel de dictaturæ globalæ.
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LEGÆTURILE ECONOMICE LA NIVEL MONDIAL
Anunﬂurile de senzaﬂie ale presei relateazæ: fuziunea concernelor
auto Daimler Benz cu Chrysler, a gigantulului chimic Hoechst cu
Rhone-Poulenc, nunta dintre Deutsche Bank øi Bankers Trust, sau cea
mai mare fuziune din istoria industriei, parteneriatul dintre gigantul
petrolier Exxon øi Mobil Oil. În anul 1997, au existat pe plan mondial
23.000 de cumpæræri øi fuziuni de firme.
În ultimele luni, ziarele de specialitate au înregistrat 140 de fuziuni
majore având un volum total de 1,5 miliarde de mærci. Fuziunile mici
aproape cæ nu mai sunt numærate. În acest moment are loc apariﬂia unor
concerne cu reprezentare globalæ unde, în timpul unei zile de lucru
soarele nu mai apune. Øefii øi conducætorii firmelor stau se pare sub o
presiune internæ în a efectua fuziuni. Totuøi fuziunile, în general pe
plan economic, aproape cæ nu au nici un sens. Aproape de fiecare datæ
se pierd mii de locuri de muncæ.
Firme de consultanﬂæ au demonstrat demult, cæ 70% din marile
afaceri, s-au dovedit a fi de fapt eøecuri scumpe. Tot mai clar se pune
din toate pærﬂile întrebarea: Ce aduc de fapt aceste mega-fuziuni? Nu
sunt oare afaceri ale unora dintre puﬂinii câøtigætori care se bucuræ pe
spatele a milioane de oameni care au pierdut? Deja cu ani în urmæ,
preøedintele consiliului de administraﬂie de la Daimler Benz, Eduard
Reuter, s-a exprimat cu privire la viitorul economiei mondiale astfel:
“Cea mai mare øi importantæ misiune este de a împleti øi uni interesele
tuturor marilor companii din lume, în interiorul cærora nici un politician
nu ar putea interveni færæ a-øi pune în pericol poziﬂia.” Pierre Bordieu
se teme cæ a luat fiinﬂæ o economie de piaﬂæ perfectæ pentru a ajunge la
o guvernare globalæ. Într-adevær, o nouæ formæ de guvernare se dezvoltæ
într-un ritm alarmant, evidenﬂiind tot ce se cunoaøte acum în cadrul
ﬂærilor. Baronii industriei øi prinﬂii economiei sunt pe punctul de a-øi
supune întreaga lume.
Faptul cæ omenirea se græbeøte spre aceastæ formæ statalæ globalæ,
dovedeøte clar raportul popoarelor prezentat în 1996 la Naﬂiunile Unite:
“Nici un aspect al dezvoltærii popoarelor nu a schimbat aøa de mult
condiﬂiile de viaﬂæ ale oamenilor la sfârøitul secolului XX ca, creøterea
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oraøelor. La începutul secolului viitor jumætate din populaﬂie va locui în
marile oraøe, 3,3 miliarde de oameni din totalul de 6,59 miliarde”.
Nu politicienii øi inginerii sunt cei mai importanﬂi oameni, ci oamenii
de afaceri. Termenul grecesc folosit în Biblie, în viziunea din Apocalipsa
capitolul 18, pentru negustori, este “emporos”, angrosist, omul de afaceri
global, faﬂæ de “kapalos”, micul afacerist. Aceøti mari oameni de afaceri
sunt numiﬂi în Biblie prinﬂi, care vor avea omenirea în mâinile lor.
Când vizionarul Ioan cuprinde evenimentele din zilele sfârøitului în
termenii “Babilon” øi “Babel”, atunci desigur trebuie sæ privim înapoi
în istorie. În secolele VI øi VII î.Hr. Babilonul era centrul de atracﬂie a
lumii. Oraøul Babilon ca nume înseamnæ “poarta dumnezeilor” datoritæ
mæreﬂiei øi fastului sæu, øi de asemenea a decadenﬂei sale pægâne.
Teologul Adolf Pohl scrie, într-o ediﬂie a Wuppertaler Studienbiebel,
cu privire la Babilonul zilelor din urmæ cât øi despre Babilonul lui
Nebucadneﬂar, urmætoarele: “În Babel, oamenii de afaceri nu numai cæ
erau puternici dar, reprezentau marea putere, exercitându-øi puterea atât
spiritual cât øi sufleteøte. Ideologia lor de afaceri pætrunsese totul øi
abuzau de tot, transformând totul în profit. Ideologia afaceristului
reprezintæ o orgie unicæ a egoismului în care interesele meschine dau la
o parte orice legæturæ cu moralitatea”.
Dezvoltærile din zilele noastre ilustreazæ printre altele o imagine
schiﬂatæ, în capitolul 18 din Apocalipsa lui Ioan. De la prima menﬂionare
a Babilonului în Biblie, se foloseøte acest leitmotiv de la Babel, ca o
adunare arogantæ a lumii împotriva lui Dumnezeu. Timpul nostru
simbolizeazæ prin excelenﬂæ, acest lucru. Adaptarea fuziunilor dintre
firme, cuplate cu dominarea progresivæ a tuturor domeniilor vieﬂii de
cætre computer, aratæ mai departe faptul cæ era “Babilon SA” a început
demult. 114
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INFLUENﬁE OCULTE LA ONU
La mare adâncime în subsolul clædirii ONU din New York City,
Mohammed Ramadan conduce “Societatea pentru Iluminare øi
Transformare a ONU”. Potrivit unui articol apærut (la 12 decembrie
1993) în Boston Globe, aceastæ societate aparﬂine unei serii de cluburi
curioase care “au ca ﬂintæ transmiterea de energii ezoterice la nivelele
superioare ale cartierului general al ONU”, unde lucreazæ secretarul
general øi alﬂi diplomaﬂi. Acolo existæ o masæ rotundæ misticæ asemenea
cluburilor pentru øtiinﬂæ øi inteligenﬂæ creativæ, prezicætori în liniile
palmei, yoga øi qigong (arta interioaræ a Kung Fu).
Funcﬂionarii ONU lucreazæ, se pare, deschis, la “proiectul unui
guvern mondial”. Potrivit unui memoriu al United Nations Human
Development Programs (UNPD) vor fi subordonate ONU: o bancæ
centralæ mondialæ, un tribunal mondial, o poliﬂie mondialæ, un centru
financiar mondial. Finanﬂarea acestor instituﬂii se va face din taxe globale.
În al cincizecilea an al existenﬂei sale, pentru ONU se anunﬂæ mari
reforme. Cum va aræta statutul noului ONU dupæ procesul de
transformare nu øtie nimeni cu exactitate. ﬁinta se pare a fi îndreptatæ
spre o centralæ globalæ, de unde va fi gândit, plænuit øi condus viitorul
omenirii. Din acest punct de vedere este important de observat ce se
discutæ øi se dezbate în momentul de faﬂæ, la sediul ONU. Cu ceva timp
în urmæ, ONU a organizat un simpozion în oraøul slovac, Bled. Tema
conferinﬂei se învârte în jurul dimensiunilor etice øi spirituale ale
dezvoltærilor sociale. Documentul alcætuit cu aceastæ ocazie, aratæ
condiﬂiile generale de implicare a grupærilor religioase în iniﬂiativa de
dezvoltare socialæ a ONU.
Documentul Bled vorbeøte despre necesitatea, de a gæsi o nouæ
spiritualitate øi o nouæ eticæ, extrasæ din izvoarele tuturor religiilor lumii,
pentru a reface legætura dintre libertate øi responsabilitate. “Preoﬂii ONU”
se unesc, în document, împotriva unei menﬂineri a libertæﬂii personale.
În ochii lor este færæ valoare øi periculoasæ dacæ nu este înrædæcinatæ
într-o învæﬂæturæ eticæ.
Oamenii vor înﬂelege în totalitate ce înseamnæ umanitatea, doar
atunci când vor accepta acest duh care întruchipeazæ umanitatea. Ce
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vrea sæ spunæ cu aceasta, strategia ONU formuleazæ în urmætoarele directive
astfel: Dacæ o persoanæ se pierde într-un colectiv va deveni cu adeværat
om. Va fi postulat mai departe faptul cæ, apartenenﬂa la un loc regional sau
la o naﬂiune nu este o justificare eticæ øi nici nu are valoare practicæ. În
lumea de astæzi trebuie cæutat øi gæsit binele comun al întregii omeniri.
Se susﬂine faptul cæ adeværata individualitate poate fi træitæ doar
acolo unde este construitæ o relaﬂie interumanæ stabilæ, legatæ fiind cu
natura, cu universul øi cu întregul spirit divin. Wiliam F. Vendley,
secretarul general al Conferinﬂei generale a religiilor øi a pæcii – o
organizaﬂie care este strâns legatæ de ONU – a caracterizat documentul
Bled, influenﬂat de o gândire panteistæ, ca o prezentare pozitivæ a
destinului uman comun. Vendley îøi dæ silinﬂa, împreunæ cu alﬂi
reprezentanﬂi ai diferitelor religii mondiale, sæ distribuie unui public
larg conﬂinutul acestui nou mesaj spiritual al ONU.
Douæ noi tendinﬂe din SUA acoperæ elementele ezoterice øi temele
de credinﬂæ ale miøcærii New Age intrând din ce în ce mai mult în politicæ.
Spre exemplu existæ filozofia “deep ecology” (ecologia adâncæ, ecologia
spiritualæ), care învaﬂæ cæ omul este în legæturæ spiritualæ øi emoﬂionalæ
cu restul naturii. Din aceasta rezultæ cæ omul nu mai este “coroana
creaﬂiunii” ci o creaturæ cu drepturi egale. În spatele acestei imagini se
aflæ panteismul care pleacæ de la premiza cæ Dumnezeu se gæseøte în tot
ce are viaﬂæ, cu alte cuvinte tot ce are viaﬂæ este Dumnezeu.
Vicepreøedintele american Al Gore, denumeøte “deep ecology” ca fiind
“o miøcare politicæ influentæ în SUA”.
Un al doilea curent marcant se numeøte “bioregionalismul” øi provine
din cercurile hippie. Bioregionalismul este din anul 1992 politica oficialæ
a statului american California. Acesta uneøte conﬂinutul ecologic øi cel
de politicæ regionalæ cu noi forme de practici ezoterice øi spirituale. Un
punct important al bioregionalismului este descoperirea øi cultivarea
religiilor indigene care au, în mare parte, provenienﬂæ pægânæ. De ceva
vreme se formeazæ øi în spaﬂiul german grupe ale bioregionalismului.
Deja în anul 1917, cu ocazia zilei marii loji francmasone care a avut
loc la Paris, au fost prelucrate statutele care înfæﬂiøau unitatea popoarelor.
Francmasonii au fost de asemenea implicaﬂi în înfiinﬂarea ONU.
Americanul David Hunt relateazæ în noua sa carte Pacea mondialæ cu
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privire la rolul francmasoneriei în ﬂara sa: “Francmasoneria pregæteøte
membrii sæi pentru a face parte din noul guvern mondial. Ceea ce face
atât de influentæ francmasoneria este faptul cæ milioane din membrii sæi
de pe întreg pæmântul, primesc funcﬂii de conducere. În America,
francmasoneria are un procent ridicat în staful care lucreazæ la Casa
Albæ, în Cabinet, în Senat, în Congres, la Tribunalul Suprem sau
Pentagon, dar øi în economie. Citiﬂi cu atenﬂie rugæciunea rostitæ cu ocazia
unei ceremonii al francmasoneriei: “Ascultæ-ne din întuneric o, tu, fiinﬂæ
dumnezeiascæ nemærginitæ… lasæ ca lumina francmasonæ sæ se reverse
veønic peste întreaga lume øi fæ ca credinﬂa francmasonæ sæ fie credinﬂa
întregii omeniri.”115
Aceastæ mærturisire de credinﬂæ a francmasonilor a fost anunﬂatæ de
Albert Pike, dupæ cum a fost enunﬂatæ mai sus. La data de 4 iulie 1889,
Albert Pike a oferit “instrucﬂiunile” sale celor 23 de înalte consilii ale lumii:
“Urmætoarele lucruri trebuie sæ le spunem mulﬂimii: ‘Noi urmæm
un singur dumnezeu, dar dumnezeului nostru ne închinæm færæ superstiﬂii.
Religia masonæ trebuie sæ fie ﬂinutæ de noi, cei care suntem iniﬂiaﬂi
la cel mai înalt nivel în curæﬂia doctrinei luciferice.
Da, Lucifer este dumnezeu… Adeværata øi curata religie filozoficæ
este credinﬂa în Lucifer’”. 116
Un alt nume pentru Lucifer este Diavol sau Satana. “Simbolurile øi
emblemele folosite, cât øi toate practicile în general au un substrat spiritist
øi ocult. Spre exemplu, în ritualul de înaintare la gradul de maestru se
procedeazæ, cu adeværat, macabru. Într-un templu întunecos øi negru,
este luminat numai atât încât sæ poatæ fi ﬂinutæ ceremonia, iar un craniu
este aøezat pe un sicriu. Apoi, maestrul în devenire este ucis simbolic
cu un ciocan de zidar, øi cadavrul este aøezat sub o pânzæ într-un sicriu.
În aceastæ atmosferæ de mormânt dupæ câtva timp fratele înviat rosteøte
juræmântul: ‘Jur cæ nu voi spune gradul vreunui maestru, nici celor mai
mici în grad, nici vreunei fæpturi din aceastæ lume… Fac acest lucru sub
ameninﬂarea cu pedeapsa cæ, trupul meu va fi rupt în douæ, iar intestinele
mele vor fi fæcute scrum øi împræøtiate în cele patru vânturi.’…
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O lojæ renumitæ care practicæ spiritismul religios este ‘Loja spiritualæ
din Zürich’… acolo predica nu este ﬂinutæ de un serv al lui Dumnezeu,
ci de un duh pe nume Joseph, care vine direct din lumea cealaltæ,
fæcându-se cunoscut printr-un medium. În spatele acﬂiunilor binevoitoare
øi deschiderii sale cætre lume se ascund diferitele înfæﬂiøæri ale
diavolului.”117
Cunoscut este faptul cæ funcﬂionari ai ONU întreﬂin contacte cu lumea
de dincolo prin intermediul unui medium.
Pe baza materialului Uniunii pentru Protecﬂia Naturii øi Mediului
Înconjurætor din Germania (BUND), care face aluzie la acest subiect, în
cadrul ONU din New York, lucreazæ un medium care pune la dispoziﬂie
contacte cu lumea de dincolo. De la înfiinﬂarea ONU, cu 50 ani în urmæ,
existæ o Societate pentru Iluminare øi Transformare (Society for
Enlightment and Transformation, SEAT) fiind în acelaøi timp braﬂul
veghetor al organizaﬂiei mondiale. SEAT a invitat în anul 1995 øi 1996
pe mediumul Lee Carroll, care a fæcut cunoscute adunærii angajaﬂilor
ONU cuvintele fæpturii din lumea cealaltæ, pe nume Kryon. Dupæ aceea,
ONU a jucat un rol important în dezvoltarea viitoare a omenirii. Cu
toate cæ doar puﬂini dintre angajaﬂii ONU au fost prezenﬂi cu ocazia
acestor evenimente, fæptura de dincolo, Kryon, susﬂine cæ întreg ONU
poate fi influenﬂat prin aceste canale activate. Kryon invitæ sæ læsæm ca
iubirea sæ domine planeta noastræ øi anunﬂæ cæ atunci când vor fi
îndeplinite condiﬂiile oculte pe planeta noastræ, fiinﬂe care sunt numite
astæzi încæ “extraterestre” vor lua contact cu omenirea. La ultima øedinﬂæ
cu lumea de dincolo, Kryon a cerut sæ fie fæcutæ “pace cu balaurul!”
Din punct de vedere biblic aceste anunﬂuri au sens. Este clar deja
cunoscætorilor în materie cæ, întregul cult OZN poate fi væzut ca un
antrenament al unei invazii demonice. Aceste evenimente sunt relatate
ca evenimente ale sfârøitului. Chiar øi cu aceastæ observaﬂie, “faceﬂi pace
cu balaurul”, creøtinii pot învæﬂa ceva. Cât de mult este ONU un punct
de conexiune pentru activitæﬂile oculte, ne descoperæ cartea de 112 pagini
a unei catolice, Dr. Regina Hinrich.118
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“RELIGIILE UNITE” DUPÆ MODELUL ONU?
“Suntem în pragul primei civilizaﬂii globale”, crede William A.
Swing, episcopul Bisericii Episcopale din SUA. Concluzia sa sunæ astfel:
“Lumea are nevoie de un organism care sæ adune laolaltæ religiile, la fel
cum ONU face acest lucru între state. Swing numeøte aceastæ instituﬂie
“religiile unite”. Un loc potrivit a fost deja gæsit în apropierea Fundaﬂiei
Gorbaciov, în golful San Francisco. Acolo s-ar aduna “reprezentanﬂii
spirituali” ai lumii pentru a discuta marile întrebæri øi a învæﬂa sæ lucreze
pentru celælalt, nu împotriva lui.
Episcopul Swing cælætoreøte în jurul lumii pentru a vedea împlinirea
acestei idei. Capitalul de pornire este de 150.000 USD iar lista celor
care promoveazæ ideile lui se întrevede deja. Printre ei se numæræ
Desmond Tutu, pânæ nu demult episcop în Africa de Sud, øi Dalai Lama,
renumit pe plan mondial, care, pentru ﬂelurile lui Swing, a promis
colaborarea sa færæ echivoc. În cælætoria sa în jurul lumii doreøte mai
întâi sæ invite la o întrunire în San Francisco pe reprezentanﬂii religiilor
tradiﬂionale. Acolo unde a luat fiinﬂæ Charta Naﬂiunilor Unite va fi scrisæ
øi semnatæ “Charta religiilor unite”. În ceea ce priveøte dezvoltarea
“religiilor unite”, Swing gândeøte analog la un model politic – o adunare
generalæ øi comitete de securitate. Îndoielile cu privire la înfæptuirea
acestei idei, episcopul le înlæturæ – acestea existau øi cu cinzeci de ani
în urmæ la înfiinﬂarea ONU.
“Se va face paønic acest lucru, færæ værsare de sânge øi færæ
ghilotinæ?”
Aceastæ întrebare a fost pusæ de un reporter la postul naﬂional de
radio canadian, lui Malachi Martin, profesor la Universitatea Papalæ
din Roma, într-un interviu cu privire la rolul Vaticanului în noua ordine
mondialæ øi în noul guvern mondial. Profesorul Martin îl descrie pe
papa Ioan Paul al II-lea ca pe capul unei noi ordini a lumii:
“Da, acesta este acel papæ destinat sæ aducæ în aceastæ lume o nouæ
ordine economicæ, o nouæ ordine mondialæ, øi o guvernare
politico-religioasæ.”
“Vom realiza acest lucru færæ un alt ræzboi?”
“Eu cred cæ færæ un al treilea ræzboi mondial sau un ræzboi atomic.
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Dar cred cæ sângele va curge øi cæ naﬂiuni vor fi stârpite… Papa Ioan
Paul al II-lea, crezând de asemenea cæ schimbærile în istorie sunt conduse
de Dumnezeu øi de mama lui Dumnezeu, Maria. De asemenea mai crede
cæ acum este timpul pentru aceste schimbæri ale omenirii, øi cæ ele vor
avea loc pânæ la sfârøitul mileniului.”
Aceastæ prognozæ conﬂine un anunﬂ eronat øi dureros, care nu s-a
întâmplat în perioada aøteptatæ. În ciuda acestor lucruri se lucreazæ cu
sârguinﬂæ la împlinirea viitoare a acestor lucruri.
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BISERICA MONDIALÆ UNITÆ
O imagine interesantæ asupra viitorului o gæsim în cartea Tragedia
veacurilor, de E. G. White, unde la pagina 588 stæ scris deja din anul
1881: “Papistaøii, protestanﬂii øi cei lumeøti (potrivit autorului, cei din
miøcarea New Age) vor primi în egalæ mæsuræ o formæ de evlavie færæ
putere øi vor vedea în aceastæ unire o mare miøcare pentru pocæinﬂa
lumii întregi, øi pentru inaugurarea mileniului mult aøteptat.”
Aceste cuvinte scrise cu mai bine de 120 de ani în urmæ, se împlinesc
astæzi în faﬂa ochilor noøtri. Evident este faptul cæ la baza acestor lucruri
se aflæ prorocia din Apocalipsa capitolul 13 (citeøte apendicele). Aici
sunt prezentate: Vaticanul, Miøcarea Ecumenicæ øi America. Strædaniile
lor comune, de a converti întreaga lume, sunt prezise de Hristos prin
cuvintele scrise de apostolul Ioan. Papalitatea, Consiliul Mondial al
Bisericilor øi America se vor uni într-o miøcare religioasæ, pentru a aduce
întreaga lume sub domnia lor. Ele vor ræmâne independente ca biserici
øi instituﬂii, dar vor acﬂiona în comun. Din America va fi condusæ toatæ
lumea, creøtinismul fiind influenﬂat de toate religiile într-o nouæ formæ,
færæ puterea dragostei lui Hristos. Drumul spre acel punct se aratæ tot
mai clar.
În octombrie 1986 a avut loc la Assisi, prima “zi de rugæciune pentru
pace”. “La invitaﬂia papei s-au adunat în acel loc medieval în total 200
de reprezentanﬂi din 30 de religii diferite. Printre aceøtia s-au numærat
preoﬂi budiøti chei øi cu umeri goi, pægâni africani desculﬂi, în haine viu
colorate, musulmani cu cæciuli de blanæ, hinduiøti indieni, închinætori
la øerpi, închinætori la foc, spiritiøti, evrei cu Kippa, bahai, øintoiøti
japonezi cu femei în chimono, patriarhi cu barba lungæ, toleraﬂi de pe
timpul sovieticilor de biserica ortodoxæ, indieni împodobiﬂi cu pene øi
în încheiere Dalai Lama “sfinﬂia sa” din Tibet. Despre acest amestec
religios, papa a declarat, cæ toﬂi se închinæ “aceluiaøi Dumnezeu”.
Papa nu a læsat sæ-i scape, subliniind “însemnætatea conlucrærii
religiilor pentru pace øi întoarcere interioaræ”. El a apelat la toﬂi cei 3, 5
miliarde de “credincioøi” din întreaga lume, care cred într-un singur
sau mai mulﬂi dumnezei. Cu aceastæ ocazie a afirmat clar respectul sæu
faﬂæ de obiceiurile øi tradiﬂiile religioase ale participanﬂilor la aceste
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adunæri spectaculoase. Ceea ce ﬂine de aceste obiceiuri sunt cunoscute
pe lângæ închinarea la animale, la soare øi pietre, închinarea la diferiﬂi
dumnezei, descântarea demonilor øi alte ceremonii pægâne øi oculte.
La Assisi, în faﬂa camerelor de luat vederi din lumea întreagæ, s-a
fæcut apel la a asocia pe Dumnezeul Bibliei cu, spre exemplu, “marele
duh” øi “mama planetæ”.
Cine a crezut atunci cæ “trædarea de la Assisi”, deoarece nu poate fi
numitæ altfel, va fi un strigæt global al creøtinismului, s-a væzut înøelat.119
Episcopul Dr. Rudolf Graber, din Regensburg, a væzut remodelarea
creøtinismului øi dintr-un alt punct de vedere. El susﬂine cæ Iluminaﬂii øi
Francmasoneria “pregætesc unirea religiilor mondiale într-un stat
mondial”. El scrie urmætoarele:120
“O altæ idee modernæ, care era susﬂinutæ în cercurile oculte, era un
fel de democraﬂie misticæ. Atunci era predicat un Hristos social, øi Roca
scria urmætoarele: ‘Eu cred cæ aceastæ mântuire socialæ a poporului, în
noua societate, va fi împlinitæ prin urcarea pe tron a democraﬂiei.’ Mai
accentuat s-a afirmat la 26 iulie 1891: ‘Creøtinismul pur este socialismul
(Le christianisme pur, c’est le socialisme).’ De aceea se aøteaptæ din partea
‘convertiﬂilor de la Vatican’ declaraﬂia Urbi-et-Orbi, arætând cæ civilizaﬂia
actualæ este fiica legitimæ a sfintei evanghelii a mântuirii sociale.”
Episcopul Graber scrie mai departe despre un ‘plan luciferic’ al Dr.
Roca ‘ce era foarte experimentat în øtiinﬂa ocultæ’.“El predica revoluﬂia,
proclamând venirea ‘sinarhiei dumnezeieøti’ sub conducerea unui papæ
convertit la creøtinismul øtiinﬂific. El vorbeøte despre o nouæ bisericæ
iluminatæ, fiind influenﬂatæ de socialistul Isus øi de apostolii Sæi… Pentru
a înﬂelege într-o oarecare mæsuræ limbajul sæu, trebuie øtiut cæ foloseøte
termeni catolici uzuali, cærora le atribuie alt înﬂeles… dupæ cum a spus
cineva, acum urmeazæ o constatare care ne va zgudui, pânæ în adâncul
nostru: ‘Noua bisericæ, ce nu va mai pæstra probabil nimic din învæﬂæturile
scolastice øi forma originalæ a bisericii timpurii, va primi sfinﬂirea
bisericii catolice øi jurisdicﬂia canonicæ (drepturi acordate conform
dreptului bisericesc – afirmaﬂii ale autorului). Cu puﬂini ani în urmæ nu
ne puteam închipui acest lucru, dar astæzi…?”
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Dr. Graber vorbeøte despre trei epoci ale bisericii, epoca originaræ a
bisericii timpurii, pe vremea apostolilor, apoi cea a învæﬂæturilor
scolastice a evului mediu øi în sfârøit cea a bisericii moderne din prezent.
“Toate acestea se rotunjesc prin lucrarea importantæ a
francmasonului Yves Marsoud… care va servi ca punte între bisericæ øi
francmasonerie. De remarcat este schimbarea strategiei care s-a fæcut
aproximativ în anul 1908: ‘ﬁelul nu mai este de a distruge biserica, ci se
cautæ a o folosi prin infiltrarea ei.’ Se crede cæ începutul a fost odatæ cu
papa Ioan al XXIII-lea: ‘Ne dorim din toatæ inima un început fericit al
revoluﬂiei lui Ioan al XXIII-lea. Într-o bunæ zi aceastæ bisericæ dogmaticæ
va trebui sæ disparæ sau sæ se adapteze, iar pentru a se adapta va trebui
sæ se întoarcæ înapoi la izvor.’ Apoi el citeazæ francmasonii, cum înﬂeleg
ei aceastæ adaptare: ‘Catolici, Ortodocøi, Protestanﬂi, Musulmani,
Hinduøi, Budiøti, Gânditori liberi sau Gânditori creøtini sunt pentru noi
numai prenume. Numele nostru de familie este Francmasonerie.’”
Ioan Paul al II-lea a pus în aplicare aceastæ idee prin invitaﬂia adresatæ
tuturor acestor grupæri la 27 octombrie 1986 de a avea o întâlnire de
rugæciune la Assisi. Aceastæ întâlnire de rugæciune a marilor religii
mondiale a fost særbætoritæ ca “zi istoricæ”. În anul 1993 a avut loc o a
doua întâlnire de rugæciune la Assisi cu reprezentanﬂi ai tuturor religiilor
øi confesiunilor mondiale. Acest fapt aparﬂine pregætirilor de instaurare
a unei biserici mondiale sub conducerea papei.
Pe deasupra, s-a gæsit aprobare øi din partea religiilor necreøtine,
chiar dacæ nu pot accepta numele lui Hristos. S-a cæutat un numitor
comun în expresia “etos mondial” care a fost inspiratæ de profesorul
Küng. “Cine are dorinﬂa de a face bine”, aøa anunﬂa papa în anul 1997,
“acela poate fi salvat”. Cu ocazia unei întâlniri mondiale a tineretului,
care avut loc la sfârøitul anului 1997, papa a adresat un apel tuturor
bisericilor øi societæﬂilor creøtine, cât øi musulmanilor øi evreilor, aøa
numitele religii avraamice, evreii, arabii øi creøtinii. El accentueazæ cæ
unitatea tuturor creøtinilor poate fi atinsæ prin sacramentele euharistiei
øi ale pocæinﬂei, iar unirea cu religiile necreøtine se va efectua printr-un
dialog roditor.
Impulsul sæu, ca viitor conducætor religios al lumii, a fost bine primit
de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, deja cu un an înainte:
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“Dialogul inter-religios – pentru satisfacerea religiilor mondiale…
procese de înﬂelegere care au ca ﬂintæ binele unitar, fiind în acelaøi timp
întrepætrunderi fundamentaliste øi totalitare”. 121
Consiliul Ecumenic transmite aceste directive, ale unui dialog
fructuos, nivelurilor inferioare:
“Întâlnim diferite forme de organizare ale ecumenismului: existæ
spre exemplu uniri bisericeøti la nivel naﬂional, regional øi local.
În peste nouæzeci de ﬂæri, bisericile s-au unit la nivel naﬂional în
comitete creøtine øi conferinﬂe, pentru a se ocupa de problemele øi nevoile
comune, colaborând pentru a prezenta o mærturie comunæ.
Astfel de structuri sunt foarte importante pentru a pune în aplicare
ideea ecumenicæ.
Pentru bisericile din toatæ lumea, miøcarea ecumenicæ este calea
spre o unitate vizibilæ în credinﬂæ, øi într-o pærtæøie euharisticæ, ce iese
în evidenﬂæ în serviciul divin øi în viaﬂa credincioøilor.
Ei sunt pe punctul de a depæøi zidurile øi mormintele care se aflæ
între ei, cæci ele nu sunt compatibile cu existenﬂa bisericii drept “una,
sfântæ, catolicæ øi apostolicæ” øi prejudiciazæ verosimilitatea mærturiei
sale (Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Geneva, Mai 1993 pagina 4.16)”.
O unitate vizibilæ, o înﬂelegere euharisticæ, o bisericæ sfântæ øi
apostolicæ, sunt ﬂelurile ecumenismului pe plan mondial. Acestea vor fi
puse în aplicare în fiecare ﬂaræ în parte, unde activeazæ “societatea
bisericilor creøtine” având colaborarea membrilor sæi catolici, a
oaspeﬂilor øi a observatorilor.
“Teologia Consiliului Mondial al Bisericilor ar fi cæzut într-o erezie
severæ”, concluzioneazæ un articol din “Readers Digest - Das Beste”,
redactat de Joseph A. Harris, sub titlul “Încotro se îndreaptæ Consiliului
Mondial al Bisericilor?”, redat aici cu încuvinﬂarea amabiliæ a editurii.122
“Înainte de a se prezenta la serviciul divin de deschidere a adunærii
Consiliului Mondial al Bisericilor care a avut loc în Canberra, Australia,
delegaﬂii au trebuit sæ treacæ prin fumul gros al unui frunziø arzând;
acesta este un ritual de curæﬂire pægân. Adunarea a ascultat cu atenﬂie
sunetele unor insecte înregistrate pe o bandæ de magnetofon øi a privit
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la un dansator care imita un cangur. Pe parcursul celei de a doua zile, în
timp ce doi indigeni se miøcau ritmic, teologul sud coreean Chung Hyun
Kyun a descântat spiritele morﬂilor îndemnând pe cei 4.000 de vizitatori
sæ citeascæ Biblia ‘din perspectiva unor pæsæri, ape, aer sau pomi,’ øi ‘sæ
gândeascæ asemenea unui munte’”.
Interesantæ prezentare, dar a fost aceasta creøtinæ? Diferiﬂi delegaﬂi
au protestat împotriva animismului, spiritismului øi misticismului New
Age. “Cultura pægânæ a transformat Consiliului Mondial al Bisericilor”,
afirmæ Vijay Menon, un delegat de origine indianæ al bisericii din Londra.
“Aceste lucruri le-am læsat în urma mea ca sæ devin creøtin.”
Ceea ce au nevoie popoarele din Africa, America øi Asia nu este o
nouæ religie sau un nou guvern care sæ-i unifice pe toﬂi, ci au nevoie de
o nouæ relaﬂie, o relaﬂie cu Hristos. Însærcinarea misionaræ a lui Hristos
este valabilæ pânæ la capætul pæmântului: “Mergeﬂi øi învæﬂaﬂi toate
popoarele!”
Supranaturalul øi omenescul lui Hristos în macrocosmos øi
microcosmos, cât øi prezenﬂa Sa dumnezeiascæ, ne aratæ o imagine a
naturii sale umane. Din punct de vedere al atotputerniciei lui Dumnezeu
nu existæ un motiv de îndoialæ, cæ naøterea øi mærturisirea Lui au fost
supranaturale, cæ a træit ca om, a murit øi a înviat ridicându-se la cer, iar
de acolo va reveni vizibil pentru judecata de apoi.
În cartea sa, Der Goldgrund des Lebensbildes Jesus, Otto Borchert
atrage atenﬂia asupra studiului sæu øtiinﬂific cu privire la biografia lui
Isus:
“Este o înﬂelepciune veche, pe care Descartes a evidenﬂiat-o succint:
‘Întreaga øtiinﬂæ omeneascæ constæ doar în a privi exact’. Dacæ este
adeværat, atunci, în care loc ar trebui sæ priveascæ omenirea cu atenﬂie
dacæ nu la acel Om, care a fost pentru omenire cea mai mare træire. Isus
nu a adus o învæﬂæturæ, ci s-a adus pe Sine Însuøi. El Însuøi fiind o realitate
mæreaﬂæ a istoriei lumii, o realitate minunatæ. Aceastæ realitate nu este
valabilæ pentru a crede mai întâi, ci pentru a vedea…”
Ce a vrut sæ spunæ oare Rosseau prin remarcabilele sale cuvinte:
“Creatorul va fi mai mare øi mai uimitor decât fæptura Sa…” – cu privire
la imaginea øi originea vieﬂii lui Isus? Mai întâi de toate: Imaginea lui
Isus întrece orice gândire øi invenﬂie omeneascæ. Este prea mare, prea
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curatæ øi prea desævârøitæ pentru a fi næscutæ din mintea vreunui om…
Ceea ce a scris Lavater pe un bileﬂel, pe patul de moarte, este clar multor
oameni în viaﬂæ: “Nenumærate øi groaznice sunt temerile creøtinilor
gânditori; dar toate sunt învinse de dreptatea lui Hristos.”123
Prietenii lui Isus nu ar fi putut inventa viaﬂa Lui deoarece contravenea
tuturor simﬂæmintelor, aøteptærilor øi cunoøtinﬂelor lor. Duømanii, øi cei
care-L desconsiderau, nu ar fi putut-o næscoci, deoarece o batjocoreau,
era dezgustætoare øi neatractivæ pentru ei. L-ar fi vrut mai degrabæ pus
la respect, totuøi nu-L puteau ignora. Nici o inteligenﬂæ mai ageræ, sau
vreo næscocire mai finæ, nu ar fi fost în stare sæ inventeze o astfel de
imagine de viaﬂæ. Imaginea vieﬂii lui Isus este într-adevær imposibil de
inventat, este ceea ce Isus a exprimat în rugæciunea Sa: “Le-am dat
slava Mea, o slavæ care nu vine de la oameni.”
În istorie se relateazæ despre mulﬂi duømani ai lui Isus, care doreau
sæ dovedeascæ faptul cæ imaginea Lui din cele patru Evanghelii nu
corespunde realitæﬂii. Cu aceastæ prejudecatæ au studiat Evangheliile øi
au fost convinøi de contrariu: Hristos este om pe deplin øi Dumnezeu pe
deplin; este Fiul lui Dumnezeu în naturæ umanæ. Pe baza atotputerniciei
øi atotprezenﬂei Sale, Dumnezeu poate fi în acelaøi timp, Tatæ, Fiu øi
Duh Sfânt, fæcându-se cunoscut în aceastæ lume prin cele trei Persoane
dupæ cum voieøte El. Isus vorbeøte clar în Evanghelii despre acest lucru
dar adaugæ cæ noi nu putem cuprinde realitatea pæmânteascæ a acestei
realitæﬂi supranaturale.124 În islamism sau iudaism nu se poate ajunge la
aceastæ cunoøtinﬂæ, deoarece prejudecæﬂile cu privire la viaﬂa lui Isus
împiedicæ acest lucru. De asemenea øi adeværul Cuvântului lui Dumnezeu
este respins. Ræmân prinøi în tradiﬂiile religioase, de fapt, în forma øi nu
în natura lor.
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VA DEVENI ONU UN GUVERN MONDIAL NEW AGE?
Nu numai reprezentanﬂii ONU øi guvernele statelor membre lucreazæ
la transformarea organizaﬂiei. Existæ tendinﬂa ca organizaﬂiile
nonguvernamentale, recunoscute oficial pe lângæ ONU, sæ aibæ o
puternicæ influenﬂæ în procesul de reformæ. În acest scop, au format o
grupæ de lucru cæreia îi aparﬂin printre altele: Amnesty Internaﬂional,
Consiliul Mondial al Bisericilor, organizaﬂii ca “One World Now”,
Alianﬂa Evanghelicæ Internaﬂionalæ øi Clubul Lions, dar øi Biroul ONU
al Prezbiterienilor, Caritas øi Uniunea Mondialæ Lutheranæ.
O atenﬂie importantæ este atribuitæ comitetului de conducere din care
face parte Miøcarea Federalistæ Mondialæ, aici fiind vorba de o
organizaﬂie care tânjeøte dupæ un stat federal mondial. Fostul preøedinte
al departamentului de stat american, fostul senator Alan Cranston, este
aliat cu Mihail Gorbaciov prin Fundaﬂia Gorbaciov, al cærei conducætor
este Sir Peter Ustinow, membru de onoare al Clubului de la Budapesta!
Existæ øi alte organizaﬂii care încearcæ sæ influenﬂeze reformele ONU.
Printre acestea se numæræ: “World Constitution and Parlament
Association” (WCPA) al cærui proiect viclean, cu privire la un guvern
mondial, este “ﬂinta unei unitæﬂi globale: prezentarea constituﬂiei pentru
statul federal pæmânt, øi a “United Peoples Assembly” (Adunarea
Popoarelor Unite) UPA. WPCA a fost influenﬂatæ major de Robert
Muller. La UPA el este chiar preøedinte de onoare. În consiliul UPA
mai apare un nume interesant, cel a lui Ervin Laszlo, iniﬂiatorul øi
preøedintele Clubului de la Budapesta. Pentru a închide cercul, væ aduc
aminte cæ Muller este membru de onoare al acestui Club øi un
reprezentant puternic al New Age.
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STAﬁII PE DRUMUL SPRE UN GUVERN MONDIAL
De asemenea, cu privire la CGG (Comisia pentru o Conducere
Globalæ), observæm un eveniment din trecut: “Milenium-Forum”.
Probabil este gândit a fi un organism al “Societæﬂii Cetæﬂenilor Globali”.
Într-adevær, între timp lucreazæ sute de organizaﬂii neguvernamentale
(ONG) cu sprijinul ONU, pentru a face din acest forum punctul de
legæturæ pentru o conducere globalæ a economiei, societæﬂii øi culturii.
În conﬂinut, aceste activitæﬂi corespund modului de gândire al ONG-urilor
care se aseamænæ în modul de gândire cu activiøtii ecologiøti øi New
Age. ONG-urile urmæresc o strategie împærﬂitæ. Fie le reuøeøte sæ
transforme întreg sistemul ONU, fie înfiinﬂeazæ un fel de “a doua cameræ”
ca øi “reprezentant al poporului” (contrar adunærii generale care este
reprezentant al guvernelor).
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AGENDA 21
Existæ deja un guvern mondial. Politica globalæ este discutatæ øi
decisæ în spatele uøilor închise de cætre organizaﬂii ca Banca Mondialæ,
Fondul Monetar Internaﬂional, øi organizaﬂii de comerﬂ mondiale.
Un studiu interesant, dar cu urmæri grave, cu privire la materia primæ
în lume, a fost fæcut public de cætre “Clubul de la Roma” al cærui fondator
este iluminatul Dr. Aurelio Peccei. Materia primæ este în scædere, iar
populaﬂia pæmântului este în creøtere. Concluzia: existæ prea mulﬂi
oameni pe aceastæ planetæ iar numærul lor trebuie redus. 125
Cruzimea unui astfel de plan, este la fel de diabolicæ asemenea
urâciunilor revoluﬂiei franceze, a ræzboaielor mondiale øi a celor civile.
“În ultimi 20 de ani au apærut boli contagioase cu totul noi. Circulæ
zvonul cæ multe din aceste noi boli, ca de exemplu un nou fel de
tuberculozæ, care este rezistentæ la antibiotice, un nou tip de holeræ, un
nou tip de infecﬂie streptococicæ, hantavirus, care a apærut de curând în
SUA, virusul ebola, hepatita-C, øi chiar SIDA au fost dezvoltate în
laborator, nu numai pentru a menﬂine lumea într-o stare de neliniøte øi
teamæ, ci øi pentru a reduce creøterea populaﬂiei pe planeta noastræ.
Existæ multe dovezi cæ SIDA este un fel de epidemie neagræ, realizatæ
artificial. Din cauza SIDA o treime din populaﬂia continentului african
este condamnatæ la moarte într-o perioadæ de 10 ani.” 126
“Omenirea va fi la mijlocul secolului XXI total contaminatæ øi va
muri datoritæ poluærii mediului”, se aude mesajul diferitelor calcule ale
supercomputerelor. La aceasta se mai adaugæ un “ræzboi contra climei”
prin care în lume se va crea panicæ. Datoritæ aøa-numitului efect de seræ
sunt aøteptate catastrofe apocaliptice puternice, fiind aøteptat sfârøitul
lumii. Împotriva acestui lucru relateazæ cartea Øarlatania efectului de
seræ, scrisæ de Dr. Wolfgang Tüne, fost meteorolog al postului german
de televiziune ZDF în perioada 1971-1986. Acest lucru este dovedit de
asemenea øi de cercetætorii Johnatan D. Khal øi Moira Timms, pe baza
a 27.000 de analize de temperaturæ, efectuate între anii 1950-1990,
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rezultând faptul cæ este vorba de o ræcire a atmosferei pæmântului, øi nu
de o încælzire. 127 Mass-media informeazæ populaﬂia cu privire la pericole
ce nu mai pot fi ﬂinute în frâu, doar dacæ omenirea se schimbæ øi acceptæ
mæsurile unei grupe de “salvatori”.
Serviciul de informaﬂii “Der Insider” anunﬂæ: “încælzirea pæmântului”
un mit færæ dovezi øtiinﬂifice. În urmæ cu treizeci de ani populaﬂia a fost
speriatæ de anunﬂurile sosirii unei “noi perioade glaciare” pentru planeta
pæmânt. Mediile vorbeau despre o ræcire globalæ a pæmântului. În anul
1994 revista “Time” scria cu litere mari “Vine perioada glaciaræ?” Astæzi
lumea este din nou descrisæ ca fiind nesiguræ prin anunﬂuri ca: “încælzirea
pæmântului”, “efectul de seræ”, “topirea polilor”, “pericolul unei gæuri
în stratul de ozon” øi altele asemænætoare. Unii oameni de øtiinﬂæ vorbesc
despre un mit færæ dovezi øtiinﬂifice. (Notæ: Nu væ læsaﬂi duøi în
nesiguranﬂæ de aceastæ absurditate. Au existat întotdeauna timpuri când
temperatura pæmântului a crescut sau a scæzut. În primul rând este vorba
de “interese comerciale øi de formarea unei instituﬂii unice a ONU pentru
a demonstra aøa-zisa ‘neputinﬂæ a guvernelor naﬂionale’”) 128
Aceste grupe au fost înfiinﬂate dupæ “Conferinﬂa despre climæ” de la
Rio de Janeiro øi sunt constituite de persoane civile, aøa-numitele
ONG-uri, care doresc sæ exercite un regim secret global. Un “program
de acﬂiune” cu un total de 2.500 de cerinﬂe dominæ toate conducerile
pæmântului, având ca ﬂel punerea de acord a întregii lumi. Cuvintele de
ordine øi agenda biroului sunt:
“Perseverenﬂæ”, “dezvoltare perseverentæ”, “viitor durabil”,
“Consiliul viitorului Hamburg”, “Köln – Agenda”, “Agenda – Büros”,
“Noul contract social”, “Agenda 21 localæ”, “Agenda 21”.
Baza politicii guvernului german, prevæzutæ la convenﬂia coaliﬂiei
din 22.10.1998, este Agenda 21 a ONG-urilor, având urmætorul program:
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Capitolul 40:4. 1. 10
8. 5a
8. 21c
36. 10
8. 4 øi 23. 2
24. 3d:
24. 2e
24. 3b
6. 21. 23. 26
5. 5. 1. 24. 3e
3. 7. 24. 2c
24. 3d
36. 24
35. 10:
36. 12
35. 1
35. 3
29. 7
35. 5
8. 21d. u. a
38. 11. 14
38. 11. 14

Consumul energiei, control
Date din domeniul, social, cultural, ecologic øi
economic
Încælcærile vor fi înregistrate
Legæturile dintre stat øi comune
Date la dispoziﬂia reprezentanﬂilor agendei
Teme de casæ pentru bærbat øi femeie
Predare pentru copii despre rolul femeii în
societate
Statul susﬂine feminismul
Va avea loc doar o creøtere sænætoasæ
Avortul obligatoriu
Femeile ca muncitori øi politicieni
Creøe de copii
Întærirea conøtiinﬂei
Domeniile de publicitate vor controla
informaﬂiile pentru populaﬂie.
Controlul asupra mediilor de comunicaﬂie
Øtiinﬂa orientatæ spre nevoi
Perseverenﬂæ chiar færæ probe
Controlul cooperærilor
Decizii doar prin comitet
Reprezentanﬂii agendei dezvoltæ legi pentru
parlament
Exercitæ putere poliﬂieneascæ
Reprezentanﬂii agendei controleazæ comunele
øi guvernele

Astfel se ajunge la un control cuprinzætor al cetæﬂenilor. Nimeni de
pe acest pæmânt nu poate scæpa acestei dictaturi din culise. Acum o
minoritate poate stabili totul. În locul structurilor de drept doar o micæ
grupæ poate dezvolta øi promulga legi. O oligarhie guverneazæ cu o
constrângere absolutæ. Despotismul øi dictatura pun capæt democraﬂiei
din întreaga lume.
176

BANCNOTA DE UN DOLAR
Bancnota de un dolar reprezintæ cel mai popular indiciu al unei
“conjuraﬂii mondiale”. Piramida cu ochiul în vârf, apare sub un alt design,
tot mai mult, în diferite domenii.
Scepticii se exprimæ de-a dreptul batjocoritor faﬂæ de astfel de
presupuse legæturi øi juræ mereu cu privire la conﬂinutul simbolic
umanisto-iluminist al “marelui sigiliu”. Tot mai puﬂini vor sæ recunoascæ
faptul cæ piramida de pe bancnota de un dolar reprezintæ cu totul altceva.
Piramidele reprezentate astfel, sunt uøor de asociat cu piramidele
de pe bancnota de pe dolar. Poate unele simboluri sunt interpretate greøit,
totuøi existæ prezentæri mai izbitoare care nu vor putea fi probabil
considerate ca având un design cu asemænare întâmplætoare.
Vârful turnului expoziﬂional din Frankfurt reproduce foarte clar
piramida de pe dolar. El constæ dintr-un soclu foarte lat care reprezintæ
plebea færæ autoritate, partea din mijloc emblematicæ pentru burghezia
utilæ øi un mic vârf reprezentând elita.
Însemnætatea piramidei de pe bancnota de un dolar o trateazæ în
detaliu A. Ralfh Epperson în cartea sa “Noua ordine mondialæ” Tucson,
Arizona, ediﬂia a-9-a, 1998, ISBN 0-9614135-1-4.
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CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR
Consiliul Mondial al Bisericilor, cæruia îi aparﬂin 322 de biserici
din peste 100 de ﬂæri, este astæzi o caricaturæ a miøcærii ecumenice
înfiinﬂate în anul 1948, în special de credincioøi americani øi europeni.
Pentru a fi pe placul miøcærilor radicale antioccidentale øi a grupurilor
de interese din lumea a treia, Consiliul a deviat de la scopul sæu iniﬂial,
cel al unitæﬂii tuturor creøtinilor, în apele tulburi ale “ecumenismului
lumesc” – prin activism politic s-a îngrijit de societate. Reader’s Digest
a dezvæluit acum unul din argumentele esenﬂiale pentru aceasta: timp
de decenii, uriaøa organizaﬂie a fost ﬂinta manipulærii prin forﬂe, în mod
clar, necreøtine.
Pastorul Wolfhart Schlichting, din Augsburg, øeful pentru misiune
externæ øi internæ a bisericii lutherane, îøi mai aduce aminte cât de îngrozit
era de materialele publicate de Consiliul Mondial al Bisericilor cu privire
la studierea Bibliei, de care s-a lovit cu ocazia unei vizite efectuate în
Filipine, în anul 1989. “Acei oameni tineri nu au studiat cu adeværat
Biblia”, a spus el. “Materialul misionar predicæ revoluﬂia”. Potrivit lui
Lawrence E. Adams directorul Institutului pentru Religie øi Democraﬂie
din Washington, “Creøtinismul a devenit de o importanﬂæ secundaræ
pentru Consiliul Mondial al Bisericilor”.
Primul loc îl ocupæ acum politica. “Consiliul a aruncat peste bord
misiunea sa creøtinæ tradiﬂionalæ øi, prin acﬂiuni politice, înlocuieøte ﬂelul
prin a etala un fel de nouæ ordine mondialæ”, a spus Rachel Tingle,
conducætoarea centrului londonez pentru studii creøtine.
Pentru a justifica ocupaﬂiile sale politice, Consiliul a cerut o “teologie
contextualæ”, învæﬂæturi creøtine care se potrivesc situaﬂiilor locale. Aici
aparﬂine øi teologia de eliberare din America Centralæ øi de Sud, o
teologie urbanæ în interiorul oraøelor din SUA øi o teologie deosebitæ în
Africa de Sud – toﬂi interpreteazæ Biblia astfel încât aprobæ radicalismul.
“Asemenea lui Ieroboam care, pe drept, a avut voie sæ încerce a-l detrona
pe Solomon”, se spune într-o publicaﬂie a Consiliului Mondial al
Bisericilor, “au toﬂi dreptul de a da la o parte pe oamenii posedaﬂi de
putere”. Dacæ avem în atenﬂie influenﬂa crescândæ a grupærilor feministe
øi ecologice, cât øi a altor grupuri de interese, atunci vedem un Consiliul
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Mondial al Bisericilor, care nu mai are nici o legæturæ cu creøtinii de pe
bæncile bisericilor occidentale. Când o grupæ de lucru din cadrul plenului
adunærii din Canberra a dorit sæ cearæ sfat cu privire la o întrebare
dezbætutæ din Biblie, un angajat al Consiliului a protestat spunând: “O,
nu. Este un imperialism creøtin a spune cæ Biblia are mai mare autoritate
decât alte cærﬂi.”
“Aceastæ unire a religiei cu politica revoluﬂionaræ este de esenﬂæ
marxistæ”, a spus Ernest W. Lefevere, preøedinte fondator al Centrului
de Eticæ øi Politicæ din Washington.
Cum au fost politizate programele Consiliului Mondial al Bisericilor,
se observæ cel mai clar într-un program de combatere a rasismului
(Programme to Combat Racism, PCR). “Creøtinii din toatæ lumea
recunosc cât de importantæ este îmbunætæﬂirea relaﬂiilor dintre rase”,
spune reverendul Billy A. Melvin, conducætorul Societæﬂii Naﬂionale
Evanghelice, dar Consiliul Mondial al Bisericilor se concentreazæ asupra
“rasismului albilor”, øi asupra “sistemului capitalismului economic
internaﬂional.”
Din anul 1970, programul de combatere a rasismului a împærﬂit peste
15 milioane de mærci prin intermediul a 130 de organizaﬂii, în 30 de
ﬂæri, jumætate din sumæ ajungând la miøcærile marxiste radicale din
Africa. Greu de crezut cæ aceøti bani au fost folosiﬂi în scopuri umanitare.
O colectæ de 140.000 de mærci a mers cætre Frontul Patriotic din Rodezia
(acum Zimbabwe) care a ucis 207 albi øi 1.712 negri civili, iar în afaræ
de aceøtia øi nouæ misionari øi copiii lor.
În Africa de Sud, Consiliul Mondial al Bisericilor a sprijinit cu peste
douæ milioane de mærci Congresul Naﬂional African (ANC) a cæror
conducætori aparﬂin Partidului Comunist African. Deøi conducerea ANC
s-a distanﬂat de aceste practici, membri ai ANC au folosit teroarea ca
mijloc øi scop. O metodæ era atârnarea unui cauciuc plin cu benzinæ în
jurul gâtului victimei øi incendierea acesteia.
În Namibia s-au scurs 2,5 milioane de mærci din banii bisericii, cætre
South West African People’s Organisation (SWAPO), cu toate cæ a ucis
øi ﬂinut prizonieri în lagære de concentrare proprii ei adepﬂi.
Fondurile programului de combatere a rasismului s-au ridicat, de-a
lungul unui an, la peste o jumætate de milion de mærci, fiind atât de
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contestate, nemaifiind luate din bugetul regulat al Consiliului, ci din
fonduri speciale de combatere a rasismului. Consiliul nu este pregætit
sæ dea numele celor care au contribuit la aceste fonduri speciale sau a
celor care le-au primit.
Astæzi Africa nu mai este un punct de interes fierbinte al Consiliului
Mondial al Bisericilor. Barney Pittzana, directorul programului de
combatere a rasismului, fost conducætor al organizaﬂiei studenﬂeøti din
Africa de Sud, explicæ faptul cæ, criza din anii ‘90 s-a datorat
capitalismului, care a condus la “o politicæ de discriminare a raselor øi
la o reînviere a neonazismului fascist între albi iar pentru a menﬂine
puterea trebuie sæ te laøi pe baza poliﬂiei sau a celor asemenea lor.”
Consiliul Mondial al Bisericilor se concentreazæ acum asupra Europei,
printre care Anglia este cel mai mare beneficiar al PCR. Unul din donatori
este aøa numitul program “independent de cereri de emigrare”, care
împreunæ cu alte organizaﬂii urmeazæ ﬂinta de a “schimba dreptul la
vocaﬂie a emigranﬂilor”.
În Olanda a fost trimisæ o adresæ cætre Centrul de coordonare pentru
emigranﬂii marocani democraﬂi din Europa, care coordoneazæ activitæﬂile
grupurilor de emigranﬂi marocani øi ai altor grupuri arabe în Europa,
pentru a combate “apariﬂia din nou a rasismului în Europa.”
Tot timpul, Consiliul Mondial al Bisericilor a avut o atitudine ciudat
øovæitoare în privinﬂa rasismului øi opresiunii din ﬂærile cu o conducere
marxistæ. În timp ce regimul Ceauøescu persecuta grupærile religoase,
Consiliul a evitat sæ ia o poziﬂite claræ în acest sens. Astfel, episcopul
Laszo Tökes, care a declanøat revoluﬂia românilor din 1989, soldatæ cu
cæderea comunismului a spus urmætoarele: “Consiliul Mondial al
Bisericilor nu era interesat în lupta pentru libertate al bisericii”.
Când în anii ’70 disidenﬂi religioøi ai fostei URSS au cerut ajutor,
Consiliul a tæcut. “Consiliul a neglijat sæ sprijine pe fraﬂii noøtri creøtini
din Europa de est øi Rusia”, explicæ pærintele Gleb Jakunin, un îndræzneﬂ
cleric al ortodoxiei ruse, care, datoritæ credinﬂei sale, a petrecut mulﬂi
ani în închisoare, lagære de muncæ øi exil. “Dacæ atunci Consiliul ar fi
protestat, asupritorii ar mai fi læsat din zelul lor”.
De ce a tæcut Consiliul când libertatea religioasæ era încælcatæ în
blocul estic? De ce s-a îndepærtat în ultimi 25 de ani de la legile sale,
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pentru a sprijini grupe øi activiøti revoluﬂionari, lucrând împotriva politicii
de apærare a ﬂærilor din vestul Europei, fæcând paradæ în faﬂa
capitalismului? Acte secrete ale KGB-ului din fosta URSS, pun la
dispoziﬂie mæcar o parte din adevær.
Pærintele Jakunin, pe vremea aceea membru al comisiei ruse al
marelui soviet pentru libertate religioasæ, a avut acces la apariﬂia lunaræ
a raportului strict secret al administraﬂiei KGB, pentru ideologii
subversive. Într-un interviu exclusiv acordat pentru Reader’s Digest,
explicæ urmætoarele: “KGB a plænuit sæ infiltreze øi sæ manipuleze
Consiliul Mondial al Bisericilor. Clerici ortodocøi, trimiøi la Consiliul
Mondial al Bisericilor, erau adesea agenﬂi KGB øi acﬂionau la cererea
partidului comunist.”
Cât de mult succes au avut? “Dupæ pærerea mea”, spune Jakunin
“radicalii de stânga ai Consiliului au ajutat la ræspândirea ideologiei
comuniste în blocul estic cât øi în Africa, America de Nord øi de Sud øi
în Orientul îndepærtat.”
O prezentare dintr-un raport KGB: “August 1969 – agenﬂii Adamant,
Altar, Swiatoslaw, Magister, Roscin, øi Zemnogorski, au mers în Anglia
pentru a participa la lucrærile comisiei centrale a Consiliul Mondial al
Bisericilor. Ei au reuøit sæ devieze activitæﬂile duømænoase, iar agentul
Kusnezow a ajuns într-o poziﬂie mai înaltæ.
Agentul, sub numele de acoperire, Kusnezow, a avut o perioadæ
lungæ øi productivæ ca membru al comisiei centrale a Consiliului Mondial
al Bisericilor. Deja, cu ocazia întâlnirii Consiliului, în luna august în
Cantebury, a ajutat organizaﬂia sæ se îndrepte în direcﬂia doritæ de
Kremlin: Consiliul Mondial al Bisericilor anunﬂæ cæ bisericile membre
ar trebui sæ fie în slujba înoirilor radicale ale societæﬂii”
Un studiu atent al documentelor KGB, a însemnærilor bisericeøti øi
a altor documente, face posibilæ identificarea lui Kusnezow. El este
Alexej Sergejewici Bujewski, un membru laic al departamentului de
relaﬂii externe al patriarhatului moscovit al bisericii ortodoxe ruse, iar
mai târziu membru al comisiei centrale a Consiliului Mondial al
Bisericilor. Omul de øtiinﬂæ øi jurnalistul olandez J.A. Emerson Vermaat
l-a numit pe Bujewski ca fiind unul dintre “apærætorii cei mai
convingætori” ai politicii sovietice, la nenumærate adunæri ale Consiliul
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Mondial al Bisericilor, care a fost implicat în redactarea documentelor
importante ale Consiliului cu privire la problemele internaﬂionale.
Prezenﬂa lui Bujewski în cadrul comitetului le-a dat posibilitatea
colegilor sæi din KGB sæ influenﬂeze politica Consiliului Mondial al
Bisericilor. Un alt document KGB dovedeøte succesul lor:
“Iulie 1989 – În urma unui plan de coordonare al KGB au fost luate
mæsuri organizatorice secrete, pentru a proteja interesele siguranﬂei naﬂionale
cu ocazia evenimentului organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor la
Moscova. Ca urmare, comitetul executiv øi comitetul central al Consiliului
Mondial al Bisericilor au aprobat opt declaraﬂii øi trei mesaje care se aflau
pe linia politicæ a ﬂærilor socialiste.” Însemnærile merg mai departe færæ
sfârøit, Kusnezow apærând destul de des.
Bisericile membre în Consiliul Mondial al Bisericilor pun treptat
sub semnul întrebærii activitæﬂile sale. Biserica ortodoxæ, cu peste 150
de milioane de membri a acuzat tendinﬂa periculoasæ a Consiliului.
Aceastæ impresie o împærtæøeøte øi episcopul de Cantebury, reverendul
George Carey. “Consiliul Mondial al Bisericilor are inima la locul
potrivit dar trebuie reformat”, a spus el, “øi asta repede.”
Este îndoielnic cæ noul sæu secretar general, teologul german Konrad
Raiser, este omul care l-ar putea înnoi. Zece ani, Raiser a fost locﬂiitorul
lui Philip Potter, fostul secretar general, care nu a ascuns poziﬂia sa
antioccidentalæ øi anticapitalistæ. În prima sa conferinﬂæ de presæ, Raiser
a promis continuarea programului de combatere a rasismului.
Cum pot cere participanﬂii obiønuiﬂi ai bisericii o reformare a
Consiliului Mondial al Bisericilor? “În primul rând ar trebui sæ întrebe
pe conducætorii lor religioøi cu privire la activitatea Consiliului”, spune
Richard John Neuhaus, preøedinte al Institutului pentru Religia în Viaﬂa
Publicæ, din New York. “În final, nu spun acest lucru cu plæcere; ar
putea reduce procentul donaﬂiilor pe care bisericile lor îl transmit
Consiliului Mondial al Bisericilor. Laicii hotærâﬂi pot schimba aceastæ
situaﬂie.”
Poate oare Consiliul Mondial al Bisericilor sæ se întoarcæ la credinﬂa
pærinﬂilor sæi, dupæ ce a flirtat cu pægânismul øi ideologiile comuniste?
Arhidiaconul anglican de New York, George Austin, care a urmærit
cum diferite domenii ale teologiei Consiliului “au decæzut într-o erezie
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neagræ”, afirmæ cæ este prea târziu. “Probabil Duhul dumnezeiesc spune
bisericilor” cæ, “Consiliul øi-a greøit chemarea iar acum trebuie sæ moaræ.”
În sângeroasele ræzboaie de eliberare din Africa, zeci de mii øi-au
pierdut viaﬂa. Luptætorii de eliberare au fost sprijiniﬂi de ÖRK
(Ökumenische Rat der Kirchen – Consiliul Ecumenic al Bisericilor)
atât moral cât øi financiar, cu multe milioane de dolari. Ræspunzætor
pentru acest lucru a fost programul ÖRK pentru combaterea
rasismului øi fondurile sale speciale, pe care luptætorii de gherilæ
le-au folosit færæ vreun control sau vreo dovadæ pentru scopurile în
care au fost folosite.
ÖRK a trebuit sæ suporte o serie de proteste din partea bisericilor
membre. Au învæﬂat oare ceva din acest lucru, a fost desfiinﬂat oare
programul de combatere brutalæ a rasismului? Dimpotrivæ. Plinæ de
detalii este cartea primului preøedinte al ACK, (Arbeitsgemeinschaft
der Christlichen Kirchen – Comunitatea Muncitoreascæ a Bisericilor
Creøtine din Germania), episcopul H. J. Held care are ca titlu: Parteneri
ai Ecumenismului, Bielefeld 1993.
Aprobarea EKD (Evangelische Kirche in Deutschland – Biserica
Evanghelicæ din Germania) cu privire la tema programului de combatere
a rasismului, care a fost de atâtea ori enunﬂatæ trebuia sæ sune mai
strælucitor øi mai luminos decât grijile, întrebærile øi ezitærile pe care le
aveau pe inimæ vis-a-vis de acest lucru.” (Held, idem pag. 76).
Au regretat mæcar crimele fæcute de luptætorii de gherilæ, suspendând
acele fonduri atât de contestate?
“Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a trebuit
sæ ia o hotærâre, cu ocazia conferinﬂei sale anuale din anul 1980, ﬂinutæ
la Geneva, cu privire la continuarea programului de combatere a
rasismului, care a fost creat împreunæ cu fondurile sale în anul 1969, øi
care a adus mari critici øi controverse în cadrul bisericii evanghelice din
Germania. Decizia luatæ de comitetul central a adus confirmarea deplinæ
øi în plus, o întærire øi o dezvoltare a programului, prin menﬂinerea atât
de mult criticatelor fonduri, iar criteriile sale privind practica de acordare
a acestora au ræmas neschimbate” (Held, idem pag. 73).
“Solidaritatea eficace øi plinæ de tact, cu cei særaci øi subjugaﬂi, poate
fi omisæ doar cu preﬂul lepædærii credinﬂei creøtine” (Held, idem pag.
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74). Aceastæ solidaritate nu cuprinde oare atât politica cât øi folosirea
violenﬂei dupæ cum ne este prezentatæ mai jos? Oare nu a dorit Hristos
prin cuvintele Sale: “Cine va ridica sabia de sabie va muri” o întoarcere
de la politicæ øi violenﬂæ?
“Rasismul nu este o problemæ biologicæ, ci politicæ… dacæ rasismul
este o problemæ politicæ atunci nu poate fi combætut øi învins eficient pe
cæi nepolitice” (Held, idem pag. 78).
Oare nu înseamnæ aceasta øi folosirea violenﬂei øi a værsærii de sânge?
“Aruncând o privire asupra problemei critice de folosire a violenﬂei…
el atrage atenﬂia (Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor) cu privire la violenﬂa multiplæ folositæ pentru menﬂinerea
statu-quo… el nu ajutæ victimele rasismului, care se væd nevoite a folosi
forﬂa ca ultimæ soluﬂie de scæpare.”
“Potrivit cuvintelor rostite cu ocazia sinodului EKD din 1971,
biserica conlucreazæ în slujba celor suferinzi øi subjugaﬂi øi cu miøcærile
politice, dar nu are voie sæ se identifice în totalitate cu acestea sau sæ se
lase folosiﬂi ca scop al dezvoltærii lor” (Held. idem pag.78).
H.J. Held intituleazæ acest capitol în cartea sa, Bilanﬂ neplæcut.
Aøteptærile sale constau în faptul cæ toﬂi creøtinii se alæturæ concepﬂiei
sale, chiar dacæ este incomod. Accentul prea mare pus pe evanghelia
socialæ, øi nu pe cea realæ, este evident. Prin aceasta, drumul spre viitor
este clar trasat.
Rezistenﬂa împotriva evangheliei sociale øi a teologiei politice a
împærﬂit Biserica Evanghelicæ din Germania în douæ tabere: Miøcarea
de Credinﬂæ ca Bisericæ Creøtinæ øi EKD ca Bisericæ oficialæ. În cartea
sa Parteneri ai Ecumenismului, episcopul Held nu lasæ impresia cæ
aceastæ divizare poate fi înfrântæ ci dimpotrivæ se aøteaptæ o întærire a
fronturilor. Aceastæ divizare a polarizærii sau, dupæ cum o numeøte
declaraﬂia ecumenismului berlinez, “duh contradictoriu contagios”, a
cuprins øi bisericile øi societæﬂile mici. Depærtarea de Biblie øi îndreptarea
spre ACK a provocat partide øi divizæri, încât se întrevede o înæsprire a
fronturilor øi viitorul aratæ mai întunecat, astfel cæ revenirea lui Hristos
ræmâne cu adeværat singura speranﬂæ.
În America, într-o declaraﬂie comunæ de o importanﬂæ istoricæ
semnatæ la 29 martie 1994 la New York, de cætre evanghelici øi catolici,
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se enunﬂæ cæ vor începe noul mileniu uniﬂi în credinﬂæ pentru aceeaøi
misiune. În Germania, potrivit afirmaﬂiilor Dr. H. A. Raem, sfatul papal
pentru unirea creøtinilor – sau societatea bisericilor creøtine, sunt væzute
ca un “etalon de lucru al papei” (Material al Centralei ecumenice, 1993/
III, nr.13a, pag.45). În aceastæ instituﬂie, biserica catolicæ este membru
deplin – iar în ÖRK este doar oaspete. În unele landuri germane preoﬂi
catolici sunt preøedinﬂi ai ACK. Din partea membrilor cu statut de invitat
se aøteaptæ ca sæ se abﬂinæ de la criticile bazate biblic împotriva papei, øi
la urmæ, chiar sæ abandoneze tot ceea ce a fost scris în acest sens.
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AMERICA – ULTIMA SUPERPUTERE A PÆMÂNTULUI
În Apocalipsa lui Isus Hristos, ultima carte a Noului Testament,
unde doreøte “sæ arate robilor Sæi lucrurile care au sæ se întâmple în
curând” (Apocalipsa 1:1), se relateazæ despre America øi ecumenism
(Apocalipsa 13). Când va fi integratæ America de “ Noua Ordine Mondialæ”
fiind folositæ ca o dictaturæ mondialæ? În SUA se regæsesc rædæcinile
ecumenismului, de aici se va obﬂine øi puterea pentru ultima acﬂiune politicæ.
Hristos a profetizat în Apocalipsa cu privire la America øi la
papalitate, folosind imagini øi parabole, care au fost scrise de elevul
sæu Ioan, pe insula Patmos. Dacæ se urmæreøte împlinirea literalæ a acestor
simboluri, dupæ cum sunt relatate în Sfânta Scripturæ, se va recunoaøte
imediat împlinirea istoricæ, cu privire la biserica stat øi SUA. Majoritatea
teologilor, de la reformaﬂiune încoace øi chiar înainte, au recunoscut
clar în “fiara” din Apocalipsa 13, papalitatea.
A doua “fiaræ care se ridica din pæmânt” nu øi-a gæsit împlinirea
exactæ în istorie øi a fost pentru exegeﬂii creøtini o enigmæ aproape treizeci
de ani, dupæ ræzboiul de treizeci de ani. În anul 1680, rectorul
Universitæﬂii Oxford, Dr. Thomas Goodwin, a recunoscut în aceasta
protestantismul, care s-a concretizat mai apoi în America.
În anul 1786 pastorul baptist Isaak Backus din Massachusetts a ajuns
la concluzia cæ, cele 42 de sæptæmâni profetice din Apocalipsa 13:5 se
sfârøeau în anul 1798 de ani când papalitatea a primit rana de moarte,
iar apoi cea de a doua fiaræ se ridica din pæmânt. Chiar øi judecætorul
suprem al statului Massachusetts, John Bacon, a explicat acel pasaj în
acelaøi fel. În Anglia, s-a ajuns la aceastæ concluzie mai devreme, adicæ
în anul 1750. Într-adevær ascensiunea Americii s-a produs imediat dupæ
declaraﬂia de independenﬂæ din 1776 iar dupæ Revoluﬂia Francezæ a avut
o foarte mare ascensiune. Astfel, 17 teologi au scris despre aceasta între
anii 1850-1900, recunoscând în aceastæ fiaræ nici o altæ putere decât cea
a Statelor Unite. Acum, dupæ ce au ajuns la putere, s-a observat împlinirea
istoricæ claræ a profeﬂiei. Uriah Smith în cartea sa Viitorul patriei noastre
- Statele Unite din punct de vedere religios øi istoric, Battle Creek,
Michigan 1876, a evidenﬂiat 10 indicii din profeﬂie care ne îndreaptæ
atenﬂia spre Statele Unite ale Americii. Mai întâi enunﬂæm textul profeﬂiei:
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Apocalipsa 13: Apoi am stætut pe nisipul mærii. Øi am væzut
ridicându-se din mare o fiaræ cu zece coarne øi øapte capete; pe
coarne avea zece cununi împæræteøti, øi pe capete avea nume de
hulæ. Fiara, pe care am væzut-o, semæna cu un leopard; avea
labe ca de urs, øi guræ ca o guræ de leu. Balaurul i-a dat puterea
lui, scaunul lui de domnie øi o stæpânire mare. Unul din capetele
ei pærea rænit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecatæ.
Øi tot pæmântul se mira dupæ fiaræ. Øi au început sæ se închine
balaurului, pentru cæ dæduse puterea lui fiarei. Øi au început sæ
se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemæna cu fiara, øi cine
se poate lupta cu ea? I s-a dat o guræ, care rostea vorbe mari øi
hule. Øi i s-a dat putere sæ lucreze patruzeci øi douæ de luni. Ea
øi-a deschis gura, øi a început sæ rosteascæ hule împotriva lui
Dumnezeu, sæ-I huleascæ Numele, cortul øi pe ceice locuiesc în
cer. I s-a dat sæ facæ ræzboi cu sfinﬂii, øi sæ-i biruiascæ. Øi i s-a
dat stæpânire peste orice seminﬂie, peste orice norod, peste orice
limbæ øi peste orice neam. Øi toﬂi locuitorii pæmîntului i se vor
închina, toﬂi aceia al cæror nume n-a fost scris, de la întemeierea
lumii, în cartea vieﬂii Mielului, care a fost jungheat. Cine are
urechi, sæ audæ! Cine duce pe alﬂii în robie, va merge øi el în
robie. Cine ucide cu sabia, trebuie sæ fie ucis cu sabie. Aici este
ræbdarea øi credinﬂa sfinﬂilor. Apoi am væzut ridicându-se din
pæmânt o altæ fiaræ, care avea douæ coarne ca ale unui miel, øi
vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toatæ puterea fiarei dintâi
înaintea ei; øi fæcea ca pæmântul øi locuitorii lui sæ se închine
fiarei dintâi, a cærei ranæ de moarte fusese vindecatæ. Sævârøea
semne mari, pânæ acolo cæ fæcea chiar sæ se pogoare foc din cer
pe pæmânt, în faﬂa oamenilor. Øi amægea pe locuitorii pæmîntului
prin semnele, pe cari i se dæduse sæ le facæ în faﬂa fiarei. Ea a zis
locuitorilor pæmîntului sæ facæ o icoanæ fiarei, care avea rana
de sabie øi træia. I s-a dat putere sæ dea suflare icoanei fiarei, ca
icoana fiarei sæ vorbeascæ, øi sæ facæ sæ fie omorâﬂi toﬂi cei ce nu
se vor închina icoanei fiarei. Øi a fæcut ca toﬂi: mici øi mari, bogaﬂi
øi særaci, slobozi øi robi, sæ primeascæ un semn pe mâna dreaptæ
sau pe frunte øi nimeni sæ nu poatæ cumpæra sau vinde, færæ sæ
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aibæ semnul acesta, adicæ numele fiarei, sau numærul numelui
ei. Aici e înﬂelepciunea. Cine are pricepere, sæ socoteascæ numærul
fiarei. Cæci este un numær de om. Øi numærul ei este: øase sute
øase zeci øi øase.
Începând cu versetul 11 este descrisæ o fiaræ care se ridicæ din pæmânt.
Hristos ne dæ aici un simbol pentru Statele Unite ale Americii pe care
oricine le poate recunoaøte pe baza celor 20 de indicii.
Apocalipsa 13:11:
1. O fiaræ, înseamnæ: un imperiu cap. 17:11 øi Daniel 7:17.
2. O altæ fiaræ. Prima fiaræ este Roma papalæ cu cele zece state ale
Europei, Daniel 7. O altæ fiaræ trebuie sæ fie una din afara Europei.
3. Se ridicæ din pæmânt, nu din marea de oameni asemenea primei
fiare, Apocalipsa 13:1 øi 17:5. Deci trebuie sæ vinæ dintr-o zonæ
nu prea populatæ.
4. Ascensiunea sa este exprimatæ cu un singur cuvânt, care atrage
atenﬂia nu asupra unor cuceriri pe calea ræzboiului.
5. Este un miel, cu alte cuvinte, o naﬂiune tânæræ, paønicæ øi
nevinovatæ.
6. Are douæ coarne asemenea unui miel. Coarnele sunt explicate în
Apocalipsa 17:12 a fi împæraﬂi. Deci, în acestæ împæræﬂie existæ
doi regi care guverneazæ împreunæ ca un miel, paønic, îngæduitor
øi ræbdætor.
7. Aceøti doi împæraﬂi nu poartæ coroane, asemenea celor din
Apocalipsa 13:1. Deci nu sunt monarhii, ci reprezintæ o altæ formæ
statalæ.
8. Vorbeøte asemenea unei balaur. Balaurul este asemænat în
Apocalipsa 12 cu împæræﬂia Romei, ca medium al balaurului celui
vechi, adicæ Satana, care duce în eroare întreaga lume. Deci va
trebui sæ fie o putere care doreøte sæ domine întreaga lume.
9. Foloseøte puterea fiarei dintâi. Aceastæ putere a fiarei dintâi este
descrisæ în versetul 7. Ea va domina peste toate seminﬂiile,
naﬂiunile, limbile øi popoarele, va fi o dominaﬂie globalæ.
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10. Îi va face pe locuitori sæ se închine fiarei dintâi. Prima fiaræ
este papalitatea. Aceastæ naﬂiune nu omagiazæ papalitatea, ci i se
impune sæ facæ acest lucru. Deci, poate sæ fie vorba numai de o
naﬂiune necatolicæ.
11. Perioada apariﬂiei sale. Rana de moarte, din versetele 12 øi 13,
a papalitæﬂii, se va vindeca. Acest lucru s-a întâmplat în ræzboiul
lui Napoleon contra papei, când, în anul 1798 papa a fost învins.
El a murit în prizonierat. Republica Romanæ a fost desfiinﬂatæ.
Dupæ cæderea lui Napoleon, un nou papæ a putut intra în Roma,
iar rana de moarte a fost vindecatæ. În aceastæ perioadæ a apærut
aceastæ naﬂiune færæ monarhie, færæ coroanæ.
12. A læsat sæ cadæ foc din Cer. Acest lucru este o minune. Profetul
Ilie a læsat sæ cadæ foc din cer, era foc de la Dumnezeu. Este o
minune omeneascæ a tehnicii. Bomba atomicæ este descrisæ a fi o
minge de foc, care cade din cer øi nimiceøte totul în cale.
13. Spune locuitorilor pæmâtului sæ facæ o icoanæ fiarei. Aici
popoarele pot acﬂiona singure. Demos, înseamnæ popor în greacæ,
iar kratein înseamnæ a acﬂiona, deci este vorba de democraﬂie. De
aceea nu vedem aici coroane, deoarece guvernarea intræ în
responsabilitatea poporului. În latinæ, res înseamnæ lucru, iar
publikum înseamnæ: poporul acﬂioneazæ, deci este o republicæ, în
latinæ, democraﬂie, în greacæ.
14. Vor face o icoanæ fiarei. Este un portret al papalitæﬂi, dar nu
este papalitatea. Existæ doar un singur portret necatolic al papei
acesta fiind Consiliul Mondial al Bisericilor.
15. I-a dat suflare icoanei fiarei. Un semn al puterii politice.
16. Icoana vorbeøte øi acﬂioneazæ. Consiliul Mondial al Bisericilor
devine activ.
17. Icoana ucide pe toﬂi care nu i se închinæ... Consiliul Mondial al
Bisericilor devine imperialist, agresiv øi dictatorial.
18. Obligæ sæ primeascæ semnul fiarei. Întreaga lume este obligatæ
sæ accepte semnul papalitæﬂii în urma presiunilor politice.
19. Cel care nu va primi semnul nu va putea nici vinde nici cumpæra.
Va fi boicotat din punct de vedere economic øi va trebui sæ sufere
de foame.
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20. Va fi numit profet mincinos. Apocalipsa 19:29 øi 20:10. O
naﬂiune care înøealæ întreaga omenire øi o conduce în abis.
Cine urmæreøte toate aceste caracteristici ca într-un jurnal øi studiazæ
istoria, iar dupæ împlinirea acestor profeﬂii îl cautæ pe Isus va gæsi doar
o singuræ putere cæreia i se potrivesc toate aceste indicii øi anume, Statele
Unite ale Americii.
Încæ din anul 1962, în America au fost votate legi de urgenﬂæ care
pot acorda preøedintelui puterea definitivæ øi dictatorialæ. Øi în Germania
astfel de legi i-au permis lui Adolf Hitler sæ devinæ dictator, aducând
ﬂara sa øi lumea întreagæ în ræzboi. În cazul unor tensiuni internaﬂionale
crescânde sau a unor tensiuni economice øi financiare, aceste ordonanﬂe
intræ în vigoare. Spre exemplu ordonanﬂa numærul:
10995: Preluarea unor medii de comunicaﬂii
10997: Preluarea întregii producﬂii a energiei electrice øi a tuturor
rezervelor de petrol, gaze, combustibil øi resurse minerale.
10998: Preluarea tuturor rezervelor alimentare øi a tuturor
întreprinderilor agricole.
10999: Preluarea tuturor capacitæﬂilor de transport, porturi øi autostræzi.
11000: Mobilizarea civililor øi a trupelor pentru paza întreprinderilor.
11001: Preluarea tuturor instituﬂiilor de sænætate, pregætire øi binefacere.
11002: Ministrul poøtei øi un membru al cabinetului vor aproba
încadrarea anumitor persoane.
11003: Preluarea aeroporturilor øi a aeronavelor.
11004 : Preluarea instituﬂiilor locative øi financiare.
11005: Preluarea cæilor ferate, øi capacitæﬂilor publice de stocare.
11051: Punerea în vigoare a altor ordonanﬂe pe timpul tensiunilor
internaﬂionale ridicate, a crizelor financiare sau economice (Dupæ W.
Caltenon, Ziua în care va muri dolarul, Schondorf 1974)
Ziarul american “The Shopper-Tuesday”, din 13.09.1994 pag. 9,
prezintæ un articol de William Murray. Aici, el vorbeøte despre un plan
al fostului preøedinte Clinton de a da fiecærui cetæﬂean o cartelæ de
asigurare de sænætate cu bandæ magneticæ, în care sunt înregistrate,
numele, locuinﬂa, membrii familiei, locul de muncæ, salariul, permisul
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de conducere øi fiøa medicalæ. Færæ aceastæ cartelæ nu va fi posibil
tratamentul sau angajarea. Ea va fi numitæ “cartela portarului”. Murray
atrage atenﬂia asupra faptului cæ în cultul satanei, din SUA, cu ocazia
meselor satanice, pe casetele øi CD-urile puse în circulaﬂie, se vorbeøte
despre un “portar”, ca fiind a doua persoanæ ca putere dupæ Satana.
În limbaj popular, se vorbeøte de Petru ca fiind “portar” la poarta
Raiului. Unii consideræ cam îndræzneaﬂæ dorinﬂa unui urmaø al lui Petru
sæ urce în vârful unei noi “ordini economice”.
Deja din 1912, în Biserica Evanghelicæ din Germania, se cultiva o
imagine cu privire la dezvoltarea viitoare pânæ la o guvernare mondialæ,
dupæ cum aratæ “Ziarul evanghelic de duminicæ din Hessen” Darmstadt,
18 februarie 1912. Aøadar, încæ înainte de primul ræzboi mondial, se
aratæ cæ “a sosit ceasul pentru ca marii finanﬂiøti, sæ dicteze deschis
legile lor, dupæ cum au fæcut pânæ atunci în ascuns. Marii finanﬂiøti sunt
chemaﬂi sæ ia locul împæræﬂiilor øi regatelor, pentru a le înlocui cu o
autoritate mult mai mare, care se va manifesta nu numai asupra unei
ﬂæri, ci asupra întregii lumi. Finanﬂiøtii vor deveni cæpetenii ale ræzboiului
øi pæcii. Cine sunt aceøti mari finanﬂiøti? Sunt 300 de oameni care se
cunosc între ei, øi locuiesc în statele europene sau în America de Nord.
Ei sunt aceia care exploateazæ popoarele øi doresc sæ facæ din sacul cu
bani dumnezeul acestei lumi. Cel mai tragic este faptul cæ au prins putere
cu ajutorul miøcærilor muncitoreøti. Social-democraﬂia este doar
marioneta lor. Cu ajutorul ei încearcæ sæ distrugæ alegerile vechi,
împæræﬂiile øi organizaﬂiile vieﬂii populare, pentru a crea o adunæturæ de
‘piure de oameni’ care sæ poatæ fi mânuiﬂi dupæ plæcerea øi voia lor.”
Imediat ce industria americanæ va intra în crizæ, celelalte state ale
lumii îi vor urma øi îøi vor anunﬂa colaborarea. Asemenea unui fermoar
care se închide dinte cu dinte, toatæ lumea va fi în mâinile Bæncii
Mondiale. Atunci vor începe sæ acﬂioneze guvernul øi religia mondialæ,
împreunæ cu noua ordine mondialæ a papei. Aceste evenimente pot avea
loc foarte repede øi dintr-o datæ. Nu mai putem calcula mulﬂi ani pânæ
atunci, mâine ar putea fi momentul.
De mult se cere o putere centralæ care sæ rezolve crizele de pe acest
pæmânt. H.G.Wells a scris: “Este necesar sæ gæsim un conducætor care
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este capabil sæ conducæ acest lucru. El trebuie sæ fie înzestrat cu o
inteligenﬂæ care întrece nivelul uman.”129
De unde vine o astfel de inteligenﬂæ supraomeneascæ, o descoperæ
cel care cunoaøte profeﬂia lui Isus prin studierea capitolului 13 din
Apocalipsa.

129

Caltenon, idem pag. 162
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TURMA CEA MICÆ
Când Hristos a vorbit de împæræﬂia care va sæ vinæ, i-a mângâiat pe
ai Sæi cu cuvintele: “Nu te teme, turmæ micæ; pentru cæ Tatæl vostru væ
dæ cu plæcere Împæræﬂia” Luca 12:32.
Papa se consideræ a fi locﬂiitorul lui Hristos pe pæmânt, øi se vede a
fi pæstorul unei mari turme, dorind a-øi extinde conducerea peste toate
religiile pæmântului. Astfel, el se aflæ în contradicﬂie cu afirmaﬂiile
Domnului Isus Hristos cu privire la “turma cea micæ”. Prin orientarea
sa cætre religiile necreøtine s-a legat împreunæ cu ele în învæﬂætura comunæ
a “ethosul global” øi astfel a cæzut de la credinﬂa în Hristos. Mulﬂi catolici
væd în acest lucru o trædare faﬂæ de Hristos, øi îøi întorc faﬂa de la “locﬂiitor”
adresându-se direct lui Hristos. Ei se întrebæ unde este adeværata bisericæ
a lui Hristos?
Credincioøii din bisericile care s-au alæturat ecumenismului se simt
abandonaﬂi. Conducerea bisericii øi multitudinea de credincioøi urmeazæ
exemplul Romei, fiind de acord cu o unire globalæ a religiilor care
printr-un “ethos global” se unesc cu religiile necreøtine. Prin “declaraﬂia
comunæ” de la Augsburg, reforma øi contra-reforma øi-au gæsit sfârøitul.
Încotro ar trebui sæ se îndrepte creøtinii care mai cred în “îndreptæﬂirea
prin credinﬂa în Hristos”?
Bisericile ortodoxæ øi anglicanæ, care în trecut nu au recunoscut
primatul papal, se væd azi urmaøe ale lui. Adeværaﬂii creøtini din aceste
biserici se simt trædaﬂi de cætre conducætorii lor øi cautæ o rezolvare a
problemei în unirea mondialæ a bisericilor. Cui ar trebui sæ se adreseze?
Evanghelicii urmeazæ în majoritatea lor exemplul bisericii statale øi
se alæturæ Romei pentru o “evanghelizare comunæ”. Ei øi-au pierdut
moøtenirea reformatoare nerecunoscând pericolul sincretismului. Încotro
doresc adeværaﬂii creøtini dintre ei sæ se îndrepte?
Bisericile libere care sunt cuprinse în alianﬂæ, vor fi trimise de cætre
conducerile lor conøtient sau inconøtient în apele tulburi ale Romei øi
ale ecumenismului, cu toate cæ nu sunt de acord cu primatul lui Petru øi
alte învæﬂæturi. Conducerea harismaticæ i-a orbit determinându-i sæ fie
de acord cu unirea tuturor bisericilor la nivel mondial. Unde ar trebui sæ
meargæ oare creøtinii sinceri dintre ei?
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Existæ încæ “pace în ﬂaræ”, datoritæ cæreia au fost duøi în eroare de
cætre bisericile lor øi s-au retras în casele lor, dezamægiﬂi. Ei tânjesc
dupæ o pærtæøie cu creøtinii adeværaﬂi, dar unde sæ-i gæseascæ?
Hristos a rostit o profeﬂie foarte claræ pentru toﬂi care se consideræ a
fi oile Sale:
“Eu sunt Pæstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, øi ele Mæ cunosc
pe Mine… Mai am øi alte oi, cari nu sînt din staulul acesta; øi pe acelea
trebuie sæ le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, øi va fi o turmæ øi un
Pæstor”. (Ioan 10,14.16)
Cine se gândeøte la aceste cuvinte ale lui Hristos øi le pæstreazæ în
inima sa, poate ræsufla din nou.“Pæstorul cel bun” va “conduce” pe
oricine va “auzi glasul Sæu” øi vor fi o turmæ, mica turmæ, turma
adeværatæ, adeværata bisericæ, biserica ræmæøiﬂei.
În Apocalipsa, Hristos lasæ pe credincioøii Sæi sæ cunoascæ viitorul
arætând în capitolele 12-14 ultima prigoanæ a micii Sale turme produsæ
de cætre marea turmæ a lui Antihrist. Apoi numeøte 20 de semne, prin
care fiecare va cunoaøte adeværata “bisericæ a ræmæøiﬂei”. Cine studiazæ
cu atenﬂie, în rugæciune øi færæ prejudecæﬂi aceste semne, nu va putea fi
dus în eroare. Întrebarea este dacæ existæ deja aceastæ bisericæ, sau trebuie
sæ aøteptæm apariﬂia ei?
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DOUÆZECI DE SEMNE ALE “MICII TURME”
1. APOCALIPSA 12:17 – RÆMÆØIﬁA
În timpul din urmæ, înainte de revenirea lui Isus Hristos, va exista o
bisericæ a ræmæøiﬂei (gr. Loipos – ræmæøiﬂæ, ceea ce ræmâne). Cu alte
cuvinte este o “minoritate”, care va fi caracterizatæ de majoritate ca
fiind o minoritate, sociologic asemenea unei “secte”, o micæ parte a
unui întreg. Din punct de vedere teologic, aceøti oameni sunt aceia care
merg pe calea îngustæ dupæ cum citim în Matei 7:14: “îngustæ este
calea care duce la viaﬂæ, øi puﬂini sunt cei ce o aflæ”. El spune despre
“majoritate” cæ, merge pe calea cea largæ, care duce la pierzare. Prima
bisericæ creøtinæ a fost consideratæ o sectæ a religiei iudaice (Faptele
Apostolilor 24:5.14; 28:22).
2. APOCALIPSA 12:17 – MÂNIA SATANEI
Satana are o mânie mare (gr. Orge) contra ræmæøiﬂei. Cuvântul orge
are pe lângæ “mânie” øi alte traduceri:
a) la nivel emoﬂional: impuls, instinct, patimæ, excitare, orgasm.
b) la nivel intelectual: programare, planificare, ordonare.
Prin aceste douæ planuri Satana încearcæ sæ intre în Bisericæ, pentru
a o distruge. El încearcæ sæ stæpâneascæ simﬂæmintele noastre prin
nevrozæ, fanatism, entuziasm, øi dezvoltarea misticismului oriental, prin
orgii sentimentale, aparent creøtine, asemænætoare unui orgasm al
desfætærii “simﬂæmintelor charismatice”, a minunilor vindecærilor fizice,
meditaﬂie, yoga, cât øi a patimii înælﬂærii de sine, a partizanatului, a
dorinﬂei de conducere în bisericæ.
În mod planificat, el ia mæsuri împotriva învæﬂæturii Sfintelor
Scripturi prin argumente aparente, dialecticæ logicæ în filozofie øi crititicæ
a Bibliei.
Turma cea micæ nu este, în consecinﬂæ, o bisericæ liniøtitæ øi
confortabilæ, ci o bisericæ luptætoare, deoarece fiecare trebuie sæ-øi apere
dragostea sa faﬂæ de Hristos, continuu.
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3. APOCALIPSA 12:17 – PORUNCILE LUI DUMNEZEU
Poruncile lui Dumnezeu (gr. Entole) sunt cele zece porunci potrivit
Exod 20:1-17. Porunca a patra vorbeøte despre Sabatul Creatorului. Isus
este Creatorul øi Susﬂinætorul întregii lumi (Ioan 1:1-4, Coloseni 1:15-17,
Evrei 1:1-3), de aceea, Isus este øi Domn al Sabatului. El Însuøi a creat
aceastæ zi, îi aparﬂine Lui. Ziua a øaptea este Sabatul creøtin. Numai
prin puterea lui Dumnezeu vine puterea de a ﬂine poruncile lui Dumnezeu
inclusiv pe cea a Sabatului. (Romani 8:1-4)
4. APOCALIPSA 12:17 – MÆRTURIA LUI ISUS HRISTOS
Mærturia lui Isus Hristos este darul prorociei (gr. Propheteia), dupæ
cum se relateazæ în Apocalipsa 19:10. Este unul din cele douæzeci de
daruri duhovniceøti potrivit cu Romani 12 øi 1 Corinteni 12 øi ræmâne
în picioare prin scrieri øi experienﬂe.
5. APOCALIPSA 14:12 – RÆBDARE
Prin aøteptarea vizibilæ a celei de a doua veniri a lui Hristos la
sfârøitul timpului, în primul rând este nevoie de ræbdare (gr. Hypomone
– ræbdare, perseverenﬂæ, aøteptarea revenirii).
6. APOCALIPSA 14:12 – SFINﬁII
Sfinﬂii (gr. Hagioi) sunt credincioøii, dupæ cum sunt numiﬂi de
nenumærate ori în Noul Testament. Vor fi sfinﬂiﬂi numai prin Cuvântul
lui Dumnezeu - Sola Scriptura (Ioan 17:17). Este singura temelie a
credinﬂei lor.
7. APOCALIPSA 14:12 – CREDINﬁA
Credinﬂa creøtinæ este cea a lui Isus (gr. Pistis Jesu – credinﬂa lui
Isus, credinﬂæ ca a lui Isus) este credinﬂa pe care Isus a propovæduit-o,
conﬂinutul credinﬂei cât øi felul credinﬂei, credinﬂa deplinæ pe care doar
Dumnezeu o dæruieøte (Ioan 6:19 Evrei 12:2) - Sola fide – doar prin
credinﬂæ.
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8. APOCALIPSA 14:12 – LOCUL
Cuvântul “aici” (gr. Hoode) reprezintæ øi locul, topografia în
domeniul spiritual. Este punctul exact în dezorientarea sincretismului
zilelor noastre. Aici este ræspunsul la întrebarea UNDE? Unde este
adeværul? Unde este adeværata bisericæ? Ræspunsul vine direct de sus,
prin Cuvântul lui Dumnezeu: Aici! Hristos avertizeazæ: “Atunci dacæ væ
va spune cineva: ‘Iatæ, Hristosul este aici (gr. Hoode), sau acolo (gr.
Hoode), sæ nu-l credeﬂi’” (Matei 24:23), deoarece oamenii spun asta.
9. APOCALIPSA 14:6 – EVANGHELIA VEØNICÆ
Prin propovæduirea Evangheliei veønice (gr. Aionios) a celor trei
îngeri din Apocalipsa 14:6-12 ia fiinﬂæ biserica ræmæøiﬂei. Veønic,
înseamnæ cæ este neschimbatæ øi dureazæ pentru totdeauna. Este o
evanghelie pentru veønicie, deoarece Hristos ne iubeøte atât de mult
încât doreøte sæ ne aibæ pe vecie pentru El (Evrei 7:25). De aceea ne-a
salvat (Ioan 3:16; 14:1-3). Nu existæ o altæ Evanghelie (Galateni 1:6-10).
10. APOCALIPSA 14:6 – A PROPOVÆDUI
Oamenii propovæduiesc solia, care vine din Cer, tuturor locuitorilor
pæmântului (gr. Euangelidso), pentru a câøtiga oameni pentru Hristos,
pentru dragostea øi Adeværul Sæu, pentru El Însuøi.
11. APOCALIPSA 14:6 – TUTUROR POPOARELOR
Biserica ræmæøiﬂei nu se gæseøte doar la nivel local sau naﬂional ci
global, la toate popoarele (gr. Etnos), seminﬂiile (gr. Laos) øi limbile
(gr. Gloossa).
12. APOCALPSA 14:7 – FRICA DE DUMNEZEU
Temeﬂi-væ (gr. Phobeo) de Dumnezeu øi daﬂi-I slavæ (gr. Doxa). Nu
este fricæ, ci respect faﬂæ de Dumnezeu, øi faﬂæ de maiestatea Sa. Acest
respect faﬂæ de Dumnezeu stæ pe primul loc øi împiedicæ frica de oameni,
punând capæt tuturor temerilor oamenilor. “Nu este mai mare necazul
decât Ajutorul!” Onoarea nu o meritæ creatura lui Dumnezeu ci Însuøi
Creatorul.
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13. APOCALIPSA 14:7 – ÎNCHINARE
Închinarea (gr. Proskyneo – a særuta, a aræta onoare, a se închina)
nu este aici atribuitæ nici unui om, ci doar lui Hristos, care a creat lumea
øi tot ce este în lume.
14. APOCALIPSA 14:7 – A CREDE ÎN CREAﬁIUNE
Hristos a creat aceastæ lume (gr. Poieo – a face, a crea, a aduce
înainte). Apariﬂia lumii nu este o evoluﬂie fictivæ, sau o evoluﬂie teistæ,
ci însuøi Hristos a contribuit la apariﬂia acesteia. Credinﬂa în Isus Hristos
ca Creator se dovedeøte prin pæzirea Sabatului lui Isus. Aici sunt aceleaøi
cuvinte ca øi în cele zece porunci (Exod 20,8-11).
15. APOCALIPSA 14:7 – TIMPUL JUDECÆﬁII
Timpul judecæﬂii (gr. krisis – judecatæ, decizie). Ziua judecæﬂii în
Vechiul Testament era Yom Kippur, când marele preot intra o datæ pe
an în Sfânta Sfintelor, pentru a cere personal lui Dumnezeu iertarea
pæcatelor pentru întregul popor. În Noul Testament, Hristos este marele
nostru Preot în templul din ceruri, pe care l-a fæcut însuøi Dumnezeu.
Aici este prezis Yom Kippur în Daniel 8:14 øi este væzut în cer
(Apocalipsa 11:18,19). Apoi, acolo a început “perioada de judecatæ”
dupæ expirarea celor 2300 de ani/zile în anul 1843/1844. Decizia de a
urma pe Hristos este o decizie personalæ.
16. APOCALIPSA 14:8 – A CÆZUT BABILONUL
Aici nu este vorba despre Babilonul vechi testamental, care nu mai
exista pe vremea lui Hristos, ci de Babilonul nou testamental despre
care vorbeøte Petru (1Petru 5:13), care în general se atribuie Romei. În
Apocalipsa capitolul 17, Roma este descrisæ ca bisericæ, o bisericæ statalæ,
iar biserica ræmæøiﬂei nu are de a face cu ea.
17. APOCALIPSA 14:9 – FIARA
Toﬂi reformatorii øi majoritatea teologilor au identificat aceastæ fiaræ,
care øedea pe øapte coline, a fi oraøul Roma (Apocalipsa 17:9.18) adicæ
papalitatea, care nu poate recunoaøte turma cea micæ.
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18. APOCALIPSA 14:9 – SEMNUL FIAREI
Semnul fiarei (gr. Charagma – semn, imprimeu, autoritate øi semn
al apartenenﬂei) papale este, potrivit confesiunii din Augsburg,
schimbarea celor zece porunci de cætre Roma, prin schimbarea Sabatului
cu duminica, acesta fiind semnul autoritæﬂii papei. Biserica ræmæøiﬂei de
aceea nu ﬂine ziua de odihnæ catolicæ, duminica, ci Sabatul biblic, ziua
Domnului Isus Hristos.
19. APOCALIPSA 14:9 – IMAGINEA FIAREI
Imaginea (gr. Eikon – copie, reproducere) papalitæﬂii se gæseøte în
lumea necatolicæ a consiliului bisericesc mondial øi a ecumenismului.
Biserica ræmæøiﬂei pe plan mondial nu aparﬂine acesteia.
20. APOCALIPSA 14:13 – CEI MORﬁI SE ODIHNESC
Duhul Sfânt spune, cæ cei morﬂi se odihnesc (gr. Anapauomai – a
dormi, a se odihni). Ei dorm pânæ ce vor fi treziﬂi la ziua de apoi. Pentru
ei este doar un timp scurt, o secundæ, din momentul adormirii pânæ la
momentul trezirii în ziua de apoi, când Hristos va chema la viaﬂæ din
mormânt pe toﬂi ai Sæi (Ioan 5:28.29, Daniel 12: 2.13). Biserica ræmæøiﬂei
nu se lasæ dusæ în eroare de spiritism øi de apariﬂii false ale lui Isus, øi se
încred numai în Isus Hristos, Domn peste viaﬂæ øi moarte.
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PROFEﬁIA CU PRIVIRE LA TURMA CEA MICÆ
Autorul a cæutat øi studiat, încredinﬂat de conducerea lui Hristos
prin Duhul Sfânt, cele douæzeci de indicii ale micii turme, cæutând aceastæ
turmæ în rugæciune. Este adeværat, cæ unele sau uneori chiar mai multe
indicii se regæsesc în diferite cercuri creøtine, dar toate se regæsesc doar
într-o singuræ bisericæ mondialæ – Biserica Adventistæ de Ziua a Øaptea.
Adventiøtii sunt acuzaﬂi uneori a fi o sectæ, decæzutæ din harul lui
Dumnezeu, øi înøelatæ de demoni, dar cine urmæreøte aceste acuzaﬂii, va
recunoaøte nestatornicia acestor afirmaﬂii. Nu existæ nici o învæﬂæturæ
sau practicæ în aceastæ bisericæ, în care Hristos sæ nu fie centrul sau ﬂelul
ei. Nu existæ nici autoevaluare: noi suntem biserica adeværatæ, veniﬂi la
noi! Ea aratæ tuturor calea cætre Hristos øi încurajeazæ pe toﬂi sæ verifice
øi sæ Îl întrebe pe Hristos, iar atunci El le va aræta calea spre turma cea
micæ. Ei au încredere doar în harul lui Hristos, øi în mântuire prin moartea
Sa pe cruce, care o primsec prin credinﬂæ øi færæ faptele Legii. Ei se cred
a fi moøtenitorii reformaﬂiunii øi ai bisericii primilor creøtini, pe care
Hristos i-a întemeiat pe stâncæ, ducând lucrarea înaintaøilor mai departe
pânæ la revenirea lui Hristos.
Adventiøtii sunt, dupæ cum am relatat mai înainte, misiunea cu cea
mai rapidæ creøtere. În anul 2080, dacæ Hristos nu va veni pânæ atunci,
pe pæmânt vor exista zece miliarde de oameni, iar dintre ei jumætate vor
fi adventiøti, aøa aratæ statistica momentului.
Biserica Adventistæ de Ziua a Øaptea nu este, dupæ cum am relatat
mai sus, o bisericæ færæ greøeli. În Germania, ciuperca dezbinærii
ecumenice nu s-a oprit în faﬂa uøilor ei. Oficial nu aparﬂine Consiliului
Mondial al Bisericilor, dar în ecumenismul naﬂional, în Germania numit
ACK, lucreazæ ca membru. Potrivit dreptului organizaﬂiei sunt înregistaﬂi
trei feluri de membri: membri plini, membri oaspeﬂi øi observatori. Între
aceste categorii de membri, adventiøtii din Germania aparﬂin celei de a
doua grupe ca “membri invitaﬂi”, cu toate cæ, conducerea Conferinﬂei
Generale a Adventiøtilor de Ziua a Øaptea cu sediul la Washington a
sfætuit sæ nu devinæ niciodatæ “membru”. Cu ocazia votului cu privire la
aceastæ temæ, dintre delegaﬂii germani, doar o majoritate redusæ s-a
pronunﬂat în favoarea unei astfel de calitæﬂi de membru. Toﬂi sunt
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conøtienﬂi cæ este doar o perioadæ provizorie, care nu trebuie luatæ în
serios. Adventiøtii socotesc, potrivit cuvintelor profetice ale lui Isus, cæ
persecuﬂia øi presiunea care vor veni din partea uniunii bisericilor
mondiale prin Roma øi ecumenism vor crea o schimbare care va duce la
excluderea din ACK a tuturor celor care nu urmeazæ ﬂelurile lor. Apoi,
toﬂi adventiøtii sinceri se vor uni cu toﬂi creøtinii sinceri pentru “adeværatul
ecumenism” al turmei mici sub un Pæstor, Isus Hristos.
Dialogul cu religiile mondiale, dupæ cum se aratæ spre exemplu în
întâlnirea de rugæciune (a papei la Assisi, însemnæri ale autorului) sau
în tendinﬂele Consiliului Ecumenic al Bisericilor este un semn al unei
devieri înfricoøætoare de la adevær. De aceea trebuie sæ spunem un NU
categoric unui astfel de soi øi fel de credinﬂæ.
Dialogul cu religiile mondiale va trebui sæ se bazeze pe Cuvântul
biblic, spre exemplu, pe Cuvântul profetic al apostolului Pavel din
1Timotei 4:1-2, unde este scris:
“Dar Duhul spune læmurit cæ, în vremile din urmæ, unii se vor lepæda
de credinﬂæ, ca sæ se alipeascæ de duhuri înøelætoare øi de învæﬂæturile
dracilor, abætuﬂi de fæﬂærnicia unor oameni cari vorbesc minciuni,
însemnaﬂi cu ferul roø în însuø cugetul lor”. Iar în 2 Timotei 3:5 Pavel
scrie: “avînd doar o formæ de evlavie dar tægæduindu-i puterea.
Depærteazæ-te de oamenii aceøtia”.
Pe aceastæ linie se aflæ øi motivele pentru o evitare claræ a
ecumenismului.
1. Înﬂelegerea misiunii øi conøtienﬂa trimiterii în biserica adventiøtilor
aratæ o neconcordanﬂæ cu ecumenismul, deoarece relaﬂiile dintre
membrii ecumenismului interzic a face lucrare misionaræ la toate
neamurile, naﬂiunile, limbile øi popoarele.
2. Adventiøtii nu pot susﬂine tendinﬂa de unitate, care nu se bazeazæ
pe Cuvântul inspirat, pe Cuvântul Bibliei, ci se bazeazæ pe
sacrificarea adeværului, øi prin aceasta a principiului Sola Scriptura;
nu corespund curæﬂeniei Evangheliei.
3. Pe baza înﬂelegerii profeﬂiei din Daniel 7 øi Apocalipsa 13 øi 17
adventiøtii væd în protestantismul decæzut øi în puterea politicæ øi
religioasæ a papalitæﬂii, împlinirea profeﬂiilor biblice, pentru cæ
au un comportament anticreøtin.
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Ultimul punct va fi accentuat din nou spre încheiere. A fost vorba
de o “Nouæ Ordine Mondialæ” care are ca ﬂintæ, sæ ofere pace øi siguranﬂæ
globalæ. Hristos avertizeazæ (în Apocalipsa 13:1-18) asupra papalitæﬂii
øi a Americii. Cele douæ puteri joacæ un rol important în timpul din
urmæ, fiind conducætoare în dezvoltarea politicæ øi religioasæ viitoare…
Cât de mult gândeøte papa în aceastæ direcﬂie, aratæ interviul cu fostul
pærinte iezuit (vezi interviul relatat la pagina 163).
Dialogul cu religiile necreøtine este identificat a fi o “cædere de la
adevær”. Papa doreøte, ca prin dialog, sæ câøtige øi bisericile creøtine în
ACK, lucru care de asemenea este “decædere”. În dialog are loc
recunoaøterea reciprocæ øi punerea pe acelaøi nivel al partenerului de
discuﬂie.
Prin “protestantismul denaturat” øi prin “papalitate” se împlinesc în
prezent profeﬂiile biblice. Dialogul cu aceste biserici, care s-au îndepærtat
de credinﬂa în Isus øi de Cuvântul Sæu, le-ar recunoaøte øi reevalua ca
“biserici neplæcute” ceea ce este tocmai împotriva soliei biblice. În
acelaøi timp, dialogul cu ele ar însemna o anulare a unitæﬂii soliei
Evangheliei veønice. Dacæ solia Evangheliei cætre bisericile numite
creøtine sunæ: “v-aﬂi îndepærtat de Hristos”, atunci “dialogul” este o
“recunoaøtere” a acestor biserici øi în acelaøi timp o trædare a soliei.
De aceea aici trebuie spus un “clar øi biblic NU”. Ultima evoluﬂie
spre un guvern mondial relatatæ în Apocalipsa 13 nu va fi opritæ printr-o
colaborare temporaræ cu ACK. La sfârøit vor exista numai “marea turmæ,
pe nedrept numitæ a lui Hristos” øi “turma cea micæ a lui Hristos” (Luca
12:32), numai persecutori øi persecutaﬂi (Apocalipsa 13), numai cei care
Îl vor primi pe Hristos øi cei care Îl vor lepæda (Matei 24:40) când El va
veni.
În Biblie se relateazæ judecata lui Dumnezeu asupra unui proroc,
care s-a fæcut deopotrivæ cu un profet mincinos, cu care a purtat un
dialog øi nu øi-a urmat solia pânæ la sfârøit. El va suferi aceeaøi soartæ cu
cea a oamenilor decæzuﬂi øi condamnaﬂi de Dumnezeu, El a fost judecat.
Invitaﬂia falsului profet l-a dus în eroare “ Vino cu mine… øi eu sunt
prooroc ca tine… [dar] îl minﬂea” (1Împæraﬂi 13). Aici nu este vorba de
un parteneriat pe o perioadæ de timp cu bisericile care nu stau de partea
adeværului Lui Hristos, ci de “cæderea” de la Hristos. De fapt, este vorba
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în esenﬂæ, despre adevær øi minciunæ, unde nu poate exista compromis ,
test sau probæ, deoarece øi aceastæ colaborare temporaræ – “mærturia
comunæ” – cu bisericile “cæzute de la Hristos” stæ sub judecata lui
Dumnezeu.
“Calea, adeværul øi viaﬂa” este doar Isus Hristos (Ioan 14:6). Isus
singur este adeværata apærare în faﬂa ispitei ACK øi ÖRK pe calea unei
noi guvernæri mondiale.“Nu øtiﬂi cæ prietenia lumii este vræjmæøie cu
Dumnezeu?” (Iacov 4:4)
Nu un guvern mondial va fi sfârøitul særæciei, ci revenirea lui Isus
Hristos cu putere øi Slavæ: “Iatæ, Eu vin curând; øi ræsplata Mea este
cu Mine, ca sæ dau fiecæruia dupæ fapta lui. Eu sunt Alfa øi Omega, Cel
dintâi øi Cel de pe urmæ, începutul øi Sfârøitul… Amin vino Doamne
Isuse (Apocalipsa 22:12-13).
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VENIREA ÎMPÆRÆﬁIEI LUI DUMNEZEU
Dupæ cum prima venire a lui Hristos ca om pe pæmânt a fost un fapt
real, aøa øi a doua Sa venire va fi o realitate absolutæ.
Privind din cea de a patra dimensiune, putem înﬂelege clar cæ
revenirea lui Isus va fi væzutæ în acelaøi timp pe întregul pæmânt. Nu va
apærea ascuns în nori sau numai în duh, “orice ochi Îl va vedea”
(Apocalipsa 1:7). Vine El Însuøi, real, adeværat, personal, vizibil, auzit,
cu mare putere øi slavæ, atotputernic, într-o clipæ, peste tot.
El va fi væzut în fiecare loc de pe pæmânt, de fiecare om în acelaøi
timp. Aceastæ cortinæ, care desparte lumea vizibilæ de cea invizibilæ va
fi “datæ la o parte cu mare zgomot”. O dimensiune superioaræ lumii
noastre de acum, va fi activæ într-o clipæ, cea de a patra dimensiune,
care este numai o parte din cele trei dimensiuni ale noastre, læﬂimea,
lungimea øi înælﬂimea. Aceastæ a patra dimensiune o putem prezenta
doar din punct de vedere matematic, dar nu o putem înﬂelege deoarece
cunoaøtem doar categoriile lumii noastre tridimensionale. Este de
imaginat faptul cæ în a patra dimensiune, o bilæ va deveni un cerc plat øi
cæ din fiecare punct al globului nostru poate fi væzut Dumnezeu venind.
Ioan a væzut acest lucru mai dinainte, øi descrie ce a væzut:
“Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Øi toﬂi
munﬂii øi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împæraﬂii
pæmântului, domnitorii, cæpitanii oøtilor, cei bogaﬂi øi cei puternici,
toﬂi robii øi toﬂi oamenii slobozi s-au ascuns în peøteri øi în stâncile
munﬂilor. Øi ziceau munﬂilor øi stîncilor: “Cædeﬂi peste noi, øi
ascundeﬂi-ne de Faﬂa Celui ce øade pe scaunul de domnie øi de mânia
Mielului; cæci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, øi cine poate sta în
picioare?” (Apocalipsa 6:14-17)
“Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul.” Acest
eveniment cosmic este descris în Isaia 25:7-9: “Øi, pe muntele acesta,
înlæturæ mæhrama care acopere toate popoarele, øi învelitoarea care
înfæøuræ toate neamurile; nimiceøte moartea pe vecie: Domnul
Dumnezeu øterge lacræmile de pe toate feﬂele, øi îndepærteazæ de pe tot
pæmântul ocara poporului Sæu; da, Domnul a vorbit. În ziua aceea, vor
zice: ,,Iatæ, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere cæ
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ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum sæ ne
veselim, øi sæ ne bucuræm de mântuirea Lui!”
Între lumea væzutæ øi cea nevæzutæ mai existæ acum o perdea, un zid
de despærﬂire, care desparte lumea tridimensionalæ de cea a celor patru
dimensiuni. Ce este aceasta, ne putem imagina tot atât de puﬂin cum ne
putem imagina cea de a patra dimensiune. Aceastæ perdea este asemenea
unei funcﬂii geometrice atotcuprinzætoare, asemenea noﬂiunii de læﬂime,
lungime øi înælﬂime. Sau se poate asemæna cu un strat de protecﬂie a
pæmântului, asemenea atmosferei. Acest înveliø va fi fæcut sul, el nu va
mai exista. În acest moment cea de a treia øi cea de a patra dimensiune
vor fi una. Aceasta va fi transformarea întregii existenﬂe de pe planeta
Pæmânt, iar cea de a treia dimensiune a spaﬂiului nostru va înceta sæ mai
existe, va fi absorbitæ de cea de a patra dimensiune. Dacæ dorim sæ
comparæm aceastæ a patra dimensiune, pe care Hristos o numeøte în
Matei 19:28 “înnoirea tuturor lucrurilor” cu funcﬂiile lumii noastre
tridimensionale, atunci o dimensiune trece în cea superioaræ ei øi
înceteazæ sæ mai existe, ea va fi o parte a dimensiunii superioare; de
exemplu: un punct sau o linie este doar o parte a suprafeﬂei, suprafaﬂa
este doar o parte a spaﬂiului, øi acesta este noul, spaﬂiul nostru este numai
o parte a hiperspaﬂiului, a celei de a patra dimensiuni.
Prin aceasta, lumea noastræ înceteazæ sæ mai existe; toate formaﬂiunile
se destramæ asemenea unui castel din cærﬂi de joc, dealurile, insulele,
clædirile, toate vor fi miøcate de la locul lor. Va fi un cutremur
atotcuprinzætor, unde nimic nu va mai sta la locul lui. În acelaøi timp
noul, noua dimensiune va fi funcﬂionalæ integrând lumea noastræ. Vor
intra în acﬂiune legi cu totul noi øi necunoscute. Înælﬂimea va deveni
platæ, munﬂii vor fi doar o întindere, cercul pæmântului numai un disc,
parte a unei noi sfere, a unei noi lumi. Depærtarea este iar aproape. Astfel
putem înﬂelege dintr-o datæ, cum fiecare om de pe acest pæmânt Îl va
putea vedea în acelaøi timp pe Isus venind pe norii cerului. Vor fi atât
de aproape de El, încât Creatorul øi creatura se vor putea privi în ochi,
faﬂæ cætre faﬂæ.
Biblia relateazæ cæ vor exista doar douæ grupe de oameni. Unii vor
evita privirea lui Isus øi vor plânge de teamæ, dorindu-øi moartea øi
implorând munﬂii sæ cadæ asupra lor. Acest comportament Îl face mânios
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pe Creatorul plin de iubire. Îl va privi pe fiecare întrebând: De ce nu ai
ræspuns dragostei Mele faﬂæ de tine? De câte ori în viaﬂa ta nu te-am
chemat øi avertizat, de ce ai dat la o parte mila øi dragostea Mea? Din
dragoste pentru tine Mi-am dat viaﬂa, pentru a te salva. De ce vrei mai
bine sæ fi pierdut? De ce? Iar întunericul, pe care øi l-au dorit, îi va lua
din faﬂa ochilor Sæi în neant.
Cealaltæ grupæ, îøi are întreaga privire aﬂintitæ spre Isus. Întreaga lor
viaﬂæ au tânjit sæ vadæ pe Isus. Acum strigæ plini de fericire “Iatæ, acesta
este Dumnezeul în care aveam încredere…” (Isaia 25:8.9). Lacrimi ale
bucuriei se preling pe obraji. El îi ia în braﬂe øi le øterge lacrimile cu
dragoste. Orice suferinﬂæ, teamæ, grijæ, durere sau mâhnire, sunt trecute.
Acasæ la Isus pentru totdeauna! Pe baza noii dimensiuni, relaﬂia “tu øi
eu” va deveni realæ øi færæ sfârøit. Atunci se va împlini ceea ce Isus S-a
rugat în Ioan 17:24: “Tatæ, vreau ca acolo unde Sunt Eu, sæ fie împreunæ
cu Mine øi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca sæ vadæ slava Mea, slavæ, pe
care Mi-ai dat-o Tu; fiindcæ Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.”
Aceastæ slavæ a lui Isus Hristos va fi veønicæ.
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE
Guvernul mondial este planificat sistematic de mai bine de douæ
sute de ani. Acum stæm în faﬂa desævârøirii lui. Nu puﬂine voci sunt de
pærere cæ guvernul mondial este de mult la lucru, în spatele uøilor închise.
Dar nu politicienii sunt cei care guverneazæ ci oamenii de afaceri.
Comisia Trilateralæ, Bilderberger, Consiliul pentru Relaﬂii Externe,
multimilionarii, ONG-urile, ONG-urile împreunæ cu Agenda 21,
Iluminaﬂii, Francmasoneria, iezuiﬂii øi Opus Dei, toﬂi se îndreaptæ spre
aceeaøi ﬂintæ: Noua Ordine Mondialæ! “Pace, dreptate, øi protejarea
creaﬂiunii”, aøa sunæ noul slogan, asemenea vechiului slogan: egalitate,
libertate, fraternitate. Este exact dupæ ceea ce tânjeøte lumea.
Paradisul pierdut de pe pæmânt va fi recâøtigat. Religiile øi bisericile
acestei lumi nu au fost capabile de acest lucru øi au eøuat. Aøteptarea
oamenilor în vederea revenirii lui Hristos, a fost zadarnicæ, acum oamenii
trebuie sæ punæ mâna øi sæ creeze o împæræﬂie a lui Hristos. Lumea va
trebui sæ fie condusæ de o Centralæ, iar guvernele naﬂionale sunt numai
obstacole în calea pæcii mondiale. Religiile trebuie sæ îngroape toate
certurile, øi sæ se uneascæ într-o religie mondialæ. Va trebui sæ mai existe
doar cetæﬂeni mondiali, cu o singuræ credinﬂæ øi un singur guvern.
Aceste planuri sunæ ispititor, øi majoritatea oamenilor va aproba
aceste planuri fericitæ: în sfârøit pace, în sfârøit dreptate!
Cei care se gândesc puﬂin øi privesc înapoi la istoria omenirii se
întreabæ de ce a fost Paradisul pierdut? Pacea mondialæ care domnea la
început, a fost întreruptæ de oameni, pæræsind legea cu privire la dreptate,
ordine øi pace, øi nu au putut pânæ astæzi sæ o refacæ. Ei înøiøi s-au depærtat
de Dumnezeu øi de Împæræﬂia Sa creându-øi propria religie. Pot ei oare
singuri sæ creeze un stat al lui Dumnezeu cu pace pentru toﬂi oamenii
acestei planete? Cum pot fi îndepærtate din inimile oamenilor, ura øi
invidia, certurile øi nedreptatea, cum poate fi îndepærtat egoismul øi
dorinﬂa de a conduce? Toate încercærile au eøuat, omul a ræmas acelaøi.
“Împæræﬂia lui Dumnezeu,” spune Hristos, “este în voi!” Omul nu se
poate schimba singur în ciuda tuturor eforturilor. O nouæ ordine mondialæ
poate fi posibilæ numai cu un om nou. Acest om nou este o creaﬂiune, pe
care Însuøi Dumnezeu o efectueazæ în inima omului. Toﬂi cei care acceptæ
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acest act al creaﬂiunii mântuitoare, vor pregæti adeværata Împæræﬂie a lui
Dumnezeu, care este la uøæ. Profeﬂia biblicæ aratæ clar øi ræspicat, faptul
cæ ultimul semn înainte de revenirea lui Hristos va fi o aøa-zisæ miøcare
a pæcii la nivel mondial (1Tesaloniceni 5:1-5). Acest lucru îl træim noi
astæzi.
Cine priveøte înapoi în istorie, poate recunoaøte cæ toate încercærile
în a uni oamenii, s-au fæcut doar prin obligaﬂie øi dictaturæ care, dupæ o
anumitæ perioadæ de timp, a dat greø, dupæ cum aratæ multe exemple.
Va trebui din nou sæ se încerce, instaurarea unei noi ordini mondiale
prin intermediul forﬂei øi obligativitæﬂii? Ne îndreptæm oare, urmærind
parolele triumfale ale unui stat poliﬂienesc, spre o dictaturæ globalæ, unde
nu va mai exista libertatea persoanei, sau libertatea de conøtiinﬂæ? Nu
este aceasta terminarea împæræﬂiei lui Antihrist, care a fost deja prezisæ
în Biblie?
Pentru toﬂi aceia care s-au næscut din nou în Hristos, devenind astfel
oameni noi, noua ordine mondialæ a împæræﬂiei omeneaøti a lui Antihrist
le va aduce suferinﬂæ øi prigoanæ. Dar curajul prin Isus Hristos îi va
ajuta sæ ræmânæ statornici: “Sæ nu vi se tulbure inima. Aveﬂi credinﬂæ în
Dumnezeu, øi aveﬂi credinﬂæ în Mine. În casa Tatælui Meu sunt multe
locaøuri. Dacæ n-ar fi aøa, v-aø fi spus. Eu Mæ duc sæ væ pregætesc un
loc. Øi dupæ ce Mæ voi duce øi væ voi pregæti un loc, Mæ voi întoarce øi
væ voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sæ fiﬂi øi voi” Ioan 14:1-3.
Atunci va începe adeværata Împæræﬂie a lui Dumnezeu, care este
færæ sfârøit. Acest lucru este descris în toate detaliile în ultimele douæ
pagini ale Bibliei.
Astæzi fiecare are posibilitatea de alegere: Guvern mondial sau
Împæræﬂia lui Dumnezeu?
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ANEXA A
DOUÆZECI DE CUVINTE ALE LUI ISUS CU PRIVIRE LA
REVIZUIRE ØI LA REABILITARE ÎN PERIOADA
JUDECÆﬁII DE CERCETARE
Bonhoeffer a atras atenﬂia asupra unui mare pericol între creøtini. El
a numit acest lucru “har ieftin”. Cine este graﬂiat (iertat) de Dumnezeu
øi îi sunt iertate toate pæcatele prin moartea lui Isus pe cruce, cine n-a
putut experimenta acest lucru în viaﬂa sa, nu este salvat pe deplin pentru
veønicie. Doar acela care îøi pune viaﬂa în concordanﬂæ cu voia lui
Dumnezeu øi ræmâne pânæ la sfârøit aøa, este cu adeværat salvat. Chiar
øi aceastæ izbândæ øi victorie asupra ræului este posibilæ doar prin har,
dar nu este un “har ieftin” ca un dar, din care se poate lua o viaﬂæ întreagæ,
ci este o adeværatæ pærtæøie cu Hristos, o viaﬂæ din har. Este numitæ
sfinﬂenie. “Urmæriﬂi pacea cu toﬂi øi sfinﬂirea, færæ care nimeni nu va
vedea pe Domnul.” Evrei 12:14
Cine va ajunge prea tâziu, va pierde viaﬂa veønicæ.
De douæzeci de ori Hristos atrage atenﬂia la acest lucru:
1. Matei 18:21-35 - Unui datornic îi este iertatæ toatæ datoria, el este
reabilitat øi are dreptul de a-øi pæstra funcﬂia, ca øi cum nu ar fi fæcut
nimic ræu. Dar acest om nu-l iartæ pe vecinul sæu care are o micæ datorie
la el. El l-a aruncat în temniﬂæ distrugându-i întreaga existenﬂæ. Pe baza
acestei fapte are loc o judecatæ de cercetare, apoi acestui om îi este
retrasæ iertarea. El este pierdut cu toate cæ odatæ fusese achitat.
2. Matei 7:21-23. Urmaøii lui Isus care au fæcut lucruri mari în numele
Sæu, sunt, cu toate acestea, gæsiﬂi vinovaﬂi de cætre Hristos, deoarece
stau departe de Legea lui Dumnezeu, cele zece porunci.
3. Matei 22:1-14. Împæræﬂia lui Dumnezeu este prezentatæ ca o nuntæ.
Unul dintre oaspeﬂii aøezaﬂi la masæ nu are hainæ de nuntæ. Acest lucru
este considerat un act de desconsiderare øi ofensæ adusæ gazdei, fiind
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sancﬂionat public, dupæ ce gazda a supus unor verificæri pe toﬂi oaspeﬂii
asemenea unei judecæﬂi de revizuire.
4. Matei 23:1-36. Aici este vorba despre cei chemaﬂi de Dumnezeu,
teologi øi conducætori ai poporului lui Dumnezeu. Ei se pretind a fi
intangibili øi ireproøabili, refuzând un consiliu de verificare. Hristos nu
mai poate face nimic pentru ei; aceøtia au blocat intrarea spre Împæræﬂia
lui Dumnezeu. Hristos pronunﬂæ sentinﬂa: “Voi nu veﬂi intra înæuntru!”
5. Matei 24:45-51. Doi slujitori ai lui Dumnezeu ajung la judecata
de cercetare a lui Hristos. Unul va fi salvat, iar celælalt pierdut, deoarece
viaﬂa lui nu corespunde cu mærturia lui, nefiind observatæ o pærere de
ræu din partea sa.
6. Matei 25:1-13. Aici sunt relatate douæ categorii de fecioare.
Amândouæ au înaltul privilegiu de a însoﬂi mirele în sala de nuntæ. Dar
jumætate din ele s-au descalificat datoritæ uøurætæﬂii lor øi astfel sunt
pierdute. Au fost chemate dar nu alese, nu au putut face faﬂæ cercetærii
publice.
7. Matei 25:14-30. Aici se vorbeøte despre servii lui Dumnezeu, cei
chemaﬂi de Dumnezeu. Lor le-au fost încredinﬂaﬂi talanﬂi de argint pentru
a-i administra, iar pentru acest lucru au fost traøi la ræspundere. Când a
venit vremea socotelilor s-a dovedit cæ unul dintre ei era un slujitor ræu
øi leneø, care nu øi-a îndeplinit misiunea. Personal era cunoscut ca øi
serv al lui Dumnezeu, dar cu ocazia cercetærii publice nu a fæcut faﬂæ.
De asemenea, în faﬂa judecæﬂii de cercetare, îøi pierde slujba øi viaﬂa.
8. Matei 26:20-25; 47-50. Din cei doisprezece apostoli ai lui Hristos
unul este trædætor. Hristos încearcæ totuøi sæ-l salveze øi i-a spus, cu
iubire, cu ocazia trædærii, “prietene…”. Dar Iuda nu s-a læsat salvat øi a
dispærut în mulﬂime.
9. Luca 12:8-10. Aici Hristos ne vorbeøte despre soarta urmaøilor
Sæi. Ei vor fi supuøi unei judecæﬂi de cercetare în faﬂa “Tatælui øi a îngerilor
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Sæi”. Pentru unii este o judecatæ de reabilitare fiind iertaﬂi public, iar
pentru alﬂii o judecatæ de cercetare, fiind condamnaﬂi public.
10. Luca 13:1-9. Prin exemplul smochinului neroditor se aratæ soarta
urmaøilor lui Isus, care în ciuda cunoøtinﬂelor lor bune nu fac ceea ce
este bine. “Ræbdarea øi harul lui Dumnezeu are limitele sale. Dacæ
bunætatea øi seriozitatea nu au putut crea vlæstarul roditor vine securea”
spune o notæ a bibliei jubiliare.
11. Luca 13:23-27. Exemplul uøii închise ar trebui sæ fie în atenﬂia
slujitorilor lui Dumnezeu, pentru a nu trata cu uøurinﬂæ cuvintele Sale.
Va veni momentul când intenﬂiile bune nu mai sunt de ajuns. Uøa harului
din templul ceresc va fi închisæ, acum judecata s-a sfârøit, este prea
târziu.
12. Luca 13:28-30. “Cei din urmæ vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor
fi cei de pe urmæ... vor fi daﬂi afaræ.” O judecatæ de cercetare va hotærî
asupra acestui lucru.
13. Luca 14:15-24. Cu ocazia unei nunﬂi sunt invitaﬂi ca oaspeﬂi
prietenii gazdei, dar nu apare nici mæcar unul. Toﬂi se scuzæ. Erau de
fapt prieteni, dar acum datoritæ comportamentului lor greøit sunt lepædaﬂi.
14. Ioan 6:66-68. “Voi nu vreﬂi sæ væ duceﬂi?” i-a întrebat Hristos
pe ucenicii Sæi. El a chemat øaptezeci de conlucrætori, dar s-au supærat
din pricina cuvintelor neînﬂelese rostite de Isus. Ar fi putut aøtepta øi
întreba, dar din cauza neræbdærii lor s-au pierdut. Întrebærile færæ ræspuns
nu sunt un obstacol în calea credinﬂei, când este vorba de relaﬂia cu
Creatorul atotøtiutor øi înﬂelept. “Dumnezeul meu, nu te înﬂeleg dar mæ
încred în Tine.” Stând la capul unui bolnav, Martin Luther a spus
urmætoarele: “Când cæile Domnului ni se par uneori întunecate, atunci
întunericul nu este pe cæile lui Dumnezeu ci numai în ochii noøtri”. Cei
øaptezeci de ucenici au pus inteligenﬂa lor mai presus de Cuvântul lui
Dumnezeu øi L-au pæræsit pe Isus. Cuvintele lui Isus le-au devenit
judecatæ.
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15. Ioan 15:2. În parabola cu privire la viﬂæ øi mlædiﬂæ, urmaøii lui
Hristos sunt asemænaﬂi cu viﬂa, care aduce sau nu roadæ. Cel ce aduce
roadæ va fi curæﬂat de Hristos, pentru a aduce mai multæ roadæ. Iar cine
nu aduce roade, îøi pierde poziﬂia de urmaø al lui Hristos øi va fi pierdut.
Øi în acest caz va decide o judecatæ publicæ.
16. Ioan 15:9.10. Hristos ne cere sæ ræmânem în dragostea Lui. Existæ
o piatræ de încercare, dacæ dragostea faﬂæ de Hristos este durabilæ øi
sinceræ, øi aceasta este ﬂinerea celor zece porunci (1Ioan 2:4) “Cine zice:
‘Îl cunosc’, øi nu pæzeøte poruncile Lui, este un mincinos, øi adeværul
nu este în el”. Acest lucru atrage atenﬂia asupra judecæﬂii din templul
din ceruri, unde este vizibil chivotul cu cele zece porunci. Potrivit celor
zece porunci va fi judecat fiecare urmaø a lui Hristos, dacæ poate fi
reabilitat sau se va pierde în urma acestei cercetæri.
17. Ioan 8:31-44. Ucenici ai lui Hristos adeværaﬂi sau faløi. Cei
adeværaﬂi vor ræmâne cu Isus, pe când cei faløi vor sta de partea Satanei,
fiind nimiciﬂi împreunæ cu el. Decizia cu privire la acest lucru se va lua
la judecata din ceruri, public, în faﬂa ochilor întregului Univers.
18. Apocalipsa 2:4.5. Judecata cu privire la biserica din Efes. “Dar
ce am împotriva ta, este cæ ﬂi-ai pierdut dragostea dintâi. Adu-ﬂi dar
aminte de unde ai cæzut; pocæieøte-te øi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine, øi-ﬂi voi lua sfeønicul din locul lui, dacæ nu te
pocæieøti”. Dacæ iubirea de sine este mai mare decât iubirea faﬂæ de
Hristos, va cædea în faﬂa judecæﬂii, deoarece nu existæ un motiv întemeiat
pentru desconsiderarea dragostei lui Hristos.
19. Apocalipsa 3:5. Numele nostru poate fi iaræøi øters din cartea
vieﬂii. “Cine crede în Fiul are viaﬂæ veønicæ” Ioan 3:36. “Bucuraﬂi-væ,
cæ numele voastre sunt scrise în cartea vieﬂii” Luca 10. 20. “… cu ceilalﬂi
tovaræøi de lucru ai mei, ale cæror nume sunt scrise în cartea vieﬂii”
(Filipeni 4:3). În cer “în faﬂa Tatælui Meu øi a îngerilor Lui”, acum are
loc cercetarea cærﬂii vieﬂii. Cu ocazia judecæﬂii se va decide dacæ numele
nostru va ræmâne scris sau nu.
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20. Apocalipsa 2: 7.11.17.26; 3:5.12.21. În aceste øapte pasaje Isus
vorbeøte despre “ învingætorii” care vor veni în Împæræﬂia lui Dumnezeu.
Aici se gæseøte în greacæ cuvântul Nicao – a învinge, într-un ræzboi sau
ceartæ pentru stabilirea dreptæﬂii. În ræzboiul cu sine însuøi, cu lumea, øi
cu Satana fiecare poate sæ învingæ prin Hristos.
La judecata de cercetare din ceruri Isus pæøeøte în faﬂæ pentru fiecare
din cei care s-au încrezut în El pe deplin. Salvarea øi ajutorul vin numai
prin El.
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ANEXA B
CELE ZECE PORUNCI (EXODUL 20:1-17)
“Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, øi a zis:
‘Eu sunt Domnul, Dumnezeul tæu, care te-a scos din ﬂara Egiptului,
din casa robiei. Sæ nu ai alﬂi dumnezei afaræ de Mine.
Sæ nu-ﬂi faci chip cioplit, nici vreo înfæﬂiøare a lucrurilor cari sunt
sus în ceruri, sau jos pe pæmânt, sau în apele mai de jos decât pæmântul.
Sæ nu te închini înaintea lor, øi sæ nu le slujeøti; cæci Eu, Domnul,
Dumnezeul tæu, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea
pærinﬂilor în copii pânæ la al treilea øi la al patrulea neam al celor ce
Mæ uræsc, øi Mæ îndur pânæ la al miilea neam de cei ce Mæ iubesc øi
pæzesc poruncile Mele.
Sæ nu iei în deøert Numele Domnului, Dumnezeului tæu; cæci Domnul
nu va læsa nepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numele Lui.
Adu-ﬂi aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinﬂeøti. Sæ lucrezi øase
zile, øi sæ-ﬂi faci lucrul tæu. Dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ
închinatæ Domnului, Dumnezeului tæu: sæ nu faci nici o lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tæu, nici fiica ta, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita
ta, nici stræinul care este în casa ta. Cæci în øase zile a fæcut Domnul
cerurile, pæmântul øi marea, øi tot ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi a sfinﬂit-o.
Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta, pentru ca sæ ﬂi se lungeascæ
zilele în ﬂara, pe care ﬂi-o dæ Domnul, Dumnezeul tæu.
Sæ nu ucizi.
Sæ nu preacurveøti.
Sæ nu furi.
Sæ nu mærturiseøti strâmb împotriva aproapelui tæu.
Sæ nu pofteøti casa aproapelui tæu; sæ nu pofteøti nevasta aproapelui
tæu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mægarul lui, nici
vreun alt lucru, care este al aproapelui tæu.’”
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Alte cærﬂi
la editura Zappy’s:

- Scæpare la Dumnezeu - Jim Hohnberger - Aceastæ carte este mult mai mult decât o poveste
foarte interesantæ. Mult mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca fiecare
pærticicæ a fiinﬂei tale. Dar dacæ doreøti o viaﬂæ creøtinæ autenticæ øi ca Dumnezeu sæ facæ ceva în
viaﬂa ta, atunci eøti gata pentru ceea ce are de spus aceastæ carte.
- Viaﬂæ din beløug - Jim Hohnberger - Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæﬂirea celor mai
importante relaﬂii. Cum sæ ai o viaﬂæ puternicæ, o cæsnicie puternicæ, o familie puternicæ.
- Evanghelia este despre oameni - Jim Hohnberger - Cum sæ-i tratæm pe ceilalﬂi, în special
pe cei care sunt diferiﬂi de noi. Modul în care ne trateazæ Isus pe noi.
- Veniﬂi deoparte - Jim Hohnberger - Continuare a cærﬂii Scæpare la Dumnezeu
- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Sally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere
a copiilor. Nu veﬂi gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinﬂa comportamentului sau discuﬂii privitoare la
psihologie. Ceea ce veﬂi gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinﬂilor – prin Duhul!
- Revoluﬂie la Vatican - Martin Kobialka - O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a
avea un stil polemic scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din Evul
Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului? Sfârøitul plin de speranﬂæ al acestei
cærﬂi ni-l va dezvælui.
- Salvare din univers? - Martin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranﬂæ realæ pentru omenire? Astæzi nea invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaﬂie de otrævuri este indusæ în sufletele copiilor noøtri prin
intermediul valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest pericol, øi alte întrebæri actuale
sunt strâns legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns la aceste fræmântæri cu ajutorul
Bibliei, care oferæ speranﬂæ realæ øi care dæ vieﬂii noastre un sens nou.
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- Îmbræcæminte øi podoabe - S. Bacchiocchi - Cartea este dedicatæ tuturor celor care aleg sæ
urmeze simplitatea stilului de viaﬂæ a lui Isus Hristos, chiar în îmbræcæmintea øi înfæﬂiøarea lor.
- Ultimul tren - Morris Venden - Ultimul tren oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele care vor veni. Ceea ce veﬂi
citi în aceastæ carte va influenﬂa viaﬂa dumneavoastræ pentru totdeauna.
- Trâmbiﬂa dimineﬂii - Lewis Walton - Scrisæ imediat dupæ evenimentele de la 11 septembrie
2001, cartea face radiografia lumii contemporane în lumina profeﬂiei biblice, a spiritului profeﬂiei øi
a evenimentelor la care suntem cu toﬂii martori.
- A patra uimire - Alberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepﬂia cæ
iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ în plan
secund øi îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaﬂia dintre viaﬂa spiritualæ øi viaﬂa sexualæ din cuplu
a fost foarte puﬂin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulﬂi partizani ai înaltei moralitæﬂi.
Meritul acestei cærﬂi este acela de a oferi o educaﬂie sexualæ în cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând
frumuseﬂea dragostei fizice din echilibrul vieﬂii spirituale. Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ
pe amândouæ.
- Mæ socoteam desævârøit - George R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte ﬂin de esenﬂa a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema umanæ,
iar apoi soluﬂia oferitæ de Dumnezeu.
Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenﬂiale în înﬂelegerea semnificaﬂiei creøtinismului, este la
fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre cele mai neînﬂelese cuvinte din istoria bisericii. La fel au
fost øi pentru mine. În felul acesta, m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din jurul meu.
Acest mic volum conﬂine ideile de bazæ ale modului în care înﬂeleg acum acest subiect. Fiecare capitol
urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaﬂæ, pætrunzând în semnificaﬂia lor profundæ øi a modului
în care ele se manifestæ în experienﬂa creøtinæ de zi cu zi”.
- Pânæ la capætul pæmântului -Sebastianﬁîrﬂîræu-Aceastæ carte este o lecflie practicæ de
filozofiecreøtinæavieflii.Eadescrieculuxdeamænuntedemersulfiinfleiumanesubatingerea
cælæuzitoarealuiDumnezeu.Esteundestincreøtin,încelmaifrumossensalcuvântului.Eranormal
caelsænufiedecâtmisionar.Fiecarenou-næscutînÎmpæræfliaCerurilorestebinecuvântatcapurtætor
desperanflæøimântuire.Experienfladeviaflæprezentatæînaceastæcartedovedeøtecuprisosinflæ
acestadevær.
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- Un miracol al stræzii - Cheri Peters - Sæ asculﬂi povestirea lui Cheri Peters înseamnæ sæ fii
schimbat pentru totdeauna. Sæ o întâlneøti personal pe Cheri înseamnæ sæ întâlneøti un miracol
de bunæ credinﬂæ în carne øi oase. De la vârsta de treisprezece ani øi pânæ la douæzeci øi trei de
ani, Cheri Peters a træit pe stræzi. Abuzatæ sexual de tatæl ei, neiubitæ øi respinsæ de cætre
mama sa, a dus o existenﬂæ aspræ printre numeroasa populaﬂie urbanæ americanæ a celor
lipsiﬂi de un adæpost. Aceasta este povestea ei – una pe care nu o vei uita curând. Viaﬂa lui
Cheri a fost crudæ øi ea nu a fæcut nici o încercare de a atenua pærﬂile dureroase ale acestei
naraﬂiuni. Nu este înfrumuseﬂatæ pentru cei pretenﬂioøi sau de dragul rafinamentului spiritual.
Este o poveste adeværatæ despre cum este sæ gæseøti scæpare din a fi o jucærie a diavolului øi a
deveni o mireasæ a lui Hristos. Ne aratæ cum Dumnezeu încæ gæseøte frumuseﬂe în cenuøæ, øi
cum dragostea Lui poate transforma firul unei vieﬂi frânte, în aur curat.
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